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Voorlopig geen Britse wapens meer
naar Indonesië

Suurhof in Amsterdam: "Geen Nederlandse
jongens naar het front”

De Britse minister van buiten-
landse zaken. Lord Home, en zijn
plaatsvervanger Heath, hebben
gisteren respectievelijk in het
Britse Hoger- en Lagerhuis be-
kend gemaakt, dat Engeland zijn
wapenleveranties aan Indonesië
tijdelijk heeft stopgezet, in het ka
der van het Britse streven om ie-
i handeling te vermijden die
tot een vermeerdering van de
spanning in de kwestie Nieuw Gui
nea zou kunnen leiden. De lopen-
de bestellingen zullen echter wor-

aïgewerkt.
Lord Home verklaarde, dat de Britse.

regering diep bezorgd is over de ge-
vaarlijke spanning tussen Nederland
en Indonesië. De Britse regering hoopt
dat er een vreedzame regeling tot stand
zal komep en zal alie pogingen in die
richting steunen. Daarom wil Engeland
rri het'huidige delicate stadium niets
doen .dat de spanning ,in het. betreffen-
de gebied zou'kunnen opvoeren of de
kans op een 'gewapend conflict zóu
kunnen vermeerderen.
Minister Heath verklaarde in het Lager
huis, dat de Britse regering tot.de slot-
som was gekomen dat ze de export van
wapenen en militaire uitrusting naar
Indonesië tijdelijk moest opschorten,
totdat de situatie rond Westelijk Nieuw-
Guinea was opgeklaard. Een lopende
bestelling- voor zal echter.
worden uitgevoerd.

VERWIJTVAN LABOUR
De Labour woordvoerder voor bui-

tenlandse zaken, Wilson, zei in ant-
woord op de verklaring van de Britse
regering dat de export van wapenen
naar Indonesië die tot voor enkele uren
ongestoord wits voortgezet, meer het
resultaat was van de warboel op het
Britse ministerie van -buitenlandse za-
ken, dan van kwaadwilligheid. Hierop
antwoordde minister Heath weer dM
hij de uitdrukking warboel rivet! be-
greep. Hij zei dal de overeenkomsten
tot de levering van wapens aan Indo-
nesië door iedereen duidelijk waren be
grepen, en ook de Labour-oppositie
had er nooit bezwaar tegen gemaakt
BUDRHOF: GEEN OORLOG

De voorzitter van de (Neder-

landse) Partij van de Arbeid, de
heer Suurhof, verklaarde gisteren
op een jeugd-bijeenkomst in Am-
sterdam dat het nu tijd was om
met Indonesië ,te onderhandelen
iver.de overdracht van Westelijk

Nieuw Guinea aan Indonesië.
Suurhof zei Jat hij het denkbeeld
om Nederlandse jongens naar het
front te sturen voor „een zo vage
zaak als de souvereiniteit van wes
lelijk Nieuw Guinea" van dé hand
wees.
ARRESTATIES IN MAKASSAR

In Mafeassar zijn verscheidene perso-
nen gearresteerd. Hun aanhouding
staat volgens een officiële mededeling
in verband met radio-uitzendingen
naar Nieuw; Guinea. ''..,,.
Deze uitzendingen zouden plaats gevon
den hebben sinds de aanslag op het le-
ven van president Soekarno in Makatv
sar er» 7 januari. Over aard en inhoud
van de beweerde uitzendingen werden
geen medetseïingen gedaan.

SINGAPORE STEUNT INDONESIE

De Wetgevende vergadering van
Singapore heeft een resolutie aan-,
vaard, waarin de steun wordt toe-
gezegd aan de Indonesische aan-
spraken op Westelijk Nieuw Gui-
nea. In de resolutie wordt hel
volk van Singapore verzocht om
Indonesië van harte te steunen in
„Indonesiës rechtvaardige en le-
gitieme strijd tegen koloniale.ovei
heersing" Alle leden stemden
voor, behalve vijf leden van de
Alliance Party die zich van stem-
ming onthielden.

Radio Djakarta heeft omgeroepen
dat de Indonesische minister van bui-
tenlandse zaken, dr. Soebandrio, en ek
Australische ambasadeur in Djakarta
Patrick Shore, gisteren van gedachten
hebben gewisseld over het geschil om
Westelijk Nieuw Guinea.
De ontmoeting vond plaats in Djakarta
nadat de Australische ambassadem.
daar was teruggekeerd van' efefi bezoek
aan Canberra.

