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Adviserende Raad
De Adviserende Raad van Hollandia

is weer voltallig. Bij besluit van de
Gouverneur van 13 juni jl. zijn acht
nieuwe niet-autochtone leden benoemd.
Zij vervangen degenen die in het ont-
slag, verleend aan Mr. de Rijke als lid
van de Raad, aanleiding zagen om zelf
ontslag te nemen.
De Adviserende Raad van Hqllandiia
werd in het leven geroepen bij besluit
van de Gouverneur d.d. 11 augustus 1955
en de eerste zitting vond plaats op 23
november van dat jaar. De toenmalige
voorzitter, de Resident van Hollandia
gaf in zijn openingswoord een overzicht
van de pogingen die voordien waren ge-

o-m een grotere invloed van de ge-
meenschap tot stand te brengen op het
locale overheidsbeleid. Hij logde er de
nadruk op dat de Adviserende Raad van
Hollandia, die hij kenmerkte als een
eerste stap op de weg van een demo-
kratische ontwikkeling, spoedig tot con-
i esultaten diende te komen in het
belang van de gemeenschap.
Deze resultaten zouden moeten bi i
uit gedetailleerde voorstellen voor de
instelling van een autonome stadsge-
meenschap voor Hollandia met een ei-
gen gemeenteraad. Dit was ook het doel
dat in het instellings besluit van de raad
werd genoemd. In het algemene instel-
lingsbesluit van Adviserende Raden was
bovendien de mogelijkheid geopend om
adviezen ui i inzake het lo-
cale overheidsbeleid.

Niemand zal kunnen beweren dat de
Raad zich niet van zijn primaire taak
heeft gekweten. Na een periode van
nauwgezette arbeid kWam op 2 april
1957 het -advies over dz instelling vr.-i
een gemeenteraad in Holl;
en daarmee had de Raad zich, zoals een
van de leden destijds ook opmerkte, in
feite overbodig gemaakt. Kennelijk
achtte dit lid die secundaire taak, nl. het
uitbrengen van adviezen over het locale
overheidsbeleid riet van zodanig be-
lang dat daardoor het voortbestaan van
de Raad werd gerechtvaardigd. Terecht
lijkt ons, omdlat hij redelijkerwijs op
korte termijn de vervanging mocht ver-
wachten van de Adviserende Raad' door
een gemeenteraad, die veel verder strek-
kende bevoegdheden zou hebben dan het
uitbrengen van adviezen.
Toch is het deze minder belangrijke
taak geweest die formeel gezien aan het
voortbestaan van de Raad inhoud gaf.
Immers de gemeenteraad ia er niet
komen. Nadat de overheid meer dan een
jaar niet op het uitgebrachte advies in-
zake de instelling van esn ! ; randhad gereageerd, deelde de Gouverneur
medio 1958 mede, dat het advies door
veranderde omstandigheden was achter-
haald. Die veranderde omstandigheden
waren de te verwachten wijziging van
de bewindsregeling die door de commis-sie Lemajre werd voorbereid.
De Raad bleef toen vergaderen, gemid-
deld eens per maand en behandelde
verscheidene aangelegenheden die op
locaal niveau niet van betekenis waren
ontbloot. Maar de practische zin van het
voortbestaan is toch dikwijls twijfelach-
tig geweest. Midden 1958 besteedde deRaad een gehele vergadering aan de be-
spreking van de vraag of de overheid
wel enige betekenis hechtte aan de ad-
viezen die de Raad overeenkomstig zijn
bevoegdheden uitbracht. Het geven vanadviezen die op de practische gang van
zaken van geen enkele invloed blijken
te zijn, is inderdaad een weinig zinvolle
bezigheid.
Een en ander leidde er eind 1958 toe,
dat. de Raad besloot om en bloc af tetreden. Na veel overleg kwam er echter
toch weer een nieuwe Adviserende Raad
tot stand, die op andere wijze v/as sa-
mengesteld: wel benoemd door de Gou-
verneur, maar op grond van door de
Raad zelf opgestelde dubbeltallen van
candidaten.
Deze Adviserende Raad beperkte zich
geheel tot adviezen inzake aangelegen-
heden van locaal belang. De voorberei-
ding van een autonome gemeenschap
Hollandia kwam niet meer aan bod.
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat de
reohis-positie van de Raad en zijn leden

PERSCONFERENTIES
De Argentijnse president Frondizi en

de Israëlische premier Ben Goerion heb-
ben gisteren elk een persconferentie ge-
houden. De eerste in Parijs voor zijn
vertrek naar Brussel, de laatste in
Haag. Ue sier. ndé Ye I
raad over de Argentijnse resolutie, aldus
Frondizi, is voor mijn regering volko-
men bevredigend.
De passende genoegdoening die Argen-
tinië in dez.e met negen tegen 0 stemmen
bij 2 onthoudingen aangenomen resolu-
tie van. Israël eist zal volgens Frondizi,
nu hetzij door rechtstreekse onderhan-
delingen, hetz-i via een internationaal
lichaam worden geregeld.
Met het oog op deze uitspraak van de
Veiligheidsraad achtte d.e Argentijnse
president een ontmoeting met premiei-
Ben Goerion dan ook overbodig.
Van zijn kant zei de Israëlische rege-
ringsleider in Den Haag geen antwoord
te kunnen geven op de vraag of hij
Frondizi nog zal ontmoeten. Hij voegde

uitermate zwak is. Formeel behoeft de
overheid geen rekening te houden met
de uitgebrachte adviezen en uit het ont-

van Mr. D~ Rijke is gebleken dat
elementen in het persoonlijke leven van
de leden voldoende grond zijn voor de
Gouverneur om een lid te ontslaan zon-
der dat vast staat welke feiten wel en
welke niet aanleiding tot ontslag zijn.
De enige sanctie waarover de Raad en
de individuele leden kunnen beschikken
is zuiver negatief, nl. het indienen van
ontslag.
Dez" -u. hebben 'n an_4al leden
enkele maanden geleden toegepast.
Het effect er van is formeel gezien ge-
ring geweest, want deze leden zijn door
anderen vervangen.
Maar practisdh effect is er wel. De
nieuwe Raad zal nog moeten bewijzen
-wat hij waard is.

