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Binnenkort 15Neptune verkenningsvliegtuigen naar Nieuw Guinea
De uit de dienst genomen Martin; Marmer vliegtuigen op Nederlands Nieuw-

Guinea zullen binnen afzienbare tijd worden vervangen door 15 Neptune
verkenningsvliegtuigen. De onderhandelingen in Amerika zijn nu bijna afgelo-
pen.
De onderhandelingen werden aan-

vankelijk vertraagd door het vers
inzicht op enkele technische punten
De 2-motorige Neptunes zijn voorzien
van twee hulpmotoren met straa
drijving. Naar verluidt, zullen de Nep-
tunes op Nieuw Guinea geen gebruik
maken van de extra straalmotoren, om-
dat deze teveel brandstof nodig hebben.
Het bereik van de toestellen zou daar-
door te gering worden, terwijl de Nep-
tunes juist bestemd zijn voor het afleg-
gen van grote afstanden op Nieuw Gui-
nea.
' Men zal zich herinneren dat de Mar-

tin Marmers van de Marine Luchtvaart
öieast buiten bedrijf gesteld werden, in
verband met een serie ongelukken met
deze toestellen, waarbij verscheidene
personen om het leven kwamen. Het

laatste ongeluk vond plaats in decem-
ber van het vorig jaar in de Platipi-baai'
bij Fakfak.
Door het ontbreken van een geschikte
vervanger van de Martin Marmer on-
dervond de Marine bij het onderhouden
van de verbindingen in Nieuw Guinea
vrij ernstige moeilijkheden.
alle Nederlandse missionarissen in Kon-
go het goed maken. Uit Thysstad ds ge-
meld dat daar gisteren geen Marokkaan-
se militairen zijn gesneuveld zoals was
beweerd.

President Kasavoeboe en premier
Loemoemba zijn per vluegtuig uit Stan-
leystad naar LeopoiMstad teruggekeerd.
De senaat had daarop aangedrongen.
Loemoemba zal morgen het parlement
zijn regerings programma voorleggen.

Uit New Vork wordt vernomen dat
secretaris-generaal Dag Hammarskjoeld
van de Verenigde Naties beslist geen
plan heeft om tijdens zijn komend be-
zoek aan de Kongo ook naar Katanga
te reizen. Dat was beweerd door de pre-
mier van Katanga Tsombe.

De Belgische minister van Buiten-
landse Zaken Wigny heeft bekendge-
maakt dat hij naar New Vork zal vlie-
gen om de lejidüng op zich te nemen van
de Belgische delegatie in de Veiligheids-
raad. Minister Wigny zal de Veiligheids-
raad verzoeken om een wapenembargo
voor de Kongolese republiek af te kon-
digen. Dit verzoek houdt verband met
berichten dat een Pools schip voor de
Kongolese kust zou liggen met 300 ton
aan wapens en ammunitie. België zal
ook een klacht indienen tegen! het be-
ledigende oordeel dat de Sovjet-Unie
over het Belgisch beleid heeft uitgespro-
ken. Tenslotte zal de al aangekondigde
klacht worden ingediend tegen wreed-
heden die in Kongo tegen Europeanen
zün bedreven. België zal een onderzoek
naar deze wreedheden vragen. Over
Katanga zei minister Wigny dat het
Katangese volk zelf moet uitmaken
welke staatsvorm het wenst. Wij hebben
Kongo de jure en de facto erkend, maar
we zijn niet zo najilef dat we van geen
wijziging in ons standpunt willen ho-
ren, zo voegde hij eraan toe.

Premier Tsombe van Katanga was er-
van overliuigd, dat de eenheid van Kon-
go opnieuw tot stand kan komen.
In een interview met het Belgische blad
"La dernière heure" veklaarde hij
voorstander te zijn van een federalisti-
sche staatsinrichting. Tsombe zei berich-
ten uit de Beneden-Kongo te hebben

ontvangen dat er ook in de provincie
Leopoldstad een meerderheid is voor een
statenbond. Hij voegde daaraan toe dat
de besprekingen met vertegenwoordigers
uit de provincies Kasai en Kivu en met
Ruanda Urundi voortduren.

