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instemmende en gereserveerde reacties
op hervormingen te Port Moresby

De Australische verklaring dat de wetgevende raad te Pdrt Moresby hervormd
Bal worden heeft van verscheidene Instanties in Australisch Nieuw Guinea
instemmende reacties ontlokt. Minder ingenomen was men echter met het
vooruitzicht dat streefdata zouden worden vastgesteld voor de opvoedkundige
sociale en economische ontwikeling.

Zowel vertegenwoordigers van het
particuliere zakenleven als van de in
Australisch Nieuw Guinea werkzame
kerkgenootschappen hebben hun instem-
ming betuigd met de hervorming van de
wetgevende raad te Port Moresby, waar
bij de achtochtonen een groter invloed is
toebedacht. Over het algemeen voor-
zag men echter moeilijkheden bij de
vaststelling .van de streefdata in de
algemeen maatschappelijke ontwikke-
ling.

Een vroeger üd var de w^geven-de
raad, die sprak namens handelskringen
in Port Moresby, meende dat het stel-
len van streefdata bepaalde voordelen
heeft in die zin dat het enige aankno-
pingspunten voor de fantasie oplevert
De practische betekenis er van achtte
hij echter gering, vanwege de gewel-
dige problemen die de ontwikkeling
van een land als Nieuw Guinea met
zich meebrengt en die zich niet in een
schema laten persen.

De Vice Voorzitter van de Planters
Assocüation of Papua New Guinea ging
nog een stap verder en noemde streef-
data gevaarlijk.
Men vroeg van Australië het onmoge-
lijke, meende hij.
De Secretaris van de Londen Missio-

nary Society tenslotte sprak niet zo
zeer over de nadelen van de aangekon-
digde maatregelen als wel over voor-
delen van een grotere directe vertegen-
woordiging van de autochtone bevol-
king in de wetgevende raad. Hij ver-
welkomde deze maatregelen van ganser
harte.

Inmiddels heeft minister Toxopeus
volgens Radio Australië, in de Tweede
Kamer verklaard, dat de samenwerking
tussen Nederland en Australië op hoger
niveau is uitgebreid. De Nederlandse
regering zou met Deiangsteiling hebben
kennis genomen van de Australische
plannen om de zelfbeschikking van Aus-
tralisch Nieuw Guinea te realiseren.

Australische parlementaire
delegatie naar
Ned. N.G.

Radio Australië meldt dat drie leden
van het Australische parlement op weg
zijn naar Nederlands Nieuw Guinea
om daar een indruk op te doen van de
situatie. Hun bezoek aan Nederlladds
Nieuw Guinea geschiedt op uitnodiging
van Gouverneur Platteel.
De delegatie staat onder leiding van de
heer Philip Lucock, de vice voorzitter
van de Commissie voor .Buitenlandse
Zaken van het Australische parlement.
Deze verklaarde dat de . delegatie de
toestand in Nederlands Nieuw Guinea
wil opnemen in verband met de recente
gedachtenwisselir(gen over -dit .gebied"
in Australië, en de Verenigde Naties.

Prins Bernhard KiosK officieel geopend

Gistermiddag is de nieuwe kiosk vanBevo^kihgsvborlichting aan de Kapt).
Sachseweg officieel geopend. Vele auto-
riteiten gaven daarbij van hlun belang-
stelling blijk.
Het hoofd van de Afdeling Bevolkings-
voorliQhting de heer P.J. Merkelijn;
wees er in zijn openingstoespraak op
dat deze kiosk eigenlijk het resultaat
was van een vijfjarenplan, in die zin
althans, dat het plan' om de kiosk te
bouwen al vijf jaar geleden werd ge-
opperd. Hij memoreerde voorts de vele
instanties en personen die bij het tot-
standkomen van het bouwwerk hun
medewerking hadden verleend: de op-
eenvolgende Directeuren van Culturele
.Zaken,, de.Residentie Waterstaats.Dienst
El*.ctriciteitswez!en, enige particuliere
bouwmaatschappijen: .de VAM en de
HBM en vooral natiuurlijk de directeur
van de LTS te Kota Radja, de heer
Heynes, die de bouw.met zijn jongens
voor zijn rekening heeft genomen.
De Kiosk is namelijk een eindexamen-
werkstuk voor de hoogste klassen van
de LTS, en toont o.a. een groot aantal
oorspronkelijke Nieuw Guinese oma-

