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Reis naar Indonesië
GEEN TOESTEMMING PAPOEA - STUDENTEN

Den Haag — Van welingelichte
bronnen vernemen wij dat het ver
zoek van de negen Papoea-studen-
ten om een orientatie-reis naar In-

donesië te mogen maken waar-
schijnlijk niet ingewilligd zal wor
den.
Zoals men weet hebben de negen
studenten onder leiding van Frit.
Kirihio, die onlangs op eigen ini-
tiatief een reis naar Indonesië
maakte, 17 april een verzoek inge-
diend voor ook zon reis. Zij her-
innerden de Nederlandse regering
aan de belofte dat de Papoea's
zich naar alle kanten zouden mo-
gen oriënteren.

De afwijzende houding van de Neder
landse regering op dit verzoek zou voor
al gebaseerd zijn op het feit dat zij
van mening is, dat deze jongelui in
Nederland zijn om te studeren en niet
om zich rechtsstreeks te gaan mengen
in de politiek rond Nieuw Guinea.

Voorts vernamen wij dat de heer N.

Jouwe tijdens zijn bezoek aan New
Vork van Indonesische zijde ook een
uitnodiging voor een bezoek aan Indo-
nesië kreeg. De heer Jouwe heeft deze
uitnodiging echter van de hand gewe-
zen.

JOUWE: „Bedankt voor de eer"

KAKA: „Heb je de nieuwste song uit
Biak al gehoord?"
LOEME: „Ja, dat is de "Nep"-tune".

VUURGEVECHT IN
BERLIJN

wachten weer versterkt

In Berlijn hebben gisteren wes-
terse en communistische grens-
wachten elkaar van weerszijde van
het kanaal, dat op de grens tussen
Oost- en West Berlijn loopt be-
stookt met geweervuur.

Het incident begon naar aanleiding
van het neerschieten van een man, die
naar West Berlijn probeerde te vluch-
ten. De man had zijn jas en schoenen
uitgeworpen en rende naar de oever
van het kanaal, maar viel op vijf me-
ter van het water onder een regen van
kogels uit machinepistolen.

Amerika
Nederlandse bereidheid overleg Plan-Bunker

goed ontvangen
De toezegging van Nederland

om de onderhandelingen met In-
donesië over het geamendeerde
plan-Bunker (de tweede versie) te
hervatten is in Amerika met vreug
de verwelkomd.
Dezer dagen heeft de Nederlandse
UNOvertegenwoordiger secretaris
generaal Oe Thant op de hoogte ge
bracht van deze toezegging. De toe
zegging geldt het plan zoals dit
door minister president De Quay
openbaar is gemaakt.

Ook Indonesië heeft in principe hel
plan-Bunker aanvaard als grondslag
voor verdere besprekingen. In Washing-
ton is overigens nog niets bekend over
een nieuwe bijeenkomst tussen Neder-
landers en Indonesiërs. De Indonesische
afgevaardigde bij de UNO, Wirjoprano-

to, kon desgevraagd nog niets zeggen
over de kans op hervatting van de on-
derhandelingen, voordat hij instructies
daarover uit Djakarta had ontvangen.«i
NASUTION: MILITAIR INGRIJPEN

De Indonesische minister van defen-
sie, generaal Nasution, heeft in een rede
voor studenten in Soerabaja verklaard
dat de Indonesische strijdkrachten
rechtstreeks in Nieuw Guinea zullen in
grijpen als Nederland voortgaat dit ge-
bied te versterken.

Op het ogenblik beperken de Indo-
nesische strijdkrachten zich tot het bet-
geleiden van vrijwilligers die naar
Nieuw Guinea willen of van Paßoea's
de naar hun geboortegrond terug wil-
len keren. Op die manier, aldus Nasu-
tion, beschermen Indonesische strijd-
krachten hen bij de uitoefening'van hun
recht om daar te wonen.(Temlg "» m- 9



Wegtlexse autoriteiten zeiden, dat de
Oost-Berlijnse grenswachten hem lieten
liggen en ongeveer honderd kogels op
twee West Berlijnse politiemannen, die
van de andere zijde naar het kanaal
toerenden. De Westerse politie trok zich
terug en vuurde' ongeveer dertig kogels
in de Oosterse sector. Be spanning liep
hoo gop langs de gehele grenslijn en
aan beide zijden wei-den de grenswach-
ten versterkt. De burgemeester van
West-Berlijn, Willy Brandt, heeft ver-
klaard, dat de West-Berlijnse politie
zal schieten op communistische grens-
wachten, die het vuur openen op vluch
telingen, dié" over de grens trachten te
komen. Hij bestempelde de actie van de
Oost-Berlijnse politie als moord.

