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TWEEDE RUSSISCHE RUIMTEVAART
Gisteren lancering, vandaag landing verwacht

Na 15 à 20 omwentelingen

De Sovjet Unie heeft gisteren
voor de tweede maal een mens in
de ruimte gebracht. De ruimtevaar
der is Herman Titof.
Vanmorgen cirkelde deze nog
steeds in elipsvormige banen om
de aarde. Het ruimtevaartuig heet
Wostok (Oosten) 2.
Uit Moskou wordt bericht, dat het
de bedoeling is dat Titof vandaag
op Russisch grondgebied zal lan-
den na in totaal 15 a 20 banen om
de aarde te hebben gemaakt.
Het ruimtevaartuig dat ongeveer
4,5 ton weegt, heeft een snelheid
van bijna 29 duizend Km per uur
en maakt iedere 88 minuten een
baan om de aarde.

De 26-jarige kosmonaut Titof voert
vclgens radio Moskou een programma
uit van voorgeschreven handelingen: hij
cci en drinkt, tójeemt periodiek wa|t
rust en doet speciale oefeningen met
het oog op zijn terugkeer naar de aar-
de Deze laatste omvatten het besturen
van het ruimtevaartuig en heL doorge-
ven van gegevens over zijn toestand
en zijn reacties aan dé Russische con-
trole stations.
Tot vanmorgen meldde hij herhaalde-
lijk: ik voel me uitstekend.
Hij heeft ook boodschappen gestuurd
aan de leiders en de volkeren van de
landen waar hij overheen vliegt. Ge-

'durende de afgelopen nacht werd het
radiocontact met de ruimtevaarder ver-
broken, omdat hij zeven en een hall
uur sliep.
De elipsvormige baan die de Russische
ruirfltevasirder beschrijft is minimaal
17.5 Km en maximaal 255 Km van de
aarde verwijderd.
Alle handelingen van de kosmonaut
worden door Russische geleerden op
de grond via televisie camera's gade-
geslagen.
GROETEN AAN CHROESTSJOF.

Reuter bericht, dat de lancering van
het ruimtevaartuig plaats vond op een
lanceerbasis in Kazakstan ten noord-
oosten van het Afal meer Toen __taf

tijdens zijn eerste baan de Sovjet Unie
passeerde, seinde hij groeten aan pre-
mier Chroestsjof, 4_ Sovjet regering
en de communistische partij. Hij rap-
porteerde dat alle instrumenten van
het ruimtevaartuig normaal functioneer
den en dat hij zich heel goed voelde.
In een radioboodschap antwoordde
Chroestsjof: „Het hele Sovjet volk is
blij met Uw geslaagde vlucht en is
trots op U. We wachten Uw landing
af. V/e omhelzen U".
Na de vierde baan rapporteerde Titof.
dat hij de gewichtloosheid in de ruimte
volmaakt doorstond.
Radio Moskou gaf het volgende ver-
slag van de doelstellingen van de we_
ten&ch-ppelijl
deze ruimtevaart: le. het bestuderen
van de invloed op het menselijk lichaam
van een langdurige ruimtevaart om de
aarde en van de terugkeer naar de
aarde; en 2e het onderzoek naar het
vermogen van de mens om in de ruimte
tijdens een voortdurende staat van ge-
wichtloosheid te werken.
Vele mensen kwamen gisteravond in
Moskou op straat om te trachten een
glimp van het ruimtevaartuig op te
vangen op het moment dat het de Rus-
sische hoofdstad moest passeren
Er was echter niets te zien.
Radio Moskou bericht dat de Russische
televisiekijkers het gezicht van Titof
op het scherm konden zien toen deze
over Russisch gebied vloog.
DUIDELIJKE SIGNALEN