.menten, zowel uit het Nederlandse als
uit het Australische deel van het eiland
afkomstig.

De heer S. van der Werff, chef van de
onderafdeling "volkslectuur" ten behoe-
ve -waarvan de kiosk voornaamelijk be-
schikbaar zal zijn, overhandigde vervol-
gens aan alle leerlingen die aan de
bouw hadden deelgenomen een album
met foto's, die de verschillende stadia
in de bouw van de kiosk in beeld brach-
ten. Een der LTS leerlingen sprak daar-
na de aanwezigen in het Nederlands toe,
en wel' zonder enige last "van planken
koorts" te hebben.

De eigenlijke opening werd verricht
door mevrouw Merkelijn die de naam
van de Kiosk onthulde: "Prins Bern-
hard Kiosk. Het feit dat de officiële
opening op 29 juni plaats had1 was dan
ook geen toeval.

De Resident van Hollandia Mr. F.R.J.
Eibrink Jansen was de eerste die een
boek in de kiosk kocht.

Gisteravond fungeerde het fraaie ge-
bouwtje al als biosooopcabine voor een
openlucht filmvoorstelling waarvan ie-
dere voorbijganger kon genieten. Ver-
toond werden de laatste journaals over
Nieuw. Guinea, in het bijzonder die over
de bestijging van de JuTianatop en
voorts een film over de Karel Doorman.

Het publiek bestond uit ongeveer
tachtig personen.

Hieufu-suïnea Koerier
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Verstekelingewas haar bewaker te vlug al
Mevr.Tanihatuheeft plotseling op eigen gezag de
Karossa verlaten

De ontwikkeling in de zaak van me-
vrouw Tanihatu, die als verstekeliinge
aan boord van de Karossa naar Hol-
landia is gekomen, heeft (een geheel
onverwachte wending genomen. Gister-
middag omstreeks half vier heeft me-
vrouw Tanihatu plotseling op eigen ge-
zag het sdhip verlaten, zonder dat de
politieagent die haar moest bewaken
tijd had, om dat haar te beletten. In|
afwachting van de beslissingen die de
immigratieautoritaiten zullen nemen
heeft zij haar intrek genomen bij een
Ambonese familie in Hollandia. >

Woensdagmiddag omstreeks half vier
heeft mevrouw Tanihatu die reeds ver-
scheidene dagen aan boord van de Ka-
rossa verbleef, in afwachting van de
beslissing of zij al dan niet in Nieuw
Guinea zal worden toegelaten, zelf een
einde aan haar verblijf op het schip
gemaakt. Onverwacht verliet ze haar
hut en hoewel haar man trachtte haar
tot andere gedachten te brengen, stapte
ze doelbewust via de loopplank op de
steiger. De politie-agent die opdracht
had haar het verlaten van het schip
te beletten, stond op ongeveer vijftien
meter afstand op de steiger in de na-
bijheid van een andere uitgang, vlak bij
de hut waar mevrouw Tanihatu al die
tijd verblijf had gehouden. Hij hield er
kennelijk geen rekening mee dat zij via
een omweg het schip zou verlaten en
kwam pas in actie toen mevrouw Tani-
hatu al op weg was naar de Haven-
weg.
Omstreeks half vijf vernamen wij, dat
mevrouw Tanihatu zïch om advies ge-
wend had tot het advocatenkantoor van
Mr. Adriaansens en ons daar een nadere
toelichting op haar handelwijze zc|u
willen verstrekken.
"Ik heb het op eigen gezag gedaan", al-
dus mevrouwTanihatu "Ik kon het aan
boord niet meer uithouden. Mijn, man
wilde mie tegenhouden maar ik heb me
niet aan hem gestoord."