Evacuatie Fak-Fak verliep
rustig

Meesten wilden blijven
De evacuatie van de honderd

drie en veertig vrouwen en kinde-
ren vanuit Fak-Fak in de nacht
van woensdag op donderdag is ge
heel volgens plan verlopen. Er
ontstond geen paniek, hoewel ei
uiteraard menige traan met een
zakdoek werd weggeveegd. In Fak
Fak was het, na de bekendma-
king van de evacuatie IV2 dag
van hoogspanning zowel voor hel
plaatselijk bestuur, die alles rege-
len moest, als ook voor de vertrek-
kenden, die alles klaar moesten ma
ken.
Niet alle vrouwen en kinderen, die
er recht op hadden, zijn vertrok-
ken. Achttien vrouwen zijn er
over gebleven, waaronder de
vrouw van de Resident, de heer
Dubois, van het Hoofd van Plaat-
selijk Bestuur en van de garni-
zoenscommandant. Voorts bleven
ook de acht missiezusters van de
Katholieke internaten achter, de
zusters van het Kostbaar Bloed.

De Karossa op weg naar Merauke
ijlings teruggeroepen arriveerde om
half drie in de nacht in de haven van
Fak-Fak en bleef voor anker liggen.
Het drie maal uit en aan draaien van
het electrisch licht in de stad was het
teken van evacuatie. Het haventerrein
was afgezet en alleen degenen met de
nodige reeds eerder uitgereikte papie-
ren, hadden vergezeld van hun echtge-
noot toegang. De eersten waren enige
Indische Nederlanders met hun kinde-
ren. Met al slaperige ogen droegen de
kleinen elk een koffertje op hun nek,
legden het op de kade en bleven be-
rustend het geheel gade slaan. De mees-
te van de Indische vrouwen kende de
evacuatie uit hun tijd in Indonesië.
Drie jonge ongetrouwde onderwijzeres-
sen, die zelf ook zouden vertrekken,
gingen als eersten in de sloep naar het
schip om daar de nakomende moeders
met hun babys te helpen.
Nadat de eerste sloep reeds van de Ka-
rossa was teruggekeerd, kwamen er di-
verse pas getrouwde echtparen aan
wandelen. Er werd niet veel gesproken.
Ze zochten een rustig plekje om elkaar
voorlopig de laatste woorden bij dit
plotselinge afscheid te zeggen. Een en-
kele vrouw huilde. Op onze vraag waar
zij naar toe gingen was vrijwel steeds
het antwoord "naar Holland", en zij
gingen, omdat zij niet wisten of er nog
ooit een kans voor evacuatie kwam als
de toestand zou verslechteren. En op
onze vraag of zij niet liever dichterbij
in Biak zouden willen blijven om zodra
mogelijk te kunnen terugkeren was
voortdurend het antwoord: „Ik denk
niet dat we hier meer terug kunnen
keten. Volgens ons is het hier aan de
westkust al afgelopen".
In Biak echter waren er al weer ver-
schillende vrouwen, die van mening
waren veranderd en toch in Nieuw Gui-
nea bleven.

HET VOLK LIJDT
We zullen in de komende passages de

schrijver zelf aan het woord laten: Het

lijkt warempel wel op het leven in de
kampen van 1945 — 1946, maar het is
thans nog veel erger want het hele volk
lijdt er onder. De mensen, vooral de
kinderen beginnen als ratten het hoekje
om te gaan.