Besgen ontruimen
Leopoldstad

Ëelgië heeft er in toegestemd morgen
te beginnen met de ontruiming van Leo-
poldstad. Zaterdag zal de hele stad zijn
verlaten. De Belgische troepen zullen
geheel worden vervangen door eenheden
van de Verenigde Naties. Een aceoord
daarover is gisteren gesloten door .de
Belgische ambassadeur in Leopoldstad
van den Bosch en de ondersecretaris
van de Verenigde Naties, Ralph Bunche.
Dr. Bunche heeft intussen meegedeeld
dat de eerste Belgen de Kongolese
hoofdstad al hebben verlaten.
De opperbevelhebber van de UNO troe-
pen de Zweedse generaal majoor Van
Hom deelde kort daarop mee dat de
Belgen ook al bezig zijn met verminde-
ring van hun troepenmacht in geheel
Kongo. De eerste compagnie militairen
Ujit de protectoraten Ruanda Urundi is
teruggetrokken.

Dr. Bunche heeft ook meegedeeld dat
hij op korte termijn troepen verwacht
uit Canada, Burma, Zweden, Italië en de
Zuid Amerikaanse landen.

Belgische helikopters zoeken nog
steeds de gebieden af waar zilch moge-
lijk nog groepen blanken bevinden.
Volgens diplomatieke kringen in Leo-
poldstad houden Belgische en UNO troe-
pen somstijds een race om als eerste in
een bepaalde stad aan te komen. Waar
de UNO troepen komen vindt meteen
een verbroedering plaats met de Kongo-
lesen. De Nederlandse ambassadeur in
Leopoldstad heeft naar Den Haag ge-
seind dat volgens ontvangen berichten,

Goochelaars naar N.G.
Twee Nederlandse wereld kampioen

goochelaars zullen tijdens een wereld-
tournee ook optreden in Biak voor de
Nederlandse stzjijdkratehtenl, zo meldi)
het ANP. Het zijn dr. Rama Polderman
yoga-therapeut uit Baarn die wereld-
kampioen uitvindingen is en bovendien
gespecialiseerd is op bjet gebied van
close-up manipulatie en Eddy Taytel-
baum uit Amsterdam die in '58 wereld-
kampioen in kartomagie werd en reeds
vijf jaar de titel Nederlands kampioen
kaartgoochelen heeft. Beide goochelaars
die in 1958 tijdens het internationaal
goocheltournooi te Wenen de wereld-
titel veroverden, zullen- op hun tournee
eveneens optreden in Karatsji, Tokio,
Bangkok en Colombo.

De voormalige generaal-veldmaar-
schalk van de Duitse luchtmacht, Kes-
selring, ds overleden.

De lilmster Audrey Hepburn heeft
zondag het leven geschonken aan een
zoon, die de naam Scan heeft gekregen.

Het echtpaar Braaekenhof is zater-
dagavond in Auckland gearriveerd.
Kort tevoren was hun zoon overleden.
Verwacht wordt dat de ouders en de
weduwe het einde van deze week weei;
naar Nederland terugkeren.
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Nieuws. uit SORONG

P.M.S. vierde twee maal
feest

Zaterdag 9 juli j.l. werd in dte so-
ciëteit "Tjenderawasi" door de leerlin-
gen van de PMS een toneelavond voor
ouders en genodigden gegeven.
De directeur de heer Aarts opende de
avond, waarna hij zich een collega toon-
de van Toon Hermans in zijn "One man
show".

Het toneelstuk Bestaande uit drie be-
drijven werd door de leerlingen vrij
en ongedwongen gespeeld. De pauzes
tussen de bedrijven werden gevuld door
vrolijke muziekstukjes met passende
entourage, gegeven door een guitarist
en enige leerling-zangers. Buitengewone
vermelding verdient het optreden van
de "Banana-boatsong"-danseres.

De avond in zn geheel was een su,c-
ces voor de leerlingen en hun directeur

VERTREK
In verband met het vertrek van de

heer Aarts in augustus a.s. hebben de
leerlingen der PMS alhier dinsdag 12
juli j.l. op school aan de heer en me-
vrouw Aarts een afscheidsavond aange-
boden, iin de vorm van een etentje, en
een gezellig dansje toe.

Waar anders kinderen over boeken
gebogen wat wijsheid op doen, zag
men nu kinderen, leerkrachten en ge-
nodigden over borden gebogen hun ma-
gen vullen met heerlijk voedsel. De
twee schoollokalen waren in een eet-
zaal en een danszaal herschapen.

