
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea.

2e JAARGANG NO* 171 WOENSDAG 27 JULI 1960

Britse troepenversterkingen
naar Oost-Afrika

Te oordelen naar de berichten ujt Noord en Zuid Rhodesia slaat de on-
rust van Kongo over op de zuidelijke buurlanden van deze nieuwe staat. De
beide Rhodesia's en Nyassaland vormen een federatie, waar de [danken en een
aantal ontwikkelde negers de politieke macht in handen hebben.

De Buitenlandse Zaken van de fediratie ressorteren nog onder de Engelse
regering in Londen.
Engeland zal deze week troepenver-

sterkingen naar Kenya overvliegen als
aanvulling der strategische reserve in
Oost Afrika in verband met de moei-
lijkheden die in dit gebied zijn gerezen-
In Kenya zal het in te vliegen batal-
jon slechts enkele uren gaans verwij-
derd zijn van de Rhodesische federatie,
waar de autoriteiten de situatie in de
mij>:istad Boelowajo hebben beschreven
als zeer explosief. Tenminste zes Afri-
kanen werden gedood gedurende de rel-
letjes welke maandag plaatsvonden.
Vierentwintig mensen moesten naar het
ziekenhuis worden gebracht. Nog steeds
arrivefren er versterkingen in Bcteïo-
wajo, en een cordon van 2000 man is
gelegd rond de Europese woonwijken-
Vroeg in de morgen werd de situatie
beschreven als stil, doch gespannen.

Bijna alle Afrikaanse arbeiders staak-
ten gisteren. Groepen Afrikanen vielen
winkels, treinen en auto's aan en stich-
ten brand in hun eigen woonwijken- Er
waren voortdurend schermutselingen

tussen Afrikanen die stenen gooiden en
politiemannen die gebruik maakten van
de gummiknuppel.

NYASSALAND
In Londen vinden onderwijl de be-

sprekingen voortgang over de politieke
toekomst van Nyassaland, dat momen-
teel in federatief verband verbonden
is met Noord- en Zuid Rhodesia- De
Britse minister van Koloniëh MaeLeod
zei dat de conferentie oen patroon zal
zoeken voor de ordelijke en democra-
tische ontwik!;
politieke instellingen-

Weer Amerikaans
vliegtuig vermist

Opnieuw wordt een Amerikaans vlieg-
tuig vermist dat in het hoge noorden
een vlucht maakte voor weerkundige
waarnemingen.

Het is een 2-motorige Beachcraft met
7 man aan boord dfe onderweg was van
Anchorage naar Nome in Alaska.
Nome ligt niet ver van de Beringstraat

die Alaska van Siberië scheidt.

Gemeenschappelijke
Scandinavische

buitenlandse dienst?
De Scandinavische landen bestuderen

de mogelijkheid diplomatieke diensten
te combineren in verband met de stich-
ting van veel nieuwe onafhankelijke
staten in Afrika en Azië. Ze hopen daar-
door te komen tot een bezuiniging van
de begrotingsposten voor de diploma-
tieke dienst. Op, de komende zitting
van de Scandinavische raad komt de
eventuele instelling van de Scandinavi-
sche consultaten ter sprake-

Aceoord tussen
Indonesië en China

Volgens de Indonesische minister van
Binnenlandse, Zaken, Soebandrio kan
een volledig aceoord worden verwacht
over de kwestie van de Chinezen in
Indonesië! Op een persconferentie in
Djakarta zei hij met de communistische
Chinese ambassadeur* Wang Chfen ml
pifkicipe overeenstemming te hebben!
bereikt. Het aceoord zal nu plunt voor
voorzieningsobjekten voor hoofd en hand
uitgewerkt.

