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GOEDKEURING ACCOORD
DOOR EERSTE KAMER

VERWACHT
In de Eerste Kamer waar het

Nederlands-Indonesisch aceoord
over Nieuw Guinea in openbare
behandeling is kwam gisteravond— Nederlandse tijd —de rege-
ring aan het woord.

Gistermiddag hebben Kamerleden
van alle partijen hun inzichten over
het aceoord weergegeven. Daarbij is
duidelijk geworden dat de overeen-komst, zij het op vaak verschillende
gronden, de goedkeuring zal krijgen

van de overgrote meerderheid. Slechts
twee anti-revolutionairen en een Chris-
telijk Historische senator zien in de
overeenkomst een overwinning van het
communisme en een ondermijning van
de internationale rechtsorde. Ze achten
bovendien de ovéffcettkorfts'l zo In strijd
met de beloften aan de Papoea's ge-
daan dat ze zullen tegenstemmen.

De kritiek op de druk die de Ver-
enigde Staten op Nederland hebben uit
geoefend was aanmerkelijk minder dan
vorige week in de Tweedie Kamer het
geval was. Het sterkst kwam deze kri-
tiek van katholieke zijde; anderen be-
perkten\ zich tot de uitlating dat dfe
Verenigde Staten de verandering van
hun politiek niet bijzonder elegant heb
ben laten weten. (

De Sociaal Democraten verwerpen

elk verwijt aan het Amerikaanse adres
omdat naar hun oordeel de militaire
tojestand zonder meer noodzakelijk
maakte.

UITSTEL VERTREK
PAPOEA-STUDENTEN

De regering heeft geen bezwaar te-
gen een kort uitstel van het vertreknaar Nieuw Guinea van vijf Pspöea-
studenten die onlangs terugkeerden van
een bezoek aan Indonesië.
De regering had ze aangeraden aan-
staande zaterdag te vertrekken maar
indien de afwikkeling van hun parti-
culiere zaken enig respijt behoeft zal
daar tegen geen bezwaar worden ge-
maakt. Wel zal dat uitstel beperkt die-
nen te blijven tot enkele dagen in ver
band met de grote behoefte die in
Nieuw Guinea bestaat aan inheemse
functionarissen die al een zekere vor-
ming en opleiding hebben genoten.

FRANKFURT WEER DRIE
OUD-NAZIOFFICIEREN

GEARRESTEERD
In de Duitse stad Frankfurt wordt

een groot proces voorbereid tegen drie
voormalige officieren, allen lid van de
Nationaal Socialistische veiligheids-
dienst, de beruchte S.D.. De drie man-
nen zijn gisteren in Ludwigsburg ge-
arresteerd. Een van hen heeft al be-
kend dat hij heeft deelgenomen aan
massa-moorden op Joden en daarbij
irtet eigen hand meer dan 6000 mensen
heeft doodgeschoten.

Op G na alle
Indonesiers gelokaliseerd

Alle Indonesische infiltranten op
Nieuw Guinea zijn nu op zes na
gelocaliseerd. Dit heeft de specia-
le verslaggever van het ANP in
Hollandia vernomen. De Indone-
siërs zijn op het ogenblik verza-
meld in Sorong, Kaimana, Fak-
Fak en bij Merauke. De 1200 in-
filtranten zullen in elk geval tot
1 oktober op die plaatsen blijven.
Daarna zal het UNO bestuur moe
ten uitmaken wat er met hen
moet gebéuren.

Intussen is in Hollandia bekend-
gemaakt dat voorraden voor In-
donesische troepen niet per schip
zullen worden aangevoerd zoals
eerder werd gemeld, maar met
vliegtuigen. Ook zal het transport
van de 1000 man Pakistaanse troe

pen niet op de voorgestelde wijze
verlopen omdat het detachement
niet op tijd klaar is om per schip
te worden vervoerd. Voorlopig
zullen er 300 man per vliegtuig
naar Nieuw Guinea worden ge-
zonden. De overige 700 zullen zo
spoedig mogelijk met een Ameri-
kaans UNO-schip uit Pakistan ver
trekken. De troepen zullen onmid-
dellijk over Nieuw Guinea wor-
den verdeeld.