Enkele leerkrachten iffcbtten het
woord tot de heer Aarts en dankten
hem voor de prettige samenwerking en
wensten hem en zijn vrouw een pret-
tig verblijf in Australië, alwaar de fa-
milie Aarts zal gaan wonen. De heer
Aarts dankte de leerlingen voor hun
origineel rjjscheidscadea^i en zei, dat
het een onvergetelijke av nd voor hem
en zijn vrouw was gewee: t.

TOELATINGS-EXAMEN H.B.S.

Eind juni ->._rden hier ter stede de
to'^'.ingsexamens afgenomen voor de
Middelbare Scholen [HBS] te Hollandia
en Nederland.

De candidaten werden getest naar hun
klenp,is v?an die vakken^ Nederlandse
taal, rekenen, geschiedenis en aardrijks
kunde. Daar het werk centraal in Hol-
landia werd beoordeeld, liet de uitslag
even op ziich waehterit maar we kunnen
U nu de resultaten mededelen.

De geslaagden zijn: van de Missie
LSA te Remoe: Trudy Wajon en Fleur
de Jonge Oudraat. Eén candidate kreeg
een her-examen voor rekenen.

Van de Prot. Chr. LSA te Klademak:
Theo Reints Bok.

Van de Missie LSB te Sorong: Johan-
nis Karetji, Oesman Burhan, Sonny The
en Gerzon Koraag.

Nieuws uit Manokwari
Nieuw societeitsgenouw

geepend
De Sociëteit "Juliana" heeft dan ein-

delijk een nieuwe behuizing gekregen
meer in overeenstemming met de eisen
des tij ds, zo schrijft "De Lens"

Wat heeft het bestuur al niet aan
klachten, afkeuringen, dikwijls onver-
diende kritiek moeten slikken met be-
trekking tot het oude gebouw, dat in
het beginstadium van de ontwikkeling
van Manokwari in elkaar was gezet met
bescheiden hulpmiddelen en bescheiden
fondsen en dat thans in geen enkel
onderdeel meer voldeed aan rede-
lijk te stellen eisen. Maar ja, wat
wil men bereiken wanneer de
nodige financiën voor een moderne soos
niet aanwezig zijn. Men kon wel gaan
oplappen en zo nu en dan eens gaan
verbouwen, doch dat zou geldverspilling
zijn geweest omdat er met de beste wil
van het oude gebouw niets behoorlijks
te maken was. Het was dan ook ver-
standig dat men besloot, hoe ongaarne
ook, te wachten tot er voldoende mid-
delen in kas waren om althans een be-
gin te maken met de uitvoering van
de nieuwe plannen. Enkele maanden
geleden nu was men zo var, djat er
een begin kon worden gemaakt.
Met man en macht ging men aan het
werk; hoe meer men vorderde hoe gro-
ter het enthousiasme bij de leden werd.

In niet geringe mate was dit te dan-
ken aan de voortvarendheid van wijlen
de heer Van der Hout. Op 2 juli j.l.
waren de werkzaamheden zover gevor-
derd, dat het gebouw voor de leden
kon worden geopend.

Tegen zes uur namiddags hadden zich
voor deze blijde gebeurtenis vele leden
verzameld ïn het oude gebouwd, van
waaruit men zich naar de ingang van
het nieuwe gebouw begaf, waar de Re-
sident in korte trekken de waarde van
een Sociëteit schetste, zowel voor het
culturele leven alsook voor het houden
van zakelijke besprekingen en om be-
zoekers van buiten op behoorlijke en
waardige wijze te kunnen ontvangen
Met een slag op de gong verklaarde de
Resident het nieuwe gebouw van Socië-
teit "Juliana" voor geopend.

Hierop gingen alle aanwezigen naar
binnen en genotenvan de eerste biertjes
en paitjes in het nieuwe gebouw, waar
men zich al direct thuis gevoelde.
De voorzitter memoreerde nog in een
toespraak de grote verdienste van wij-
len de heer Van der iHout bij het tot
stand komen van het gebouw en onthul-
de een plaquette, aangebracht op een
der wanden, vermeldende: "Ter herin-
nering aan J. van der Hout, die zijn
droom gestalte gaf in dit gebouw."

's Avonds om 9 uur was er een ge-
zellig samenzijn, waarvan velen gebruik
maakten. Bij alle aanwezigen Was op
het gezicht te lezen dat men zich in de
nieuwe omgeving senang voelde.