In verscheidene delen van de wereld
zijn radiosignalen van de Wostok 2 op-
gevangen, o.a. in enkele Europese lan-
den, in Australië en de Verenigde Sta-
ten. De radiosignalen waren zeer sterk
en kcoden op geluidsbanden worden
vastgelegd.
Majoor Herman Titof is getrouwd, 26
jaar oud en is afkomstig uit het Altai-
gebied van Siberië, niet ver van de
Chinese grens.
Hij is de zoon van een onderwijzer en
is van zijn jeugd af geinterresseerd ge-
weest in de vliegerij. Hij was op school
goed in wiskunde en sport.
Het eerste Rtussischjm "rui._<tevaa(r|uig
met een mens aan boord werd onge-
veer vier maanden geleden gelanceerd.
Het maakte toen _$n baan om de aarde
en landde daarna veilig op Russisch

grondgebied. Aan boord bevond zich
majoor Yoeri Gagarin.
Gagarin keert dezer dagen in Moskou
terug van een wereldreis die hij maak-
te in verband met het feit dat hij de
eerste menselijke ruimtevaarder was.
WAARSCHUWINGEN

Wetunschapsn^ensen in westelijke
landen zijn van mening, dat deze twee-
de Russische i uimtevaart een nieuw
.ewijs is van de hoge ontwikkeling
van de Russiscne exacte wetenschap
en technologie. De directeur van het
Britse observatorium te Jodrell Bank
waarschuwde, dat het gevaarlijk was
voor het westen om de vooruitgang die
door de Kussen op het gebied van de
ruimtevaart wordt gemaakt te onder-
schatten. Hij was van mening dat het
een van de grootste gevaren was waar-
aan het Westen blootstond, om de ont-
zaglijke kracht van de Sovjet Unie op
het gebied van wetenschap en techniek
te ontkennen.
De Amerikaanse ambassadeur bij de
Verenigde Naties, Adlai Stevenson»
heeft er bij Rusland op aangedrongen
om onmiddellijk mee te werken aan
maatregelen ter voorkoming v^n de
mogelijkheid, dat de bewapeningswed-
loop zich naar de wereldruimte zou
uitbreiden.
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Schout bij Nacht Reeset:
Wij zullen ons niet tot een zenuw-oorlog

laten verleiden
Inschakeling autochtonen in
Kort nadat hij aan boord van

Hr. Ms. Kortenaer in de haven van
Hollandia het commando over de
strijdkrachten in Nederlands
Nieuw Guinea had overgenomen
van zijn voorganger, hield de
Schout bij Nacht L.E.H. Reeser
zaterdag een persconferentie.
GEEN ZENUWENOORLOG
" Op de vraag of de recente uitlatin-
gen van generaal Nasution een verster-
king van de defensie van Nederlands
Nieuw Guinea tot gevolg zou hebben
antwoordde de Schout bij Nacht: Er
waren bepaalde vastomlijnde plannen
voor de verdediging van Nieuw Guinea
en deze zijn niet veranderd Ondanks
de recente uitlatingen is de houding

van de Indonesische regering zijn in-
ziens niet fundamenteel gewijzigd.
„Wanneer wij ons zouden laten verlei-
den tot het nemen van spectaculaire
maatregelen, dan zou Indonesië ons
precies hebben waar het ons hebben
wil. We zouden ons dan in een zenuw-
ooriog hebben gemanoeuvreerd"- aldus
de Schout bij Nacht.
Dat er geeri spectaculaire maatregelen
worden genomen kan iedereen zelf con-
stateren. Het vertrek van een troepen-
schip zou in Nederland zeker niet voor
de pers verborgen blijven, meende hij.
Op de vraag of hij speciale instructies.
had meegekregen antwoordde de Schout
bij Nacht: Ik ben hier gekomen om een
"running concern" over te nemen. Er
zijn mij geen speciale instructies mee-
gegeven. Wel heb ik voor mijn vertrek
uitvoerige contacten gehad met de twee
minister die voor Nieuw Guinea ver-
antwoordelijk zijn en met de drie chefs
van Staven, en.ik kan U zeggen dat de
belangen van Nieuw Guinea hun volle
aandacht hebben."
Desgevraagd verklaarde de Schout bij
Nacht vervolgens, dat er voldoende ani-
mo onder de militairen bestond voor
een vrijwillig dienstverband in Nieuw
Guinea. Dit geldt vooral voor de dienst
plichtigen van de Landmacht die als
''flinke Hollandse jongens" liever van
de gelegenheid gebruik maken om eens

