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Boycott van Ned. oorlogsschepen
in Fremantie

De drie Nederlandse oorlogsschepen di« vandaag in de West Australische
havenplaats Fremantle aankomen zullen door de plaatselijke vakbond van zee-
lieden worden geboyo'ott. Als reden werd opgegeven, dat de komst van de oor-
logsschepen de kans op oorlog vergrootte.

Het smaldeel vijf, bestaande uit het
vjïiegdekschiip Kapel Doorman en de
onderzeeboot jagers Limburg en Gronin-
gen die vandaag in de West Australi-
sche havenplaats Fremantle aankomen
zullen daar waarschijnlijk geen sleep-
boten, loodsen en meerploegen vinden
die bereid zijn hen te bedienen.

Dit is een gevolg van de boyctt die
is afgekondigd door de vakbond van ha-
venarbeiders in Fremantle. Volgens een
door de vakbond uitgegeven verklaring

moeten de zeelieden alle diensten aan
de oorlogsschepen weigeren, omdat aan-
gevoeld kan worden, dal de rei:
het smaldeel kan leiden tol oorlog.

Scheepvaartdeskundigen in Fremantle
zijn van mening dat de oorlogsschepen
indien het weer niet ongunstig is, zullen
kunnen meren zonder sleepboten.

Organisaties in Austr.
N.G. stellen voor:

Uitbreidingwetgevende raad
Een aantal organisaties in het Austra-

lische gebied "New Guinea" hebben aan
gedrongen op een verhoogde autochtone
representatie in de wetgevende verga-
dering. Een der organisaties, de Planters
Associatie heeft er bovendien op aan-
gedrongen dat een verkozen vertegen-
woordiger -van Papua en New Guinea
zitting in het Australische federale par-
lement zal nemen. Deze voorstellen wer-
den gisteren in Rabaul gedaan aan de
Australische minister voor de Territo-
ries, Paul Hasluck.

Drie organisaties, de Kamer van
Koophandel in Rabaiul, de Nieuw Gui-
nese Belastingbetalers Associatie en de
Adviesraad van Rabaul drongen aan op
een vergroting van de wetgevende ver-
gadering.

Zij drongen er op aan dat het autoch-
tone aandeel in de wetgevende vergade-
ring zou worden vergroot van 3 tot 8
leden, gekozen of benoemd.

Er werd ook voorgesteld het aantal
gekozen niet-autochtone leden eveneens
van 3 tot 6 te verhogen.

Een delegatie die de Methodisten
Kerk in het gebied vertegenwoordigde
pleitte eveneens bij de minister voor
verhoging van het autochtone deel der
wetgevende vergadering. De delegatie
zej tot de minister dat de autochtone
bevolking reeds tot de j»ren des on-derscheids was gekomen.

Kasavaeboe verzoekt
Europeanen te blijven

Loemoembaprotesteerd tegen
interventie

De grote stroom van vluchtelingen'
naar de landen rond Kongo, wordt niet
gestuit door he*. beroep van president
Kasavoeboe op de Europeanen om terug
te keren naar hun woonplaatsen en him
functies weer op te nemen.

Zijn regering zou er dan voor zorgen
dat.de muiters en pllunderaars werden
gestraft, zo deelde hij mede.

Ook de KLM neemt nu aajn het ver-
voer van de vluchtelingen vanuit Bra-
zaville, de hoofdstad van het vroegere
Franse Kongo naar Europa deel. Er is
al een groot passagiersvliegtuig ingezet
Ds KLM zal de Sabena helpen met het
vervoer van de Belgische vluchtelingen
maai- daarnaast ook de Nederlanders
in Brazzaville gaan vervoeren.

In deze stad zijn verscheidene hon-
derden Nederlanders uit Kongo tijdelijk
ondergebracht. Bij deze bevinden zie)..
ook 25 kinderen en 14 baby's.