Adviserende raad
uergarderde

Op 11 dezer kwam de Adviesraad van
Manokwari in vergadering bijeen.

De voorzitter, Resident Van Bodegotn
opent de vergadering en deelt de aan-
wezigen mede, dat bij Besluit van de
Gouverneur het Hoofd van Plaatselijk
Bestuur is aangewezen als voorzitter
van de Adviesraad. De voorzitter memo-

reert dan in 't kort de verdiensten van
het kortelings overleden lid, de heer
Van der Hout, die zeer veel voor Mano-
kwari heeft gedaan. Van Monseigneur
Van Diepen was een verzoek binnen-
gekomen om ontheven te worden van
zijn lildmaatschap,l aangezien dit n^iet
verenigbaar was met zijn huidige func-
tie. De voorzitter deelt voorts mede,
dat ,in opdracht van de regering in Ne-
derland zo snel mogelijk in Hollandia
en Manokwari gemeenteraden moeten
worden ingericht. Het HPB zal nieuwe
leden voor de Adviesraad aianwijzen
cm de opengevallen plaatsen aan te
vullen.

Als eerste punt van de agenda kwam
ter sprake de verkiezingen voor de
Nieuw Guinea Raad. De voorzitter geeft
een uiteenzetting. Het actief kiesrecht
hebben in principe al die ingezetenen
[zowel mannen als vrouwen]] die de
leeftijd van) 2,1 jaar hebbfen berjefkt,
niet reeds driemaal veroordeeld zijn
door de rechtbank en sedert 1 juli 1960
in een bepaald kiesdistrict, gev(esiji'gd
zijn. Er zal door middel van geschrif-
ten en pamfletten grotere bekendheid
aan een en ander worden gegeven.

Als tweede punt wordt de komst van
het smaldeel "Karel Doorman" bespro-
ken. Gezien de moeilijkheden, verbon-
den aan de ontvangst van een zo groot
aantal bemanningsleden, is daarom door
het HPB een commissie in het leven
geroepen ter voorbereiding van de ont-
vangst. Een programma zal worden op-
gesteld, waarop o.a. zal voorkomen: een
pasar malam, een feestavond bij Kloeth
excursies naar verschillende bedrijven.
De heer Ariks merkt op, dat er ver-
schillende leden van de bemanning zul-
len zijn, die een souvenier van' Nieuw
Guinea [bv. een paradij svogel] willen
meenemen en vraagt of hierin reeds is
voorzien. Nog niet, aldus de voorzitter.
Aangezien voor de uitvoer een vergun-
ning van het Boswezen nodig is, zou in
dit geval een algemene toestemming aan
Hollandia moeten worden gevraagd.
Hierover zal worden geseind. De heer
Manupapami vreest, dat de autochtonen
wanneer zij dronken zijn, ruzie zullen
maken met de leden van de bemanning
en _dit, zal moeten worden voorkomen.
De heer Ayal is het hiermede eens en
beveelt aan de militaire politie samen
met de Papoea politie te laten patrouil-
leren, hetgeen een zekere eensgezind-
heid zal demonstreren.

In verband met het besluit van de
Gouverneur, dat het HPB als voorzitter
van de Adviesraad zal optreden, neemt
de Resident afscheid van de Advies-
raad. Hij dankt de leden voor de samen-
werking enj memorelerft vetrschjtyend|e
activiteiten van de Raad. Door de goede
geest die er heerste, aldus de voorzitter
kon zeer constructief werk worden ver-
richt. Vervolgens draagt hij de voor-
zittershamer over aan het Hpß. Deze
dankt de aftredende voorzitter voor zijn
grote verdienste voor de Adviesraad
en wenst hem een goed verlof toe.
Evenzo doen de aanwezige leden, waar-
na de vergadering wordt gesloten.

Burgerlijke stand
GEBOREN:

4 juli 1960, Hendrik Jan, zoon van H.
Riezebos en C. van Lingen.

,^ iv [Sorong; post]

BURGERLIJKE STAND
GEBOREN:
27-6 Siegfried Reginald Allan, zoon van
W.H. Schut en Y.R. Schut-Banke
2-7, Jorite Maarten, zoon van A.J. Butter
en Butter-Jo Soat Tioe,
GETROUWD:
6-7 A.L.E. Tanasale en F.E.C. Kempces
OVERLEDEN:
10-7 Mej. M.K. Ungermann.