Weinig werkloosheid
onder repatrianten

Van de gerepatrieerden uit Indone-
siëwaren aan het begin van deze maand
nog maar 274 mannen en 83 vrouwen
geheel zonder werk- Op sociale werk-
voorzieningsobjekten voor hoofd en
handarbeiders wanen toen 274 gerepatri
eerde mannen en 87 gerepatrieerde vrou
wen werkzaam. Dit blijkt uit cijfers
diie de minister van Sociale Zaken en
Gezondheid Van Rooy heeft verstrekt
in antwoord op vragen van de Tweede
Kamer- De cijfers hebben allen betrek-
king op werklozen boven de 25 jaar-
Voor gerepatrieerden uit Indonesië be-
neden deze leeftijd is het werkloosheid-
cijfer volgens de minister geheel te ver-
waarlozen.

Vierdaagse te Nijmegen

Nijmegen is weer vierdaagse stad.
Bij het ochtendkrieken zijn gisteren
meer dan 13.000 wandelaars op stap
gegaan die tot en met vrijdag dagelijks
zo tussen de 30 en 55 kilometer moe-
ten afleggen- Op deze 44ste vierdaagse
is het aantal Nedierlandse deelnemers
kleiner dan de vorige jaren het geval
was. Dat komt vooral omdat er minder
militairen zijn. Er zijn nu vrijwel even-
veel militairen als burgers, de laatste
zijn zelfs iets in de meerderheid, iets
wat nog nooit is vertoond. De ruim
3000 buitenlanders komen uit alle delen
van de wereld. Er zijn Nieuw Zeelan-
ders onder en Canadezen, Pakistaners,
Israëliërs en Amerikanen- Met meer
dan 2000 man zijn de Engelsen ver in de
meerderheid- In toitaal zijn in deze
vierdaagse vijftien landen vertegen-
woordigd.

cabaret V.L.N.

In onze agenda voor het bezoek van
het Smaldeel vijf aan Hollandia in ons
blad van zaterdag jl. is door een mis-
verstand niet vermeld, dat behalve
dinsdag en woensdag ook op donderdag
een toneel- en cabaret-voorstelling zal
plaats hebben in het. gebouw van het
Veteranen Legioen.
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WereidKampioenen goochelen (raden op
te Hollandia

Een deel van de inwoners van Hollandia heeft gisteren kunnen genieten
van enkele voorstellingen door twee zeer bedreven Nederlandse goochelaars.

Die bedrevenheid leiden we althans af uit het feit, dat de essentie van wat
werd vertoond ons geheel is ontgaan.

Het waren de goochelaars Polderman en Taytelbaum, die na een zestal voor-
stellingen in Tokyo, gisteren voor het eerst in Nieuw Guinea optraden, en
wel één maal voor de Koninklijke Marine en één maal voor een publiek van
genodigden op een gezellige avond die door de KLM in de Jachtclub- was ge-
organiseerd-
Enkele dagen geleden kon men in

de Nieuw Guinea Koerier lezen dat er
tweei goochelaars naar Nieuw Guinea
waren vertrokken. Ongeveer tezelfder
tijd verzond de hoofdvertegenwoordiger
van de KLM voor Nieuw Guinea een
groot aantal uitnodigingen tot bijwo-
ning van een gezellige avond ii'm de
Jachtclub aan diverse personen in Hol-
landia-

Gisteravond bleek dat het berichtje
en de uitnodiging in nauw verband met
elkaar stonden, want een belangrijk deel
van de gezellige avond van de KLM
werd ingenomen door het optreden van

chieJaars Dr- Rama Polderman en
Eddy Taytelbaum, een optreden dat een
aangename verrassing bleek voor de
talrijke aanwezigen-

Deze artiesten zijn bepaald niet de
eerste de besten- Dr. Polderman arts van
beroep [die zich specialiseert op yoga-
therapie] is wereldkampioen uitvindin-
gen. Dit betekent, zo legde hij ons uit,
dat hij op een goochelaarscongres twee
door hem zelf hedac(hte trucs vertoonde
die van hoger gehalte bevonden werden
dan die van welke van zijn mededingers
ook. Eddy Taytelbaum, van beroep tech-
nisch tekenaar bij de Genie te Amster-
dam, werd reeds vijf maal nationaal
kampioen kartomagie en in 1958 behaal-
de hij het wereldkampioenschap karto-
magie te Wenen.