Door de acties van de Belgische com-
mandotroepen is de toestand in de gro-
te sleden kalmer geworden, maar op
het platteland neemt de spanning eer-
der nog toe en heeft het beroep van de
Kongolese regering op haar onderdanen
om de rust en de orde terug te doen
keren weinig of geen effect.
PROTEST

De premier van Kongo, Loemoemba
heeft in een radiorede geprotesteerd te-
gen de interventie van de Belgische com
mandotroepen die, z^i hij, zonder goed-
keuring van zijn reg_ring had plaats-
gevonden.
Loemoemba noemt het optreden van de
Belgische troepen een schending van de
soevereiniteit van Kongo. We hebben,
zei Loemoemba, niet voor deze onaf-
hankelijkheid gevochten om de buiten-
landers het land uit te zetten, maar
om ons zelf te besturen. De regering,
zo besloot de premier, heeft de plicht

alle burgers te beschermen en de orde
te handhaven.

Daarentegen verklaarde de Belgische
minister van Buitenlandse Zaken, Wigny
dat het hem een genoegen had gedaan
te vernemen dat zijn Kongolese ambt-
genoot Bomiboko had verzocht om de
interventie van Belgische troepen voor
het herstel van orde en veiligheid in
Kongo.

GEEN HULP UIT RHODESIA
Ten. aanzien van het verzoek van de

premier van Katanga om hulp van
Rhodesisjche federale troepen bij het her
stel van veiligheid en orde ,is in Lon-
den bekendgemaakt dat deze hulp niet
kan worden gegeven. Aan het verzoek
kan door Londen niet worden voldlaan,
omdat de Britse regering de regering
.an Katanga niet erkent.

Het is Londen dat over het verzoek
aan Rhodesiia om hulp moet beslissen,
omdat de Britse regering de verant-
woordelijkheid draagt voor de buiten-
landse aangelegenheden van Rhodesia.

Intussen zijn er in de grensgebieden
van Rhodesia met de Kongo ruim 1000
man troepen aanwezig die daar oefe-
ningen houden, ook al in verband met
het eventueel hulpverlenen aan vluchte-
lingen. De Rhodesische troepensterkte
zal nog worden opgevoerd door het op-
roepen van reservisten en territoriale
troepen eenheden.
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Nieuws uit SEROEI
Voorlichting in volle gang
In alle dorpen van de Onderafdeling

Japen/Waropen is of wordt in deze en
de afgelopen weken uitgebreid voor-
lichting gegeven over werkwijze en op-
zet van de straks te vormen Streekraad.
Men zag de Voorlidhtingsambtenaar M.
W. Kaisiepo reeds in vele dorpen van
Japen, terwijl hij momenteel door de
Waropen tourneert. De Adm. Ambt. J.
W. Minderhout en het H.P.B, van Seroei
de heer Meyer, namen eveneens reeds
vele dorpen voor hun rekening. Overal
Wordt na de inleidende referaten gele-
genheid tot discussie gegeven, waarvan
vaak uitgebreid gebruik gemaakt wordt
In dit kader vond in Seroei-stad op
woensdag 29 juni jl. een voorlichtings-
bijeenkomst plaats, waarop na de inlei-
ding van het H.P.B, een levendige ge-
dachtenwisseling volgde.
In grote lijnen is de ontvangst bij de
bevolking goed, doch in een serie dor-
pen ten Westen van Seroei neemt men
een zacht uitgedrukt, enigzins afwach-
tende houding aan. Er is hierbij echter
hoogstends sprake van 25°/ovan de tota-
le bevolking van Japen/Waropen. Waar-
schijnlijk is de oorzaak van deze hou-
ding grotendeels te wijten aan een ge-
brek aan inzicht in aard en wezen van
een dergelijke raad, veroorzaakt door
een tekortschietende voorlichting in de
afgelopen jaren. De afdeling Bevolkings-
voorlichting van het Gouvernement
heeft in de afgelopen jaren het kiezers-
volk te weinig voorbereid' op de te ver-
wachten democratisering. Thans moet
alles in een tijdsbestek van enkele
maanden gebeuren, hetgeen, gezien te-
gen deze achtergrond, wel wat snel
lijkt. Wij vragen ons in dit verband af
of het niet mogelijk geweest ware met
een speciaal nummer van "Pengantara",
geheel gewijd aan de Streekraad Japen/
Waropen, uit te komen, dat dan door de
voorlichters in 'n zo groot mogelijk getal
in elk dorp achtergelaten had kunnen
worden. Bij de huidige methode immers,
wordt de voorlichting in elk dorp gedu-
rende enkele uren gegeven, waarna het
team weer vertrekt, de bevolking ach-
terlatende met veel stof tot discussie
zonder de mogelijkheid van rustige do-
cumentatie achteraf aangaande opzet en
werkwijze van de raad. Wellicht is deze
gang van zaken voor alsnog te vormen
Streekraden, echter een nuttige les
Wij menen voor die gevallen een lang-
duriger en systematischer wijze van
voorbereiding te moeten bepleiten.