Om enige technische redenen in ons
bedrijf kon er tot onze grote spijt
gisteren geen krant verschijnen.

Redactie.

KAKA: „De infiltranten zijn op zes na
gelocaliseerd, onvoorstelbaar hè?"

LOERIE: „Misschien hebben ze zich
verteld".



VOORZIENINGEN VOOR HET
BEDRIJFSLEVEN

Bedrijfsruimte
50% eigen risico

Bij de Tweede Kamer is een
wetsontwerp ingediend, waarin
bijzondere voorzieningen worden
gesteld, die kunnen bijdragen tot
het in stand houden van het be-
voorradings- en distributieappa-
raat in westelijk Nieuw Guinea.
De memorie van toelichting is on-
dertekend door de minister van
Financiën en door de minister en
de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken. Naar het ministerie
van Financien over dit wetsont-
werp meedeelde, krijgt de minis-
ter van Financien daarin mach-
tiging om gedurende een over-
gangsperiode voor de Nederlandse
staat verzekeringsovereenkomsten
af te sluiten met bedrijven die in
Nieuw Guinea zijn gevestigd of
aldaar werkzaam zijn. Daarbij
kunnen ondernemers zich verze-
keren tegen molestrisico en poli-
tiek risico, indien zij ter dekking
daarvan elders geen verzekering
hebben kunnen sluiten.
De voorwaarden en premies voor
deze overeenkomsten zullen nog
nader door de minister worden
vastgesteld.
Deze verzekeringsovereenkomsten
die voor 1 januari 1963 moeten
zijn aangevraagd, kunnen geen
langer looptijd hebben dan 1 jaar.
Zij kunnen worden beëindigd wan
neer het verzekerd risico weer el-
ders gedekt kan worden.

Bij het bepalen van de verze-
kerde waarde wordt rekening ge-
houden met een jaarlijkse afschrij
ving. Deze is voor bedrijfsruimte,
schepen en vliegtuigen 10 procent
en voor de overige bedrijfsmidde-
len 20 procent.
De verzekerde draagt een eigen
risico, dat voor bedrijfsruimte en
bedrijfsmiddelen 50 procent be-
draagt van de verzekerde waarde.
Dit risico komt ten laste van de
verzekerde voordat op grond van
de verzekering uitkering plaats
vindt.

De verzekeringsmogelijkheid is
beperkt tot investeringen, die
voor 1 juli 1962 hebben plaats ge
vonden en tot investeringen, dio
nodig zijn voor de vervanging van
voor die datum aanwezige bedrijfs
middelen, bedrijfsruimte en voor-
raden.
Bi'] liet ministerie van Financien ,
zal een register molestverzekering r

Nieuw Guinea worden gehouden.
In Nieuw Guinea is al een begin
gemaakt met de voorbereidende
werkzaamheden voor de verstrek-
king van de gegevens.
Voorts wordt de minister van Fi-

nancien gemachtigd vorderingen
op het gouvernement van Neder-
lands Nieuw Guinea, die opeis-
baar zijn geworden voor de datum
waarop het Nederlands bestuur
over dit gebied zal zijn geëindigd,
en die als gevolg van de bestuurs
overdracht oninbaar zijn uit ' s-
rijks kas aan rechthebbenden uit
te betalen.

Gouvernementsvoorlichtingsbureau:

Alle maatschappelijke Nederlanders
VISUM GELDIG TOT 1 MEI

In verband met het door de
Tweede Kamer der Staten Gene-
raal aangenomen wetsontwerp tot
intrekking van de wet op het Ne-
derlandse onderdaanschap, is bij
meerdere hier te lande wonende
Nederlandse onderdanen — die
daar in het kader van het ver-
ruimde visumbeleid voor in aan-
merking komen — de vraag gere-
zen, of zij na het verlies van de
Nederlandse nationaliteit op 1 ok-
tober 1962 de vrijheid blijven be-
houden om desgewenst Nederland
binnen te komen en zich aldaar te
vestigen zonder dat eerst de be-
slissing op een ingediende visum-
aanvraag dient te worden afge-
wacht. Hieromtrent kan worden
medegedeeld, dat voorzover men
op 1 oktober a.s. nog niet in het
bezit is van een visum voor binnen
komst in Nederland, bedoelde in-
reisvergunning via de Nederland
se vertegenwoordiging in Nieuw
Guinea dient te worden aange-
vraagd. De beslissing omtrent even
tuele verlening ligt dan in Ne-
derland.