Uit de binnenlanden kreeg ik berich-
ten, die er op wijzen dat het hier een
uitdunning in langzaam tempo betreft.
Men vreest voor elke aanplant op erf
of sawah, want half rijp-zijnde plan-
ten worden reeds geroofd door de hon-
gerige bevolking. Ook suikerriet-aan-
plant en klapperbomen staan niet meer
veilig. Geiten, karbouwen, honden kip-
pen, singkong en djagong-tuinen, alles
verdwijnt geruisloos. Pak-tani is al be-
vreest voor de nieuwe padi-aanplant,
wel wetende wat er gaat komen.
Klapperolie, tabak en suiker zijn van
de pasar verdwenen. En nu iets over
de prijzen: 1 hele klapper 15 — 20 Rp.
1 pisang goreng 5 Rp., een halve liter
verse melk 12,5 Bp., 1 brood 18 — 22
Rp., 1 bungkus thee 25 Rp., koffie 100
Rp., 1 ei 8 Rp., 1 pakje shagtabak 40 Rp.,
Van Nelle shag 150 Rp., 1 slecht blok-
jfl zeep 15 Rp. Met deze opsomming van
prijzen, die voor zich zelf spreken ein-
digt dit uittreksel, waarvoor we onze
lezer vriendelijk dank zeggen.

MEESTE SCHOOLMEISJES OOK VERTROKKEN

Fak-Fak telt verschillende internaten
waarop tesamen ruim duizend kinderen
zijn. De helft hiervan zijn meisjes.
Woensdag toen zij met patrouilleboten
naar huis werden gebracht heerste er
in de internaten een stemming als van
de laatste dag voor de vakantie. leder
had zijn koffertje en tikar klaar staan.
We stonden nog geen drie minuten te
praten toen een van de meisjes met
een baby van nog geen jaar op haar
arm kwam aanlopen. Carolita was het
kind van een van de leerlingen, die ech
ter al thuis was. Drie nichtjes hadden

nu de zorg voor de kleine en namen
haar mee naar huis. Door de jongens
van het internaat werd hun bagage
naar de steiger gebracht. Een enkele
drukte zich huilend tegen een onder-
wijzeres aan. Zij waren alle drie op
school in Fak-Fak. „Het ergste is", ver-
telde een onderwijzeres, „dat het vele
werk van de afgelopen jaren nu weg

De bevolking vond deze evacuatie maar
een vreemde gang van zaken. "Drie da-
gen geleden nog zag de resident geen
enkele reden tot evacuatie. De gouver-
neur verklaarde nog tijdens zijn bezoek
hier dat er geen enkel gevaar dreigde
en alles rustig was, en nu opeens wordt
er midden in de nacht een schip hier-
heen gedirigeerd en kunnen degenen
die willen, instappen".
IV>en tegen half vier in de nacht de Ka-
rossa de laatste passagiers aan boord
had genomen vertrok hij in de donkere
nacht.

Toestand in Djakarta erger dan
in de kampen

Van een van onze lezers ontvin-
gen wij onlangs een uittreksel uit
de brief, die een familielid, die nog
steeds in Djakarta verblijf houdt,
hem via de Verenigde Staten ge-
schreven had.

Voor hen, die de toestanden in
Nederlands Indië gekend hebben
zullen er ongetwijfeld interessante
dingen in staan.
De schrijver was in betere tijden
eigenaar van een accountants-kan-
toor. Nadat hij geruime tijd voor
de Indonesische regering had ge-
werkt moest hij zijn personeel
naar, huis sturen, aangezien hij.
vrij wel nooit betaling voor het ge-
leverde werk had ontvangen. Nu
is hij onder dak genomen door een
sociale instelling. Of hij de half
miljoen Rupiah, die de Indone-
sische regering hem schuldig is,
nog ooit zal ontvangen schijnt
vooreerst nog een heel grote vraag.

Het pensioen, dat de schrijver als
Nederlands staatsburger uitgekeerd
krijgt bedraagt 2000 Rp. Met dit bedrag
komt men echter maar de helft van
de maand door, voor de rest moet men
bedelen en dan is er altijd wel iemand
die helpt, aldus de reeds bejaarde man,
Het feit, dat hij ook zijn woning heeft
verlaten ligt aan de hoge huur en aan
de omstandigheid, dat hij niet meer
geheel voor zich zelf kan zorgen in de
huishouding en een baboe vraagt 500
Rp. in de maand. Ook met de rantang
van 1000 Rp. blijft het eten "vrekkig
en armelijk". Voor de aanvulling van
de rantang is er dan tegenwoordig in
Indonesië bonggol van de katesboom,
bonggol van de pisang, daon semboe-
kan, daon gedongdong, daon patjfé' enz.
allemaal welkom voedsel voor de "Dja-
kartaan".