Op advies van Mr. Adriaansens heeft
de heer Tanihatu zich terstond na het
gebeurde naar de politie begeven en
heeft verslag uitgebracht over het op-
treden van zijn vrouw. De politie had
gisteravond nog geen maatregelen ge-
nomen in afwachting van beslissingen
-wan hoger hand. Mevrouw Tanihatu
werd toegestaan om haar intrek te ne-
men in de woning van een Ambonese
familie te Berg en Dal.
KWAAD

Op de steiger troffen we later de
heer Tanihatu aan met het lossen van
stukgoederen. "Ik weet het niet meer",
zo verklaarde hij. "De Kapitein was
kwaad, maar ik kan er ook niets aan-
doen".
Kapitein Minne-ma was opnieuw ver-
rast door het optreden van mevrouw
Tanihatu, want hij had in Sorong aan
de immigratieautoriteiten beloofd, om
er, op straffe van een fikse boete, voor
te zorgen, dat mevrouw Tanihatu niet
van boord zou gaan.

Commandant Stadspolitie A. Van
Klinken vond het optreden van me-
vrouw Tanihatu niet sportief. We had-
den haar ook meteen immigratoir in
hechtenis kunnen nemen, zo verklaarde
hij. Maar omdat de facilliteiten op het
politiebureau: daartoe nauwelijks ge-
schikt waren, hebben wij goed gevon-
den, dat mevrouw Tanihatu aan boord
bleef nadat ze ons beloofd had dat ze
daar zou blijven.
URGENT

Het is duidelijk dat mevrouw Tani-
hatu heel wat instanties voor een fait
accompli gesteld heeft. Een beslissing
van de immigratieautoriteiten over haar
lot wordt nu urgenter dan ooit.

De mogelijkheid bestaat dat zij immi-
gratoir in hechtenis genomen zal wor-
den en wellicht tevens veroordeeld we-
gens illegale grensoverschrijding.

Deskundigen merkten echter op, dat
indien de autoriteiten mochten beslui-
ten haar weer aan boord te brengen,
de gezagvoerder bevoegd is haai* de
toegang tot het schip te ontzeggen. Een
scheepvaartmaatschappij zon namelijk
niet verplicht zijn om een passagier die
geen enkel visum heeft voor welk land
dan ook, te accepteren.

Tenslotte vernemen wij nog, dat de
televisie-reporter van "Vis-News", de
heer R. van Leer die juist bezig was
vooropnamen te maken van het verblijf
van de verstekelinge aan boord — on-
verwachts de gelegenheid kreeg de ont-
snapping van mevrouw Tanihatu te fil-
men.

Residenten-conferentie te
Hollandia

Dindag 28 juni 1960 zijn te Hollandia
meerdaagse besprekingen met de resi-
denten begonnen welke door de gou-
verneur, dr. P.J. Platteel worden geleid.

Het is gebruik geworden dergelijke
bijeenkomsten, welke gelegenheid bie-
den tot hernieuwing van het contact en
een gedachtenwisseling over alle belang-
rijke onderwerpen van bestuursbeleid,
halfjaarlijks te houden.

De besprekingen vinden ditmaal plaats
in het licht van de jongsteKamerbehan-
deling van de Niéuw Guinea zaken en
van het regeringsbeleid ten opzichte
van dit gebiedsdeel, zoals dat onlangs
bij die gelegenheid door de Minister en
de Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken werd uiteengezet.

Veel aandacht wordt besteed aan het
programma voor de bestuurlijk-staat-
kundige decentralisatie langs de weg
van vorming van dorps- en streekraden,
alsmede talrijke andere onderwerpen
van actueel belang.