Dat hun deze wereldtitels niet. voor
niets verleend waren, bleek gisteravmd
zonneklaar, voor zover er in dit ver-
band althans van klaarheid gesproken
kan worden. Het bleek in zoverre dat
er waarschijnlijk niemand in de geheel
gevulde grote zaal van de Jachtclub
was, die. ook maar één vertoonde truc
heeft doorzien. Zelfs zij niet, of mis-
schien wel juist zij niet, die ter assis-
tentie van de goochelaars op het to-
neel kwamen. Het optreden was dan
ook een groot succes mede door de sym-
pathieke conference van de beide goo-
chelaars.

Eerder op de dag had reeds en voor-
stelling Plaats gevonden voor de Konink
lijke Marine te Hollandia-

Hoe leer je goochelen? zo vroegen
we de beide artiesten na afloop van de
voorstelling. Door te oefenen was het
antwoord. Beide zijn daar dan ook reeds
in hun jeugd mee begonnen.
De heer Taytelbaum die in Argentinië
werd geboren maar lange tijd in Suri-
name woonde, begon er al op zijn elfde
jaar mee- Een leeitmeester hjeeft hijf
nooit gehad.

De heer Polderman had een oom die
goochelde, maar heeft zijn vaardigheid
ook zelf tot ontwikkeling gebracht- leder
een kan leren goochelen, zo luidde hun
mening, maar de een zal het verder
brengen dan de ander-

Reeds drie maal heeft de heer Pol-
derman belangrijk profijt van zijn goo-
chelkunsten gehad- Tijdens de oorlog
in een Japans-kamp bracht hij als zie-

kenverpleger met zijn trucs vele zieke11

weer tot geestelijke activiteit. Na de
oorlog verdiende hij met zijn voorstel-
lingen geld om voor arts te studeren
En nu hij arts is, is het een klein
kunstje, zo vertelde hij, om angstige
kinderen tot kalmte te krïjfc-n door
middel van een paar trucs. Het succes
is soms zo groot, dat de kinderen aan
de ouders vragen of ze weer naar de
dokter mogen.

Het verblijf van de beide goochelaars
te Hollandia is van korte duur. Van-
daag vertrekken ze weer naar Biak,
waar een zestal voorstellingen gegeven
zullen worden. Hollandia vondjen ze
een prachtige stad. De baai doet nieft
onder voor die van Rio, meende de heer
Taytelbaum.

Na Biak volgen er voorstellingen te
Bangkok, Karachi en op Ceylon, en ten-
slotte te Dahran in Saoedie Arabië voor
het personeel van de Aramcp oliemaat-
schappij. Het is een geluk dat de heren
bij hun conferences niet aan één taal
gebonden zijn- Ook een Engels, Maleis
of Spaanssprekend publiek zouden zij
kunnen boeien. Goochelen zonder er bij
te spreken achten zij minder ge-
Er komt moeilijker dpntact met b\fipubliek tot stand en de aandacht ver-
slapt na een kwartier. In Hollandia was
de aandacht na anderhalf uur nog le-
vendig.

Nog uren lang bleven de gasten van
de KLM in de Jachtclub bijeen en er
werd nog veel over het onbegrijpelijke
dat was vertoond nagepraat-

Persoonlijke contacten
De Koninklijke Marine deelde ons me-

de, dat haar uit de Hollandiase burgerij
van verschillende zijden het aanbod
bereikte, om op enige wijze, naast de
reeds georganiseerde sport- en andere
evenementen, mede te werken aan een
prettig verblijf van de opvarenden van
het Smaldeel 5 aan Hollandia-

De ervaringen door'de Koninklijke
Marine opgedaan bij bezoeken van sche-
pen aan vreemde Havens, leren, dat ve-
le opvarenden het bijzonder waarderen
indien zij eens worden uitnodigd voor
een rondritje en een persoonlijk contact
met de plaatselijke bewoners-