(Vervolg van pag. 1)



VERRASSINGEN
Na deze wedstrijd was de beslissing

nog niet gevallen. Doordat Ricochet van
Spoetnik met 2—l won (slechts twee
van de gespeelde wedstrijden konden in
twee games beslist worden) verkregen
beide ploegen 8 punten waardoor een
beslissingswestrijd tussen beide teams
noodzakelijk was.
De game-uitslagen laten zien dat het er
om gespannen heeft. Met de einduit-
slag 2—l kon Spoetnik — zeer verdiend— zich kampioen 1962 noemen.
Om de 3e en 4e plaats moest eveneens
een beslissingswedstrijd gespeeld wor-
den, door het verrassende spel van Ho-
bong (2e plaats afd. Sentani) dat Vol-
ley Fighters en COS achter zich liet
en met een gelijk aantal punten ein-
digde als KSM.
Beide ploegen zullen in het komende
seizoen zeker voor verrassingen kunnen
zorgen.
Daar KSM na de enerverende wed-

strijd de overwinning behaalde is de
einduitslag van de kampioens-competi-
tie: 1. Spoetnik, 2. Ricochet en 3. KSM.
Tijdens de prijsuitreiking dankte de
voorzitter van de Navobo, de heer H.
Aarsse de diverse scheidsrechters voor
de verleende medewerking — er werd
zeer verdienstelijk gefloten — en tevens
de hoofdbestuursleden van de Navobo,
de heren F.C. de Roder en A. de Blok
— de "kern" waarop de Volleybal we-
reld drijft — voor de actieve bemoei-
enissen t.b.v. o.a. deze competitie.
Tenslotte werd medegedeeld dat — ge-
zien de grote belangstelling en het uit-
blijven van het in het leven roepen
van een organisatie hiervoor — de Na-
vobo voorlopig de organisatie van het
basketbal spel — o.a. van de compe-
tities te Hollandia-Binnen en Hollan-
dia — op zich neemt.

Basketbal
competitie

De dit jaar als "proef gestarte halve
competitie (ongeveer 250 deelnemers!
geeft nog geen enkele zekerheid op de
uiteindelijke uitslag. Spoetnik 1 leed
in groep B de eerste nederlaag tegen
Pacific Stars 2, hetgeen de spanning
ook hier deed toenemen.
De standen:
DAMES (Halve competitie):
Rtmboegirlg 4—B
RK PMS 4—.
Spoetnik 4—C
sos -
HEREN A:
Spoetnik 3 3—6
Pandora 3—4
Pacific Stars 3—4
Rimboe Boys 4—4
Spoetnik 2 3—2
RK PMS 2 3—2
VDO 3—C
HEREN B:
Spoetnik 1 4—6
Padua 3—4
RK PMS 1 3—4
Pacific Stars 2 3—4
Rimboe Boye 3—4
Juliana 3—o
KB 3—o
HEREN (tot 17 jaar):
Rimboe Boys 3 2—4
RK PMS 3 3—4
VDO 2 2—2
RK PMS 2 2—l
Rimboe Boys 3—l
Bij de heren zal het kampioenschap vari
dit seizoen worden bepaald door de
groepswinnaars tegen elkaar te laten
uitkomen. Volgend seizoen zal tot een
klasse indeling worden overgegaan.