NIEUWS IN HET KORT

In Algerije zijn gisteren weer talrij--
ke personen ten. offer" gevallen aan ter
reurdaden van Franse en Algerijnse
extremisten, ondanks de maatregelen
die door de Franse overheid zijn geno-
men om de toenemende chaos meester
te worden. Minstens 16 personen wer-
den gedood en 63 gewond, waardoor
het totaal aantal'doden sinds; 1 janu-
ari is gestegen tot 523. Bijna'acht ho-n;
derd personen werden in die periode
gewond. Een bus sloeg bij de haven-
stad Bougie. over de ' kop' waardoor 'S
personeu het leven verloren en 40 men
seh werden gewond. De. politie ver-
moedt dat ook hier sabotage- ■in ..het
spe], was. ■'■- - ■ ■' -■'-'■ - - ' .

Een team' Amerikaanse raketdeskun-
digen is in Australië aangekomen om
specialisten van de Australische Ma-
rine te instrueren m het gebruik Van
Titan-raketten, die op.'enkele nieuwe'
Australische destrdy.ers zullen worden
geïnstalleerd., De Titan ..is een superso-*-
-nische raket met een bereik van ruim;
twintig kilometer. Ze wordt met radar
bestuui'd en beweegt zich automatisch
in de richting van zijn doel. Dfeze ra-
kei ten /-.uilen -worden geinstalleerd op-
de twee nieuwe- destroyers die voor'
Australië in Amerika gebouwd worden-
Hét Amerikaanse team bestaat uit een
marine officier en drie burger-deskun-
digen. ' |
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West Papoease voortrekkers ondervonden
veel goodwill in Australie

33te'vier voortrekkers uit' West
PapÖëa die hébben deelgenomen
aas de World Rover Moot (We-
reld Voortrekkersbijeenkomst) te
Clifford-park bij Melbourne in ,
Australië, {.ebbeMzich. daar mo*
gen verheugen in een bijzondere
belangstelling.; Aldus deelde de
leider van de groep, oubaas Griet,
ons na terugkeer "in Hollandia
mee.
talrijke malen zijn dè vier af-
gevaardigden uit West Papoea
door journalisten geïnterviewd
en ieder gesprek dat begon bij
padvindersaangelegenheden ein-
digde steeds bij de politieke situa
iie in Westelijk Nieuw Guinea.
Hoezeer deze belangstelling ook:
op prijs werd gesteld, op het
laatst was die politieke interesse
toch wel hinderlijk, want de voor-
trekkers uit West Papoea wilden
geen verklaringen afleggen die in
strijd zouden zijn mét cle gedach-
te van wereldbroederschap, zo zei
de heer Griet.

De " bijeenkom:;! te Cliüford-park
werd geopend door de Gouverneur-Ge-
neraal van Australië, Viscount ITsle.
Het thema was "brotherhood of the
Open air and service". Hét eerste (bro-
therhood etc) werd gerealiseerd dooi
een gemeenschappelijk kampleven. Dt
ongeveer duizend deelnemers, jndei

wie ongeveer- 600 Australiërs v/order,
verdeeld In groejaè ■. v'rf.ii % man dté _<
gememrl mogelijk waren Raméngè'stMd
De heer Grïët was leider van een groep
<t.* h*'h,'.'-■-'* hém zei' en ftë Fiïpöea*
Voortrekker Simon Ohee een Zwitsei
en vijl Australiërs omvatte.
De ongeveer 400 buitenlandse deelne-
mi rs kwamen van de verschillende

d Pacific eilanden en voorts uit .sa-
p-ii', Malakka, Ceylon, Zweden, Zwit-
serland en de meeste andere Europese
landen, en voorts uit de Verenigde Sta-
ten en Nieuw Zeeland.

Indonesië was nfet vertegenVijoor-
digd omdat dkar de padvinderij is "ge-
lijkgeschakeld" tot een polffisk getint*
jeugdbeweging.