Deze persoonlijk contacten kunnen
natuurlijk op uitnemende wijze worden
gelogd tijdens de vele sportevenementen
door de spelers zelf en de langs het lijn-
tje staande supporters, waarbij ter
plaatse nadere afspraken kunnen wor-
den gemaakt-

Daarnaast bestaat altijd de mogelijk-
heid zo vernamen wij, om naar de sche-
pen toe te rijden en via de Officier van
de Wacht te vragen of er liefhebbers
zijn om mee te rijden. Afgesproken kan
worden om op een bepaald tijdstip de
militaire gasten af te halen, danwei even
te wachten tot ze zich hebben verkleed-

Nieuws uit SORONG
NIEUWE STEIGER

Enige weken geleden is te Sorong-Wal
in alle stilte de nieuwe aanlegsteiger
voor de overvaart in gebruik genomen-
Eigenlijk had 4aar wielj enige 'opbel)
van gemaakt mogen worden, want het
is een hele verbetering.

De uitvoerenden komt dan ook alje
eer toe. Misschien zijn er wel technische
onvolmaaktheden, maar dat is voor een
lekenoog niet te zien- En alis straks E.W.
de lampen heeft aangebracht, is het voor
de Doomianen een vreugd om in de boot
te zitten-

Door de betrekkelijk nauwe toegang is
controle op het aantal passagiers ook
mogelijk, en daar er nu twee agenten
staan, zullen ongeregeldheden wel niet
meer voorkomen. Gelukkig zijn binnen-
kort beide boten terug van hun dokbeurt
waardoor de vloot aanmerkelijk is ver-
beterd. Hopenlijk neemt straks de be-
voegde instantie het kloeke besluit om
ze op spitsuren beide in te zetten-

AFSCHEID VAN DE HEER BALJET

Vrijdag 15 juli jl- werd in de Sociëteit
"Tjenderawasih" afscheid genomen van
de heer Baljet, die jarenlang de voor-
zittershamer hanteerde van de voetbal-
bond Sorong. De huidige voorzitter
Neuvenheim dankte in zijn openings-
woord de heer Baljet voor het vele en
goede werk door hem verricht. Namens
de VBS bood de heer Neuvenheim de
scheidende voorzitter een horloge aan
met de inscriptie "1953 — 1960 VBS" en
een foto-alfoum met foto's van bijna alle
Sorongse voetbalclubs- Mevrouw Baljet
kreeg als dank voor haar werk voor de
VBS verïjchf^ ook enkjele presentjes
aangeboden. Het is voor de ingewijden
geen geheim, dat zij met grote kennis
van zaken, een steun is geweest voor
haar man.

De hieer Stobbe, van de voetbalbond
Hollandia, had grote waardering voor
het werk van daJieer Baljet en in het
bijzonder voor de scheidsrechtersoplei-
ding. Hij kondigde aan, dat er binnen-
kort een film vertoond zou worden in
Sorong, van de wereldkampioenschap-
pen Voetbal 1958, gehouden in Zweden.
Hoewel hij in de loop der jarenvoor ve-
le moeilijkheden heeft gestaan aldus de
heer Baljet in zijn slotwoord, kon hij
door de medewerking van vele voetbal-
vrienden, de competitie steeds vlot
draaiende houden.

Hij dankte de Algemeen Vertegenwoor-
diger van de NNGPM, de heer Brons,
voor het goede onderhoud van de ver-
schillende velden- Verder wenste hij 't
nieuwe bestuur van de VBS veel sterk-
te en succes en hij hoopte nog eens te
horen, dat Sorong kampioen van Nieuw-
Guinea was geworden-

VERPLAATSING IMMIGRATIEKANTOOR

Het Sorongs immigratie-kantoor is
met ingang van 25 juli verplaats van
het HPB-kantoor te Remoe naar Zjee-
weg 6 te Sorong niet ver van de steiger-



Uitbreiding
recreatieprogramma

Daar de mogelijkheid bestaat dat de
ondervölgende - fnogjnilet georgani-
seerde - sporten alsnog in het recrea-
tie programma voor het bjefzoek van
Smaldeel vijf aan Hollandia zullen wor-
den opgenomen, worden de desbetref-
fende sportbeoefenaren verzodhit zich,'

voor vrijdag 29 juli te 12.00 uur op te
geven bij de heer H-A- Aarsse, Boslaan
880, telf- 543.