GROOTSCHEEPSE OPSPORINGSACTIE
IN SYDNEY

Australische n__ü_a_i_,en zuilen inge-
schakeld worden om de politie van de
Australische staat New South Wales te
helpen bij de opsporing van de achtjari-
ge jongen die vijf dagen geleden werd
ontvoerd, Graham Thorn. Vooral bij
het onderzoeken van ruw bu-shgebied
rondom Pantry Bay, 14 mijl ten noor-.
den van Sydney. Een radio-net is voor
de opspor^ngsarbeid ih^esteld.
In hetzelfde gebied werden gisteren
boeken en kleding van de jongen ge-
vonden in de nabijheid van een auto-
weg. Dit was niet ver van de plek
waar vrijdag j.l. de boekentas van de
jongen werd gevonden.

Honderd politiemannen op twee me-
ter van elkaar kamelen het bushterrein
rond Pantry Bay uit, terwijl twee heli-
copters een onderzoek uit de lucht in-
stelden. Honden worden gebillijkt bij
het volgen van sporen op de grond. Tot-
dusverre hebben de ontvoerders van de
jongen geen antwoord gegeven op de
verzoeken van de politieautoriteiten en
de burgemeester vlam Sydney om de
jongen veilig terug te brengen.

Nieuws uit FAKFAK:
2 ODO's leverden 53 nieuwe
dorpsonderwijzers af

Aan de opleidingsscholen voor Dorps-
onderwijzers van de R.K. Missie en de
Moluks Protestantse Kerk vonden vori-
ge week de eindexamens plaats. Gedu-
rende enkele dagen zwoegen dienden
de 53 kandidaten de in hun driejarige
.opleidj_),g verworven kennis aan de
exameneomissie te tonen. Dat die ken-
nis inderdaad aanwezig was, bewees het
resultaat: allen geslaagd. Vijf meisjes
e» 48 jongens, afkomstig uit alle hoe-
ken van het land, kunnen zich weer
scharen in de gestadig groeiende groep
van inheemse gediplomeerde dorpson-
derwijzers.

Een groep, die het fundament zal
moeten vormen van de toekomstige
Nieuw Guinese maatschappij.

Deze gedachte vonden wij terug in
de woorden van vele sprekers die tij-
dens de diploma-uitreiking in het Mis-
sie .complex >aani de Soengeji en de
ODÓ/MPK het woord voerden. De ge-
slaagden werd voor ogen gehouden, dat
zij op hun aanstaande posten het begin
mogen maken met de vorming van de
jeugd van dit land, niet slechts door
het bijbrengen van schoolse kennis doch
ook door het deelnemen aan het ge-
meenschapsleven.

MISSIE-ODO
Donderdagmiddag vond allereerst de

plechtige diploma-uitreiking plaats in de
ODO van de R.K. Missie. Behalve het
bijna geheel voltallige corps van leer-
krachten, waren het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur en Mevrouw Mahler
cle hoer N. Jouwe en andere genodig-
den aanwezig. De door het fliuitorkest
van de ODO opgevrolijkte bijeenkomst
werd geopend door de heer Deus, in-
spekteur van onderwijs.

Hij legde de nadruk op het grote be-
lang van de praktijk na de theoretische
opleiding van de zojuist afgestudeer-
den.