Aan de besprekingen, welke vier da-
gen zullen duren, wordt deelgenomen
door de directeur van Binnenlandse Za-
ken, de heer Boendermaker, alsmede
verschillende andere leden van de Raad
van Diensthoofden, ieder voorzover het
op hun werkterrein gelegen onderwer-
pen betreft. Ook de Australische Laison
Offieer, de heer F.A. Bensted, behoort
tot de aanwezigen.

Nieuws uit Fakfak
Zeer geslaagde

ontmoetingen met
Frits Kirihio

Zoals bekend maakt de heer Frits
Kirihio, sociologisch! student aan dé,
Leidse universiteit een rondreis door
zijn geboorteland.

Midden juni arriveerde hij in gezel-
schap van de heer Moes, algemeen ad-
viseur van h(et CWNG/Persekding to
Fakfak en bleef er bijna vier dagen.
Met de Kaloekoe reisden ze toen door
naar Merauke. Toevallig had de plaat-
selijke afdeling van het CWNG op de
dag van aankomst een algemene leden-
vergadering, zodat er een mooie gele-
genheid bestond om de leden van het
Verbond te doen kennis maken met de
heer Kirihio. De zestig aanwezigen heb-
ben geen spijt gehad van deze kennis-
making ondanks het feit dat ze een
flinke regenbui qp de koop toe moesten
nemen. Met een boeiend betoog en in-
telligente antwoorden wist Kirihio op
de vele vragen te antwoorden.

Op grond van dit eerste succes stelde
het afdelingsbestuur van het CWNG het
HPB van Fakfak, de heer Mahler voor,
om zijn medewerking te verlenen bij de
organisatie van een openbare bijeen-
komst in de kantine van de politie waar
een uitgebreidere groep met de heer
Kirihio in contact zou kunnen komen-
Op vrijdag 19 juni vond deze bijeen-
komst plaats. Aanwezig waren onge-
veer 400 personen.

Hieronder bevonden zich behalve het
politiepersoneel en andere gouverne-
mentsambtenaren ook enkele honderden
schoolkinderen uit de internaten van de
MPK en de R.K. Missie.
Het succes van de spreker was dit keef
zo mogelijk nog groter dan de vorige
avond!
In tegenstelling tot de vorige avond gaf
de heer Kirihio in de kantine in zijn
causerie een zeer grote plaats aan het
weergeven van zijn indrukken van het
leven in Nederland en in het bijzonder
van de indrukken van de Papoea-jon-
gens en meisjes die voor het eerst in
Nederland aankwamen. Met een grote
dosis humor werden deze indrulcken
weergegeven en dat er met aandacht
geluisterd werd, bleek later toen diver-se vragen werden gesteld die betrekking
hadden op de causerie.
Doch niet slechts annecdotes en per-
soonlijke indrukken werden door de
spreker naar voren gebracht, tussen ziP
woorden door vlocht de heer Kirihio ee>o-
grote hoeveelheid voorlichting van zeer
bijzondere waarde. Aan de hand va*1
hetgeen hij zélf beleefd en gezien had
in Nederland, wekte hij zijn toehoor-ders op om de hand aan de ploeg te
slaan en zich in te spannen voor de toe-
komst van dit land. Hij deed voorts cc»
beroep op zijn gehoor om geldelijko
steun te verlenen voor het door hem i-0
het leven geroepen studiefonds dat be-
steed zal worden om jongePapoea's naar
Nederland uit te zenden om daar te
gaan studeren. Hij hoopte na zijn tocht
door het land voldoende geld) bije*3^
gegaard te hebben om dit jaar nog 1"
jongelieden uit te kunnen zenden.
Na zijn causerie beantwoordde de heel
Kirihio nog vele tientallen vragen. °P
een wijze die boven lof verheven w 3"5*

Geen wonder, dat menig toehoorder D*
afloop van de bijeenkomst spontaa*^

Vervolg op pa*-



de handen van de heer Kirihio drukte
om zijn dank tot uitdrukking te bren-
gen. Het was een voorlichtingsbijeen-
komst zoals wij zelden meegemaakt heb-
ben, schrijft de Fakfak-bode.