Wij zijn geneigd om zijn waarde te
toetsen aan de bijdraae d:e hij levert
aan zijn e'gen overbodigwordmg.
Slechts wanneer hij er op korte termijn
in slaagt zich zelf te doen vervangen
door een gemeenteraad met werkelijke
bevoegdheden, een gemeenteraad die
bovendien tot stand zal komen door
verkiezingen [waardoor ook de kwestie
van de representativiteit zal zijn opge-
lost], slechts dan zal de Adviserende
Raad van HoVandi*? waardevol zijn.
Stelt hij zich tevreden met zijn huidige
twijfelachtige status, dan zal iedere in-
vloed die hij in de pracüjk lijkt te heb-
ben, in feite berusten op een gunst van
de overheid. Zijn betekenis zal dan niet
verder reiken dan die van een leerschool
in het vergaderen voor de individuele
leden, een leerschool bovendien met een
cursus van onbeperkte tijdsduur.

zondag in Den Haag blijft met het oog
op de sabbath.
Ben Goerion heeft een bezoek gebracht
aan de Portugese Synagoge aan het
J.D. Meyer-plein te Amsterdam.
Inmiddels heeft de Argentijnse onder-
minister van Buitenlandse Zaken im
Buenos Aires laten doorschemeren dat
zijn regering waarschijnlijk een formele
verontschuldiging van Israël als passen-
de genoegdoening voor de ontvoering
van Eichmann zal beschouwen.
ANDERE OORLOGMISDADIGERS

Argentinië heeft West Duitsland de
uitlevering van de Duitse oorlogsmisda-
diger Joseph Mengele toegezegd, zodra
deze is gearresteerd.
Mengele is kamparts geweest in het
concentratiekamp Auschwitz. Volgens

Ivoerder in Bonn heeft de
Westduitse regering Argentinië op de
hoogte gesteld van zijn verblijfplaats in
dat.land. Een andere Duitser om wiens
uitlevering is gevraagd Klinger Fuss
kwam in het nieuws doordat het be-
stuur van de Argentijnse Kamer van
Koophandel waarvan hij nu directeur
i ontslag weigerde te aanvaarden.

"s medewerker geweest
van het ministerie van Buitenlandse Za-
ken onder Hitler.

Prof. De GaayFortman verduidelijkt zijnbezweren tegen zenden vanKarel Doorman
Het dagblad Trouw bevat een uiteen-

zetting van prof. de Gaay Fortman naar
aanleiding van een hoofdartikel in
Trouw over de opmerkingen die hij
maakte over het zenden van de "Karel
Doorman". De Gaay lichtte thans in
Trouw toe dat de Nederlandse politiek
ten opzichte van Nieuw Guinea is ge-
richt op een zo snel mogelijke staatkun-
dige, sociaal economische en geestelijke
verheffing. Ik acht die politiek niet al-
leen de enig mogelijke maar ook de
juiste. Zorg voor het gebiedsdeel sluit

d de zorg in voor de defensie
daarvan, Ik ben van mening dat men
de defensie van Nieuw Guinea overeen-
komstig de aandrang van de vorige,
gouverneur van Baal reeds veel eerder
htad moeten versterken. A fortiori: ben
ik het ermee eens, dat dit nu eindelijk
gebeurt.

Het zenden van de "Doorman" acht ik
daartoe echter een aanvechtbaar irid-
del. Wat ik bedoelde met "gewaagd
avontuur" is voor een goede verstaander
zonder meer duidelijk, zeker als hfj zich
de route van het schip realiseert.
Het zonder ophef zenden \-an verster-
kingen en materiaal naar Nieuw Gui tea
ware mogelijk geweest. De d»plo'-*ai'"e
kent de middelen om zo iets als de ge-
woonste zaak van de wereld voor te
stellen uitnemend.

De Gaay Fortman vatte zijn betoog
aan het slot als volgt samen: ten eerste
het zenden van de "Karel Doorman" en
vooral het daarbij uitgegeven perscom-
muniqué vind ik bedenkelijk. In de
tweede plaats: de door mij in dat ver-
band gebezigde uitlating over Geen be-
treur ik. In de derde püaats in de gege-
ven omstandigheden acht ik de Neder-
landse politiek inzake Nieuw Guinea -
versnelling van de ontwikkeling tot
zelfstandigheid - juist. In de vierde
plaats behoorlijke zorg voor de defensie
van Nieuw-Guinea is een voor Neder-
land onafwijsbare plicht. De hoofdre-
dactie Trouw zegt in een naschrift de
toelichting van de Gaay Fortman zeer
te wlaiairderen. Zij heeft ons grote vol-
doening geschonken, zo schrijft het
blad.

De Argentijnse regering heetft tot nu toe
zijn uitlevering geweigerd.
In Bonn is de arrestatie bekend ge-
maakt van de beruchte SS generaal
Koppe die daar onder valse naam leef-
de. Hij wordt medeplichtig geacht aan
moord op 340.000 mensen in een concen-
tratiekamp in Polen.

Israël moei Argentinie genoegdoening geven inzake
ontvoering van Eichmann

Veront Schuldigingen waarschijnlijk voldoende geacht
Met negen stemmen voor en twee onthoudingen heeft de Veiligheidsraad

de Argentijnse resolutie over de zaak eichmann aanvaard, nadat de resolutie
was herzien overeenkomstig* twee Amc.vikaanse amandementen. De onthoudin-
gen waren van de Sovjet Unie en Polen.

In de resolutie die de Veiligheidsraad er aan toe dat hij tot zijn vetrek op
met negen stemmen voor en twee ont-
houdingen heeft aanvaard wordt ge-
vraagd dat Israël alsnog passende ge-
noegdoening aan Argentinië zal geven
inzake de ontvoering van Eichmann.
Waaruit de genoegdoening zou bestaan
werd niet nader omschreven. Volgens de
Amerikaanse gedelegeerde Cabot Lodge
zouden de verontschuldigingen van Is-
raël aan de Argentijnse regering vol-
doede zijn. In de twee Amerikaanse
amandementen die aam de resolutie zijn
toegevoegd wordt de hoop uitgesproken
dat de kwestie Eichmann de betrekkin-
gen tussen Israël en Argentinië niet zal
schaden, en voorts wordt de berechting
van E'ehmanm een algemeen belang ge-
noemd. Rusland en Polen onthielden
zich van stemming omdat ze vreesden,
dat A"o',:t + :*"';; op grond van de v
tic alsnog die uitlevering van Eichmann
zou eisen.

Volkskrant:Wedloop met
de tijd

In een commentaar op de herziening
van de bewindsregeling schreef de
Volkskrant dat het ontwerp bij alle po-
litieke richtingen met instemming is
ontvangen. Daaruit blijkt dat overal het
besef leeft dat het wat de toekomst van
Nederlands Nieuw Guinea betreft een
wedloop met de tijd wordt. Onder de
nieuwe politieke verhoudingen is er op
het terrein der binnenlandse politiek
weer meer verdeeldheid over het Nieuw
Guinea beleid dan vroeger het geval
was. Het Vrije Volk, aldus de Volks-
krant, schreef dat de instelling van een
Papoea-parlement ook al wel ettelijke
jaren eerder had kunnen gebeuren. Als
dat een verwijt zou kunen zijn dan is
het in elk geval een verwijt aan kabi-
netten waarin ook socialisten zaten. Hoe
dat zij dit kabinet maakt in elk geval
de verst mogelijke sprong. Dat zou ook
voor de oppositie reden kunnen zijn om
er het hare toe bij te dragen dat Neder-
land i|n het belang van de Papoea's de
wedloop met de tijd niet verliest.
Twee Papoea-Jon- gens

geslaagd
voor eindexamen

HBS
Wim Rumainum en Saul Hindom,

twee Papoea jongens dïe reeds enkele
jaren te Zutfen in Nederland op een ly-
ceum -gingen, zijn geslaagd voor het
eindexamen HBS-A. Na een welverdien-
de vakantie gaan zij in September be-
stuurswetenschappen in Utrecht stude-
ren. Zijn zij van plan om resident te
worden?
De vader van Saul Hindom, een eenvou-
dig nootmuskaatboer in Werba bij Fak-
fak die we daar enige tijd geleden ont-
moetten, zei te verwachten dat Saul na
zijn examen naar huis zou komen.
Maalr nu blijkt dus dat hij nog enige
tijd geduld moet hebben. Het vooruit-
zicht op een goede "pangkat" voor zijn
zoon zal dit offer voor hem ongetwijfeld
verlichten.