DE SPORT van de afgelopen week
De zaterdag gespeelde internationale

voetbalwedstrijd Port Moresby-HoTlan-
dia [VHO] is geëindigd in een 3—l over-
winning voor Hollandia.

Geen revanche dus voor de Austra-
lische voetballers voor de in 1959 ge-
leden 7—2 nederlaag. Toch Meld Port
Moresby geruime tijd stand, maar nadat
Van het Kaar een vrije trap enorm hard
had ingekogeld, een kogel die de stand
op 2—l bracht, bleek men niet meer in
staat Hollandia van de zege af te hou-
den.

Het spel van het Australische autoch-
tone team bleek sedert 1959 enorm te
zijn vooruitgegaan, zo zelfs, diat Hol-
landia [VBH] de handen meer dan vol
had. Nu geen grote 6—l overwinning
zoals in 1959, doch een moeizaam be-
vochten 2—2 gelijkspel.

De wedstrijd van zondag bracht zes
spelers van de VHO en vijf van de
VBH in het veld tegen een gemengd
Port Moresby-teHm. Ook hier een over-
winning voor Hollandia, al steken de
cijfers [2—l] beps&ld schril af tegen
de ruime B—38—3 zege van vorig jaar.

Bij de prjfjtuitlreiking, zondagavond
mocht HoUandia niet alleen het fraaie
door Port Moresby in 1959 uitgeloofde
schild in ontvangst nemen, aan de spe-
lers Van het Kaar, Wawejay en Jansen
werd bovendien een herinneringsbeker
Uitgereikt vfonwege het door hen. op
resp. zaterdag, zaterdag en zondag ver-
toonde spel.

DE TOUR DE FRANCE, 4144 KM
Naar de mening van vele wielerdes-

kundigen is de Ronde van Frankrijk
1960 één van de zwaarste etappe-wed-
strijden van de laatste jiaren geweest.
Vooral de tijdrit van vrijdag j.l. - een
solorit van 83 km. in stromende regen- voorafgegaan door een negental etap-
pes door zwaar, bergachtig terrein verg-
de veel van de renners. Bergen als de
Col de Vars [2111 m], de Col de Lau-
taret [2043 rp] en de Col d' IzdafrdJ
[2360 m] bleken vele renners te mach-
tig, zodat van de 128 gestarte coureurs
ruim 40%> de eindstreep niet haalde.
De resultaten van de laatste etappes
luiden:
19e etappe -tijdrit-

-1 Graf —Zwitserland—
9 Geldermans

20e etappe -229 km-
-1 Beuffeuil —Frankrijk—
5 Kersten
8 Van Est

21e etappe -200 km-
-1 Gractzyk —Frankrijk—
5 Van Est
6 Van Est
7 Kersten

Het eindklassement van de "Tour de
France 1960" luidt:

1 Nencini —Ital(ië—2 Battistini —Italië—3 Adriaansens —België—
4 Junke,rmann —Duitsland—
5 Planckaert —België—

12 Geldermans —Nederland—
27 Damen —Nederland—
28 Van Est —Nederland—
Het ploegenklassement voor grote ploe-
gen werd gewonnen dopr Frankrijk,

terwijl Nederland beslag wist te leg-
gen op de eerste plaats voor kleine
ploegen.

SPORT IN HET KORT
ZWEMMEN

Ria van Velzen, sedert 10 juli wereld-
recordhoudster op de 100 m rugslag)
dames, [tijd 1 min. 10.9 sec] is haar
kersverse record al weer kwijt. In In-
dianapolis zwom Lynn Bird tijdens de
Amerikaanse kampioenschappen naar
een tijd van 1 min 10.2 sec.

Gerrit Korteweg maakte op de 100
m vlinderslag een tijd Van 1 min- 5.5
sec, hetgeen een nieuw Nederlands re-
aord betekent.
Watcrpolo-uïtslagen,
Nederland-West Duitsland B—4
West Duitsland-Rusland 3—4
ATLETIEK

Een maand voor de Olypische Spelen
in Rome een aanvang zullen nemen,
worden uit alle delen van dé wereld
goede atletiek-prestaties geleverd. Wij
meldden reeds, dat de Amerikaan Rafer
Johnson met een totaal van 8683 punten
een nieuw wereldrecord tienkamp ves-
tigde. Uit de resultaten moge blijken
hoe hoog de prestatie van Johnson in
atletiek-kringen wordt aangeslagen.
IOOm 10.6 sec, verspringen 7,55m, ko-
gelstoten 15.85 m, 400 m 48,6 sec, hoog-
springen 1.78 m, 110 m horden 14,5 sec,
discuswerpen 51,97 m, polstokhoog 3.97
m, speerwerpen 71.10 m, 1500 m 5 min
9.9 sec.