Spoetnik volleybal kampioen van
District Dafonsoro

Het in iets grotere getale opge-
komen publiek heeft „waar" voor
zn geld gehad. De verspeelde wed
strijden stonden op een hoog peil.
Zonder overdrijving kan gesteld
worden dat het bereikte peil ver-
geleken kan worden met de top
van de eerste klasse in Nederland,
terwijl wij er tevens van over-
tuigd zijn dat menig hoofdklasse
ploeg van de Navobo een zware
kluif zou hebben aan enige dei1
deelnemende teams.
Met het oog op de komende Zuid-
zee Spelen te Suva staat de Na-
vobo alhier voor de moeilijke taak
dit spelpeil nog meer op te voeren.
Dit is o.i. echter uitsluitend moge-
lijk indien — op korte termijn —
aan de volgende voorwaarden vol-
daan zou kunnen worden:
a) een uitbreiding van de landelijke,
werkzaamheden van de Navobo (waar-
onder andere plaatsen bij deze voorbe-
reidingen betrokken zullen worden),
b) verbetering en uitbreiding van de
Volleybal accomodatfe (0... bijzonder',
hard nodig),
c) intensivering van de training der spe-
lers (het gebrek aan trainers is enorm
groot) en
d) het leggen van buitenlandse contac-
ten.

In deze wacht het Hoofdbestuur van
de Navobo een zware taak. In het al-
gemeen zouden we — met het oog op
Suva — kunnen stellen dat alle sport-
organisaties deze zware taak wacht.
Ten aanzien van de verspeelde wed-
strijden kunnen wij het volgende mede-
delen. In tegenstelling tot het heren-
spel was het damesspel zeer teleurstel-
lend, zo niet slecht te noemen.. Organi-
satoren en trainers, hier moet nog zeer
veel aan gedokterd worden ! !
Aangezien de krachtsverhoudingen der
kampioenen van de diverse afdelingen
zeer gering was heeft het tot de laatste
wedstrijd, met name Ricochet — Spoet-
nik er om gespannen welke vereniging
zich kampioen 1962 Dafonsoro kon noe-
men.

Luchtalarm op Biak
Biak — Naar wij vernemen is er
een dezer dagen in Biak lucht-
alarm geweest. Onmiddellijk na
het gegeven alarm stegen de Hun-
ters van het vliegveld op.
Later bleek dat het slechts een ei-
gen Neptune was. ,

VERLOF AMBTENAREN
INGETROKKEN

Hollandia — Naar wij vernemen
zijn voor enige v/eken alle verlo-
ven van gouvernementsambtena-r
ren naar Nederland ingetrokken.
Deze maatregel blijft voorlopig
drie weken geldig. Ofschoon het
aantal verlofgangers nooit bij
zonder groot is, wil het gouverne-
ment toch alle beschikbare plaat-
sen in de vliegtuigen naar Neder-
land reserveren voor de evacué's.
Het juiste aantal van vrouwen en
kinderen dat naar Nederland ver-
trekt door de maatregelen van de
afgelopen weken, is nog niet be-
kend.
Waarnemers achten het niet uit-
gesloten dat, wanneer de toestand
aan de Zuidkust ook voor deze ge-
zinnen een terugkeer mogelijk
maakt, de reiskosten vergoed zul-
len worden.

INDONESISCHE
ASPIRANT GOUVERNEUR

GEDOOD
Het Indonesische persagentschap

PIA heeft vrijdag j.l. gemeld, dat
de man, die aangewezen was om
de eerste gouverneur in West
Nieuw Guinea te worden, nadat
dit land door de Indonesiërs over-
genomen zou zijn, door de Neder-
landers gedood is.
De naam van de man was Queri-
nus Kwai en het nieuws van zijn
dood was naar Indonesië terugge-
bracht door uit West Nieuw Gui-
nea terugkerende Indonesische
querilla's, aldus het persagent-
schap.

Ingezanden
ANTWOORD AAN TOMASOUW

Naar aanleiding van het ingezonden
stuk van Tomasouw van 18 mei wil ik
als autochtoon inwoner van West Pa-
poea een paar opmerkingen maken.
Tomasouw is nadat Indonesië vrij ge-
worden was hier heen gevlucht omdat
hij een verrader van zijn land was, en
een Christen en geen Islamiet. Gezien
het feit dat de grond van West Papoea
nog maagdelijk was en dat de bewoners
hier nog erg primitief waren zijn To-
masouw en zijn makkers (Toegoene-
zen) in 1950 vanuit Djakarta hierheen
geëvacueerd. Hier hebben zij veel aan-
dacht aan het land bestöedt, en in de
twaalf jaar dat ze hier nu zitten heb-
ben ze veel veranderingen meegemaakt.
Omdat de bevolking van West Papoea
hen niet reeds verdreven heeft — wat
jammer 'is — worden Tomasouw c.s.
nu 'binnenkort naar Suriname geëva-
cueerd, want zij zijn geen Papoea's of
Nederlanders of Indonesiërs maar
vreemdeling-h.