Na de inspekteur van onderwijs [voor
zitter van de examencommissie] nam de
rector van de ODO, pastoor Louter, het
woord. Ook hij wees op de grote taak
diite op de schouders van de jongelui
is gelegd. "De basis voor de toekomst
van Nieuw Guinea ligt bij de dorps-
scholen", aldus pastoor Louter. Hij gaf
de geslaagden, 31 in getal, de raad bij
hun werk zelfvertrouwen te hebben en
voorts op Gods steun te vertouwen.
Everals de vorige sprekers hield het
Hoofd van. Plaatselijk Bestuur de vier
meisjes en 27 jongens vervolgens voor
dat de praktijk niet slechts bestond uit
lieren van het aibc of van het 1 plus 1,
maar ook uit het deelnemen aan de sa-
menleving waarin zij geplaatst zouden

worden. Hij vergeleek Nieuw Guinea
met een boom waarvan de dorpen de
wortels waren.

Namens de jo_t|_e dorpsonderwijzers
sprak Willem Zonggonao. Hij dankte
[in het Nederlands] de rector en docen-
ten voor de zorg waarmede hij en zijn
mede-geslaagden in het internaat steeds
omringd waren en voor de belangstelling
bij de uitreiking van hun diploma's.
Nadat de direkteur van de ODO, de heer
Jacobs, in een kort woord zijn leerlin-
gen had gefeliciteerd, bracht deze een
driewerf hoera uit voor de 31 dorpsno-
derwijze__> en onderwijzeressen.
Vervolgens werden de zo felbegeerde
diploma's uitgereikt. Waarna men gele-
genheid kreeg een kleine tentoonstel-
ling van producten van de handenarbeid
der leerlingen te bezichtigen.

Als bijzonderheid vermelden wij, dat
Willem Zonggonao, Paulus Ukago en
David Pekey de eerste R.K. dorpsonder-
wijzers zullen zijn, afkomstig uit het
gebied van de Wisselmeren.

ODO — MPK
Een dag na de plechtigheid in de

Soengei volgde een gelijke bijeenkomst
in de rekreatiezaal van de ODO van de
Molukse Protestante Kerk. Ook daar
was de belangstelling groot, niet alleen
van de zijde van de onderwijzers van de
diverse MPK-scholen, maar ook van de
zijde van het 88, de politie en de ker-
kelijke autoriteiten van de MPK alsme-
de Radja Fatagar.
Hier werden 21 jongens en een meisje
toegesproken door achtereenvolgens de
heer Deus, Ds. Beek, het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur en de Direkteur van
de ODO. Ook in deze woorden werd ge-
wag gemaakt van de bijzondere tijd, die
de aanstaande onderwijzers tegemoet
gaan en de moeilijkheden die zij op hun
weg tegen zullen komen. Ds Beek, spre-
kend als Gemachtigde van de MPK in
Nederlands Nieuw Guinea, wees de ge-
slaagden op de Bijbel die in goede en
slechte tijden tot een steun zal zijn; de
heer de Ni e deed een beroep op de jon-
gelui zich niet van hun gestelde doel te
laten afhouden en het onderwijs trouw
■te blijven.

VERZOEK:
Zouden onze abonnees te Hollandia
Binnen hun abonnementsgelden [*ij-
dens de winkeluren] willen betalen
bij Mevr. Leeuwenburgh [p/a. Bloe-
menhandel "YVONNE"]?

Wilde staking in BiaK
In Biak is vrijdag jl. een wilde sta,-

king uitgebroken bij het autochtone
grondpersoneel van de KLM/Kroonduif.
Er zijn ongeveer dertig man bij betrok-
ken. De grieven van de stakers zouden
betrekking hebben op transport en huis-
vesting. De vakbeweging* is niet in de
staking gekend én is vooralsnog ook niet
voornemens om zich in de zaak te
mengen.

Vervolg op pag. 4



DE SPORT van de afgelopen week
DE VHO — KOMPETITIE

In de eerste klasse behaalde WIK de
zevende, achtereenvolgende overwin-
ning en de blauw-witten kunnen zodoen
de met een gerust gevoel aan de twee-
de helft van de kompetitie beginnen.
ZIGO, dat het zoveelste slachtoffer
werd van de schotvaardige WIK-ploeg,
stelt na een goede kompetitie-start
steeds meer teleur. De ploeg wordt mo-
menteel zelfs bedreigd door Hercules,
dat de belangrijke wedstrijd tegen
EDO- met de voorlopige bezetting van
de laatste plaats als inzet- met 2—o in
haar voordeel besliste.