"Steeds hoger" is het devies van de
Roemeense Yolanda Balas. De langbe-
nige Yollanda sprong in Boekarest 1.86
m hoog, hetgeen een nieuw wereldre-
cord betekent.

De drieïaindenwedstrijd Zwitserland
Neder'land-Elelgië is met 157 punten
door de Zwitsers gewonnen. Nederland
kreeg 141 punten, terwijl België met 136
punten de rij sloot. Enige goede pres-
taties uit deze wedstrijd zijn:
800 m — Moens [België] 1 min. 46.7 sec.
discuswerpen Kees Koch [Nederl.] 56.30
m.
verspringen Visser [Nederl] 7.67 m.
AUTOMOBILISME

De Australiër Jack Brabham, wereld-
kampioen 1959, won in Silverstone de
"Grand Prix" van Engeland. Brabham
legde het 362-km lange traject af met
een gemiddelde snelheid van ruim 170
km. per uur. Op de 2e plaats eindigde
John Surtees, wereldkampioen motor-
rijden.

Scan O'Rourke vond op een ochtend
een vreemde auto geparkeerd voor zijn
garage. Hij werd zo woedend dat hij
de koplampen kapotsloeg, die banden
leeg liet lopen en zich al aan de caros-
serie vergreep toen hij in de gaten kreeg
dat het de nileuwe auto was dié hij de
vorige dag had besteld.

Herald, Melbourne

Massignani, de bekende lange afstand-
wielrenner blijkt mank te zijn. Zijn ene
been is korter dan het andere. Italiaan-
se wedstrijdofficials hebben er in toe-
gestemd, dat hij een van zijn pedalen
korter mag maken dan in de reglemen-
ten is voorgeschreven.

Il Pease Sera, Rome.

Een klokkenmaker in Neurenberg heeft
een wekker voor dove mensen uitgevon-
den. Op het gewenste uur geeft dit in-
strument een electrische schok waardoor
de dove slaper ontwlaakt. Tegelijker-
tijd gaat er een lamp branden. Zowel
de kracht van de lamp als van dfa
schok kunnen naar believen worden ge-
regeld.

Abendzeitung, München

Een politieagent zag zeven volwas-
senen, vijf kinderen en drie honden
uit een taxi komen die maar berekend
was op vier personen. T^adat hij de
chauffeur had bekeurd zag hij, dat de
passagiers iets hadden vergeten: een
kooi met drie kanaries.

Dally Sketch, Londen

VOLLEYBAL SVBH.
De volleybalcompetitie 1960, Ie klas-

se Hollandia-Haven, is geëind'iigdl; de
eindrangschikking is als volgt.

1 Recoehet 56 pt.
2 HBS 50 pt.
3 Zeepaardje I 48 pt.
4 en 5 POMS I en SOS I 46 pt.
6 en 7 Bestuursinstituut

COS I 34 pt.
8 Rapido I 32 pt.
9 Nigi-boys I 24 pt.

10 en 11 Kangeroe's I en

Pandora I 22 pt.
12 LOS I 20 pt.
13 Mariniers I 18 pt.
14 DGZ I 12 pt.
15 " Zeevaartschool I 10 pt.
16 MKH I 8 pt.

De no.'s 1 t/m 5 steken ver boven
de rest van de lijst uit, zoals duidelijk
blijkt uit het puntenaantal. De no.'s 6
7 en 8 liggen ook dicht bij elkaar, even-
als de no.'s 10, 11 en 12. De vier laagst
geclassificeerde ploegen [no.'s 13 t/m 16]
zullen in de volgende competitie waar-
schijnlijk in de 2e klasse moeten uit-
komen.

Na afloop van de laatste wedstrijd,
zfeterdag' tussen Recoehet en SOS I ge-
speeld [2—o], reikte de voorzitter van de
SVBH de eerste, tweede en derde prij-
zen uit aan de aanvoerders van resp.
Recoehet, HBS en Zeepaardje.