(Vervolg op pag. 4)



Gezien wat er allemaal in "Seruan Pa-
pua Barat" geschreven is heeft Toma-
souw al zijn best gedaan om hier te
blijven. Keer op keer heeft hij gepro-
testeerd tegen het houden van bespre-
kingen, die een vrede tussen Neder-
landers, Indonesiërs en Papoea's .tot
gevolg zouden kunnen hebben. Ook van
het plan-Bunker wilde hij niet weiten.
Maar hoe moet dan het geschil over
West Papoea opgelost worden, gezien
de situatie in de landen or om heen?
Tomasouw vergeet dat hij hier vreemde
ling is. Hij kan beter zijn mond maar
houden. Hij gaat nu naar Suriname en
als ©r straks iets werkelijk ernstigs ge-
beurd zullen het de Nederlanders en
Papoea's zijn die dat moeten doorstaan.
Wel geldt op West Papoea de interna-
tionale wet van de persvrijheid, maar
in de Seruan Papua Barat staan alleen
maar gefantaseerde verhaaltjes.
Ook wij Papoea's zijn door God giescha-
pen en men hoeft ons niet altijd voor
te houden wat op Java gebeurd is, zo-
als Tomasouw steeds doet in zijn blad.
Laat ons maar alleen naast de Neder-
landers, die ons naar de onafhankelijk-
heid leiden. Gelukkig is er nu een plan-
Bunker: anders zou er misschien nog
een staat West Papoea geproclameerd
worden met Tomasouw als president.

M. Aroeisai.

AUSTRALISCHE
PATROUILLE NAAR

GRENSGEBIED
Australië gaat een speciale pa-

trouille sturen naar het Neder-lands-Australische grensgebied op
Nieuw Guinea. Deze patrouille zalde bevolking van dat gebied dui-delijk proberen te maken waar hetAustralische deel overgaat in het
Nederlandse.

NIEUWS IN HET KORT
Wemeldinge — Een 18-jarige schippersvrouw heeft haar man gered toen detjalk waarop zij beiden voeren dooizwaar weer op de Westerschelde in degolven verdween.

Lage Vuursche — Een kleine militairecolonne, bestaande uit drie jeeps, diebewapend waren met mitrailleurs, heeftin het hart van het anders zo vredigedorpje Lage Vuursche flinke onrust vetoorzaakt. Midden in het dorp, dwars tussen de stoeltjes van de terrassen vande plaatselijke hotels en restaurantsdoor, gingen uit de jeeps gesprongen
mimtairen volkomen onverwacht, eenhalf uur lang in het wilde weg mei

losse patronen schieten. Vanaf de jeeps
werd met mitrailleurs geschoten, terwijl
de soldaten dit vuur vanachter de bo-
men beantwoorden.

Nederland — Mogelijk zal nog voor heleind van het jaar een nieuw verkeers-reglement van kracht worden. In hetontwerp komen o.a. de volgende ver-
anderingen voor: het zal verboden zijneen zodanige lage snelheid aan te hou-
den, dat andere weggebruikers, die meteen normale snelheid koersen, gehin-
derd worden; een inhaalmanoeuvre
moet binnen een redelijke tijd volbrachtkunnen worden; bij het inhalen zal hetaangeven van richting verplicht zijn
Deze regels zullen gelden voor geh.el
West Europa.

f

Den Haag: — Inbrekers hebben overdag
uit de woning van de minister van On-
derwijs, Kunsten en Wetenschappen,
mr. Cals, in Den Haag terwijl de familieafwezig was, kostbare familie-juwelen
gestolen.

Japan — De 20-jarige Japanse manne-
quin Mariko Harada is gekozen tot missHeup. Zij won de strijd van ongeveer
900 andere dames met weelderige heu-pen. De eerste prijs was een bed, uitge-
loofd door een Franse beddenfabrikant
en een bedrag van 1800 gulden, uitge-
loofd door een importeur van Franse
films.