Chr Militair tehuis
voorlopig gesloten

He(t Chilistelf-jk Militair Tehuis te
Fakfak is- tijdelijk gesloten bij gebrek
aan een beheerder. De heer W.A. van
Veldhoven die deze instelling sinds 1958
heeft beheerd en er een informeel en
gezellig contactpunt van maakte tussen
militairen onderling en tussen militairen
en burgers, heeft zijn functie neerge-
legd. De reden hiervan is ons niet be-
kend. Het militair tehuis vervulde in
Fakfak, dat over weinig recreatiegele-
genheid beschikt, een zeer nuttige func-
tie.

Dr. Locher brengt verslag uit
aan synode

In de zomerzitting van de Generale
Synode van de Nederlands-Hervormde
Kerk werd maandag het jaarverslag be-
handeld van de Raad voor de Zending.
Hierbij deed dr. G.W. Locher verslag
van zijn juist beëindigde reis naar Ne-
derlands Nieuw Gui,nea. Hij zei ten
aanzien van de Nieuw Guinease Evan-
gelisch Cristelijke Kerk, die sinds
ruim drie jaar zelfstandig is, dat zij
staat voor de volgende kardinale vra-
gen: Hoe moet het Jeven en denken dat
eeuwenlang de Papoea's heeft beheerst
in Christelijke zin worden benaderd.
Een theologische vorming is daarvoor
ten zeerste nodig. Het binnendringen
van het moderne leven door het Neder-
landse bestuur maakt dit nog meer no-
dig. De bijdrage van de Hervormde
Kerk, door de Christelijk Evangeli-
sche Kerk gevraagd, blijft hier nodig.
Waar blijven, aldus dr. Locher, de Ne-
derlandse theologen die zich voor dit
Werk beschikbaar stellen. Het onderwijs
neemt snel toe, de overheid stimuleert
het onderwijs sterk. Dit stelt het school-
beheer van het zendingsonderwijs voor
een ontzaglijke taak. Het treft pijnlijk
dat zo weinig hervormde onderwijzers
zich beschikbaar stellen. In het Centrale
bergland in het binnenland werkt de
"geloofszending". Gelukkig wil deze ook
op het schoolgebied samenwerken met
de Hervormde zending.
De taak voor de zending in deze zeer
snel veranderende en onrustige wereld
is enorm. Het is een voorrecht voor de
Hervormde Kerk dit werk te mogen
steunen.
Locher ging bij het debat in op de ver-
houding met de Missie die hij formeel
correct acht. Maar Locher constateerde
dat de Missie geen verdeling van ter-
reinen wil.
Op de vraag waarom de zending zo
Weinig mensen bereid vindt om naar
Nieuw Guinea te gaan, zei Locher dat
dit een algemeen verschijnsel is.
Ook voor de Missie en het gouverne-
ttient is niet steeds eenvoudig krach-
ten te vinden. Toch blijft het nodig|
hoe men ook tegenover de bestuursver-
houding staat, juist van de kerk uit
Werkers voor Nieuw Guinea te werven.
Team

Mr. S.G. Graaf van Randwijck vulde
het verslag van dr. Locher aan met
enige opmerkingen. Er gaat een team
samengesteld door de Evangelische Kerk

Rijnse zending en de Raad voor de zen-
ding, Nieuw Guinea's (binnenland explo-
reren. Dat dit in een team gebeurt is
een geheel nieuw verschijnsel.
Verder besloot de Raad enige Nieuw
Guinea predikanten een nascholing te
geven. In september 1961 komen zij met
hun vrouwen naar Nederland.