Voor deze drie ploegen is het volley-
ballen echter nog niet afgelopen, want
zij moeten samen met de twee beste
ploegen van de Ie klasse Holliandüa-
Binnen en halve competitie spelen om
het Kampioenschap van Hollandia.

De wedstrijden voor dit kampioen-
schap worden op het HBS terrein als
volgt gespeeld:
Maandag 18 juli:KOC, HBS, Zeepaardje
I aanvang 16.00 uur
Dinsdag 19 juli: OSIBA, Recoehet, HBS
aanvang 16.00 uur
Woensdag 20 juli :OSIBA, KOC, Reco-
ehet, Zeepaardje, aanvang 15.30 uur
De wisselbeker zal woensdag aan de
kampioen* worden uitgereikt.

[Advertentie].



De komende film
"AUNTIE MAME"
Regie Morton DaCosta
Ir de hoofrol: Rosalind Russel
Uitgebracht door: REK

Het gelijknamige boek van Patrick
Dennis stond in Amerika 160 weken lang
op de bestseller-lijst, dus moet er vroeg
of laat wel een film naar gemaakt wor-
den.
Wie is Auntie Mame? Het is een oude
excentrieke tante, die zoveel geld heeft
dat zij alles kan doen waar zij zin in
heeft. En de dingen waar Auntie Mame
zin in heeft zijn geenzins alledaags.
Zij voedt het weesjongetje Patrick nog-
al "onstuimig" op. Zij verliest haar rijk-
dom, huwt, verliest haar echtvriend,

schrijft haar memoires, en vermijdt dat
Patrick met een naar nichtje zal gaan
trouwen.
Zij doet alles met verve, tot zelfs het
vertrek naar India toe, waar zij uitein-
delijk met haar "kleinzoontje" maar
naar toe gaat als Amerika haar te saai
geworden is.
"Films and Filming" vindt dat de re-
gisseur er een vlotte comedie van ge-
maakt heeft, dile het boek bijna op de
voet volgt".
Het devies van Auntie Mame is "het le-
ven is een groot diner, dus laten we dan
maar overvloedig eten."
En waarom zou U niet eens twee uur
gaan genieten van deze Auntie Mame
en haar dwaze levenswandel? U kunt
terecht in "REK"

J.B

Laastste Nieuws
Van 1 september t/m 30 november

1960 zal een serie Sociale Zorg zegels
aan de loketten van de postkantoren
verkrijgbaar zijn, bestaande uit 4 post-
zegels met de afbeeldingen van vlinders
die uitsluitend in Nieuw Guinea voor-
komen. Aan de hand van door de heer
RJT. Simon Thomas 'beschikbaar ge-
stelde vlinders, heeft de heer P. Wetse-
laar te Haarlem de postzegels ontwor-
pen.

De frankeerwaarden bedragen resp.:
5, 10, 25, en 30 eentt met toeslagen van
5, 5, 10 en 10 cent. '

Binnenkort zullen blanco couverts ter
verkoop worden aangeboden in Nieuw
Guinea.
In de plaatsen Hollandia, Biak, Manok-
wari en Sorong, zal de verkoop verzorgd
worden door de afdeling der Filatelisten
Vereniging NNG. In de buitenposten en
Merauke door particulieren. De kosten
zijn 50 cent per blanco enveloppe, waar-
van het ontwerp komt van de hand van
Mevrouw A.M.J. Simon Thomas-Heij-
mans te Hollandia.

\
Door de Landbouw Voorlichtings

Dienst is aan tuinders in het Riayjon
Manokwari een bekendmaking gezonden
waarbij werd bekend gemaakt, diat aan
bonafide tuinders een subsidiekan wor-
den "verleend op de aankoop van mid-
delen ter bestrijding van de agaatslak.

De subsidie zal de helft van de aan-
koopprijs bedragen, gel^t alteen
voor 1960. Een eventuele verlenging
zal in 1961 opnieuw tx loeten
worden. De toewijzing geschiedt door
middel van bonnen geldig voor de aan-
koop van 1 kg. slakkenkorrels a f 2,25
of een doos metatabletten a f 1.50.