Bij wijze van overgangsmaatre-
gel en om de heersende bezorgd-
heid weg te nemen, zal aan alle
z.g. maatschappelijke 'Nederlan-
ders onder de huidige categorie
Nederlandse onderdanen — niet-
Nederlanders voor 1 oktober 1962
een visum verstrekt kunnen wor-
den, dat — ook na verlies van de
Nederlandse nationaliteit per 1 ok
tober a.s. — tot 1 mei 1963 geldig
zal zijn voor binnenkomst in Ne-
derland.

Zoals bekend kunnen aan de
z.g. maatschappelijke Nederlan-
ders onder de huidige groep
vreemdelingen, tot 1 oktober 1962
geviseerde vreemdelingenpaspoor
ten c.g. legitimatiebewijzen wor-
den afgegeven.
De expiratiedatum van deze visa
kan desgewenst in dit geval even-
eens op. 1. mei 1963 wórden ge-
steld. De. uitgifte ook van deze

reispapieren zal per eind septem
ber a.s., worden beëindigd.
De mogelijkheid bestaat dat per
1 oktober a.s. door het V.N.-be-
stuur (Untea) omwisseling van
reeds uitgegeven Nederlandse le-
gitimatiebewijzen, vreemdelingen
paspoorten en Nederlandse onder
danenpaspoorten door Untea reis-
documenten wordt verlangd. In
dat geval zullen de reeds verstrek
te inreisvergunningen voor Ne-
derland hun geldigheid volledig
behouden. Op vertoon van het
reeds geviseerde doch ongeldig ge
worden reispapier, zal door de
Nederlalndse vertegenwoordiging
mocht dat noodzakelijk blijken te
zijn, zonder meer een nieuw vi-
sum worden afgegeven met min-
stens gelijke geldigheidsduur als
van het voor 1 oktober in het ver-
vallen reispapier geplaatste visum.
Verkregen rechten blijven dus vol
ledig gehandhaafd. Na vestiging
in Nederland c.g. Suriname of de
Nederlandse Antillen voor 1 okto-
ber 1964 zullen voormalige Neder-
landse onderdanen — niet-Neder-
landers in de gelegenheid worden
gesteld na 1 jaar op zeer eenvou-
dige wijze het Nederlanderschap
te verkrijgen.
Voorzover nodig zij medegedeeld
dat hier te lande verblijvende Ne-
derlanders zich met ingang van 1
oktober a.s. voor verlenging c.g.
nieuwe afgifte van Nederlandse
paspoorten kunnen wenden tot de
Nederlandse vertegenwoordiging.

MAX TAILLEUR ZIEK IN
NEDERLAND
AANGEKOMEN

De koning van de Amsterdamse hu-
lor, Max Tailleur, heeft zijn tournee
door Nieuw Guinea voortijdig moeten
afbreken en is maandag per vliegtuig
naar Nederland vertrokken.
Hoezeer de zware tournee hem ook had
aangegerepen, zijn meest markante
eigenschap liet hem zelfs na een nach-
telijke vlucht over de Noordpool 'en

(Vervolg op pag.. 4)



STORM IN DJAKARTA'S STADION
De Japanse sportwereld is de-

zer dagen in zichzelve verdeeld en
Japanse diplomaten, politici, za-
kenlieden en journalisten maken
zich daarover bezorgd. Bij de
Aziatische Spelen, die in Djakar-
Ta worden gehouden, en die als
een soort van Olympische Spelen
van het Oosten bedoeld zijn, is de
politiek binnengeslopen, toen de
Indonesiërs het welbewust aan Na
tionalistisch China en Israël on-
mogelijk maakten om deel te ne-
men. Deze discriminatie, deze ver
politisering van de sport nu heeft
een controverse in het Japanse
kamp veroorzaakt. De Japanners
zijn bezorgd voor het effect, dat
deze kwestie zal hebben op de sta

tus van de a.s. Olympische Spelen
te Tokio (1964).