GOODWILL
Niet alleen de pers toonde een

bijzondere belangstelling voor de
afvaardiging van West Papoea,
.maar ook de gewone man. Krui-

t

; op h«f't vliegveld van Sydney
weigerden bij het zien van het
rbod-wit-blauWê insigne óp de
padvinders-uniformen van de Pa-
poeadeelnemers eeh geldelijke be-
taling in ontvangst te nemen. Het
Ausralische publiek 'toonde bijzon
der veel goodwill voor zijn meest
directe noorderburen, aldus de
heer Griet.

Naast het kampleven hebben de deel-
nemers aan de bijeenkomst zich ver-
dienstelijk gemaakt door dienstbetoon
De heer Griet heeft een dag hokken
gebouwd voor een blindén-geleide-hon-
den-school. Het meest leerzame voor de
deelnemers waren de vierdaagse ex-
cursies die werden georganiseerd. Zo
kregen de afgevaardigden van Wesl
Papoea een indruk van het land, hei
economisch leven in Australië en var
het hoge daar heersende welvaarts
peil. De heer Griet heeft vijf 'ti Aus-
tralië woonachtige genaturaliseerde Ne
derlanders in het kamp ontmoet, die
vol lof waren over hun nieuwe vader-
land. Van discriminatie hadden zij
niets ervaren. De meeste Nederlanders
rijn bij de Australiërs gewild, omdai
iij hun best doen zo spoedig mogelijk
Australiërs te worden. De beste kan-

voor immigranten buiten de
grote steden, aldus de héér Griet en de.
Australiërs stellen het ook het; meesi
op prijs als buitenlanders zich daar
vestigéi^jrndat de stedelijke bevolk.'nfi
van fret land reeds groot genoeg is.
GROTE STEDEN

De grorte steden zoals Melbourne
en Sydney, hebben een onuitwisbare in-
druk gemaakt op de Papoea-deelne-
mers. Op de vraag vat hÖ dacht van
Hollandin nu hij Melbourne had lcre»
kennen, 'antwoordde een van " hen;
..Hioli&tkdia, tid&k |aku".

Een handicap voor de Papoea's
was de taalbarrière. Zij spraken
geen Engels en waren dus op de
hulp van tolken aangewezen, in
casu meestal de heren Griet en
Tahitoe. De enige buitenlandse
deelnemers met wie zij wat maleis
konden spreken waren de afge-
vaardigden van Malakka, maar
ook voor hen was Maleis een
vreemde taal. Alle „Maleise" af-
gevaardigden waren namelijk Chi
nezen.

Van grote betekenis voor de Wesl
Papoea delegatie is geweest het ver-
blijf, gedurende enkele dagen na af-
loop van het kamp, in Australische ge-
zinnen. De gastvrijheid die wij geno-
ten was voortreffelijk, aldus de heer
Griet.

Radioprogramma
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20.00 Klok, progr. overzicht, nieuws en
weefr-verwachting, Vf.2Ql Actualiteiten
of gram. muziek, 20.30 Radiorarna een
ge\|vrieerd i*rogramma; „amenfiellintf
en presentatie Henk Kamperman, 22.00
Wat de pers ervan _egt . . . 22.10 Me-
lodie en Ritme —■ Lagu dan irama
(Stad. — Mal.) 22.40 Sharkey and his
Klnirs ot DixHand, 22.45 Nieuw** in hei
kort en Woord tér overdenkt-e 23<W
81-ittng.

LUIDRUCHTIG
De voortrekkers uit West Pa-

poea bewaren de beste indrukken
van Australië. Het enige waar zij
wel eens vreemd tegenover ge-
staan hebben, was de geweldige
luidruchtigheid van de Australi-
sche voortrekkers.
Op excursies hingen dezen

uit de bus te schreeuwen, zodra
zij eeri aardig meisje zagen. Pat.
is men hier niet geWend, aldus'dt
heer Griet. Maar hij verklaarde
dit verschil door het feit dat Aïis
tralie een in cultureel opzicht „ge
vestigde" maatschappij heeft, ter-
wijl in West Papoea ieder er zich
sterk van bewust is zich in een
overgangsperiode te bevinden. De
Papoea is bewust bezig zich tot
een hoger cultureel niveau te ont-
wikkelen. Dat drukt ook de
voortrekkersbeweging in dit ge-
biedsdeel een stempel vam iernst
op, aldus de heer Griet.