Er resten in deze klasse nog de vol-
gende ontmoetingen, vooraleer een aan-
vang zal worden gemaakt met dereturn
wedstrijden.
HBS — EDO
Herjoules — Zeemacht
POMS — HVC

De stand in de eerste klasse luidt:
WIK 7 7 0 0 30 — 7 14
HVC 6 5 0 1 14 — 4 10
POMS 6 3 1 2 16 —16 7
Zeemacht 6 3 0 3 12 —10 6
ZIGO 7 3 0 4 12 — 19 6
Hercules 6123 9 — 13 4
HBS 6 114 8 — 17 3
EDO 6006 3 — 19 0
EDO—HERCULES 2—0 Valenbreder

Hercules is in de ontmoeting met EDO
bijna voortdurend in het offensief ge-
weest. Desondanks werd de zege eerst
in de laatste minuten veilig gesteld, het-
geen vooral zijn oorzaak vond in het
feit dat linksbinnen Smit een drietal
fraaie kansen onbenut liet.
Bij EDO was het weer -het wordt een-
tonig- het oude liedje: een zwoegende,
hardwerkende achterhoede en een fut-
loze voorhoede, een voorhoede, die
steeds weer opnieuw verzuimt te schie-
ten. De drie doelpunten, welke deze
voorhoede in de zes gespeelde ontmoe-
tingen scoorde, spreken in dit verband
boekdelen.

Al in de Ile minuut hielp Rumbobter
zijn club aan een voorsprong, nadat
EDO-doelman Stook in eerste instantie
een schot van Davies had gekeerd.
[O—l] Ver in de tweede helft kreeg Da-
mapoli in het Hercules-doel zijn eerste
serieuze werk op te knappen; bij een
schot-tegen-deonderkant- van- de- lat
had de Hercules-keeper bepaald niet
over geluk te klagen.
Eén minuut voor het einde bracht Fea
de stand op 2—o, toen hij een onnodige
terugspeelbal- van Velberg langs Stook
tikte. Een derde Hercules-doelpunt- vlak voor 't einde gescoord - vond in
de ogen van scheidsrechter Valentareder
geen genade, aangezien Smit zich in
duidelijke off-side positie bevond.
WIK—ZIGO 4—1 Benz

Een gehavend ZIGO -aanvoerder Ver-
kouteren benevens Heinerraan en Soedira
ontbraken op het appel- is'er niet in ge-
slaagd WIK van de zege af te houden.
De balans mocht dan bij de rust nog in
evenwicht zijn [I—l],1—1], na de thee voerde
de niet in haar beste vorm verkerende
WIK-ploeg de stand op tot 4—l. Overi-
gens was hiervoor de onvrijwillige me-
dewerking nodig van ZIGO-doelman

landia-Bihnen eindigen.
Wardenaar, die zeker twee doelpunten
had kunnen voorkomen. .
Al vrij vroeg viel het eerste WIK-doel-
punt, nadat O Itar een, korner zo fraai
voor het ZIGO-doel prikte, dat D. Itaar
slechts met zijn hoofd behoefde te knik-
ken. WIK verzuimde door te gaan en
toen de ZIGO-defensie steeds meer vat
kreeg op het spel van Eysenring en zijn
mannen, verschenen Ronsumbre e.a.
meer dan eens voor het doel van Marijn.
Toch zou] het nog tot vlak voor de rust
duren, eer rechtsbuiten Jom hard en
laag voorbij Marijn kon schieten. [I—l]1 —1]
Nadat ZIGO in de tweede helft tot drie-
maal toe Vlak bij een doelpunt was ge-
weest-, viel de beslissing aan de andere
kant. «Wardenaar liet een hard schot van
Afar los, waardoor de toesnellende D.
Itar gemakkelijk kon scoren. [2.-1]
Even later was het opnieuw middenvoor
Itar, die profiteerde van een fout van
de ZIGO-keeper. [3—l]
Het laatste WIK-doelpunt kwam op
naam van rechtsbuiten D. Itar, die 'na
een snelle doorbraak Wardenaar voor
do vierde keer het nakijken gaf. [4—l]