deiensie van NG waardevol
iets van de wereld te zien, dan steeds
maar te "exerceren op het kazerne ter-
rein van Harderwijk". Slechts zo nu
en dan worden dienstplichtigen aange-
wezen om naar Nieuw Guinea te gaan.
Andeii ligt de situatie bij het beroeps-
personeel, dat door de economische
hoogconjunctuur toch al schaars is, en
dat vaak weinig animo toont om naar
Nieuw Guinea te gaan. De omstandig-
heid dat deze categorie over het alge-
meen gehuwd is, speelt hier een grote
rol.

Radioprogramma
MAANDAG 7 AUGUSTUS 1961 (49,42 m)

20.00 uur Klok programma overzicht
nieuws weersverwachting. 20.30 uur
Actualiteiten of gram. muz. 20.30 uur
Sportrubriek door Ben Smit, 20.45 uur
Opera Wereldberoemde opera's (3) 21.15
Buitenlands weekoverzicht. 21.25 uur
Engelse liedjes door Henri Salvador,
'21.35 uur Ahdre Kostelanets en zijn
orksiet, 22.10 uur The Browns, zang.
22.20 uur Zuid Amerikaans muziek door
The Island Boys en Chaquito en'zijn
orkest. 22.40 uuf Fats Waller speelt
piano en zingt, 22.50 uur Nieuws in
het kort, 23.00 uur Sluiting

"ALS HET EFFE KAN"
Hoe staat U tegenover een eventuele

vervanging van Nederlandse militairen
door autochtonen, zo luidde een vraag
Met een citaat uit "My fair Lady" ant-
woordde de Schout bij Nacht: „Als het
effe kan". De inschakeling van de
autochtonen bij de defensie van Nieuw
Guinea achtte hij zeer belangrijk, zo-
wel voor de vervanging van Neder-
lands personeel als voor de voorberei-
ding van de Papoea's op een zelfstan-
dige plaats in de wereld.
in welk tempo deze vervanging zou
kunnen geschieden en wanneer de au-
tochtonen in de defensie van Nieuw
C_i,inea _oud|en worden ingeechakfcld
kon de Schout bij Nacht nog niet mee-
delen.
Dat hangt van de voorbereidingen van
het Papoea vrijwilligers korps af, zo
zei hij, en die is in handen van het:
Gouvernement.
HARMONISCH

Hoewel de Schout bij Nacht Reeser
nog maar kort in Hollandia was. had
hij de indruk gekregen dat hij hier
te maken had met een gevarieerde maar
toch wel harmonische groep mensen, 't
Is in ieder geval niet zo als ir. bepaal-
de klein-" plaatsen in het vroegere In_
dië, zo verklaarde hij. waar het ge-
beurde dat er bij een bezoek van een
marineschip twee ontvangsten wrerden
gegeven: êtéih voor de partij van bij-
voorbeeld de plaatselijke arts, en öén
voor die van de garnizoens comman-
dant. Zo is het hier niet.

Hij verklaarde dat hij in deze
tijd, waarin Nieuw Guiriea een
opzienbare ontwikkeling door-
maakt, prijs stelde op een sfeer
van samenwerking en vertrouwen
met de vertegenwoordigers van de
bonafide pers. De pers heeft een
dienende taak tegenover het pu-
bliek, aldus de Schout bij Nacht.
Vooral het publiek in Nederland
dat nu zoveel zonen en verwanten
in Nieuw Guinea heeft, kan aan-
spraak maken'op een uitvoerige
en goed gebrachte berichtgeving,
ook wanneer er eens tegenvallers
in de vorm van ongelukken e._. te
melden zouden zijn.

De Schout bij Nacht zei te willen
streven, naar. een actieve voorlich-
ting van zijn kant.