Het betreft de volgende sporten:
BOKSEN [opgave van gewicht en boks-
naam],
HANDBAL en HOCKEYi Gegadigden
dienen liefst in competitieverband ge-
speeld 14 hebben.

Oud scheidsrechters worden verzocht
zich eveneens op te geven, in het bijzon
der t.a.v. boksen.
Autochtone boksers kunnen zich uiter-
aard' ook opgeven-

Dr. Sakiman
vrijgelaten

Volgens een mededeling van het Indo-
nesische leger is dr. Sakiman, commu-
nistisch leider en vice voorzitter van de
nationale planraad, in vrijheid gesteld-
Hij was op 16 juli in hechtenis geno-
men "uit veiligheidsoverwegingen"-
Vier andere communistische voorman-
nen onder wie de voorzitter van de
partij D,N- Aidit, worden nog verhoord,
aldus deelde een woorvoerder van het
garnizoen te Djakarta mede.
Er zijn de laatste tijd tussen de Indone-
sische regering en de communistische
partij sterke spanninge:i opgetreden-
Zaterdag vaardigde de militaire auto-
riteiten een versdheiningsverbod uit
voor alle brochlures en vlugschriften van
de communistische partij, waarin kri-
tiek werd uitgeoefend op de regerings
politiek. Deze geschriften zouden gevaar
opleveren voor de openbare orde en
rust.

Nieuws uit Manokwari
NIEUW POSTKANTOOR

Tot de plaatsen in.Nederlands Nieuw
Guinea die binnenkort een nieuw en
modern postkantoor zullen krijgen, be-
hoort ook Manokwari, zo bericht het
Gouvernements - Voorlichtings Bureau-
Op hetzelfde punt waar het oude be-
staande postkantoor is geplaatst - hoek
Strandweg-Dwarsweg - zal binnenkort
naar een ontwerp van de Dienst van
Openbare Werken een nieuw PTT ge-
bouw verreizen-
Tijdens de bouw zullen de posterijen
tijdelijk onderdak vinden in een na-
burigeruimte*
De totale afmetingen van het moderne
pand, dat in laagbouw zal worden uit-
gevoerd, zullen 25 bij 11 meter bedragen
Een fraaie gebogen sierstenen wand
voor de ingang van het gebouw zal de
bezoekers van het postkantoor onmid-
delijk opvallen-
In de ruime ingangshal zullen 5 loketten
worden aangebracht.
De grote postzaal omvat o.a. ruimte voor
de administratie en voor het sorteren
van de post.
Ook een kluis behoort tot de uitrusting
van het nieuwe gebouw.
Aan de achterzijde is ruimte geprojec-
teerd voor een rijwielbergplaats en toi-
letten. Aan de voorgevel zullen een
openbare telefooncel en een brievenbus
worden geplaatst.