Tezamen met het Nederlandse Bijbel-
genootschap zal het werk van versprei-
ding van Bijbel en Christelijke lectuur
ter hand genomen worden.
Te Biak komt een Christelijke lektuuï-
centrum. Ds. N.W. van der Bent ver-
trekt daartoe binnenkort naar Neder-
lands Nieuw Guinea.

VERNEGENVOUDIGD!
IN 1956 spaarde het publiek in Neder-

land voor 52 miljoen op bankboekjes
i.p.v. op spaarbankboekjes; in 1959, dus
4 jaar later, legde men voor ruim 460
miljoen, dat is het negenvoud l\] in han-
den van de 33 goede handelsbanken.
Zouden de commerciële banken zich niet
hebben aangetrokken gevoeld door deze
aktiviteit, dan hadden de spaarbanken
dit bedrag in beheer genomen en daar
de baten van genoten.

Het is duidelijk hoe de gang van za-
ken is ontstaan. Het kapitalisme van het
klein getal dat ver boven de massa staat,
heeft zijn bloeitijd gehad. De fiscus
heeft gezorgd voor een zekere inkomens
nivellering. De plannen met betrekking
tot bezitsvorming van de kleine man
wijzen er op, dat deze kapitaalsprei-
dingsstroom nog zal aanzwellen. De
welvaart van middenstand en kleine
man neemt toe.

E(n ontstaat een begin van volkskapi-
talisme en naarmate de vermogens-
kracht van de massa toeneemt, zal het
zaak zijn voor de handelsbanken te zor-
gen dat zij daar hun deel van krijgen.
VAN GEVANGENIS TOT WINKEL.

REEDS LANG zijn experts bezig de
grote banken en het itibliek dichter bij
elkaar te brengen. Bankgebouwen leken
vroeger op gevangenissen met veel tra-
lies, die er niet bepaald nodigend uitza-
gen. Moderne bankgebouwen zijn als
winkels. Zij wensen meer klanten voor
hun loketten, die geld wisselen voor hun
buitenlandse reizen, die kleine coupu-
rus kopen van aandelen, die hun geld-
verkeer over de bank willen leiden.
Als Nederland een industriële natie wil
worden, dan mpet de massa in de finan-
ciering daarvan deelnemen. Daarvoor
is een uitgebreide voorlichting nodig.
Voor effecten moet er eerst gespaard
worden. Het publiek wil niet meer van
de ene bank naar de andere lopen.

Is het een wonder dat de handelsban-
ken het publiek de gelegenheid bieden
bij hen te sparen?

Waarom zouden we sparen bij een
spaarbank en niet bij een handelsbank?
De reserves van de handelsbanken zijn
thans zo enorm dat er practisch niet
meer risico bestaat dan bij spaarban-
ken. De jongste geschiedenis bewijst
dat.

GEEN REDEN VOOR TRANEN.
DE VOORZITTER van de spaarbank-

bond is van menning dat echte spaar-
ders om een kwart percent "meer of
minder rente de spaarbank niet zullen
verlaten. Hij zal zich vergissen, want de
taal der guldens is de hardste ter we-
reld.

Hij heeft heel goed gezien, wanneer
hij beweert dat dé spaarbanken met een
hypermoderne administratie moeten ko-
men, die sinel afhelpen der klanten mo-
gelijk maakt. Het verlenen van maxima-
le service door de spaarbank is een rij-
pe en gewenste vlucht van de spaar-
activiteit van de handelsbanken. En de
rente zaï moeten worden aangepast.
Als het alleen om sociale belangen gaat
en niet om winst, zullen de spaarbanken
dat graag doen en zij zullen daarbij nog
hulp kunnen krijgen van de grote broe-
ders, want die erkenen ten volle het be-