Dr Heertjes onder-
directeur B-HBS

Het bestuur van de Stichting
Bijzondere HBS te Hollandia heeft
bekend gemaakt, dat dr. N. Heer-
tjes met ingang van 1 augustus
1961 tot Onderdirecteur van de
HBS is benoemd.
Aan pater A. Duynstee is met in-
gang van dezelfde datum onthef-
fing verleend van zijn werkzaam
heden als directeur. Dr. Heertjes
zal deze werkzaamheden voorlo-
pig op zich nemen.

Naar wij vernemen houdt deze mu-
tatie verband met het feit. dat pater
Duynstee zich voor zijn aanstaand ver-
lof, in maart 1962, wil concenlreren op
een onderwerp van studie voor zijn
universitaire promotie.
Bovendien wordt op deze wijze voor-
komen, dat de directeuxswerkzaamhe-
den midden in de cursus zouden moe-
ten worden overgedragen.

Politieberichten Hollandia
—Op 2 augustus deed P.H.M , woonach-
tig te Kajoe Batoe, aangifte van dief-
stal vnn een geldsbedrag van f 37,50
uit de achterzak van zijn pantalon die
hij had opgehangen in een huis in Hol-
landia Binnen.
— Op dezelfde dag ontstond jr een
twist jbusjsjein mewoluw L.J. en haar
schoonzoon A.D. ten huize van eerst-
genoemde. Beide personen sloegen el-
kaar met stukken hout en liepen daar..
door verwondingen op. Na medische
behandeling konden zij huiswaarts ke-
ren. Ze werden bekeurd wegens mis-
handeling.— J.H.F.L. te Hollandia Binnen diende
een klacht in ter zake van belediging
door J.R.H.
— S.P. employee van een winkelbedrijf
in Hollandia Binnen .deed aangifte van
oplichting, betrekking hebbende op een
hoeveelheid goederen ter waarde van
f 76,15. Schuldige zou zijn Z.H.
—K.M. deed aangifte van vermissing
van een rode plastic portefeuille inhou
dende een bedrag van f 13,50, twee
wandelsport medailles en een sleutel.— Op de avond van 2 augustus ver-
wijderde de politie op verzoek van de
exploitanten een tienjarig jongetje uit
de Oriënt bioscoop ,waar die avond een
film werd vertoond voor mensen van
14 jaar en ouder.— De heer J.F.L. deed aangifte van de
vernieling van twee koplampen, kabels
en een ampère meter van een grader
van de firma Robert alhier.



Westen wil over Berilijnonderhandelen
Drieduizend Oost-Duitse vluchtelingen in twee dagen

De Westelijke ministers van bui-
tenlandse zaken zijn het er over
eens geworden, dat de kwestie
Berlijn door onderhandelingen tot
een oplossing gebracht dient te
worden, en dat zij moeten trachten
de Sovjet Unie er toe te bewegen
voor het eind van het jaar aan
besprekingen over deze kwestie
deel te nemen.

Een gemeenschappelijke verklaring
die gisteren door de Verenigde Staten
Frankrijk, Engeland en West Duits-
land na de tweede dag van de confe-
rentie in Parijs, werd uitgegeven, her-
haalde dat het probleem niet kon wor-
den opgelost door dreigementen of door
eenzijdige acties van de Sovjet Unie
Deze mededelingen werden gisteren
door een Amerikaanse woordvoerder
aan journalisten gedaan, nadat er die
dag twee ontmoetingen hadden plaats
gevonden tussen de ministers' Dean
Rusk van de Verenigde Staten, Lord
Home van Engeland, Couvé de Murville
van Frankrijk en Von Bretano van
West Duitsland.
In de verklaring werd gezegd, dat de
westelijke landen niet zouden toestaan
dat het communistische blok het vrije
volk van Berlijn zouden overrompelen.
Voorts wordt gezegd, dat de westelijke
leiders over hun besluiten overleg zou-
den plegen met hun bondgenoten van
de Noord Atlantische Verdragsorgani-
satie.

