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Chroestsiol is bereid om over Berlijn
te onderhandelen

Premier Croestsjof heeft gisteren
aan de Italiaanse premier Fanfani
en diens minister van buitenlandse
zaken Segni verklaard, dat hij be-
reid is om de kwestie Berlijn en
Duitsland met het Westen te be-
spreken. Hij verklaarde dat het
moment voor dergelijke bespre-
kingen nu zeer geschikt was.
Chroestsjof legde deze verklaring
af aan het eind 'van het overleg
dat hij in Moskou met zijn Itali-
aanse gasten heeft gevoerd. De Ita-
liaanse ministers hebben een drie-
daags bezoek aan Rusland ge-

Soekarno kondigt amnestie
af voor Permesta-rebellen

President Soekarno van Indonesië
heeft een algemene amnestie afge-
kondigd voor de Permesta opstan-
delingen m Noord Celebes die zich
voor 5 oktober aan de centrale au-
toriteiten zullen overgeven.
Deze amnestie zal ongeveer 30 a
40 duizend Permesta-rebellen in
de gelegenheid stellen om een even
tuele straf voor hun aandeel in de
opstand van 1958 te ontgaan.
De opstandelingen die in het amnestie-
besluit met name worden genoemd ïzijn
de volgelingen van de voormalige opper
bevelihebber van <He Pewnesta-sfbrijd-
krachten, Alex Kawilarang- (een voor-
malig Indonesisch militair attaché in
Washington), diens voornaamste plaats-
vervanger D.J.Somba en een voormalige
Gouvernleur van Noord Celebes Laurens
Siarang. Laatstgenoemde gaf zich in
maart jl. met ongeveer 6_Oo manschap-
pen over, welk voorbeeld door Kawi-
larang en Somba in april werd gevolgd.
Het beshiit van Soekarno maakte geen
melding van het lot dat deze leiders te
wachten stond.
Ook uit andere delen va« li__te_ësie
wordt gemeld dat de daar opererende
opstandetogen zich overgeven.. ,Iv N
Sumatra zouden zich onlangs 1900* op-
sitandeiingen bij de Centrale, autoritel-
fen, hebben gameid'.

bracht.
Een officiële Italiaanse woordvoerder
verklaarde echter dat Chroestsjof op-
nieuw duidelijk had laten blijken, dat
hij van plan was om een afzonderlijk
vredesverdrag met Communistisch Oost
Duitsland te tekenen als er geen over-
eenstemming met het Westen bereikt
zou kunnen worden.
Inmiddels heeft tic Russische minister
van buitenlandse zaken Groimyko iln
Moskou het Russische antwoord op de
recente Westelijke nota over Be|i_ijn
aan de Amerikaanse. Engelse en Franse
ambassadeurs overhandigd. Deze diplo-
maten Werden door Gromyko ontboden
en een voor een gedurende enkele mi-_ aoor hein te -.voord gestaan. De
inhoud van het Russische antwoord
werd niet bekend gemaakt, maar men
verwacht dat het vandaag gepubliceerd
zal worden.
United Press bericht, dat men verwacht
dat het antwoord een bevestiging van
de Russische opvattingen zal inhouden
die ook reeds naar voren werden ge-
bracht in het memorandum dat Chroest-
sjof tijdens zijn ontmoeting met Kenne-
dy in Wenen aan de Amerikaanse pre-
sident werd overhandigd. Daarin- werd
de nadruk gelegd op de urgentie van
een Duits vredesverdrag en werd aan-
gedrongen op vroegtijdige onderhande-
lingen.
De kwestie Berlijn en daarmee verbon-
den problemen zullen morgen op een
driedaagse conferentie van de minis-
ters van buitenlandse zaken van Ame-
rika, Engeland. Frankrijk en West
Duitsland die morgen in Parijs begint
besproken worden.