Ingezonden
HETZELFDE OUDE LIEDJE

Een spreekwoord zegt: „Een Ez»
stoot zich geen twee keer aan dezelfde
steen". En toch vinden wij mensen
een ezel maar een stom dier. Neen,
dan zijn wij toch heel anders; wij vin
den het gezelliger, zo om de 25 'jaa;
onze neus tegen een stinkhoopje (We-
reklooripgje) te stoten. Een ezel her-;
kent zijn steen zn hele verdere leven
maar hel geheugen der mensen schijn!
niet vertier te reiken dan een kvvairi
eeuw. En als je dan tot twee keer Jo*
tegen dezelfde soort stinfchoop oploopt
ja, dan i.; de 10l ervan af.
[n 1939 stond aan het hoofd van hei
machtige Duitse Rijk een klein, driftif
en wispelturig mannetje, een ex-schil-
dertje; een gevreesd dictator.
In 1962 staat aan het hoofd van de uit-
gestrekte Indonesische Republiek eer.
sportief steeds glimlachende, steeds re
zènde en veel che.rme vertonende Pre-
sident; een et-ingenieurtje; -een door
96 miljoen onderdanen aanbeden Staati
hoefd. U 7.iet de overeenkomst niet er.
daajom gaan we verder.
In Duitsland schreeuwden ze "Heil
Hitlcr" en in Indonesië gillen ze "Mcr-
deka" (terwiil ze nét al hebben).
In Duitsland had 'je de Hitlerjeugd ei»
in Indonesië de J>tudentnn-strijdkorp-
.-(i)

In Duitsland had je de leugenaar "Goe-
beïs" en in. Indonesië de feiten ver-
draaiende '"'Soebandrio".
Duitsland bezorgde Nederland de ras-
sadist «Seys-InquarT en Indonésrï?
schenkt ons het jochie "Frits Kfrihio"
In Nederland stikte het van de NSB-
-ers en hier ruiken we de Rood-WJttéïi
al op een afstand.
En weer kijkt hei mensdom toe er.
steekt geen vinger uit. Het Banltertg

Item kalfje springt overmoedig rond
alles vertrappend, er genoegen in schep
pend de omstanders uit elkaar te zier.
stuiven als het aan komt rennen
Maaaaar ..... eens krijgt het kalf-
je vlijmscherpe horens en dan is hel
geen spelletje meer, dan vallen e»
slachtofsers, dan is het te laat.
Eert kwart eeuw is lang en de mensen
zijn alles vergeten, maar ons ezeltje
weet wel beter. En daarom vraag i*
mezelf af, of we niet betier tfen ezeitj*
kunnen zijn.
Apropos, kijkt U eens in de spiegel:
verbeeld ik het me of krijgen we Indei
daad langere oren.
liiaaa, iiiaaa, iiiaaa, (wat vrij vertaald
betekent, dat we de Nieuw Guinefc
Koerier hartelijk dank zeggen voor de
plaatsruimte).
P. Kereutha.
Adviseur Partij ffcëna Vw Emba.v



Brits kunstschilder aan boord
m.s. Rotti

i Temidden der twaalf passagiers
van het srs.^'tti Nederland),
dat maandagmorgen in Hollandia
'aViiveèrtite, 'Öfttdrfcteh we een
-uteine artistieke figuur met gol-
fend grijs haar.

De Britse kunstschilder J.S. Goodall,
uit. Tilbury , Wiltshire (95 mijl van Lon-
den), vertelde ons dat hij vergezeld van
■zijn echtgenote, een gecombineerde ple-
zier- en zakenreis rond de wereld aan
het maken is. Aan boord van de Rotti
schilderde hij reeds verscheidene aqua-
rellen, waarvan hij er ons enige [Öoti-
-ide. Zij-n straatbeeld uit. Noumea in wai
*rie contrastkleuren trof ons bijzondei".
evenals zijn 'haVengëzicht van Madang.

Ook fitt «cheepaleVen _a« mr. Good-
all ïnet kunstcriaarsoog. De 53-jarigc
««Mijter, legde Verschillende aspecten
van het, altijd boeiende .eemansbiö1

staan vast. O.a. schilderde hij de ge-
zagVrferdèr, kapitein Kóppenol, op de
htiig van zijn schip.