WIELRENNEN
De 14e etappe van de "Ronde van

Frankrijk" is gewonnen door de Belg
van Geneugden. Onze landgenoot Ab
Geldermans klasseerde zich als zeven-
de, terwijl Van Est de 17e plaats voor
zJüh opeiste.
Het algemeen klassement luidt als volgt

1 Nencini -Italië-,
2 Adriaansens -België-,
3 Battistini -Italië-,
4 Plankart -België-,
5 Junkermann -Duitsland-,

12 Geldermans -Nederland-.
ATLETIEK

V/ij deden voor U een greep uit de
tientallen uitzonderlijke atletiekpresta-
ties, die in de afgelopen week tijdens
internationale atletiekwedstrijden wer-
den geleverd.
100 m: Hary -Duitsland- 10.0 sec.

-nieuw wereldrecord-
Tienkamp: JOhnson -USA- 8683 punten

-nieuw wereldrecord-
Hoogspringen: Thomas -USA- 2,228
meter -nieuw wereldreCord-
Polstokhoogspr: Bragg -USA- 4,80 meter

-nieuw wereldrecora-
Andere goede prestaties:
Verspringen: Boston -USA- 8,09 meter
Speerwerpen: Cantello -USA- 84,60 mtr.
VOETBAL

Het ziet er naar uit, datKoen Moulijn
die onlangs weigerde met 't Nederland-
se elftal naar West-Indië te gaan, in
het komend seizoen voor een Spaanse
club zal uitkomen.
In Rotterdamse kringen wordt een
transferbedrag van f 250.000,— genoemd
Inmiddels heeft Feyenoord de NAC-spe-
ler Bouwmeester overgenomen voor het
lieve sommetje van f 120.000,—
De eerste ontmoeting om het officieuze
wereldkampioenschap voor clubs tussen
Real Madrid [kampioen van Europa] en
Penarol Montevideo [kampioen van Zuid
Amerika] is geëindigd in een o—o ge-
lijkspel.

ZWEMMEN
Tijdens de landenzwemwedstrijd West-
Duitsland — Nederland [uitslag 114 —109] vestigde Ria van Velzen op het
nummer 100 meter rugslag een nieuw
wereldrecord. De tijd van Ria bedroeg
1 min. 10,9 sec.
Tijdens dezelfde ontmoeting zwom de
_7-jarige Ronny Kroon met een tijd van
57,3 sec. naar een nieuw Nederlands re-
cord op, het nummer 100 meter vrije
slag heren.

VOLLEYBAL HOLLANDIA
Donderdag, vrijdag en zaterdag als.

zullen de laatste wedstrijden van devo]lleyb-_lcbmpetitie 1960, (kidelihg leklasse Hollandia-Haven worden ge-
speeld. De stand in deze competitie isnu:

1 Recochet 26 24 — 2 482 HBS 28 23-5 46
3 Zeepaardje I 28 23 — 5 46
4 POMS I 30 23 — 7 46
5 SOS I 28 22 — 6 44
6 Bestüursinstituut 26 15—11 307 Rapido I 28 15 —13 308 COS I 26 14 -12 289 Kangeroe's I 30 11 —19 2210 Pandora I 28 10—18 2011 LOS I 29 10 —19 2012 Nigi-boys I 26 9 —17 18