Krijgt Indonesieraketten?
De bevelhebber van de Indonesische
luchtmacht, luchtmaarschalk Suriadar-
ma. heeft in Djakarta verklaard, dat
Indonesië spoedig de beschikking zal
hebben over geleide projectielen.
Hij vertelde e_a groep juist opgeleide
instructeurs, d&t Indonesië nu in het
tisdperk van de strategische bommen*.
werpers verkeerde maar in de toekomst
een luchtmacht zou hebben gebaseerd
op geleide, projectielen; Zoals bekend
werd onlangs een btegin gesmaakt met de
levering van Russische bommenwerpers
aan Indonesië.

Nieuwe strubbelingen
in Singapore

De politieke ontwikkeling in Singapore
nam gisteren een nieuwe wending door
de op-üjchiting va: ben concurrerend
Congres van vakverenigingen door een
groep van links georiënteerde vakbon-
den. De oprichting kwam tot stand op
een bijeenkomst van vertegenwoordi-
gers van 82 vakbonden waar het beleid
van het bestaande Congres van Singa-
porese vakbonden werd veroordeeld. De
gematigde leiders van deze groepering
werden gekwalificeerd als die instru-
menten van de in discrediet gebrachte
regering. De regering werd er van be-
schuldigd potgingen in het werk fe steil
len de vakbeweging aan zich te onder-
werpen.
De leiding van de nieuwe greepering
berust bij de politici die onlangs uit die
regerende Feoples Action Party, traden.

Ierland dient aanvraag in
bij EEG

De ministerraad van de EEG in Brussel
heeft gisteren de ot'nciele aanvrage van
de lerse regering betreffende de toe-
treding van lerland tot de EEG, ont-
vangen.
Reuter berieüt dat de lerse aanvrage
een bijna onvoorwaardelijke aanvaar-
ding van het EEG-verdrag inhoudt.
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Groep Katholieke hoogieraren dringt aan
op wijziging Nederlandse politiek

tegenover indanesie
Den Haag - „De Volkskrant" (r.k.)
publiceerde donderdagmorgen een
brief, die 21 hoogleraren van de
r.k. Universiteit te Nijmegen heb-
ben gezonden aan het partijbe-
stuur van de Katholieke Volkspar-
tij in Nederland. Deze hoogleraren
geven hun bezorgdheid te kennen
over de politiek van de Neder-
landse regering t.a.v. Nieuw Gui-
nea. Op een informatie van het
A.N.P.. dat de brief niet had ge-
kregen, bij de schijvers van de
brief werd medegedeeld, dat een
en ander bedoeld was als een ver-
trouwelijke mededeling van deze
hoogleraren aan het hoofdbestuur
van de K.V.P., en niet voor publi-
catie bestemd was.

Het schrijven van de hoogleraren, zoals
weergegeven in „De Volkskrant', luidt:

.Een en twintig Nijmeegse hoogleraren,
die zich met de Katholieke Volkspartij
verbonden gevoelen, hebben na onder-
ling beraad besloten, in een brief aan
het partijbestuur uiting te geven aan
de grote bezorgdheid, die hen vervult
over het beleid van de regering en de
houding der partij, inzake de verhou-
ding tussen Nederland en Indonesië,
in het bijzonder in het conflict over
Nieuw Guinea. Een afschrift van hun
brief hebben zij gezonden aan de K.V.
P._leden van de Eerste en Tweede Ka-
mer.
Deze hoogleraren zijn van mening, „da*
het slepende conflict niet alleen grote
schade berokkent aan beide naastbe-
trokken landen, maar dat het ook een

struikelblok en een bron van gevaar
vormt in de strijd om vreedzame we.
reldverhoudingen. Zij vrezen, dat het
met toenemende snelheid een ontlading
tegemoet gaat, die, zonder tot een ver-
effening te leiden, voor ons land slechts
bitterheid en teleurstelling na zich kan
slepen.