Engelse krokodillenjagers in Hollandia
Woensdag zijn twee Engelse jonge-

mannen met hun zeilboot met hulpmo-
tor de baai van Hollandia binnengeva-
ren om in de buurt van de Jachtclub
waar zij enkele jaren hebben gewoond,
voor anker te gaan.
Zij kernen uit de Solomons eilanden
De oudste, Dj.R. Sharp is van huis uit
een farmer en heeft enkele jaren in de
Solomons eilanden als landbouwkundig
ambtenaar gewerkt.
Jagen op krokodillen trok hem echter
meer, en derhalve gta|f hij zijn betrek-
king op, om met Torn Gill te gaan avon-
turen. Na drie maanden in Australisch
Nieuw Guinea te hebben gejaagd zijn
zij naar Nederlands Nieuw Guinea ge-
komen om in en bij de Geelvinkbaai hun
geluk te beproeven.

De jongelui schenen moeilijkheden te
hebben met immigratiepapieren maar
zijn vol vertrouwen dat hun wel toe-
stemming tot jagen in dit land zal wor-
den gegeven.
Na deze reis gaat Slharp terug naar
Engeland om in het oude land weer te
gaan boeren.
Aan boord van het scheepje zijn drie
autochtonen van de Salomons eilanden.



ZuidPaciticcommissie
organiseert cursus in

kooiconstructie
Vier en twintig jongelieden uit zes

Pacific gebieden zullen opgeleid worden
in het bouwen van boten en wel op een
school die volgende maand door de Zuid
Pacific Commissie geopend zal worden
in Auki, Malaita, in de Britse Salomons
eilanden.

Gedurende een cursus van twee jaar
zullen ze leren hoe ze boten moeten
bouwen en repareren en hoe ze kleine
dieselmotoren moeten installeren en on-
derhouden.

De leerlingen komen uit Australisch
en Nederlands Nieuw Guinea, uit de
Britse Solomonseilanden, de Gilbert en
EUiseilanden, de New Hebrides en het
Amerikaanse Trustgebied in de Zuid
Pacific. Ze werden na een vrij diep-
gaande selectie uitgekozen en hebben al
een practische opleiding in timmerwerk

Enige tijd geleden is de redactie,
Vrijbuiter tegen het lijf gelopen. Sinds-
dien is deze er al in geslaagd om heel
onopvallend een door hem geschreven
artikeltje over gekroonde duifjes in de
kolommen van de Koerier te smokkelen.
Hij had evenwel nog meer opmerkingen
opgespaard, vertelde hij en daarom
heeft de redactie wat plaatsruimte voor
hem gereserveerd, waar hij zich op ge-
zette tijden kan uitleven. Nu is het niet
de bedoeling dat U boos wordt, ook niet
wanneer hij eens iets van U mocht zeg-
gen. Trouwens waarom zoudt U boos
worden? Vrijbuiter is geheel te goeder
trouw en heeft bovendien een goede in-
borst. Kijk U maar naar zijn edele ge-
laatstrekken die wij hierboven schets-
matig hebben weergegeven. Dit keer
heeft hij het bovendien op niemand in
het bijzonder gemunt, al kan dat nog
wel veranderen.
Het woord is aan Vrijbuiter.

EEN FIJN LAMPJE......
Wij zijn, jaren en jaren her, in mili-

taire dienst geweest. Toen we, na enke-
le weken, dragelijk in het gelid konden
lopen, kregen wij van onze kapitein [die
goede lieve man] allerlei speelgoedjes,
die je niet zomaar in de winkel kunt
krijgen.
Schietijzers, lange scherpe messen en
kleine granaatjes, die je niet te lang in
je hand mocht houden, maar desalniette
min HANDgranaten genoemd werden.
Enfin, nog veel meer vrij gevaarlijk
spul.
Toen we op ons maximum lagen [want
staan deden wij bijna nooit] gemeen
soldaat der eerste klasse - kregen wij
ep een goeie dag twee mooie lampjes.
Ze waren wat groot en zwaar, maar ze
hadden een lichtbundel van 300 meter
gemeen fel wit licht. Ze waren bedoeld
om er seinen mee te geven aan vliegtui-
gen, maar dlat hebben we maar nooit
geprobeerd.
Wij waren [toen al] bang dat de piloten
ons code niet zouden snappen en bij-
voorbeeld in de bebouwde kom zouden
landen.
Wij hielden toen [ach, hoe oud waren
we] wel van een geintje, maar zoiets . .
Nee! Er bestonden nog geen nozems.
Maar zon lampje bestaat nog wel.
Daarom, lieve mensen, willen wij tij-
dens ons verlof zon apparaatje kopen
en laten monteren in onze [toekomstige]
auto.
Wij zijn het moe, immers, om nachte-
lijks voor ik-dim-nooit-ers met onze
soehoeter telkens in de berm te duiken.
Er zijn er zo een paar van dite ik-dim-
nooit-ers . . . Ja, hier in Hollandia.
Maar hierbij worden ze gewaarschuwd.
Wij zien ons al spelerijden "aan de ene
kant woestbegroeide berghellingen, aan
de andere kant het blauwe Sentanimeer
met in de verte - wazig grijsblauw, de
omtrekken van heuvels en bergen"
[Schakels Nr. 20, Minzo] en dan maar
wachten tot het donker wordt.

achter de rug.
Bij de voorbereiding en het verzorgen

van deze cursus ontvangt de Zuid Paci-
fic Commissie actieve medewerking van
het Bureau voor Technische Bijstand
van de Verenigde Naties, dat het salaris
van de instructeur voor zijn rekening
neemt alsmede een gedeelte van de reis-
kosten van de leerlingen.

Als instructeur treedt op de heer Cecil
Fisher, die vroeger in dienst was bij de
Steamship Trading Company of Port
Moresby, waar hij jaren lang les gaf in
boot constructie. Ten behoeve van het
onderwijs is een geïllustreerde gids voor
de bouw van boten samengesteld door
Arthur Swinfield, een bekend Austra-
lisch expert, die als instructeur werk-
zaam is geweest bij de opleidingscursus
voor de visserij van de Zuid Pacific
Commissie die bestond van 1956 tot
1857,
Vorig jaar heeft de heer Swinfield in
samenwerking met de heer H- van Pel,
de visserij deskundige van de ZFC, een
boot ontworpen die speciaal is aange-
past aan de omstandigheden van het
Zuid Pacific gebied. Gedurende de cur-
sus in Malaita zullen er drie van deze
boten worden gebouwd.