Het Internationale Olypnpisch Co-
mité en de Internationale Amateur-
Athletiek Federatie hebben reeds van
hun ongenoegen blijk gegeven. Laatst-
genoemde federatie heeft zijn erken-
ning van de Aziatische Spelen ingetrok
ken en verklaard dat athleten, die er-
aan deelnemen wellicht niet meer aan
latere lAAF-wedstrijden mogen deel-
nemen. Ook het lOC heeft zich van de
spelen te Djakarta afgewend.
Zuid Korea heeft zich teruggetrokken
en op Japan is zware druk uitgeoefend
dit voorbeeld na te volgen.

Veel belangrijker dan de sportieve
kwestie is de vraag van Japans poli-
tieke verantwoordelijkheid. Van het
begin af aan had men ingezien dat,
indien de Japanners hun team zouden
terugtrekken, de Spelen te Djakarta
in feite niets meer zouden betekenen.
De Japanse pers en ook sportmensen
lieten horen, dat volgens hen Indone-
sië gebogen had voor de wil van Pe-
king en de Arabische staten en daar-
mee het recht verspeeld had wedstrij-
den te houden die de "geest van Azië"
zouden representeren. Japan blijkt, nu
het zijn team niet besluit terug te trek
ken, niet bereid te zijn de prijs te be-
talen van een politiek leiderschap in
Azië, zo redeneert men in die hoek.
Maar er zijn ook krachtige argumen-
ten aan te voeren voor een blijven
deelnemen. Japanse diplomaten vrees-
den, dat een zich terugtrekken een
ernstige breuk met Soekarno's regering
zou inhouden en Japanse zakenlieden
met investeringen in Djakarta schijnen
ook hun invloed te hebben gebruikt
om de athleten tot aanblijven te nopen.
Momenteel is alles nog verward. De
Japanse Amateur Athletiek Federatie
heeft gezegd, dat de Japanse athleten
niet aan deze Aziatische Spelen' kon-
den deelnemen maar dé athleten heb-
ben zich daaraan niet gestoord en
thans proberen federatie en athleten
tot een soort compromis te geraken.
Niemand is,.gelukkig. Pc Asahi (3jim-

boen verklaarde: „Omdat Japan de lei-
ding nam om toch voort te gaan met
deze onregelmatige spelen, heeft bet
de verantwoordelijkheid op zich geno-

men. De blaam wordt nu geheel op
Japan gelegd. Internationale sporteve-
nementen hebben alleen de betekenis
van sportfeesten wanneer men daarbii
nationale, raciale, religieuze en poli-
tieke grenzen overschrijdt".

(New Vork Times)

De Algerijnse vluchtelingen in Marseille
De gerepatrieerden uit Algerije

die deze zomer Marseille en om-
geving overstromen zijn niet de
eerste vluchtelingen die de stad
in de loop van deze eeuw heeft
moeten opnemen. Na de eerste
wereldoorlog vluchtten 50X.00
Armeniërs voor de Turken naar
Marseille, waar zij zich voor een
groot deel als kooplieden vestig-
den. Na de bolsjewistische revo-
lutie kwamen ook Russen naar de
ze Franse havenstad, en in de
tweede wereldoorlog brachten de
talrijke vluchtelingen uit het be-
zette deel van Frankrijk het in-
wonertal op 900.000, een getal dat
eerst dezer dagen opnieuw zou
zijn bereikt. In de afgelopen tien
jaar zijn voorts 200.000 Fransen
uit de Alpendepartementen in
Marseille komen wonen, en boven
dien zijn er dan nog de Algerijnse
Italiaanse en Spaanse arbeiders
die, in grote aantallen, voor korte-
re tijd naar Marseille trekken; er
zijn 50.000 Spaanse arbeiders, wel
licht nog meer Algerijnen, onder
wie tal van analfabeten, en het is

al met al geen wonder dat het
stadsbestuur zich reeds voor de
uittocht uit Algerije voor welhaast
onoplosbare problemen gestjeld
zag.