Mr. Goodall vertelde — 'Brits " gere-
serveerd, vriendelijk en niet zonder ge-
rechtvaardigde kunstenaarströts — dal
hij het genoegen had gehad de Hertog
en Hertogin van Kent te mógen ver-
eeuwigen, evenals de bekende Engelse
acteur, Sir Micheal Redgrave. Een an-
ders Hertog, die van Edinburg — bij
Öfs beter bekend als Prins Philip —kocht vijf van zijn schilderijen.

■Bij zijn 'terugkeer in Albión
hoopt de-schilder Goodall zijn, tij
dens de reis gemaakte, aquarellen
en tekeningen (hij illustreert ook
boeken! te exposeren.
Zonder twijfel zullen daarbij ver
scheidene bekende Hoilandiase
landschapjes niet ontbreken.

v.d. B.

Korte berichten
Er is een mislukt» aanslag gepleegd

op koning Mahendra van Nepal. In
één officiële bekendmaking werd ge-
zegd dat de aanslag maandag j.l. plaats
vond in de stad Janakzur, niet ver van
éte Indiase grens. Volgens deze bekend-
making werd er een bom naar de ko-
ning geworpen toen hij cloor de -straten
van de stad reed. Er vonden ook po-
.gingen plaats om hem te molesteren
De koning bleef echter ongedeerd én
onmiddellijk na het incident werden
èr enkele arrestaties gedaan.
Koning Mahendra trok dertien maan-
den geleden alle politieke macht in Ne-
pal aan zich, toen hij het parlernenl
naar huis zond, dë politieke partijen
verbood en de eerste minister Koirala
tiet arresteren.
De vroegere vice-premier en vroegere
teidei- van de oppositie zijn beide in
India en maakten enige tijd geleden
bekend, dat zij werkten aan het her-
stel van de parlementaire démokratie
iA Nepal.
Functionarissen in de hoofdstad Kad-
rbandu wijten de terreuracties aan d
Nepalese politici, dié eieri toevlucht _&
zocht hebben in India.

Uit Lagos de hoofdstad van Nigeria
wordt bericht dat de voorlopige Alge-
rijnse regering niet zal worden uitge-
nodigd voor de Afrikaanse topconferec,
tic die dezer dagen in Lagos zal wor*
déh gehouden. De beslissing viel ns
langdurige besprekingen t«sse_ dë mi-
nisters van buitennlandse zaken vak
21 onafhankelijke Afrikaanse staten.
Dé meerderheid van deze afgevaardig
den verklaarde zich tegen een Alge-
rijnse deelname aan de conferentie.
Mali, Marokko, Egypte, Ghpna en Gui-
nee hebben op grond hiervan geweigerd
ohè gedelegeerden naar de conferentie
te -enden.

tje conferentie in Punta del Estë van
de Organisatie van Amerikaanse' sta-
teti verkeert al in een impasse nog vooi
dat" ze goed en wel is begonnen. Doel
vai_ de .canfenen-ie is een positiebepa-

Ling legenover het communistische 're-
gime van Cuba. De inleidende bespre-
kingen hebben grote verdeeldheid on-
der de afgevaardigden aan het licht ge
bracht. Van de een en twintig aange-
sloten tanden zijn er twaalf voor sane
lies tgen Cuba, maar er zijn veertier
stemmen nodig om tot besluiten te ko-
men.

De Zuid Afrikaanse premier Ver-
woerd heeft gisteren hekend gemaakt
dat het Bantoe-gebied Transkei in
Zuid Afrika zelfbestuur - zal krijgen.
Hij deelde mee dat Transkei het eerste
Bantoe-woongebied was dat de Zuid
Afrikaanse regering had verzocht om
steun voor de verwezenlijking van zijr.
onafhankelijkheid. Verwoerd zei bereid
te zijn het gebied een nieuwe grondwet
te geven met een parlement en een ka-
binet gebaseerd op liet principe de*
Westerse demókratie. Vërwöerd Ver-
klaarde voorts, dat de Transkei een ge-
heel uit Bantoes bestaand parlement én
regering zal hebben, omdat de daar wo-
nende blonken geen politieke rechter
zullen krijgen in dit gebied.