/
Op 3 september zal ds. N.W. van de

Bent, zendingspredikant van de Neder-
lands Hervormde Kerk naar Nieuw Gui
nea worden uitgezonden door de Raad
voor de Zending en het Ne'derlbhdjs
Bijbelgenootschap met de opdracht de
verspreiding van bijbels en christelijke
lectuur ter hand te nemen. Ds. Van de
Bent zal de eerste maanden een reis
door Nieuw Guinea maken om zichi
te oriënteren. Voorlopig zal hij woon-
achtig zijn in Hollandia en zodra mo-
gelijk verhuist hij naar Biak waar het
centrum voor de bijbel en lectuurver-
spreiding zal worden gevestigd. Voor-
heen werkte hij in Bolaang Mongondow
en de laatste jaren in Medan.

—\ —
Koningin Elizabeth van Engeland en

de Hertog van Edinburgh zullen volgend
jaar een bezoek brengen aan Perzië. De
juiste datum moet nog worden vastge-
steld. Het bezoek zal aansluiten aan dat
wat het koninklijke paar volgend jaar
februari aan Pakistan en India zullen
brengen.

Bokk&ii „Ve Bou *
VANAF HEDEN TARWEBROOD VERKRIJGBAAR

Abonnementen bij de bezorger of telefonisch Hla 29
op te geven.

Tevens ontvingen wij met de Australië-boot
verse melk, yoghurt, appels, sinaasappelen,
mandarijnen en Cadbury ehoc. artikelen.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 20/7 en morgen 21/7 een
gewijzigd programma een zeldzame
film: een boksfilm van bijzondere kwali-
teit "THE WORLD IN MV CORNER"
met Audie Murphy, Barbara Rush en
Jeff Morrow.

Holl. Binnen morgen 21/7: "HELLS
FIVE HOURS" met Colleen Gray.

Sentani morgen 21/7: "SERGEANT
HASSAN" met P. Ramlee.

REK THEATER

vertoont heden 20/7 en donderdag 21/7
de film "AUNTIE MAME" ,in color
met Rosalind Russel — Forrest Tucker
Een film die de hoogste top behaalde in
de US. en die ook een best-seHter is ge-
worden. HEDENAVOND IN REK
SPOEDIG IN REK "LIANE, DE WITTE
SLAVIN". Deze film moet U beslist
gaan zien. Een waar SUBLIME FILM.
VERWACHT IN REK de film van In-
ternationaal formaat: APHRODITE*
-GODIN DER LIEFDE.

De strijd om de eerste, tweede en
derde plaats van de He klasse volleybal
Heren tussen de zestallen van 5.0.5.,
C.O.S. en KANGOEROE, wordt gespeeld
op 23 juli 1960 om 16.00 u. op het H.B.S.
-terrein, waarna de prijsuitreiking
plaatsvindt.

De stand per 20 juli 1960 luidt:
1 Kangoeroe II 20 16 4— 32
2 S.O.S. II 20 16 4— 32
3 C.O.S. II 20 16. 4— 32
4 Zeepaardje II 20 14 6— 28
5 Nigiboys II 20 13 7— 26
6 L.O.S. II 20 9 11 — 18
7 Rapido II 18 7 11 —14
8 Nigiboys 111 18 6 12 —12
9 Mariniers II 18 4 14 — 8

10 D.G.S. II 20- 4 16 — 8
11 L.T.S. II 20 1 19 — 2

[Advertentie]

Te koop: Eetkamer [kersenhout] best.
uit 4 stoelen met schuimrubber zitting
en tafel [rond] met tuimelblad. z.g.a.n.
Kloofkamp 129. no 1952

JUIST ONTPAKT:
Twinsets, pullovers, cardigans voor da-
mes, heren en kinderen 7/8 pantalons,
Horrockses "japonnen,._Textra herenshirts
en vlinderdassen, Italiaanse klompen,
nieuwe couponnen, handschoenen en
nylon kousen. Vijsma, Witte Olifant.

1955

TONEELUITVOERING
"EEN HUIS VOL VERRASSINGEN"

Op zaterdag 23 en zondag 24 juli aanvang 8.00 Uur
clubgebouw s.a.v. "HERCULES" Kloofkamp.

Entree leden f 1,50
niet leden f 2,—Voorverkoop vanaf Donderdag aan de zaal.

Rectificatie:

Bij de
NEDERLANDSCHE HANDEL MIJ N.V.
te Hollandia is binnenkort een vacature
voor de functie van

TYPISTE — TELEFONISTE
Aanmelding dagelijks gedurende de
kantooruren.
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