Die uittocht had tot gevolg, dat het
stadsbestuur zijn taak in het geheel
niet meer aan kon. Toen in mei dage-
lijks de schepen met duizenden réfu-
giés uit Algerije begonnen te arriveren
bleek dat de staat geen of op zijn
hoogst zeer onvoldoende maatregelen
had genomen om de vluchtelingen op
te vangen en verder te transporteren.
Alleen particuliere, grotendeels reli-
gieuze instellingen en het Rode Kruis
spanden zich in om aan de eerste be-
hoeften van de gerepatrieerden tege-
moet te komen, maar de hulp die zij
boden bleek lang niet toereikend. Voor
dat de staat de noodzakelijke voorzie-
ningen had getroffen gingen twee
maanden voorbij, en voordat men met
de tenuitvoerlegging daarvan begon,
nog een derde maand. Intussen nam de
spanning tussen de vluchtelingen en
de inwoners van Marseille van dag tot
dag toe. Politieke tegenstellingen ver-
ergerden die spanning: de vluchtelin-
gen beschouwden de Fransen uit het
moederland veelal als cynische verra-
ders, aan wie zij thans geheel en al
waren uitgeleverd, er kwamen uitbar-
stingen van woede voor tegen degenen
die hulp trachten te verlenen, en het
kWam zelfs tot manifestaties van ras-
senhaat. 'Daarbij kwamen de aanslagen
van de OAS-èrs, e- vervolgens de roof

overvallen op banken en winkels.
De bevolking van Marseille werd dóór
dit alles bepaald niet tot een vriende-
lijke gezindheid jegens de vluchtelin-
gen aangemoedigd. Het in het zuiden
van Frankrijk vast gewortefide indi-
vidualisme was voor de vluchtelingen
al evenmin igunstig: zelfs (Jlegenen
wier politieke overtuiging weinig van
di|e der vluchtelingen verschilde, en
die zelf altijd voor een Algérie fran-
caise hadden geijverd, ontzagen zich
niet van de situatie te profiteren. De
prijzen van voedingsmiddelen, kleding,
meubels en ook de huren stegen tot
een ongekende hoogte. Zelfs in Aix-en
-Provence moest men deze zomer tot
1000 NF per maand voor een drieka-
merwoning betalen- Onder deze om-
standigheden vraagt iedereen zich af
waarom de gerepatrieerden niet naar
andere steden of naar het platteland
wegtrekken. Wellicht hebben veel van
hen het voornemen in de herfst naar
Algerije terug te keren, al is het ook
duidelijk dat er maar weinigen onder
hen zijn die geen belangstelling voor
een positie in het moederland tonen.
Maar zij voelen zich thuis in het kli-
maat van het Middellandse Zeegebied,
en van Noord Frankrijk hebben de
meesten — evenals trouwens veel Pro-
vencalen zelf — een bijzonder ongun-
stige voorstelling: ten noorden van
Lyon begint voor hen "Djitsland", daar
is het koud, en heerst een strenge dis-
cipline en een onaangename arbeids-
woede.
De staat heeft ten behoeve van de
vluchtelingen een arbeidsbemiddelings-
bureau ingesteld, maar van, de diensten
daarvan maken de meeste vluchtelin-
gen zeer ongaarne gebruik! Ook de be-
paling dat bij weigering van de twee-
de aangeboden betrekking de finan-
ciële ondersteuning van de staat wordtingetrokken heeft maar weinig effect.
Trouwens, het duurt vaak weken of
maanden voordat die ondersteuning
wordt uitbetaald. Waarvan de vluchte-lingen leven is dan ook lang niet al-
tijd duidelijk. Velen van hen echterzijn in Algerije in de handel werk-zaam geweest, hebben althans een deelvan hun bezittingen reeds voor dit jaar
in veiligheid gebracht, en weten zichnu min of meer te redden. De energiekste en minst bevooroordeelde vluchte-lingen trachten in Frankrijk hun za-ken voort te zetten, maar aangezien in
Marseille de handelsgeest levendig, endaardoor de concurrentie scherp is,
valt dat lang niet altijd mee. Nietteminbeschikken de vluchtelingen vaak over
een grote commerciële ervaring, enhebben zij veelal met veel moderner
methoden gewerkt dan de in het alge-
meen wa|t trad/ttüonejfe Marseillaange
handelsman, zodat er wel kansen zijn.
In de landbouw zijn die kansen gro-
ter. Het is niet onmogelijk dat de Al-
gerijnse vluchtelingen er zelfs in zul-len slagen de Franse economie met hun
energie een krachtige stoot in de goe-
de richting te geven. Maar dan zullen
zij hun krachten niet aan politieke _.gi
tatie moeten verspillen,