De hoogleraren zijn van oordeel, dat
ten overstaan van deze grote belangen
niet met de handhaving van een rechts-
standpunt, hoe eerbaar ook. kan worden
volstaan. Zij zijn overtuigd, dat noch
de oorspronkelijke uitgangspunten ter-
zake van. de souvereinlteit. noch. de
uiteindelijke belangen van de Inheemse
bevolking van Nieuw Guinea een vreed-
zame oplossing van het conflict in de
weg behoeven te staan. Waarbij over-
dracht van Niieuw Guinea aan Indone-
sië niet wordt uitgesloten.

De hoogleraren, overtuigd dat zij met
deze opvattingen ook die van talloze
medeburgers weergeven, dringen, er op
aan dat de Katholieke Volkspartij en
haar afgevaardigden zich sterker zullen
inzetten om het hunne bij te dragen
tot een verzoenlijke oplossing van het
conflict.
De verklaring is ondertekend door de
volgende hoogleraren (in alfabetische
volgorde)!:

Dr E-M.A.A. Allard. Dr ..J.P. van Box-
tel, mr F.F.X. Cerutti, dr R.H A. Cools:
dr H.M.M- Fortman; mr W.C.L. van
der Grinten; dr W.K Grossouw; mr B.
H.D. Hermesdorf; dr H.H. Jansen; mr
dr A.J.M. Mulders; Mgr dr R.R. Post;
dr L.J.. Rogier: dr F-J.T. Kutten: mr
L.G.A. Schlichtimg; dr G. Storms; dr S.
Strassen; dr J.H. Terlingen; dr J. van
der Veen; mr S.F.L. baron van Wijn-
bergen; dr J-AF. Wils; dr P.N. Win-
kelman".
Tot zover de brief van de Nijmeegse
hoogleraren.

„De Volkskrant" zegt in hetzelfde
blad van donderdag in een hoofd-
artikel, dat de opstellers van de
brief de zaak waar het om gaat
een slechte dienst bewijzen. Dit
hoofdartikel eindigt als volgt:
De Nijmeegse hoogleraren vrezen,
dat de Nederlandse politiek, zoals
die nu wordt gevoerd wordt, een
nasleep zou kunnen hebben van
„bitterheid en teleurstelling". Nie
mand kan in de toekomst zien,
maar bij de politiek, zoals de Nij-
meegse hoogleraren die voorstaan,
staat al bij voorbaat vast, dat dan
zëkër hët volk van Nieuw Guinea
reden zou hebben om bitter teleur-
gesteld te zïjh'-en wel in een land,
dat zo, grof zijn beloften zou ge-
schonden hebhen. '

Radioprogramma
Vrijdag 4 augusftus 1961 (49,42 meter)

2,0.00 uur: Klok. programma-overzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur:
Actualiteit of gr.muziek; 20.30 vuil Yves
Montand en Edith Piaf, zang; 20.45 uur:
Hoorspel „De Neger"s 21.20 uur: Claude
Wi_.iann.sotn Ttrio; 21,ij80l 'uur: Tamgo*s
door Emil Coleman e/z orkest; 21.50 uur
Die Regenpfeiffer; 22.00 uur: Muzikale
wereldkaart _ Petabumi musikal; 22.30
uur: Edoardo Lucchina e/z orkest; 22.50
uur: Nieuws in het kort; 23.00 uur:
Slbiüng.

Zaterdag 5 augustus 1961 (30,a meter)

12.30 uur: Programma-overzicht; 12.33
uur: Cocktail a la RONG; 13.00 uur:
Nieuws; 13.15 uur: Fantasie op thema's
van Oftenbach. |_rkest Robert Stblz;
13.40 uur: Sportvizier, door Ben Smit;

13 50 utir: Catarina Valente, zang; 14.00
uur: Kwartet Dave' Brubeck: 14,30 uur:
Sluiting.