Het doel van de cursis is, een bijdrage
te leveren aan een grotere visproductie
in het Zuid Pacific gebied. Vis is overal
een elementair onderdeel van het volks-
voedsel, maar er is dikwijls een tekort
aan, doordat de visvangst nog geheel
volgens traditionele methoden olaats
vindt. Bovendien is er in vele gebieden

Komt er een ik-dim-nooit-er aan dan
minderen wij kalmpjes vaart en druk-
ken od het knopje van ons fijne lampje.
Floept daar zit dan de lieve man als een
konijntje in het licht van een stropers-
lantaarn, verstijfd van schrik en vrijwel
meteen buiten kennis [if any] In het
gunstigste geval, en wij willen dat even
herhalen, in het gunstigste geval, komt
hij "met schrik vrij". Wel een soort
doodsschrik natuurlijk, maar komt nog
vrij.
In het ongunstigste geval zal de ïk-dim-
nooit-er een smakje van circa veertig
meter maken - in het blauwe Sentanj-

meer of in de wazig grijsblauwe ravij-
nen - dat is ons dan om het even.
Als hij ons heel luid en zelfgenoegzaam
zal horen lachen zullen zijn laatste [ge-
vleugelde] woorden tenminste zijn:
"Dat is die verwenste

VRIJBUITER".

een grote behoefte aan kleine sch
voor de kleine kustvaart of het trans-
port tussen de eilanden. Door inwoners
vian het Pacific gebied te leren moderne
boten te bouwen en te gebruiken hoopt
de ZPC dat zowel de visproductie als de
transportfaciliteiten geleidelijk /uilen
worden verbeterd.

Uit Nederlands Nieuw Guinea i
aan de cursus deel: Thimotheus Ab,
Nawarissa Bauw, Hakon Jeun en Isaak
Patipari

GLAS: "Hoera, weer een Advies-
raad!"

FLES: "Daar moet een goed glas
Amstelbier op gedronken worden"

Donderdag 30 juni a.s. sluit de in-
zendingstermijn voor Amstelteks-
ten. Vele prijzen liggen op U te
wachten.

Waag een kans en zend nu nog
een of meer originele teksten in!
Inzendingen aan Drs. N. Streef-
land, p/a. N.G. Koerier.

Jengo Turkse officieren Heien zien gelden
De nieuwe generatie Turkse officieren

die in een andere omgeving en op een
andere wijze werden opgeleid dan hun
vaderen, heeft een belangrijke rol in de
recente coup gespeeld. Van groot ge-
wicht is de nieuwe militaire training
geweest. Ook de nationaïe traditie speel-
de haar rol; deze vond haar middelpunt
in de persoonlijkheid van Ismet Inonu,
de leider van de oppositiepartij Ide
Volksrepub
sident, die bo ■' i van dte mede-
werkers van Kema! Ataturk is geweest
Het leger is zeer verbolgen geweest over
de manier waarop premier Menderes
deze oppositieleider hesft behandeld.

In het Comité van Nationale Eenheid,
dat de coup heeft geleid, hebben verschil
lende jongere oficieren zitting, waaron-
der enige luitenant-kolonels en zelfs een
eerste Luitenant Het oude Turk: e L
had nog een sterk ontwikkeld kastensy-
steem. De discipline was len is nog vaak!
primitief en hard. Ge. .;<;-. *e officier
mocht zijn mening verkondigen aan een
superieur, tenzij deze hem daarom ge-
vraagd had [hetgeen zeiden gebeurde].
De top-generaals en admiraals bezaten
een bijna absolute macht.

De Turkse soldaat kon leven op een
dagelijks rantsoen van en
olijven, een homp broed en een stuk
kaas. In 1952 was 60°/o van de dienst-
plichtigen Bnalphabeet en wei ::
hadden meer gezien dan hun o.:
boortedorp. Deze soldaat klaagde niet,
;HJj gehoorzaamdie, was prijmütief ei.
dapper.
Maar zij begonnen onderwijs te krijgen
Hun kennis en ervaringen namen toe.

Bijna tien jaar lang heeft Turkije een
brigade van 5000 man in Zuid-Korea ge-
had en daarvan is ongeveer de helft
steeds weer afgelost door verse troepen
uit Turkije. De horizon van deze solda-
ten en ::cieren verwijdde zich-

Nog belangrijker dan deze Koreaanse
ervaringen was de opleiding, die tien-
tallen jonge Turkse officieren op mili-
tair -■■ a in de Verenigde Staten ge-
not':: verden in NAVO-
verband opgeleid in West-Duitsland en
in Turi ;; 't nieuwe, meer „demo-
cratisch getinte onderwijs heeft grote

i, want niet alleen studeer-
den .:; i af, die technisch goed gs-

i, maar bc-.-endien had men
ideeën opgedaan.

Reeds ir: 1952 keerden Turkse officie-
ren terug uit de Verenigde Staten, vol
enth vld van denkbeel-
den i noodzakelijk geachte reor-: i'satii va . ,-" strijdkrachten.
Maar lang moesten deze jongeren nog
te ge stehen muur oplopen. De
ouderen hielden nog vast aan de traditie
Hun kansen kregen en grepen de jonge-
ren, toen ook de studenten Idie maar
weinig kansen kregen om hun bekwaam-
heden te gebruikenl in verzet kwamen.
In Washington geloven de deskundigen
de.t het Turkf-e militaire systeem beter
zal worden. Welk regiem er zal komen
is nog niet te voorspellen. Turkije 'nog steeds het conflict tussen zijn ver-
leden van Oosters c; isme en de
Westerse opvattingen waarheen men wil
Het is echter niet waarschijnlijk, dat
de banden met het Westen en de Ver-
enigde Staten verbroken zullen worden-

Lagere technische school Klootkamp voldcet weer aan alle elsen
Geschoeide handenarbeid in Kg nog te weinig gewaardeerd

We hebben een kort bezoekje gebracht
aan de duurste school van Nieuw Gui-
nea nl. de Lagere Technische School
aan de Oranjelaan te Hollandia. Enige
tijd geleden was deze school in he*
nieuws, omdat bleek da* de elect'rische
leidingen in het schoolgebouw van dien
aard waren, da 4 ze levensgevaar voor
de leerlingen opleverden. In deze toe-
stand is inmiddels verandering gebracht
en het i_ te hopen dat de reputatie van
deze school door een en ander niet is
aangetast, want dat zou ze niet ver-
dienen.

Deze school is de duurste van Nieuw
Guinea, omdat h©t aan*al leerlingen
momenteel niet meer bedraagt dan 26
terwijl de waarde van het machinepark
alleen reeds in de tienduizenden guldens
loopt. Het machinepark omvat o.a. een
zestal draaibanken, een schaafbank en
een freesbank en vooris de apparaturen
voor electrisch en autogenisch lassen-

De leerlingen waren tijdens ons be-
zoek bezig met het installeren van een
tafelboormachine. In Nederland zijn bo
vendien nog grote bestellingen geplaatst
ter verdere uitbreiding van de inven-
taris.