Inmiddels duurde de massale
vlucht van Oost Duitsers naar
West Berlijn gisteren onvermin-
derd voort. De West Duitse pers
berichtte, dat het aantal vluchte-
lingen gisteren 1800 bedroeg, waar
door het totaal aantal voor het af
gelopen weekeinde steeg tot on-
geveer 3000.

De Oost Duitse pers meldde, dat
vele vluchtelingen in verscheidene
Oost Duitse steden werden gear-
resteerd.

Onrust in
Noord-Rhodesia

In het gebied van de Noord Rho-
desische kopermij nen zijn gisteren
twee Afrikanen door de politie
doodgeschoten. Er waren reeds
verscheidene schermutselingen ge-
meld tussen Afrikanen en politie,
en één van de Afrikanen werd
doodgeschoten, toen een politiepa-
trouille herhaaldelijk door in-
heemsen werd aangevallen.
Het andere slachtoffer viel toen
een dreigende menigte Afrikanen
geen gevolg wilde geven aan waar
schuwingeri van de politie om naar
huis te gaan. In het Noordelijke
gedeelte van Pihodesia hebben vele
arrestaties plaats gevonden. Er
hebben zich daar vele gevallen
van brandstichting voorgedaan.

In een mijnstadje in het noorden van
Rhodesia moest een kleine politiepa-
trouille waarschuwingsschoten lossen
toen ze overweldigd dreigde te worden
door een menigte van naar schatting
duizend inheemsen die gewapend wa-
ren met speren en stenen.
Kusaka, de leider van de Verenigde On
afhankelijkheidspartij. heeft ontkend
dat hij in Tanganjika een Noord Rho-
desische regering in ballingschap wil
vormen. Hij betreurde de recente ge-
weldplegingen, die volgens hem nooit
tot een oplossing zouden kunnen leiden
voor de ingewikkelde problemen van
het land. Hij herinnerde zijn volgelin-
gen aan de partij-richtlijnen voor vreed
zaam verzet.

(Vervolg van pag. 3)
St-venson zei, dat de Russische pres-
taties op het gebied van de ruimtevaart
de bewondering van iedereen afdwon-
gen. Hij hoopte dat de majoor Titof
weer veilig op aarde zou landen.
Hij verklaarde echter dat de tweede
Russische ruimtevaart de noodzaak aan
toonde van internationale regelingen
voor het gebruik van de wereldruimte
voor vreedzame doeleinden. We hopen
dat de Russen zich op dit gebied
niet afzijdig zullen houden, aldus Ste-
venson.

DEMENTI
Het bericht, als zou de Russi-

sche ruimtevaarder. Herman Ti-
tof, toen hij Nieuw Guinea pas-
seerde, een speciale boodschap
aan de Nieuw Guinea Koerier
gezonden hebben, moet op een
vergissing berusten.

Red.

(Vervolg van pag. 2)

— J.F.L maakte die dag eveneens mel-
ding van het feit, dat bij , het Van
Heutzkamp een granaat was aangetrof-
fen. Het projectiel werd door de stads-
politie en de militaire politie opge-
ruimd.

— Op de Oranjelaan vond een ver-
keersongeval plaats, toen de voetgang
ster A.D. op onoplettende wijze de ver
keersweg overstak en tegen een uit
Kloofkamp komend motorrijwiel liep.
bestuurd door F.F.V. De voetgangster
liep een hoofdwond op maar behoefde
niet in het ziekenhuis te worden opge.

I nomn. De motor werd zwaar bescha-
"digd.

— Z.D. deed op 4 augustus aangifte van
de diefstal van lijfsgpederen van > een
drooglijn ter waarde van f 135,—

Perscommentaren

Den Haag — Naar aanleiding van
de brief die 21 Nijmeegse hoogle-
raren aan het partijbestuur van de
Katholieke Volkspartij hebben ge-
stuurd, schreef De Tijd/Maasbode
(R.K.) in de rubriek vrijmoedig
commentaar onder meer:

Sinds de Indonesiërs al te openlijk
een beroep hebben gedaan op de pu-
blieke opinie hier te lande inzake het
vraagstuk Nieuw Guinea, is hier de
neiging ontstaan de publieke opinie een
beetje te versluieren.
Dat hieruit een levensgrote contradic-
tie in terminis gaat onstaan, is een bi-
zarre bijzonderheid van de toch reeds
bizarre impasse.
Men krijgt de indruk, dat een serieus
onderzoek naar de publieke opinie uit
de weg wordt gegaan. Vandaar ook de
ergernis als in een van de broedplaat-
sen der publieke opinie, waaronder wij
de universiteiten met ere rekenen, enig
gearticuleerd geluid wordt gegeven.