Nieuwe commandant
Strijdkrachten

aangekomen
Vanmorgen is de nieuwe comman-
dant van de Strijdkrachten in Nw.
Guinea, de Schout bij Nacht L.E.H.
Reeser met zijn gezin te Hollandia
aangekomen. Hij werd op het vlieg
veld van Sentani verwelkomd door
een groot aantal officieren van de
in Nieuw Guinea gestationeerde
onderdelen van de Strijdkrachten
en door enkele burgerlijke auto-
riteiten.

en zal de huidige comman-
dant der Strijdkrachten, de Schout
bij Nacht G.J.Platerink, aan booitf
van HnMs, Kortenaer zijn functie
aan zijn opvolger overdragen

Pacific Vierdaagse
Morgen laatste etappe

Morgen zal te Hollandia de laatste
etappe van de Pacific Vierdaagse

gelopen worden. De start vindt
plaats om half twee en naar men
verwacht zullen de lopers aan de
finish op grootse wijze ontvangen

worden. Het eindpunt is bij net
gebouw van 't Veteranen Legioen
achter (ie Oranjelaan. In Berg en
Dal zal aan alle wandelaars een
fakkel worden uitgereikt, het zal
dan inmiddels donker zijn gewor-
den, zodat de binnenkomst van de
lopers een schilderachtig schouw-
spel zal opleveren. De Resident
van Hollandia, de heer W.G.F-Wi-
nia, zal bij de aankomst aanwezig
zijn.
Op donderdag 3 augustus startten voor
de tweede etappe in totaal 508 deel-

nemers Er waren op dat monn_nt~nog
maar drie uitvallers. Dit aantal bleek
bij aankomst gisteren echter tot 14 ge-
stegen te zijn. zodat er aan het eind
van de tweede etappe nog 497 deelne-
mers over waren.

De afdeling Bodamkundigi ondterteoek
van het Agrarisch Proefstation zal bin-
nenkort 'een bodemkundSg onderzoek
van het Waropengebied beginnen. Voor
dat de leider van dit onderzoek, ir. Va-
lette, tezamen met de heer Schlette zich
eind september naar dit gebied zal be-
geven, wordt er een analyse van. hot
terrein aan de hand van luchtfoto's op-
gemaakt. De afdeling Bodemkundig
Onderzoek heeft luchtfoto's ter beschik-
king op een schaal 1:20.000 en een lucht
fotomozaiek van recente datum. Van
deze foto's kan worden opgemaakt welk
terrein wel en welk terrein nietwoor
een onderzoek ter plaatse in aanmer-
king komt. De bodemkundige onderzoe-
kingen in de Waropen daarna zullen
ztfkeir twee maanden,in beslag nemen.



Staten van Suriname aanvaarden motte
over "dreigende rassenstrijd"

De. Staten van Suriname hebben
eind vorige maand met algemene
stemmen het interpellatievoorste]
van de heer J.A.Pengel (fractielei-
der van de Nationale Partij Suri-
name) aangenomen om de Suri-
rinaamse regering uit te nodigen
mee te delen, welke maatregelen
zullen worden getroffen om een
„dreigende rassenstrijd in Surina-
me" te voorkomen.
Deze kwestie is urgent geworden
door een aantal vechtpartijen tus-
sen Jonge Creolen en Hindustanen
in Paramaribo, die zelfs twee do-
den tot gevolg hadden. Een jonge
Creool werd door een Hindustaan-
se politieman doodgeschoten en
een Hindustaanse jongen is door
Creolen gelynched.
Alle fractieleiders betreurden het
dat dit onderwerp punt van be-