Nieuws uit Fakfak
TENNISVERENIGING VIERDE FEEST

Zaterdagavond 9 juli jl. organiseerde
de Tennisvereniging Fak-Fak een vod-
denbal voor haar leden en de leden van
de Societeitsvereniging alsmede hun in-
troducees. Dankzij de grote opkomst en
de vaak dwaze kledij van de feestgan-
gers, was het feest een groot succfes; de
Tennisvereniging kan met voldoeninS
terugzien op een in alje opzichten ge-
slaagd festijn- Tijdens het feest trad de
heer W-A. Temminck als voorzitter af
in verband met zijn aanstaand verlof,
als opvolger werd de heer R-Ch- Mahler
gekozen. De nieuwe voorzitter dankte
de aftredende praeses voor zijn en-
thousiaste leiding gedurende zijn ambts
periode en reikte hem, namens dei verje-
niging een gefechenk' als herinnering
aan. De feestvreugde duurde tot circa 3
uur in de nacht . . .
PERSONALIA:

In de loop van de vorige week nam
de majoor van de Mariniers R.J- Eiken-
boom het commando over de plaat-
selijke marinierskazerne over van de
kapitein De Rochemont, die, naar het
schijnt de kota intussen heeft-verlaten.

Uit Okaba arriveerde via Hollandia,
Biak en Manokwari de Administratief
Ambtenaar Herberts in Fak-Fak- De
heer Herberts is terbeschikking van de
Resident gesteld speciaal in verband
met de instelling van de streekraad
Fak-Fak en de verkiezingen voor de
Nieuw Guinea Raad- De AA zal hiertoe
het gebied van Babo tot en met de Et-
nabaai bezoeken om uitvoerig voorlich-
ting te geven en ter uitvoering van de
voor de verkiezingen te stellen regels.

Amok in vliegtuig
In een Australisch lijnvliegtuig dat

op weg was van Sydney naar Brisbane
heeft zich een drama afgespeeld dat
zeer ernstige gevolgen had kunnen heb-
ben.

Een van de ongeveer zestig passa-
giers aan boord van het vliegtuig maak-
te kort na de start amok en bedreigde
leden van de bemanning miet een geweer
terwijl hij bovendien een zelf gemaakte
bom tot explosie wilde brengen indien
het vliegtuig niet van koers veranderde.
Een bemanningslid en een passagier za-
gen gelukkig kans de man te overmees-
teren- Tijdens de worsteling ging het ge-
weer af, maar de kogel sloeg in het dak
van het vliegtuig zonder verder schade
aan te richten.

Synodevergadering E.C.K.
te Manokeari

Van 8 tot 18 augustus a.s- zal te Ma-
nokwari de Synode-vergadering van de
Evangelisch Christelijke Kerk plaats
vinden- In totaal zullen er 45 afgevaar-
digden aanwezig zijn. Enkelen van hen
zullen als adviserend lid optreden ten-
einde de vergadering voor te lichten
over bepaalde onderwerpen.

Spaarfonds voor
emigranten

Geëmigreerden en ouders van emi-
granten hebben sinds februari bij de
Rijkspostspaarbank 364.000 gulden ge-
spaard, krachtens de speciale spaarre-

geling van een reis-fonds "Wij komen"-
Dit fonds werd opgericht met hjet doel
reizen van ouders naar hun geëmi-
greerde kinderen te fiinancjjeren- Het
bedrag van 364.000 gulden is verdeeld
over 2650 zogenaamde reisfondsboek-
jes. Ook andere spaarbankjen dan de
Rijkspostspaarbank werken aan dit sys-
teem mee. De stichting "Wij komen"
heeft ook nog een noodfonds voor ge-
vallen waarin een snelle overkomst van
ouders naar de kinderen is gewenst.
Negen' van die gevallen werden tot nu
toe uit dit fonds gefinancieerd en drie
staan op korte termijn op het program-
ma.

Volleyhbalcompetitie
geelndigd

Het volleybalseizoen '59/'6O - het eer-
ste seizoen van de S.VB.H. - is defini-
tief ten einde gebracht met de wedstrij-
den om het kampioenschap van Hollan-
dia Iste klasse heren en dfej beslissings-
wedstrijden om het kampioenschap van
de 2e klasse heren-

Mocht men het spelpeil bij de aan-
vang van het seizoen nog maar matig
noemen, aan het einde hebben verschui-
lende verenigingen laten zien dat ze
het Iste klasse peil van Nederland
[overgangs- en hoofdklasse buiten be-
schowing gelaten] bereikt hebben- Dit
laatste tijdens de kampioenscompetitie,
waarbij de sterkste ploegen tegen elkaar
uitkwamen-