Zoals bekend werd deze school mi
1954 opgericht om aan de jeugd van
de Nederlandse blijversgroep een tech
nische opleiding te verschaffen. De ani-
mo van de zijde der Europeanen is ech
ter beneden de ve(rwachtingen geble-
ven, omdat in die kringen een MULO
opleiding meer op prijs wordt gesteld
dan een technische. Een soortgelijke ten
dens heeft vroeger ook in Neder'and
bestaan, maar daar is men inmiddels
in brede krihg over dit vooroordeel
tegen de handenarbeid heen gestapjt,
vooral omdat een technisch geschoold
man veel beter wordt betaald dan een
administratief geschoolde krach*.

Voor hen die later naar Nederland
of naar een ander land willen emigreren
is 't wel zaak hiermede rekening te hou-
den. In landen a's Canada en Australië
heef4 een Nederlandse administratieve
ojileiding uiteraard bijzonder weinjg
nut, terwijl gesdhoolde ihandenarbeid
daar juist zeer hoog wordt gewaardeerd

Een extra stimulans om jongelui me*
technische aanleg naar de LTS *e sturen
moet ongetwijfeld nog zijn, het feit da*
eindd/plama LTS de mogelijkheid open*
om via een toelatingsexamen zich *e
la*en inschrijven bij de Uitgebreid Tech
nische School, die binnen niet <e lange
termijn te Hollandia zal worden geopend
Zowel LTS als UTS zullen waarschijn-
lijk ia 'n aieaw «eb-»Mw wor_«n _eh«k-

vest bij Dok 7, daar waar nu 'n verlaten
arbeiderskamp staat.

Vijfci UTS heeft men toegang
tot de Hogere Technische Scholen en
uiteindelijk tot de Technische Hogescho-
len in Nederland.

In de huidige eerste klas treft men
momenteel ook een aantal Papoea jon
gens aan die. in Hollandia woonachtig
zijn en een LSB of VVS opleiding acrh
ter de rug hebben.

In de practische vakken voldoen zij
evengoed als de anderen, maar zij o°
dervinden een handicap in de theore-
tische vakken, doordat hun kennis van
de Nederlandse *aal in veel gevallen
nog niet voldoende is. Dit geld 4 in het
bijaonder voor hen die van de WS af-
komstig zijnV

Getracht wordt om di« Uemte m "**yoorklas op *e vullen.

Voor de opleiding van de leerlingen beschikt cic L.T.S over moderne kosid;
re mi hines.



Een psychiatrische inrichting zonder psychtater
Patiënten van " Irene "l Komen deer nieuw milieu tel rest
De klank "Irene" wekt in Hollandia

over het algemeen onaangename asso-
ciaties op. Dit is te wijten aan het feit
dat men deze naam in 1952 heeft gege-
ven aan de psychiatrische inriidhtimg te
Hollandia Binnen. Deze inrichting ligt
bovendien in een deel van de hoofdstad
van Niauw Guiinea dat ook om andere
redenen minder populair is. "Irene" en
de gevangenis liggen immers vlak naast
elkaar. En toch, ieder die een bezoek
brengt aan "Irene" zal moeten erkennen
dat noch de naam noch het instituut
een kwade faam verdienen.

Het was niet omdat we onze komst
hadden aangekondigd dat alles er zo
goed verzorgd en zindelijk uitzag in
"Irene". De hoofdverpleger D.W. Klaar-
water stond juist gereed om zich huis-
waarts te begeven toen we vroegen of
hij ons iets wilde vertéllen van de in-
richting waar hij al sinds de oprichting
de dagelijkse leiding in handen heeft.
GOED VERZORGD

Hij vertelde ons niet alleen, maar liet
ons ook een en ander zien, vam de slaap-
zalen en de cellen tot de groentetuinen
en de varkensstallen. Deze laatste wor-
den door de patiënten zelf gebouwd.
Arbeid is namelijk de voornaamste the-
rapie die in "Irene" wordt toegepast on
dit verklaart ook gedeeltelijk de goed-
verzorgde indruk die het terrein en de
gebouwen er maken.
Er is geen gebrek aan arbeidskrachten.
Bovendien staan er sinds ongeveer een
jaar twee degelijke nieuwe gebouwen
waarvan er één gedeeltelijk dient als
verblijf voor klasse-patiënten en ge-
deeltelijk als arbeidsruimto voor de staf
Het andere is een recreatiegebouw waar
regelmatig vrolijke films voor de pa-
tienten worden vertoond die men be-
trekt door tussenkomst van de Koni
Marine.
RUST

Ook in ander opzicht is de sfeer in
'Irene" anders dan men wellicht ver-
wacht. Het gaat er niet wild toe. Mis-
schien kwam het doordat we in "Irene"
waren juist toen er "rust" was, de pa-
tienten sliepen voor een groot deel,
maar het was de kalme gang van zaken
die ons bijzonder opviel.
Dit is niet te danben aan een zodanige
selectie van de patiënten dat alleen de
ongevaarlijke psychopathen naar
"Irene" gezonden worden. In tegendeel.
In "Irene" worden alleen opgenomen zij,

van wie gebleken is, dat ze een g;evaar
voor hun omgeving opleveren.
Dus toch iets angstwekkends zult U zeg-
gen. Neen antwoordt verpleger ,T. Ph.
Arends die met zijn collega J. Baks de
hoofdverpleger ter zijde staat: Het is
opvallend hoe de mensen veranderen
zodra ze "Irene zijn binnen gekomen.
Uit de medische rapporten van de bin-
nenkomende patiënten, die zijn geba-
seerd op waarnemingen van het gedrag
van de patiënten thuis, krijgt men soms
de indruk dat men met wezens te doen
heeft waar geen huis mee te houden is
en bijna steeds valt dat in "Irene" bui-
tengewoon mee. Hieruit blijkt van hoe
grote invloed het dagelijks milieu is op
de habitus van een geestelijk gestoorde
hoe bepaalde spanningen in het milieu
waar de patiënt thuis verkeerde, zijn
abnormaliteiten kunnen aanwakkeren.

ONGELOOFLIJK STERK
Natuurlijk moet er wel eens krachtig

opgetreden worden wanneer een patiënt
aggressief wordt. Het gebreurt niet
vaak, maar als het gebeurt, zo is de er-
varing van de heer Arends, dan blijken
de Papoea patiënten veel moeilijker te
bedwingen dan hij in Nederland gewend
was. Ze zijn ongelooflijk sterk zegt hij,
en bovendien reageren ze die,
schoppen feller en bijten.
Het zijn wel overwegend, maar lang
niet uitsluitend, autochtonen die als pa-
tiënt in. "Irene" zijn opgenomen. Er is
momenteel plaats voor 48 patiënten en
van dieplaatsen zijn er 46 bezet. Van de
46 inwoners van het instituut zijn er
26 autochtonen!, 7 Euilopeanen en 13
anderen. Ze krijgen allen dezelfde ver-
zorging [niet dezelfde therapie uiter-
aard]. De kamertjes die eigenlijk waren
bestemd voor klassc-patienten zijn mo-
menteel in gebruik als vrouwen-afde-
ling, omdat er voor de vrouwen nog
geen speciale afdeling is gebouwd.
Het enige lugubere in "Irene" vonden
we de cellen, kleine kale hoge ruimten,
die een wat middeleeuwse indruk maak-
ten. Niet alleen gevaarlijke patiënten
zijn daar gehuisvest, maar ook zij die
te rumoerig zijn om samen met de an-
deren te wonen. Uit een van de cellen
klonk dan ook aanhoudend gezang.
STALLEN