Handelsbankencontra
spaarbanken

Publiek is gebaat met concurrentie
GEEN SECTOR van het maatschap-

pelijk leven is in Nederland meer in
beweging dan het economische, Traditio-

nele verhoudingen worden doorbroken
en structuren wijzigen zich even snel
als kameleons van kleur verschieten.
Wij zien dit in industrie en handel.
Zoals de ontwikkeling laat zien, ont-
komen ook de spaarinstellingen niet
aan veranderingen. Sinds betrekkelijk
korte tijd leven de handelsbanken en
de traditionele spaarbanken als kat en
hond terwijl zij voorheen zich broe-
derlijk verenigden in de grote mand
vlafn het economisch leven.

De oorzaak van de twist behoeven
we niet ver te zoeken. De handelsban-
ken hebben zidh op de spaardersmarkt

begeven van particulieren. Zij hebben
op dit voor hen nieuwe terrein in-
drukwekkende successen geboekt.

DE GROTE KLUIF EN 'T KLEINE
GOED

SPAARBANKEN met hun sociale
doelstelling beleggen ih obligaties en
hypotheken met vaste rente, geen risi-
co en dus een doorsnee lagere rende-
ment. Handelsbanken nemen het risico
van aandelenbelegging en stimuleren
daarmee de industrie. Zij geven een ho-
gere rente, ook al omdat zij minder ad-
ministratiekosten hebben. Zij richten
zich vooral op de grotere spaarders.
Zij kunnen bij uitstek deskundige beleg-
gingsadviezen geven aan de spaar
ders, dikwijls aan hetzelfde loket. Er
zit dus veel aantrekkelijks in het spa-
ren bij handelsbanken. Deze maken er
tevens veel reclame voor en dat stimu-
leert het sparen in het algemeen. Het
zou niet juist zijn te beweren, dat alleen
de spaarbanken reclame voor het sparen
maken.

Omdat de "grote kluif" bij de spaar-
banken wordt weggetrokken, blijven de
laatste met "het kleine goed" zitten,
waardoor hun onkostencijfer stijgt en
hun rentevergoeding nadelig wordt be-
ïnvloed. De spaarbanken voelen zich be-
nladeeld. Zij beschuldigen de grote ban-
ken van schending van historische rech-
ten en willen nu ook effectenbemidde-
ling gaan verlenen en safeloketten gaan
verhuren alsof deze vorm van bankacti-
vitei't niet historisch tot de commerciële
banken behoort.

Vervolg op pag. 4



Staansrecht van de spaarbanken.
Er is geen reden om de animositeit

tussen beide soorten van banken te be-
treuren. Die stimuleert de activiteit. Het
voortbestaan van oude verhoudingen
leidt tot conservatisme en gezapigheid.
Misschien is het van belang voor de
banken dat zij rond de conferentietafel
plaats nemen. Voor het publiek geldt
voorlopig: de spaaractiviteit wordt door
reclame bevorderd, de service van de
bankloketten neemt toe, de rentetarie-
ven vertonen een stijging, de beleg-
gingsvoorlichting wordt verbeterd.
Langs deze weg leren we misschien de
betekenis kennen van onze nationale
industrie en vermeerdert allicht de
kennis van het economisch leven. Een
frisse concurrentie geeft altijd de beste
stuwkracht voor het economisch leven
en daarmee voor stijgende welvaart.

"HERCULES"
Zaterdag 2 juli KINDERKERMIS
aanv: 17.00 uur. Vele atracties, 13
kraampjes. ledereen is welkom
Entree f 0,25 p.p. 1813

Vertrek MS. KAROSSA zondag 3 juli te

11.00 uur Embarkement pasagiers te
09.00 uur.

ONTVANGEN: Colliers; Santoirs, Clips,
Diadeerns en Centuurs, Cocktail-schort-
jes, Kinderpretticoats en Japonnen.

VIJ9MA WITTE OLIFANT
1818

Met leedwezen geven wij kennis van
de overplaatsing naar Sorong van onze
geliefde collega Zr. A. v. Westendorp.