Nu kan een regering, ja zelfs een par-
lement zich enige tijd losmaken van
de publieke opinie, wanneer namelijk
de zaken toch wel lopen, of toch wel
stilstaan. In de kwestie Nieuw Guinea
bestaat er overigens op éjéfa belangrijk
punt geen verschil tussen regering, par
Hement en publieke opinie: nan^elijk
omtrent de geringheid van de militaire
weerstand tegen een Indonesische aan-
val, die het Nederlandse volk bereid
en in staat is te bieden. Voor de rest
bestaan er alle kenm(a(rken van een
impasse: iedereen is ontevreden, maar
niemand kan een uitweg wijzen zonder
niet kracht van argiimenten bestreden
te worden. De status quo maakt aldus
de meeste kans in feite gehandhaafd
te worden. De risico's daarvan zijn
echter ook weer zo groot, dat' velen
waaronder nu ook weer de 2. Nij-
meegse hoogleraren, er moeilijk in kun
nen berusten, als zij niet de zekerheid
hebben dat de regering en de politieke
partijen alles doen om een uitweg uit
de impasse te vinden. Dergelijke uitin-
gen van publieke opinie zijn voor de
regering en de partijen misschien hin-
derlijk, namelijk voor heit geval zij
werkelijk van plan zouden zijn alles
te doen, wat een uitweg zou kunnen
openen, maar dan achter de schermen.In dat geval is een openlijk gebrek aan
vertrouwen, waartegen man zich ver-
weren kan, niet plezierig.

Een ideale verhouding tussen de po-
litieke uitvoerders en de publieke opi-
nie zou er bestaan, indien beiden de
impasse erkenden en de publieke opinie
de uitvoerders stilzwijgend vertrouwde.
De irriterende voldaanheid waarmede
de voortreffelijkheid van dj 2 Neder,-
landse voornemens tegenover Nieuw
■'Gaines-ten; volke wordt voorgehoudejn;

.is ■ echter nadelig: voor zulk een stil-
zwijgend vertrouwen en lokt de pu-
blieke opinie in de publiciteit, aldus
de Tiid/Maasbode.



Korte berichten
In de Indiase staat Utar Pradesj zijn ge
durende de afgelopen maand meer dan
3590 mensen bezweken aan een cholera-
epidemie. In de aangrenzende staat Bi_
har zouden 500 slachtoffers zijn ge-
vallen.

Delft . Op het verbindingsdepot van de
kwartiermeester _ generaal in Delft is
de ontdekking gedaan dat radiotoestel
len voor militaire voertuigen verontrei
ni'gd zijn door radio _ actieve verf.
Een uitgebreid medisch onderzoek
wordt ingesteld bij allen die daarmee
in aanraking zijn gekomen.

VERKEERS ONGEVAL

— In Berg en Dal vond ter hoogte van
toko De Boer een verkeersongeval
plaats, waarbij de scooterrijder G.J L.L
rijdend in de richting Hollandia Binl
nen tegen een van tegenover gestelde
richting komende personenauto botste.
De scooterrijder moest in het zieken-
huis worden opgenomen. Beide voer-
tuigen werden zwaar beschadigd. Het
ongeval werd veroorzaakt doordat de
slcdolt^rrijder op de rechter wegh'elft
reed.
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Faëtons the world over
.for smooth, clean smoking

itz<m>duit MEDEDELING
De KD 702 van VRIJDAG IJ AUGUSTUS zal eerst op ZATER-
DAG 12 AUGUSTUS de dienst Hollandia — Biak uitvoeren.
Vertrek ex Sentani 13.30 uur.
I _^.._,^_,_^