De resultaten van de arbeidstherapie
—daarnaast wordt electroshock- en ta-
bletten therapie toegepast— zijn niet al-

leen merk baar in de eventuele genezing
van de patiënten, maar vooral ook in de
resultaten van de arbeid die het i-
van "Irene" sieren. We willen ons be-
perken tot de varkensstallen die solide
zijn gebouwd en volgens de heer Klaar-
water niet voor RWD-producten
ven onder te doen. Deze lof mag voor
een groot deel voor rekening komen van
de heer Seeuws die als opziener bij de
bouw fungeert. In de stallen lagen een
aantal varkens van formidabele omvang
die ook verzorgd worden door de patian
ten. Dat dit met toewijding gebeurt
blijkt uit de opmerkelijke zindelijkheid
van de hokken. Er zijn in Nieuw Öoil iea
heel wat mensen die minder proper zijn
gehuisvest dan deze varkens. Een
nese patiënt was zo gefascineerd door
de bouwwerkzaamheden aan de s I
dat hij niet wilde gaanrusten en in zijn
eentje nog wat spanten zat te schavcs-.
Een van de patiënten is verantwoorde-
lijk voor de geiten van het instituut.
Hij trekt regelmatig met ze op en praat
met ze.

GEEN PSYCHIATER.
Er waren menen we, twee düngsn die

er ons aan herinnerden dat deze keu-
rige instelling in Ni<
den is en niet in een hoger ontw
gebied. In de eerste plaats het ie
de psychiatrische inrichting "Irene-' het
zonder psychiater moet stellen. De me-
dische leiding van Irene berust bij de
Gouvernementóarts di1,? in Höllandya-
Bin.ncn ook nog vele andere taken
Wel zal er binnen
psychiater in Nieuw Guj*i3a w<
aangesteld.

In de tweede plaats was daar "de kluis
ien van een onwrikbare stalen

deur met codieslot, wa
financiële middelen in werden I
Waarom juist hier, zal wol een van de
vele raadselen van Nieuw Guinea blij-
ven. Hoe goed die kluis was bleek op
een onwelkom moment toen me i
nodig had en de code van de kluis-
deur was vergeten. Eerst trachtte men
een gat in de deur te bManden,
dat lukte niet en toen heeft men een
van de betonnen wanden van de kluis
weg gebroken. Had men dat n:
daan dan hadden heel wat ambtenaren
geen salaris gekregen. Maar dat is al
jaren geleden gebeurd.

Kri-Pik enKru-Puk Krant

ONS VERVOLG VERHAAL
Gevaarlijk spel.

Spriet had de akelige gewoonte, dat
ze, als ze zenuachtig werd, begon te
plukken aan haar schoenveters- Ze
trok ze los, ze maakte ze weer vast net
zo lang tot er een veter brak of hele-
maal uit haar schoen ging. Dat had ze

n, toen ze heel klein was en on-
danks straf, vriendelijke woorden en
vermaningen, deed ze het nog steeds.
En ook nu zat ze natuurlijk half voor-
overgebogen ijverig te peuteren.
Intussen zat Mr. Wingsleg nog maar
steeds te wachten op het antwoord op
zijn ogenschijnlijk zo onschuldige vraag.
Geen van de kinderen wilde antwoord
geven!, maar toen Mr Wingsleg vroeg of
die naam dan zo geheim was, dat ze
hem niet konden zeggen, dacht Erik, dat
het misschien toch geen kwaad kon om
eens te zien hoe hij zou reageren bij het
horen van de naam. En dus zei hij "Het
was Karel Kalendam, hè Peter?"
De reactie van Mr. Wingsleg was inder-
daad verbazingwekkend. Hij schokte in-
eens achteruit, mompelde een lelijke
vloek, en trapte heel hard op de rem.
Spriet, die nog steeds met haar veters
bezig was, sloeg voorover op de bodem
van de auto en de jongens keken met
krijtwitte gezichten naar de heren voor-
in.
"Wel allemachtig, die stomme kippen
ook altijd op de weg" mompelde Mr.
Wingsleg eindelijk en zette zijn voet
weer op het gaspedaal.
Spriet, die nog steeds wat versuft om
zich heen zat te kijken, zag opeens die
voet bewegen. Een voet met een schoen
er aan. En aan die sdhoen een enorme
dikke zool! En aan de andere schoen zat
een heel gewone zool.
"Hij is mank", schoot het door haar
heen en opeens werd ze door een pani-
sche schrik bevangen- "We moeten uit
de auto en wel onmiddellijk" dacht ze,
"maar hoe?" Terwijl ze weer op de
bank krabbelde kreeg ze een pracht in-

geving. Ze keek benauwd om zich heen,
hield met beide handen haar maag vast
en fluisterde "Ik . . ik . . , 00000 . . ,
stop, stop dan toch".
"Stop alsjeblieft", schreeuwde Mr. Col-
lins tegen Mr. Wingsleg, die niets scheen
te merken. "Dat kind moet er onmiddel-

Raadsel in Indianenstijl.
De eerste letters vormen de naam

van 'n Opperhoofd der Apatefblen uit
"Karl May".
1 Indianentent. 2 Oorspronkelijke in-
woner van Noord-Amerika. 3 Staat in
de U.S.A-, waarin veel Karl May boeken
spelen. 4 Zuster van Winnetou. 5 Een
woestijn, waar een weg door loopt, [uit
Karl May]. 6 Strijdbijl. 7 Bekende fi-
guur uit Karl May boeken. [Blanke Ja-
ger]. 8 Staat in U.S.A., waarin het Zout-
meer ligt.

-gein 8 pu-e-qjaw-eiis PIO_ nAYeq-euioj, 9 opeoE-jsg; g ijsosn

f BpBA3N 8 ueemuT g uiba_3.ja_ t
■no;ouuT__ :-[ospee.i -jdo

SCHELPEN GEVRAAGD
Kennen jullie Carmela Malate? Waar-

schijnlijk niet, want ze woont in Texas

lijk uit, anders spuugt ze de hele wagen
onder".
De auto stoote en Spriet sprong er uit,
holde een klein eindje weg en ging he-
iemaal voorovergebogen met haar rug
naar de auto staan. De jongens, die
dachten, dat ze werkelijk wagenziek

in de Verenigde Staten. Carmela gaat op
de Ella Barnes Highschool in het plaat-
sje Corpus Christi in Texas en voor de
lessen in natuurkennis moet ze iets ma-
ken of verzamelen dat tentoongesteld
kan worden. Carmela heeft op zich ge-
nomen een sdhelpenverzameling aan te
leggen, maar daar heeft ze natuurlijk
schelpen voor nodig. Ze vraagt of jullie
haar een handje willen helpen. Als je
er zin in heb, kun je mooie schelpen
voor Carmela tot 15 juli a.s. bij de
Nieuw Guinea Koerier inleveren, dan
zal er voor de verzending verder ge-
zorgd worden!. Het is misschien wel leuk
om een briefje met een mededeling van
de afzender of afzendster in of aan de
schelpen te bevestigen.