In Perzië is een aantal leiders van
het nationale front gearresteerd, on-
der wie twee voormalige ministers uit
dë regering Mosadek en een oud-bür-
gemeester van Teheran.
Deze arrestaties staan in verband net
demonstraties in de Perzische hoofd-
stad die ook gisteren weer hebben
plaats gehad. Daarbij is een dode ge-
vallen. De algemene staking die door
het nationale front .was afgekondigd, is
weinig effectief gebleken. De winkels
in Teheran zijn Open en het zakenle-
ven gaat zijn gewone gang.

Een groep militairen uit Guatemala
is dezer dagen het zuidelijk deel van
Brits Honduras binnengedrongen en
heeft in een dorp op 6 km. van de grens
de Britse vlag verbrand. De militairen
hesen daarna de vlag van Guatema-
la. In een regeringsverklaring die in dé
hoofdstad van Brits Honduras, Belize,
werd uitgegeven ,werd gezegd, dat er
gevuurd is toen dë Guatemalteekse mi_.
litairen trachten een ander dorp te be-
reiken. Vorige week stemde de regering
van Guatemala in met onderhandelin-
gen met de Britse regering over haar
aanspraken op Brits Honduras.

SPORT
Hockey

De laatste uitslagen van het In de
Ihdiase stad Ahmedabad gehouden in-
ternationale hockey-tournooi luiden:^Nieuw Zeeland — Indonesië 6-^0India — West Duitsland 1-4»
Japan — Ver. Arab. Republiek _-|0
Nederland — West Duitsland ö-^B
IK- eindstand luidt:
l India 18 punten; 2 West Duitsland 14
punten; 3 Australië 13 punten; 4 Ne-
derland 12 punten; 5 Malakka; 6 Nieuw
Zeeland; 7 Japan; 8 België; 9 Ver.
Arabische Rep.; 10 Indonesië.

Voetbal in Hederland
Uitslagen en standen betaald voetbal:
EREDIVISIE:
Enschede — Ajax . 2—£
Sparta — Feyenoord 1-4
ADO — PSV I—l
GVAV — MW 2—2
DWS — Volendam .I—-J
DOS — Willem II 3—l
Volewijckers — Fortuna '54 ,_M
Rapid JC — NAC Z-=8
VW '— Blauw Wit I—s

De verrassende nederlaag van Aja*
jegen hekkensluiter . Enschede bracht
Feyenoord, dat in de altijd moeilijke
wedstrijd tegen stadgenoot Sparta geer,
fout maakte, in een welhaast onaan-
tastbare positie.
Naast de reeds gememoreerde zege van
Knsehede was het opmerkelijk dal
DWS opnieuw — voor de tiende maal— gelijkspeelde.

Feyenoord 18-31 GVAV 18-lfi
Ajax 18-.6 NAC 18-16
B|auw Wit ffT-25 DWS 18-lï
PSV l'B-2*ï Sparta 18-15
Fortuna '54 18-22 ADO* 18-14
MW 18-1 S Volewijckers 18-13
Volendam 18-1 S VW 18-11
Willem II 18-16 Enschede 18-10
DOS 18-18 Rapid JC IR- P

EERSTIE DIVISIE A:
Eindhoven — DFC I—o
Vitesse — Leeuwarden I—^
Sittardia — 't Gooi OM
DHC — Helmond I—o
Fortuna — Go Ahead - I—*
AGOW — KFC 3-4
Stormvogels — Haarlem I—l1—1
A.lkrnaar — Veendam I—61 —6
SW — BW _=ï

AGOW 18-23 lveeuwarden 18-18
Sittardia 17-23 Go Ajiead " 18-1 S
Fortuna 17-2 S Vitesse 18-U
DHC 18-23 Alkmaar 18-16
SW 18-2Ï 't Gooi 18-15
Eindhoven 17-2^ Stormvogels 18- £
DFC 18-21 Haarlem 18- <a
KFC 18-2 C BW 17- £
Veendam 18-11 Helmond 18- t

EERSTE DIVISIE B:

RBC — Hermes DVS 2—o
NOAD — Elinkwijk I—l
Excelsior —- Heracles I—o
HVC — VSV - 3—2;
ZFC — Limburgia 2—l
Hilversum — Ensch. Boys 2—l
Heerenveen.— Be. Quick 0>—3
EBOH —- Wagéhingon I—3
Wilhelmhïa — SHS V-*



T "~\OE HANDELSVERENIGNG
"HÖLLANOI^" I

Houdt op Donderdagavond 25 JANUARI een zeer belangrijke- ALQIEiVIE^E: LEDENVERGADERING j
in het ZEEPAARDJE.