Lord Atlee tegenstander
Britse toetreding EEG

De Britse beslissing om het lid-
maatschap van de Europese Econo-
mische Gemeenschap aan te vra-
gen heeft in het Hogerhuis critiek
uitgelokt van de vroegere Britse
Labour premier Lord Atlee.
Atlee verklaarde: Het Hogerhuis
wordt verzocht het voorstel om
Engeland tot de EEG te doen toe-
treden te ondersteunen en wel op
grond van onze economische zwak-
te. We zullen nu dus moeten af-
wachten of twee landen die door
ons overwonnen werden en vier
landen die hun behoud aan ons te
danken hebben, zullen goedvinden
dat wij met hen samen gaan doen
omdat zij zoveel betere zaken doen
dan wij.
Atlee zou liever zien dat Engeland het
Gemenbest tot hogere ontwikkeling zou
blrengen in plaats van zich te concen-
treren op Europa. Hij voegde er aan
toe, dat dezelfde Duitse industriëlen
die vroeger Hitler hebben gesteund nu
opgetogen zullen zijn als zij zonder een
schot te lossen de Britse industrie in
hun macht krijgen.
In het Lagerhuis verklaarde een econo-
misch deskundige van de Labour oppo-
sitie dat Engeland door een toetreding
tot de EEG voordelen zöu kunnen be-
halen, maar niet als de huidige lethargie
in de Britse industrie zou voortduren.
Hij verklaarde voorts: we mogen onze
vrienden in Nieuw Zeeland en Austra-
lië niet bij de eerste de beste gelegen-

heid in de steek laten aljeen maar om-
dat we daardoor meer wasmachines in
Xhissieldorf zouden kunnen verkopen.

spreking in de Surinaamse Staten
was. Zl3 wezen er op, dat een ras-
senstrijct tot elke prijs moest wor-
ueii voorßomen.
De Surinaamse regering zal op de
door de btaten gestelde vragen
scnniteüjk antwoorden, waarna
ac Staten cut onderwerp opnieuw
zuilen bespreken.
De heer Pengel verklaarde in zijn rede,
dat de Nationale Partij Suriname zal
strijden tegen el_e rassentegenstelling,
genent tegen wette cteei van de bevol-
King van Suriname ook. De N.P.S. is
__r_i_, voor dit beginsel, desnoods ten
oaüer te gaan en voor een goede samen-
wenting eitt otter te biengtu. Het was.
aiU-us ac heer Pengel. voor Suriname
ten groot moment, toen de Verenigde
Ümaostaanse Partij bij de verkiezingen
in laoö een Creool candidaat stelde in
een district met een Hindostaanse be-
volking.
De heer Laehmon zei, dat in 1948 reeds
iiet raciale element was gebruikt als
propagandamiddel. Het kiesstelsel in
Suriname was zodanig ingericht dat een
bepaalde groep werd buitengesloten,
meende hij. (de Hindostaanse, red.). Se-
dert 1952 won de gedachte echter veld.
aat siechts door een verbroedering der
ras4-n- Surin;im.e kan wom|ein opige-
liouwü. in tit&i weriu deze gedachte
aügerond en bij de verkiezingeen in
1955 trok men gezamenlijk ten strijde.
„In Suriname is geen andere politiek
denkbaar dan een politiek van verbroe-
dering", aldus die heer Lachmon.
DE SPLINTER EN DE BALK
De heer Kolhoe van de Nickeriaanst
OnafhankeMjke Partij wees er op dat.
terwijl men in Suriname rassenproble-
blemen elders in de wereld afkeurt en
slteeds trots heeft gewezen op de broe-
derschap tussen de bevolkingsgroepen
in Suriname, niemand had kunnen ver-
moeden, dat het probleem thans in Su-
riname zelf aan d)e orde zou komen.
De heer Soemita verklaarde, dat de In-
donesiërs in Suriname zich niet zullen
lallen meeslepen door pogingen om in
Suriname rassendiscriminatie in te voe-
ren. Zijn partij, deKauim T_ni Persatu.
an Indonesüa zou nooit discriminatie
goedkeuren.