Namens Carmela Malate,
thank you truly.

was, kwamen achter haar aangehold en
nen haar bemoedigend .

te kloppen. Maar Spriet snauwde nijdig-
''sukkels, ik ben helemaal niet ziek.
Maar die vent is ■ . . mank! ! ! "

Wordt vervolgd

De komende film
CAMP ON BLOOD ISLAND

HammerProductions, regie: Val Guest Uitebracht door ORIENT
De film "Camp on blood island" zal

'dit weekeind in Hollandia vertoond
worden. Hoewel wij va 1 d :ze film geen
recensie in het archief aantroffen is de
ccmb.hatie Hammen Productions/ Val
Gu'. to interessant om ons niet
aan voorspellingen te wagen.
Want van dezelfde combinatie is de veel
geroemde filj i rday's Enemy", die
onlangs in Holland volle zalen trok.
Hammer Product.'ons is de productie-
maatschappij van de zgn. Horrorfilms,
zohls "De wraak van Frankenstein",
"Het bloed van de Vampier" en derge-
lijke.

Deze Griezelfilms worden door Hammer
Productions in drie versies gemaakt,
een tamelijk gematigde voor Engeland,
en wat "ruwere" voor Amerika en een
zeer bloedige voor Japan ....
De regiseur Val Gue^t noemt men "een
regisseur, die elke genre al geprobeerd

:,. en
Wij meester]) jk iia hum scor!s
op het doek kan brengen".
Dat blijkt dan ook wel uit de reacties
op "Yesterday's Enemy", een oorlogs-
film, welke de oorlog nu eens reëel ver-
beeld en niet liet zien als een groot
spel van "good chaps" - het geijkte
Engelse oorlogsfilmpje -

"Camp on blood Island" i-s even-
eens een oorlogsfilm ,en curieus genoeg
net als "Yesterday's Enemy" ook een
film die de strijd tegen de Japanners
irr de tweede wereld.oorlnf uitbeeld!.
Wij zouden haast geneigd zijn om te
zeggen dat deze film een vccroefening

oor het meesterwerk "Yes-
terday's Enemy".
Pc stijl van Hamimer Productions en
Val Guest kennende, voorspel ik U een
zeer spannende oorlogsfilm, duidelijk
studiowerk en niet waarheidsgetrouw
met een maximum aan spanning en
filmische vaart.
De regisseur is een zeer kundig man
en de Hammer Productions hebben tot
nu toe op iedere film ruime winst ge-
maakt.
U zult, kortom, waar voor Uw geld
krijgen.

J.B.

■?ün...FAAM x^ e

Tegen inlevering van 75 wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en drop
vollen bij de N.V. Pacific ïmi>ort Mij
één prachtige Volkeren Atlas cadeau.



Radioprogramma
Zondag 26 juni 1960.- 30,8 meter
09.00 Progr. overzicht. 09.03 R.K. Stu-
diodienst, 09.20 Zondagochtend-klanken:
Joe Bushkin, piano e/z orkest; de zanger
Pat Boone. 10.00 Beroemde koren 10.16
Russische werkjes. 10.30 Zo juist ont-
vangen nieuwe gram. platen. 11.15 Bal-
letmuziek "Graduation Bali - J .Strauss
Jr. bew. Dorati. Boston Pops orkest olv.
Arthur Fiedler. 11.45 Tijd, een kort ver-
haal van Dick Steenkamp, voorgedragen
door Jaap Maarleveld. 11.53 Trio Los
Panchos. 12.00 Klok. 12.01 De Jonge
Flierefluiters olv. Johan Jong, met zang
van Joop Smits. 12.26 Progr. voor de
jeugd. 12.45 Billy Mure en zijn super-
sonische gitaren. 13.00 Nieuws in het
kort. 13.10 Dansmuziek door d>uitse radio
orkesten. 13.30 In de Warwinkel! Een
ged. herhaling. 14.00 Sluiting.
C -43,42 meter: 18.30 Progr. overzicht.
18.33 Protestantse Studiodienst door Ds.
Rigters. 19.00 Kwartet in C gr. t. KV
285bvoor fluit, viool, altviool en cello
[Mozart] Hubert Barwahser, fluit en le-
den van het Nederl. Strijkkwartet; 19-16
Zang door Rita Strelen; 19.32 Spaanse
klanken door het orkest Michel Legrand
en Portugese liedjes door het trio Ode-
n-lira; 20.00 Herh. Nieuws; aansl. weers-
verwachting 20.10 Specs Powel, drums
en zijn Company; 20.30 De Nederlandse

Kroniek; 20.45 Orkest Alifred Hause;
21.00 Kent U elkaar? Kent U
Greetje Kauffeld; 21.23 Francis Scott
en zijn orkest; 21.35 Muziek uit bekende
operettes. Promenade orkest 0.1.v. Hugo
de Groot met zangsolisten; 22.00 Zweed-
se volksmuziek; 22.10 Deze week, door
Geert Lubberhuizen; 22.14 Janah Jones
Kwartet; 22.30 Muziek uit Nederland,
het Metropole orkest 0.1.v. Dolf van der
Linden speelt Nederl. composities; 22.
45 Zang door Mahalia Jackson en het
Falls-Jones ensemble; 23.00 Sluiting.

KSac'it tegen
Soekarno

Een vroeger lid van het Indonesische
parlement, dr. Soetomo heeft tegen de
president van Indonesië een klacht bij
het gerechtshof ingediend op beschuldi-
ging van schending van de grondwet.
Dr. Soetomo leidde de Volkspartij in het
laatste gekozen parlement dat in maart
jl. naar huis werd gestuurd, op grond
van tegenwerking van de regering. Pre-
sident Soekarno zal vandaag het nieuwe
parlement installeren. Het kabinet heeft
de vastgestelderichtlijnen voor het par-
lement goedgekeurd on de president de
vrijehand gelaten om toezicht te houden
op politieke partijen, deze te verdelen of
te ontbinden.
De eerste minister dr. Djuanda heeft 'n
regeringscomité geïnstalleerd dat toe-
zicht moet houden op religeuse groepe-

ringen in Indonesië. Hij zei dat somigge
religieuse groeperingen bevooroordeeld
waren tegen de staat en de samenleving
terwijl de regering zich bezorgd maakte
over de groei van deze organisaties.

Rectificatie
Woensdag jl. vermeldden wij als een

van de nieuw benoemde leden van de
Adviserende Raad Hollandia de naam
Soeriowardojo. Deze naam blijkt niet
volledig te zijn en moet zijn: E.W. Ario
Soeriowardojo. Do heer Ario is voorzit-
ter van het Veteranen Legioen te Hol-
landia.

Brand bij Munitiedepot

Woensdag jl. heeft er in de nabijheid
van het Marinedepot Camp Walker in
Sentani een hevige alang-alang brand
gewoed. De brandweer slaagde er met
assistentie van de politie en een aantal

gevangenen in, om Camp Walker tegen
de vlammen te vrijwaren. Camp Walker
is een munitiedepot.