Gelegenheid tot afscheidnemen
Zaterdag 2 juli vanaf 20 uur kamer 14.
C.Z. Dok II 1806

GEDIPLOMEERD -SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Tel. 482 behandeling uitsluitend na af-
spraak. Massage, Epileren, lüake-up,
Ontharing, Manicure enz. Ook aan huis.

1803

"-TENNISVERENIGING-
HOLLANDIA-BINNEN

M.i.v. 4 juli 1960 zijn de speeldagen als
volgt gewijzigd:

A: maandag en donderdag
B: dinsdag en vrijdag.
C: woensdag en zaterdag.

TE KOOP:

Vero-zitje, 81. eiken b.u. 4 stoelen» ov.
Tafel en zwart/geel cocosmat. f 250,—
Twee éénpers. Holtkamp bedden met
springveren-matras f 250,—

E.J. Gagliardi v. Oldenborgstr. -898.
NoordwUk [t.o. Bibliotheek] 1801

TE KOOP: Kodak Brownie filmcamera
in leren tas plus lichtmeter f 175,—M. Smit, secr. mess Marijkestr. 1810

I EN NU DACHT U ZEKER 1
dat wij GEEN

GENEESMIDDELEN
KUNSTMEST

INSECTICIDEN
VERBANDMIDDELEN

e.d. MEER HADDEN
HEUS:

m PHARMA
I SLAAGT U
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"REK THEATER"
vertoont heden v/h. laatst de goede
Western film^

"RIDÏNG SHOTGUN"
met Randolph Scott.

Op vrijdag 1/7 de Super Sensatiefilm
"GODZILLA"

"Het Zeemonster van Odo." Een Super-
thriller dieUw hart van begin tot eind in
Uw keel doet kloppen.
Zondag vertoont REK de langverwachte
film DE STORMLOOP DER SARACE-
NEN in Cm en Color.

ORIËNT THEATER
HONG — LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 30/6 en morgen 1/7
"WORLD WITHOUT END"

In cinemascope en kleuren.
met Hugh Marlowe en Nancy Gates.
Onmenselijke gedrochten, steden onder
de grond, mensen etende tijgerspinnen,
vrouwen van de toekomst. De eerste
ruimtevlucht zoals deze ons binnenkort
te wachten staat.
Holl. Binnen heden 30/6: "BELL'S OF
ST. MARY" met Bing Crosby.
Sentani heden 30/6: "SCREAM. NG
EAGLES" met Torn Tyron.
Holl. Binnen morgen 1/7: "SCREAMING
EAGLES" met Torn Tyron.

REK vertoont inde~JACHTCLUB op
vrijdag l-7-'6O "MARDI GRAS"
Met Pat Boone, Tommy Sands, Gary
Crosby, Christine Carere en Sheree
North. Nimmer zag U Pat Boone zo leuk
en ondernemend waarin hij Christine
Carere bemint. Een vrolijke film met 9
sprankelende nieuwe songs.
Pat de zingende cadet en huisvader.
Groot bal met carnaval, alles danst en
zingt en bemint. In Cinemascope en
kleur.

I PRIMA KWALITEIT
BLAMKE LAK

En ook terpentijn, om de LAK-
indien gewenst-te verdunnen

I PHARMA
VOOR EEN GEZELLIGE ZATERDAGAVOND-

„MOONLKSHT BAY„
GEOPEND TOT 02.30 UUR No 1812

Htoism B&ka
Houdt uitverkoop van ochtend-, middag- en
coctail - japonnen tegen de halve prijs.

De rokken en blouses zijn uitverkocht.

Sifftiai* £me
MV. Fairsea - TV. Castel Felice TV. Fair Sky

General agent
Navcol. Australë-a P£sf LTD

agent Ned. Nieuw Guinea
Passagebureau INTERTOER Hollandia
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