13 Mariniers I 26 9 —17 1814 DGZ I 30 6 —14 12
15 Zeevaartschool 127 5 22 10
16 MKH I 28 4 v-24 8

Met betrekking tot de topgroep vandeze lijst het volgende.
Met aan) zekerheid grenzende waar-schijnlijkheid kan worden aangenomen
dat Recochet als no I uit de bus zajljkomen. Momenteel heeft deze ploeg 26wedstrijden gespeeld en heeft 48 pun-
ten; van de vier wedstrijden, die Re-cochet deze week nog tegen Pandora,het Bestüursinstituut, MKH en SOSmoet spelen, hoeft zij er slechts tweete winnen om zeker te zijn van deeerste plaats.
We kunnen echter niet met evenveelzekerKqidj voorspellen we»ke pjoegenj
als no 2 en 3 zullen eindigen. Zee-paardje I en HBS hebben hiervoor ge-lijke kansen: zij hebben beide 28 wed-strijden gespeeld en 46 punten. Zee-paard]e heeft nog twee gemjakkelijkewedstrijden [tegen Nigi-boys en Zee-vaartschool] voor de boeg; HBS moetnog tegen Mariniers en COS spelen
waarbij COS het HBS nog wel moei-lijk kan maken.
POMS I en SOS I zullen waarschijn-
lijk als no. 4 en 5 eindigen.
Zaterdag na atfloop van de wedstrijdRecochet — SOS I zal op-bet HBS-ter-rein de uitreiking van de eerste, tweedeen derde prijzen van deze le klasse-competitie Hollandia-Haven plaats vin-den.

Ook de competitie le klasse HollandiaBinnen loopt deze maand tot een eind.Naar alle waarschijnlijkheid zal KOS Ials eerste en OSIBA I als tweede ein-digen.
Voor het kampioensdhajp le klasse

van heel Hollandia zal een korte com-
petitie worden gespeeld tussen die vijf
ploegen, die als no 1,2 en 3 van Hol-
landia-Haven en als no 1 en 2 van Hol-



Na de diploma-uitreiking kregen de
aanwezigen gelegenheid de 22 jonge
dorpsonderwijzers te feliciteren, waarna
men nog geruime tijd bijeen bleef.

In totaal, heeft het dorpsonderwijs in
Nederlands Nieuw Guinea in 1960 er
128 njeuwe onderwijzers bij gekregen.

Fakfak-Bode

Fidel Castro:
POLITIEK IN BED

De Cubaanse premier Fidel Castro
heeft in een televisierede van zijn ziek-
bed — hij zou longontsteking hebben -
de Sovjet Unie bedankt voor haar aan-
bod om 700.000 ton suiker af te nemen.
Chroestsjof heeft volgens de Cubaanse
regering dit aanbod gedaan om Cuba te
helpen ,als het door de Amerikaanse

*-■ =_. r^sül
besnoeiing, van de Cubaanse suikerim-
port, in moeilijkheden mocht komen.
Premier Fidel Castro heeft wegens zijn
ziekte verstek laten gaan op een massa-
bijeenkomst in Havanna, maar sprak
later drie uur lang voor de televisie.
Zijn lijfarts waarschuwde hem bij her-
haling dat hij niet langer mocht spre-
ken. Met zijn herstel zouden verscheide-
ne weken gemoeid gaan.

GESLAAGD VOOR HET EINDEXAMEN
HBS TE HOLLANDIA

Diploma A;
de dames N.L. Coreelmont en V. Frey
Diploma B;
de heer R. Schmidt.

RECTIFICATIE
Wegens vertrek te koop aangeboden

personenauto Citroen 2CV, 57.000 km
benzine 1:19, roldak.
DIERX, Julianaweg 911 [Hemelpoort]

BEKENDMAKING
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

maakt bekend dat vanaf heden de weg
van Sentani naar Jabaso weer voor alle
verkeer is opengesteld.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 12-7 voor het laatst
"KASEH SAYANG"

met Saadiah. Haji Mahajdi en Hasimah.
Een aangrijpend gezinsdrama temidden
van oorlogsgeweld. Een goede Maleise
film gespeeld door de bekendste ster-
ren.
Haven morgen 13-7

"NO TIME FOR SERGEANTS"
met Andy Griffith, Nick Adams en Mur-
ray Hamilton.
Een recruut zo dom en zo onnozel, dat
zijn stommiteiten tot allerlei absurde
situaties voeren. Zulke dwaze militairen
hebt U nog nooit gezien! Maar U zag
ook nog nooit zon kolder-film.
Sentani morgen 12-7: "BORN RECK-
LESS" met Mamie van Doren.
Holl.-Binnen morgen 13-7: "TO HELL
AND BACK" met Audie Murphy.