Overleg over Algerije

De vice premier en minister van Bui-
tenlandse Zaken van de zogenaamde
Vrije Algerijnse regering in ballings-
chap Krim Balkatshem is gisteren van
Tunis naar Cairo vertrokken. Zijn ver-
trek uit Tunis waar de rebellenregering
al enige tijd verblijft is volgens waar-
nemers een aanwijzing dat de voorbe-
reidingen voor de reis van een afgezant
naar Parijs nu voltooid zal zijn. Ove-
rigens is de woordvoerder van de op-
standelingenregering, dite men be-
schouwt als de vermoedelijke afgezant
nog steeds in Tunis.
Deze vertegenwoordiger moet in Parijs
htet komende overleg over een bestand
tussen de Gaulle en Fe'rhat Abas voor-
bereiden.
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lypisie is er wrruM van !
De volgende modellen zijn te Hollandia verkrijgbaar:

! HERMES BABY STANDAARD f 235,—
HERMES BABY DE LUXE f 260 —HERMES PORTABLE f 375,—
HERMES KANTOORMACHINE f 485—

*VKfië-aHB3aUB'-S______________&

1 „IKTEBTOEIt"
agenS „NAVCOT" Australia Pt_f. LTD

Belast zich met passage-boekingen van Nederlands Nieuw-Guinea naar
Necfei<lß-__ vis» Sifdncy, Panama of Suez.

Alle gewenste inlichtingen zullen U, geheel vrijblijvend en, indien gewenst M

Sbij U thuis, worden ve strekt.
Belt U hiervoor Hla. 93.
TijdeS»!* adres : BOEKHANDEL

§ebr. TESILAAK I

Voor - Liefhebbers II
SECONIC L 8 BELICHTINGSMETERS mcl tas,
STALEN DIA OPBERG DOZEN Ccap. 150 en 60)
DiARAMEN - FOTEX, ARGUS previewers 35 mm
ARGUS CONNER BOXEN mcl tas

en
| ONDERWATER MASKERS,

SNORKELS,
ZWEMVINNEN,

ONDERWATER GEWEREN II!

| PHOTO & SPORT '„vOn £eiW@n" Oranjelaan. Hollandia

GETROUWD
HANS VELDHUIZEN

en
NETTTE VAN CLEEF

25 juni 1960
Drunen, Oranjestraat 29

n0.1771

Onze dank aan Dr. Kummer en het
verplegend personeel van het Centraal
Ziekenhuis Dok II voor de goede behan-
deling bij de geboorte van ons dochter-
tje

"GEORGIA MARINA"
Hollandia, 16 juni 1960. Fam van Tiet
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LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke- Tanahimerah- Biak
[extra 08.30 u.]
Woensdag: Biak- Manokwari- Fakfak-Wamena- Lae- Sydney.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Amsterdatm-Cs- Djakarta.
Zaterdag: Biak - Manokwari - Sorong
Fakxuk- Amsterdam-C*.

Voor nadere inlichtingen tfn. Hla 114.

N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF
"ORANJE GARAGE"

Voor directe indiensttreding gevraagd:
REKENINGLOPER/JONGSTE BEDIEN-
DE, in het bezit van rijbewijs A.
Aanmeldingen ten kantore "Oranje Ga-
rage".

WEET U HET AL? ? BIJ "JOSSY" IS
UITVERKOOP,

stoffen al vanaf f 1,50 r>. mtr. Verder
schoenen, heren-pantalons, kinderbroek-
jes en vele andere artikelen.

1763

KETJAP DJAWA

Huisvrouw tot kokkie:
"Sarina, kind uit desa, stamp geen
padi tot beras, maar koop vlug . . .
KETJAP DJAWA".
Sarina: "Saja nja, KETJAP DJAWA
Ütoe jang paling baik."

n0.1772

Met ingaing van 27 juni zijn de vol-
gende kantoren van de Dienst van Fi-
nanciën verplaatst als volgt:

KAPZ naar Financiën;
Inspectie van Financiën [Belasting-
dienst] naar KAPZ - gebouw achter-
zijde;
Kantoor van Financiën naar KAPZ- gebouw voorzijde.

De telefoonnummers blijven ongewijzigd

WINKEL "JOAN"
Ontvangen: groot assortiment geschen-
ken en speelgoed o.a. zaktoilettes, Bol-
doot parfums, vleespoppen, fotoalbums,
poe. iealbums, kindertasjes, Guirlandes
en vlaggetjes voor Uw feesten enz.

n0.1773

filmprogramma
REK THEATER

Twentieth Century Fox presenteert:
MARIA COSTIE NICO FERMAS
in
"HET BARREVOETSE BATALJON"

[THE BAREFOOT BATTALIONJ
met Stravairos Krosos, Vassilios Franga-
dakis en vele anderen.

Op blote voeten liepen ze door de
sneeuw, om te volvoeren wat ze gezwo-
ren hadden .... "Ceder mens in nood
bij te staan, luchtalarm, honger, koud?,
verzet en het zoeken van een schuil-
plaats waren de ontberingen, waaraan
het BARREVOETSE BATALJON bloot
stond. Laat deze film U niet voorbij
gaan.

Heden de Premiere ervan;
Zaterdag 25-6 en zondag 26-6 in het

REK THEATER
Alle leeftijden.
Maandag 27-6 en dinsdag 28-6 de Rock
'n Roll film:

"THE GIRL CAN'T HELP IT"
Verwacht in REK

"RIDING SHOTGUN"
een Western met Randolph Scott.

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 25-6 en morgen 26-6
"HET KAMP OP BLOEDEILAND"

Kolonel Yamumitsu: "Geen man, vrouw
of kind komt levend van dit eiland als
mijn land de oorlog verliest." Ongeloof-
lijk reiaas f:'|:i giedurfd,e scènes] van
dingen die werkelijk gebeurd zijn.
Holl.-Bilnn.en heden 25-6: "AT GUN-
POINT"
Sentani heden 25-6: "FORT DOBBS"
Zondag 26-6 MATINEE Aanv. 10.15 uur

TÊ KÖÖPÏ _^öhiëss~3so cc. ilr.c.
Bouwj. 1956 prijs n.o.t.k. A. Boyd. Kota-
Nica. 1764.
Truimph in goede conditie te koop.
Prijs f 1550.— inlichtingen bij Bakkerij
"De Boer^ __ 1766
Te koop aangeboden 2 stel Hernby elec-
trische speelgoed-treinen compleet met
transformator, rails enz. te bevragen
Rob Griet Cycloopstraat Hla-Binnen

1765

VOOR OVERHEERLIJkE QEBRADEN~HAANTJES
S9 MOONL9GHT BJ&Y„

No 1767

EEN CADEAU VOOR EEN HEER
of EEN JONGEN EEN PROBLEEM ?

WELKEEN i i 1 !
I ësquire Melpï <U
■«■■Braywiii«ii__ji_______B^^

E Verkrijgbaar bij "S ELECT A"
ï ZEER MOOIE RODE EN GROENE||4PPELEN, MANDARIJNEN, PEREN, SINAASAPPELEN EN GRAPE FRUIT
f.JMMM«I^»P,MM»BBa*«al»*--MWMtMl*J*^^ =jj
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