L Aanvang: half negen. Hef Bestuur. !
Te koop gevraagd: Lingualooncursus
Engels. Telf Hla. 29

no. 6698

EDO. Roulette op 25-1 en 1-2 aanv.
21.00 uitsluitend leden.

no. 6706

TE KOOP:
V.W. de Luxe '57, rottanzittje plus mat
ten, linnenkast; 2 bedden cpl., tuinzitje
commode, keuken- en andere huishou-
delijke artikelen.
ZIJLST&A, van Hasselt-traat 666, Dok
V, telf. 434. no. 6693

Te koop: Grote Erres wasmachine,
wringer, strijkplank en strijkijzer sa-
meo f 200,— Margrietstraat 678.

no. 6706

Te koop: Gründig radio, plafond venti
lator, 'grote legkast, 4 bedden met ka-
posmatras, meubilair etc. Julianaweg
931 tussen 17.00 en 18.00 uur telf 87
-" V no 6701

Met 'grote' blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van

JUoiAmd fa>ót
!!h. Jansma,
H. Jansma-Oosterhof,
Simon Frank. .
Hollandia, 24 januari 1962.

no. 670T7

WANTED SECOND HAND CARS
Te koop gevraagd tweede hands auto-mobielen. Opgave in de Engelse taal
van bouwjaar, conditie, vraagprijs enz,
onder nol 6704 adm. Nieuw Guinea
Koerier.
N.B. Betaling in Australische ponden
niet onmogelijk.

no. 6704
Te koop: V.W. de Luxe '54 volledig ge-
revideerd, prijs f 2200,— J.P. Hans.
telf. 175 toest. 44 Centr. Ziekenhuis.

no. 6707

STICHTING
SPORTBELANGEN
De aangekondigde vergadering (25-1

-'62) moest helaas uitgesteld worden.
Persoonlijke convocaties volgen.

no. 6705

ÖHmprogmmmn. - . f ;

ORIËNT THEATER
ëeYfoörït- ftedéh slechts-''voorWh avond

vi*n -"TARGET ZERO"1. :'"",-■ .
met Richard Conté en Peggie-,Ca
Hollandia-Binnen: ."BATTf.È" AT THE
CÖRAL SEA"; '"-' '14 jaar
-' ■■-. : .'.;-,;' :.;■■■■ ... / - .-.:"■.-. ■:■ .":;
: . . . ... i--.-Tr*T
i

REK THEATER
Hedenavond voor het laatst de';, film
met Al Hedison, Patricia Owens, 'Vin-
cent Price én Hérbert Marshal, ; ''' ""THE FLV (DE VLIEG) ;:

in cinemascope. De mees.t beklemmen-
de griezelfilm poij; vervaardigd!;, Eer)
man met de kop van .een vljeg. S;»
vlieg met het hoofd van een man. Hér
denavond voor het laatst in, REK.

14 jaar.
Hollandia-Binnen. heden de muziekr
film:

1 "ZEVEN MAAI. IN DE WEEK" ...
Alle leeftijden.

CENTRAAL ZIEKENHUIS
H. NEEB, Internist is wegens dienst-
reis- van 24 t.m. 27 januari '1962 -

AFWEZIG

Important Announcement

IHave you considered a home in Australia?. This will interest you

We have 84 superb building sites at Penrith (33 miles from.Syd-,
ney), picturesque, lever, views, tarred roads, kerbed, power, te-
lephone, schools, hospitals, -f-ast 51 minn. train to Sydney, heavy
industry 2 miles.
Price £A 750 to £A 850. Torrens Title. Or House and Land
£A 750 deposit.
Homes to your design by Master Builders. Land in all Suburbs.
Home Units, City Beach Areas, Superb Ocean Views.
2 B.R. £A 4750; 3 B.R. £A 5750. 1/4 Deposit.
Write: 8.8.C. Real Estate,.Box 43, Post Office, Rozelle NSW.

I

VóörZal Uw '".■■■■:--l::
DRUKWERK

..-'■■ <*"'"" '"■' ■■'.■■ - -'M

DRUKKERIJ -p@ ' j'
GEBR.TERLAAK .MJ'
Oranjetaan 13 - Hollandia
Telf, Hla. 171 " '. j
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