REK THEATER
vertoont heden 12-7 en morgen 13-7 de
film

"THE POWER AND THE PRIZE"
met Robert Taylor en nog vele anderen.
Een die U beslist niet missen mag.

Groots, Dramatisch en Subliem
18 Jaar en ouder.
De film "HELL AND HIGH WATER"
kan geen doorgang vinden voor ver-
toning.
Binnenkort:

"THE MARAUDERS"
Let op speeldata.

mededeling "Bakkerij "BRAUN"
Aangezien door bijzondere omstandigheden de aanvoer van ongebüild tarwe
meel voor bruinbrood is gestagneerd, moeten wij tot onze grote spijt onze
geachte clientèle mededelen dat vanaf vandaag "uitsluitend" wit brood zal
worden geleverd.

Ter geruststelling kunnen wij echter berichten, dat meel is ingevlogen, zo-
dat over enkele dagen de normale levering wederom kan plaats vinden.

RECTIFICATIE
■*zyMMm*____m_wmx_n_mmwmmmmmm_mk^^

\WÖÏls__\ FESTIUAL
Komt U allen 2 Komt O allen 3

Zaterdag 16 juli aanvang 20.00 uur. in R.K.S. Clubhuis.
Verschillende Bands o.a.

«J. C en four
"Jive Rockets.

Jolly "6"
Woodys trio

The Blue Bïrd's.
EN NOG VELE ANDEREN.
Kaarten a F. 3.- verkrijgbaar bij :

Boekhandel TERLAAK Hollandia
8 Na afloop Bal verzorgd door de drie welbekende bands met verschillende

attracties.

Vervolg van pag 2*___\ -—__ , ■— ===::t1

Uitslag AMSTEL - TEKST Prijsvraag ! !
De jury heeft een zeer moeilijke taak gehad om uit de vele, vaak geestige
en actuele inzendingen de beste te kiezen en er waren zoveel «oede teksten,
dat de jury gemeend heeft twjèe extra prijzen beschikbaar te moeten stellen
Na zorgvuldig wikken en wegen zijn de volgende prijzen toegekend:
ie prijs: Mevr. H. C. ZWART-HÖWELER, Hollandia - f. SO,-

Se „ ; Pluis NELEMANS Hollandia - t. 30,-
-3 e„ : j.H. VAN DEN BERG, Holl.-Binnen - «. 20,-
-4 e„ ; Mevr. H.C. ZWART-HÖWELER, Hollandia -IcAmslel-

bïer
5e „ : Mevr. S. C. DE PRETER-VAN HOOYDONK

Hollandia idem
6e ~ .- P. BERLAUWT, Hollandia idem
7e „ .- P. BERLAUWT, Hollandia idem
ac „ : F. C. DE RODER, Hollandia idem
9e „ ;/. DE PRETER. Hollandia idem
lOc„ :f. f. VONK, Hollandia idem

De bekroonde teksten zullen achtereenvolgens in de zaterdagnummers van dit
blad gepubliceerd worden. De winnaars/winnaressen zullen hun prijzen dezer
dagen thuis bezorgd krijgen.
Alle inzendersVsters worden ten zeerste bedankt voor hun bijdrage tot het
welslagen van deze wedstrijd.
Voor de inzenders/stcrs van niet-bekroonde teksten is nog een verrassing in
petto! j

AMSTELBROUWERIJ

BEKENDMAKING
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

maakt bekend, dat op woensdag 13,
donderdag 14 en Vrijdag 15 juli 1960
door de afd. Mariniers oefeningen zul-
len worden gehouden resp. te Hamadi,
Hollanda-Binnen en Sentani, waarbij
van losse munitie gebruikt zal worden
gemaakt.

"JOSSY" heeft voor dames en kinderen
Terlenka-rokken, Tweka jumpers en
vesten. Verder weer Lastina BH's
nieuwe stoffen, geklede blouses, kop en
schotels, vazen, schalen en vele andere
artikelen. 1901
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