Cubaanse luchtpiraten
actief

Twee gewapende Cubanen hebben
gisteren in de Verenigde Staten
vergeefs een poging gedaan om een
Amerikaans passagiersvliegtuig te
overmeesteren en het te dwingen
naar Cuba te vliegen.
Het vliegtuig dat toebehoorde aan ~Con
tinental Airlines", was met. 58 passa-
giers op weg naar Los Angelos toen het
door twe)_ gewapejnd. mannen werd
overgenomen. Zij gaven de piloot bevel
naar Havanna te vliegen,. Er was «ch_

fcea niet genoeg brandstof aan boord om
naar Cuba te vliegen en het vliegtuig
landde vervolgens in El Paso, waar de
piloot op bevel van de overvallers te
voren bm. benzine had gevraagd.
Eerst gaven de twee overvallers de pas-
sagiers opdracht om in het vliegtuig
te blijven, maar na 20 minuten werd 'n
viouwelijke passagier hysterisch en,
met uitzondering van vier passagiers
en d<a bemanning van zes, mochten toenalle inzittenden naar buiten.Politie en rechercheurs die het vlieg-
tuig vervolgens omsingelden- onderhan-delden per radio met de overweldigers
met het doel deze er toe te brengen
het vliegtuig te verlaten. Maar na een
oponthoud van vijf uur aan de grond,
werden de motoren gestart en het vlieg-
tuig reed naar de voornaamste start-
baan van het vliegveld. Daar werd het
voordat het op kon stijgen met geweer-
schoten tot stilstand gebracht. Tegen
einde van het incident lieten de Cuba-
nen vijf der gijzelaars naar buiten gaan
De politie die vervolgens aan boord
ging, nam de twee Cubanen na een
vuistgevecht gevangen zonder dat de
andere vijf gijzelaars gewond werden.
Ongeveer twee weken geleden slaagden
enkele Cubanen er in om een Ameri-
kaanse Lockheed Electra te overmees-
teren en naar Cnba te laten vliegen.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 6 augustus 1961

Pauluiskapel 08.30 uur: ds W. Sirag
Chr.Mil;.Tebuis 08.45: uur: ds M. v.d..Sijs
Kloo_kerk.ia.3o uur: ds W. Sirag
Nieuwe Kerk 08-30 uur: ds H.F. Kat
Nieuwe Kerk 17.00 uur: ds M.vxi.Sijs
Sentani 10,15 uur: ds H.F. Kat

Hoogwaterstanden
Hollandia

Zaterdag 5 augustus 01,00 en 15J0O UU-
Zondag 6 augustus 02 00 en 16.00 uur

VERZOEK AAN DE SCHOOL-
JEUGD VAN NOORDWIJK

De bezorging van de Nieuw Guinea
Koerier laat te Noordwijk nog steeds
zeer veel te wensen over. voorname-
lijk doordat enkele van onze au-
tochtone bezorgers niet in staat blij-
ken deze taak naar behoren te ver-
vitik-n. S'<ir|tgelijjkf}/ probleimien in
Dok VIII en Dok IX zijn inmiddels
tot etr. goede oplossing gebracht,
doordat we enkele leerlingen van de
Lagere Scholen daar bereid gevon-

den hebben de bezorging van ons
blad, ieder in een beperkt rayon, op
zich te nemen. Zijn er in Noordwijk
g.en leerlingen die dit vporb^üd
willen volgen en zo een extra zak-
geld willen verdienen ? Het tarief
bedraagt 75 et. per krant per maand.
De kranten worden iedere middag
per auto bij de bezorgers thuis af-
geleverd. Opgaven gaarne bij de Nw
Guinea Koerier, tel. 171. Hollandia.