Nederland — Met ingang van 22 meiis het gehele Nederlandse telefoonnet
automatisch geworden. Op die datum is
de laatste met de hand bediende cen-
trale in Warfum vervangen door een
automatische installatie. Nederland ishiermede na Zwitserland het tweede
land ter wereld dat zijn telefoonnet volledig heeft geautomatiseerd.

Nederland — Ook banden van perso-
nenauto's zullen uit het weeldetariefvan de omzetbelasting worden gehaald.
De Tweede Kamer hoeft daartoe eenamendement aangenomen.

|
Eelde — Aan het personeel van deRijksluchtvaartschool te Eelde is mede-gedeeld, dat 65 man van verschillendeafdelingen per 1 juli ontslag zullen krijgen. Deze maatregel is een direct ge-volg van het feit, dat de KLM gedwon-gen is haar vliegerskorps met 10» mante verminderen.

Zevenaar — Door verschil van meningover een strafwerkopgave voor een leerling van een ULO-school in Zevenaar
is het buiten nabij de school tot eenvechtpartij gekomen tussen twee onder-wijzers waarvan de een de opdracht-
gever van het strafwerk was en de an-der de vader van de leerling.

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden en morgenavond

"CALAMITY JANE"
in Technicolor rrtót Doris Day en Ho-
ward Keel, die U een dozijn splinter-
nieuwe hit-songs brengen uit Texas.
Het Wilde Westen, 't land van de snel-trekkers, bandieten en Indianen, maar
ook van kleurrijke shows zoals U er
in deze film van kunt genieten.
Luistert U graag naar Doris Day?
Dan verzekeren wij U waar voor Uw
geld! 14 jaar
Hollandia-Binn_n hedenavond: "TIME
TABLE" met Mark Stevens. Gangsters
die geen pardon kennen. 18 jaar.

ORIËNT THEATER
vertoont heden wederom

"CARGAISON BLANCHE"
met Francoise Arnoul en Jean Vatel.

18 jaar.
Sentani heden: "IRON SHERIFF"

14 jaar

GEBOREN:

Juditk "Jzoja.
Fam, Jansen Schipper-Habraken,
Nicolette,
Joan.
Hollandia, 27-5-1962.

no. 7667

(j.rjb.VxfylS
Te koop aangeb: Wasmachine Hoover
i.z.g. st. f. 250,— Graf, Dok 8 z.z. no.
4150. no. 7660

«
Te koop: z.g.a.n. 140 ltr. Bosch frigi-
daire, slaapkamerameublement, pick-
up-kast met platenwisselaar, electrische
automatic naaimachine, radiotafeltje en
strijkplank. Fam. C. Belloni, Boslaan
884. no. 7668

Tfc koop: 8 mm filmcamera z.g.a.n. merk
Cinema. Prijs n.o.t.k.. Inl. PakaUa, Po-
limac 2 no. 4957. no. 7663

Te koop: Pick-up, radio, keuken- en
radiotafeltje, boekenplank, tuinzitje,
stofzuiger, keukengerei, 2 kinderstoel-
tjes met tafeltje. D. Djurrema, Dok 8
landzijde no. 4193.

no. 7666

(Vervolg van pag. 3)

Abonnementsprijs f 6.— per maand
f 16.— per kwartaal bij vooruitbet

Postabonnementen
f 7.50 per mnd. — f 20.50 per kwar.

Advertentie tarieven
f 0.40 per mm. Bij contract (ten-
minste 1000 mm.) f 0.36 per mm.
Familieberichten f 0.32 per mm

Agenten
Holl,-Binnen: Mevr. Jansen-Lentze
Ifar: Bakkerij "Braun"

INSCHRIJVING leerlingen
R.K. Lagere Scholen A te Hollandia (Mgr. Cremers-school en Chr.
Koningschool). i
Inschrijving leerlingen voor de Iste klasse van bovengenoemde
scholen heeft plaats van maandag2B mei tot en met vrijdag 8 juni
van 07.30 uur tot 13.00 uur op school.
De leerling moet voor 1 januari 1963 de leeftijd van 6 jaar hebben
bereikt. no. 7669
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