Toneelvoorstellingen ''Arkadia"
De ARKA leden wordt verzocht de toegangsbewijzen voor het vrolijke
blijspel

ANNEMARIE, ZEG JIJ HET MAAR
op zaterdag' 12, zondag 13 of maandag 14 augustus te spelen in de
MULO zaal, af te halen o.a. bij fam. H. Heintz. Marijkestraat
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Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en broertje

EGON PETER
E, Jansen,
S. Jansen_De Bakker,
Vivièn en Vroni.
Hollandia, ti augustus 1961.

no. 537<5

GEBOREN:
JOHN ERROL

J.E. Schemering Reelfs,
E. Schemering Reelfs _ Carli .
Hollandia, 5 augustus 1961.

no. 5371

Met blijdschap geven wij kennis var.
de geboorte van onze tweelingdochters
en zusjes op 5 augustus 1061

JOSEPHINE DESIREE
MAYA ASTRID

Fam. D.P. Clarenbach-Van Velhoven-
Benno en Peter.

no. 5372

Te koop: Electr. trein met transf. f 75,-
-rolschaatsen f 25,—; een partij boeken
w.o. realistische. RAPMUND- Kloof.
kamp 127 — na 14.00 uur.

no 5367
Te ..-wip: 3 deurs linnenkast, 2 slaap!
kamerstoelen, hutkoffer en modern
porselein eètservies. HEMELPOORT
7254. telf. 332.

no 537S

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst
"LIVE FAST, DIE YOUNG-'

Een verhaal van jeugdige vagebonden.
Geen ouderlijk gezag, geen wet, geen
fatsoen kon hen dwingen. 18 jaar.
Met Mary Murphy. Norma Eberhardt.
en Michael Connors.
Sentani heden: "CONGO CROSSING"
met George Nader. 14 jaar.
Zecpaardje morgen: "MAKjTY" 14 jaar.

REK iHEATER
Heiden en morgen vertoont .REK de
film,
THE WOMAN OF PITCAIRN ISLAND
met James Graig. Lynn Bari, John
Smith en Arleen Wnelan.
"Pitcairn Island" een van de vele ei-
landen van de Zuidzee. Vele schonen
ziet U hier. Een waar evenement. Ge-
heel in Regalscope opgenomen. Heden-
avond in REK. 14 jaar.
Binnenkort in REK:

"SONG OF INDIA"
REK Hollandia-Binnen vertoont heden
de firn:

GEVANGENE VAN DE
MAHARADJA

14 jaar.

Indien iets anders niet helpt! b,j . ■■■■■« II "RESTOOR/*!" J Llfl U UI
geeft Uw haar de oorspronkelijke kleur terug en doel hoofdroos en
binnen af_i«ntar_ tijd verdwijnen. ÉiM| AIID E E 9Ê mW \

SUCCES GEGARANDEERD ! " .1 H U If £ C II; ; _Ji IH


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 179 07.08.1961
	TWEEDE RUSSISCHE RUIMTEVAART Gisteren lancering, vandaag landing verwacht Na 15 à 20 omwentelingen
	GROETEN AAN CHROESTSJOF.
	DUIDELIJKE SIGNALEN
	WAARSCHUWINGEN
	Schout bij Nacht Reeset: Wij zullen ons niet tot een zenuw-oorlog laten verleiden
	GEEN ZENUWENOORLOG
	Radioprogramma MAANDAG 7 AUGUSTUS 1961 (49,42 m)
	"ALS HET EFFE KAN"
	HARMONISCH
	Dr Heertjes onderdirecteur B-HBS
	Politieberichten Hollandia
	Westen wil over Berilijn onderhandelen Drieduizend Oost-Duitse vluchtelingen in twee dagen
	Onrust in Noord-Rhodesia
	(Vervolg van pag. 3)
	DEMENTI
	(Vervolg van pag. 2)
	Perscommentaren
	Korte berichten
	VERKEERS ONGEVAL

	familieberichten
	Ann. 1

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4