De uitgevers



Korte berichten
Radio Nederland Wereldomroep heeft
het plan opgevat om bij de ingebruik-
neming van haar nieuwe studiogebou-
wen in Hilversum een tableau op te
richten, waarin de vriendschappelijke
samenwerking van Radio Nederland
met de landen, waarmee contact wordt
onderhouden via die ethergolven of via
transcriptieprogramma's, wordt gesym-
boliseerd. Het is de bedoeling dat een
eenvoudig mozaik wordl samengesteld
dat bestaat uit stenen uit de landen

«4,-? v: ...;!> inden worden
onderhouden. Ook Nederlands Nieuw
Guine. zal aan dit mozaik een „steen-
tje" bijdragen. Door het kantoor Mijn-- ": is voor d_t doel met het ms Ka-
ra'cHri een ongeveer 100 kg wegend blok
„peridotiet" naar Nederland verzonden,
waar het verder zal worden bewerkt.
Uit deze steensoort' die typisch is voor
Nederlands Nieuw Guinea ontstaat door
verwering de bekende rode aarde van
Hollandia en de nikkelertsafzcUingen
van de Cycloop en Waigeo.

Katanga weer binnen de
Kongolese staat ?

De nieuwe Kongolese premier, A-
doela, heeft verklaard dat zijn re-
gering van plan is om binnen ne-
kele dagen een einde te maken aan
de scheiding tussen de provincie
Katanga en de rest van Kongo. De
voornaamste vertegenwoordiger
van de Verenigde Naties in Kongo
heeft verklaard, dat hij in deze
kwestie niet tussenbeide zal ko-
men. Zoals bekend heeft de presi-
dent, van Katanga de huidige zit-
ting van het Kongolese parlement
tot nu toe geboycott.
In zijn toespraak tot het parlement
heeft de nieuwe premier ernstige cri_
tiek geuit jegens ïtsjonibe en hij ver-
klaarde dat de afscheidingspolitiek van
Katanga grote schade aan Kongo heeft
toegebracht.

Adoela verklaarde, dat ziju land gaarne
van iedereen economische hulp zou aan
vaarden,-mits er geen voorwaarden aan
waren verbonden.
Voorts zou een einde gemaakt worden
aan de wiilekeuriga arrestaties en de
illegale gevangenisstraffen, in Kongo.
Da vertegenwoordiger van de Verenigde
Naties, Linner- verklaarde in Leopold-
stad dat men van plan wras om- nu er
een nieuwe regering in Kongo was, de
activiteiten van de UNO in Kongo te
■ tot het niet-militaire.
Inmiddels heeft de regering van Katan
«a ;"'.! verklaring uitgegeven waarin
de vorming van die nieuwe Kongolese
regering wordt toegejuicht. De verkla-
ring gaf uiting aan de wens van Katan
ga om me!, alle delen van Kongo samen
te werken teneinde door onderhande-
lingen een vreedzame oplossing te vin-
den voor de bestaande problemen.

WEEKE_N-)D_KNiI 1'
uoi__andia-Binn_;n

ó-6 augustus dr A.H.fVïeijer te*. Sti, .-57

WEEKDIENST HOLLANDIA
5 augustus dr R.W.Kropholler- tel. 230
6-12 augustus dr J, Dam, tel. 297

Wie heeft de electrische bas-guitaar in
zwarte rooagebiesue hoes van de „J.C.
and Fout", welke op zaterdag 29 juli
1961 na het feest in „Het Zeepaardje"
per abuis is aciitergeiaten. onder zijn
of haar hoede genomen ?
Mogen wij rekenen op een seintje van
die persoon aan de administratie van
«Ut Isiadï nr. 535:1

TE KOOP:
UVuicfmbare! hjo^kenkast i 75._; box
f 15--; bureaulamp f 15.—;' geel wollen
kleed P/_xl f 20.—; handdoekenrek
(staand) f 20.—; groentenrek f 5.—;
medicijnkastje f 7,50; boekenrekje f 5.—
kindertafeltje en stoeltje f 25.—; baby.
bad f 10,-. DE GRAVE. v.Hasseltstr. 668
van 17 00 uur tot 18.00 uur tel. Hla. 345__ nr' 534S
JOSSï heeft ontvangen:
Dames Kerko blouse.s in diverse kleu-
ren, ook zw.rt en marineblauw. Verde*-
rokken, on heren costuums

nir. 5353

Maandag 7 augustus a.s. heropening
HOCKEYSEIZOEN

belangstellenden worden verzocht, voor
een eerste oefenpartijtje om 16.30 uur
aanwezig te zijn op het veld Noord-
wijk. Bij slecht weer: een week uitstel.