een matineuze aankomst op Schiphol
niet in de steek.
En dus beperkte Max Tailleur zich in
zijn commentaar in hoofdzaak tot een
aantal moppen.
„Ik was erbij toen er een para gevan-
gen genomen werd", zo zei hij. „Hij
reed zonder licht".
Op de vraag of hij zich echt ziiek
voelde dan wel vermoeid, was het ant-
woord van Max: „Ze hebben me niet
uitgenodigd voor de Aziatische Spelen.
Op de politieke situatie in Nieuw Gui-
nea had Max Tailleur het commen-
taar: „Als de Nederlanders er weg
gaan zullen de Papoea-s wel eens in
hun rikhye-tik zitten".
Inderdaad sukkelt Max Tailleur met
reumatische moeilijkheden in zijn be-
nen, maar hij is er toch vrij zeker
van dat hij op 28 september weer pre-
sent zal zijn als zijn doofpot op het
Rembrandtsplein weer open gaat. Na
een tournee door Australië en Nieuw
Zeeland is hij geveld door een overla-
den programma op Nieuw Guinea.
Na vijf dagen lang twee voorstellin-
gen per avond te hebben gegeven, tel-
kens van ieder twee uur, kreeg hij ho-
ge koorts. Bij de laatste voorstelling
zo vertelde Max Tailleur nog, had ik
40 graden en stond een bed achter het
toneel waarop ik telkenfe even ging
rusten, Ik voelde me tenslotte volle-
dig afgeknapt en moest de rest van
mijn tournee annuleren. Max Tailleur
gaat nu eerst twee weken rust nemen,
om dan weer fit te zijn voor de ope-
ning van de doofpot

REX THEATER
Hedenavond 14-9 voor het laatst

”LOST BATTALIONS”met Leopold Salcedo, Dianne Jergens
en Johnny Monteiro.
Een machtige film over de verzetstrij-
ders in de Filippijnen tijdens het Ja-
panse regiem. Beyon de Filippijnse
held die tal van Japanse patrouilles in
een hinderlaag wist te leiden en ter-
nauwernood aan de dood ontsnapte.
Het geluk was met hem maar de beet
van een cobra-slang kon hij niet ver-
mijden. 14 jaar.

BENKHEDDA NIET IN
ALGERIJNSE PARLEMENT

De premier van de voorlopige Alge-
rijnse regering, Ben Khedda. komt nietvoor op de gisteren gepubliceerde kan
didatenlijst voor het eerste Algerijnse
parlement. Het politieke bureau van
Ben Bella dat de nieuwe candidaten-
lijst heeft opgesteld heeft Ben Khedda
en zijn naaste medewerkers van de
oorspronkelijke kandidatenlijst ge-
schrapt. Aangenomen wordt dat hetpolitieke bureau hen kwalijk neemt
dat zij bij de recente moeilijkheden
tussen Ben Bella en een aantal mili-taire leiders de kant van de laatste
groep hebben gekozen. Daarentegen
zijn een aantal Algerijnse leiders uit
Kabylie zoals Bel Kacem Krim en Mo-
hammed Boudiaf, wel als kandidaten
gehandhaafd hoewel de grootste te-
genstand voor Ben Bella juist uit dit
gebied komt. In totaal zijn van de 196
kandidaten er 59 vervangen door trou-
we aanhangers van Ben Bella.

HBS-Clubgebouw: Zaterdag 15 sept.
Roulette, aanvang 21.00 uur voor le-
den, no. 80375

Te koop (didjual) 1 Fiat Combi-bestel-
wagen no. PB 178 Hamadi-Heuvel
(Hamadi-gunung)

no. 80356

Winkel Daniel toko uitverkoop Obral
besar vanaf (mulai 11-9-62. Hamadi
Heuvel (Hamadi-gunung).

no. 80356

Te koop (didjual) Winkel-woonhuis (to-
ko rumah m.R.v.O. 75 jaar en inventa-
ris. Hamadi. heuvel (gunung) H. P.H.
Daiiel. no. 80361

Gevraagd: Portable schrijfmachine.
Bakker, L.T.S. Dok VII, telf. 443. I

no. 80375

Te koop: Scooter Vespa, 1 jaar oud
f. 700,—, IJskast Va jaar oud, 125 ltr.
Telf. 181, no 1 uur 182.

no. 80366

Westinghou.se electr. ijskast 225 ltr.
hoge koel- en vries-capaciteit, laag
stroomverbruik (motor met thermo-
staat). Door ruime groenten-, vlees-
en diepvriesafdelingen bijzonder ge-
schikt voor keukens, cantines, restau-
rants, etc. KOOPJE, Tel. Hla. 496.

WEEKEINDDIENST HOLL.-BINNEN

14 _ 16 september dr. J.W.H.D. Uitter-
dijk, Hlb. 94.

WEEKDIENST HOLLANDIA

15 — 22 september dr. D.A. de Kuiper,
Hla. 230.

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

Postabonnementen
f 7.80 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. Jaflsen-Lenfóe
Ifar: Bakkerij "Braun*
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In tegenstelling tot andersluidende berichten maken wij bekend
dat voor particulieren alsnog de mogelijkheid openstaat zich
voor bovenvermelde reismogelijkheid op te geven. Alle inlichtin-
gen worden verstrekt ten kantore van A.M.C, te Hollandia door
de vertegenwoordiger van het Reisbureau Lissone Lindeman N.V.
In verband met de grote belangstelling is spoedige opgave ge-
wenst.

Reisbureau Lissone Lindeman N.V.
no. 80376

GEVRAAGD:
Enkele jongelieden met boekhoud-diploma, die na 1 oktober in
dienst willen treden bij de Firma v/h. Gebr. Terldak.
Salaris nader overeen te komen. Inlichtingen: Kantoor Nieuw
Guinea Koerier, Oranjelaan 13.

KERKDIENST TEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 16 september 1962
Pauluskapel 08.30 uur ds. J. Moll.
Chr. Mil. Tehuis 09.00 uur ds. J. van
den Blink.
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. H.G. Bos-
wijk
Nieuwe Kerk 19.00 uur Avondgebed
Sentani 09.30 uur ds. K.A. Schippers

Katholieke Kerken Hollandia Haven
Zondag 16 september 1962

Berg en Dal 07.30 uur Gez. H. Mis
APO-Kerk 08.30 uur Gez. H. Mis.
18.00 uur: Stille H. Mis.

Jitmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst
"THE HOODLUM PRIEST"

met Don Murray, Larry Gates en C'n-
ci Wood.
Het opwindenste verhaal over de on-
derwereld van St. Louis.

18 jaar.
Jachtclub heden: "THE GODDES"
met Kim Stanley en Lloyd Bridges.
Het onthullende relaas van de jeugd
en de opgang van een beroemdheid.

18 jaar.
HoUandia-Binnen heden: "DINOSAU-
RUS" met Ward Ramsey. 14 jaar.
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