nr. 5349

Sün.programma
"ÏÏEX THEATER

vertoont heden voor het laatst de film
uit het gelijknamige boek van Charles
Dickens:

„A TALE OF TWO CITIES"
met Dirk Boga-rde. Dorothy Tirtin en
CecilParfcer.. Heden de laatste dag
in REK 14 Jaar
Morgen en overmorgen „Itension at
Table Rock" met Richard Egan __

ORIËNT THEATER
vertoont heden en morgen

„SONG OF SHEHERAZADE"
in Technicolor met Yvonne de Caiilo,

Brisn Donlevy en Jean Pierre Aumont
In de cafe's en de nachtkroegen fluis-
terden de mannen: „Ah... Sheherazade"
Een vlammend avontuur in de mystieke
haven van Marokko.

Alle leeftijden

Hollandia-Binnen. heden: ..Kings go
Forth" met Tony Curtis,. 14 jaar
Hollandia-Binnen morgen: „Live Jast
Die Young" met Mary Murphy

19 jaar
Sentani morgen: „Kings go Forth" met
Tony Curtis. 14 jaar
Jachtclub heden: „Live tast. Die young"

18 jaar

tUWaWtWsWX^a^mWKaMsmassaa^Zamt^ UmtfaJaTmama^KM:VL:V.. -Mtti'-^''..aaidß"^T'n1!-IMMJKJ*ZIM»--_--W--a»''"« Mga^"-g»«fli

=- : - -T. -__

Dit jaar slaagden: voor COUPEUSE: m»vr. Ernst; voor COSTUMJIERE:
mevr. Bloemhard; voor LINGERIE: M. Lao. J. van Coevorden, G. Mon_
teiro en Zr Imelda.

NIEUWE LEERLINGEN Opleiding LINGERIE, COSTUMIERE en COUPEU-
SE kunnen zich opgeven bij Zr. Werenfrido. R.K.Missie, Hollandia-Binnen
telefoon 120. Andere cursussen: Mgr. Cremersschool Dok IX

donderdag 4 _ 5.30 uur handwerken 5-30 _ 7.00 uur kniples; Sentani vrij-
dag 3 uur tot 4.30 uur handwerken 4.30 uur tot 6.00 uur kniples; Hollan-
dia-Binnen zaterdag 4.00 uur tot 5.30 uur handwerken «r. 5347

iii'_fflrf_nï_f-—miwinriiiiTwiw—■—iiwiiiiw iiiUiimiiiimwiiwMMii—ihiihiiiTlifiiiii" i "ii'ri wt "—"" ——"—iwruimw h

IBij het Parket van de Procureur-Generaal te Hollandia-Binnen kan een

CUouffcuc *
geplaatst worden in Het bezit van rijbewijs B- Aanmelding aldaar in de
ochtenduren.

TE KOOP: staalb. zitje; Eiectrolux 16U
lü.: Gero Ziimeta cassette; vieesmoien;
sapcentriiuge; baby- tevens huish.weeg

taai; urabaintaa tatóis. BOKOWAÏ.
STKAAT 1. Hollandia-Binnen.

nr. 5355
VOÜÜTBALCOIViPETiTIE- Zondag 6 aug.
16.30 uur te Berg en Dal

Z.1.G.0.—H.V.C.
nr. 5351

Zaterdag 5/8 Roulette in H.B S.-clu_g_-
faouw. Uitsluitend voor leden.

nr. 5350

TE KOOF: Bell Air in g.e. te bevr
Modemagi zij i .lOSSY" tel. lil-

nr. 5353
TE KOOP: Fiat 6«_, open dak), 1959
40.000 km. zeer goede staat f 3500.-
RITMAN Hla. 10 nr. 5354
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