Het volgend seizoen zal de competitie-
indeling dan ook wel zodanig ingericht-
worden dat het aantal ploegen van de
lste klasse Haven drastisch beperkt zal
worden, hetgeen het spelpeil ten goede
zal komen-
Ook zal er voor de _ aanvang een
scheidsrechters - cursus georganiseerd
worden, omdat de arbitage - bij volley-
bal zeer moeilijk vanwege techniekbe-
oordeling - dringend verbetering behoeft
Men verwacht ook een dergelijke aan-
was van nieuwe ploegen, dat reeds nu
is bepaald dat de nieuwe competitie
reeds in oktober zal aanvangen, omdat
men anders - ook door gebrek aan een
voldoende aantal goede speelgelegen-
heden - nooit binnen een redelijke tijd
klaar zal kunnen komen.

In de kampioenscompetitie viel al
dirept op de Iste speeldag een grote ver-
rassing te noteren doordat kampioen-
Haven Recocjhet van Zeepaardje verloor.
Zeepaardje toch nog de kampioenstitel
van K.O.C [Hollandia Binnen] zodat een
op volle toeren draaiendRecoehet in een
enerverende beslissingswedstrijd tegen
Zeepaardje toch nog de kampioenstitel
in de wacht kon slepen, o.i. welverdiend.
De eindstand:
Zeepaardje 4 3 16
Recfochet 4 3 16
HBS 4 2 2 4
KOC 4 2 2 4
Osiba 4 0 4 0

In de heren 2e klasse waren beslis-
singswedstrijden noodzakelijk gjewor-
den aangezien 3 ploegen gelijk geëndigd
waren. Deze wedstrijden gespeeld zater-
dag jl- gaven, hoewel de pljoegen elkaar
niets toegaven, een verdiende overwin-
ning te zien van COS II met de volgen-
de eindstand:
COS II 2 2 0 4
SOS II 2 10 2
Kangoeroe II 2 0 2 0



Laatste Nieuws
De permanente gedelegeerde van de

Sovjet Unie bij de Verenigde Naties
Sobolev is zaterdag getroffen door een
hartaanval. Sobolev ligt nu in een zie-
kenhuis in "New Vork.

, v

Morgenochtend vroeg wordt UNO-
secretaris-generaal Hammarskjoeld ver-
wacht, in Brussel, minder dan 24 uur
na zijn uitvoerige besprekingen in New
Vork met de Kongolese premier Pa-
trice Loemoemba. Vanavond vließt Ham
marskjoeld naar Leopoldstad wai
o.m- besprekingen zal voeren met de
assistent secretaris generaal de Ameri-
kaan Ralph Bundhie.

./.

i

De Kongolese regering hoof!; een drin-
gend beroep op de Wereldgezondheids-
organisatie gedaan voor medische hulp
die accuut nodig ïs omdat de meeste
Belgische artr-en en verpleegsters zijn
gevlucht.

\

In Washington heeft bet ministerie
van Buitenlandse Zaken meegedeeld dat
Amerika Kongo heeft aangeboden 300
Kongolese technici op te leiden. Andere
economische hulp wil W&shington Mi
voorkeur gedirigeerd1 zien via de UNO
su.borganisaties. Dje-e bekendmaking
kwam aan de vooravond van een be-
zoek dat Loemoemba vandaag brengt
aan de Amerikaanse regeringszetel-

WüUtetoedvty „MARTENS"
HEEFT ONTVANGEN : Trevira pantalons, nieuwe japon-

nen, avondtasjes, Amerikaanse feestjurkjes,
jongens pakjes, ruime sortering speelgoed,
o.a. Teddy beren, hobbelpaarden, bromtollen,
tamtam trommels, kleurboeken, serviesjes,
timmergereedschap, kurkgeweren, en nog
veel meer! ; !

NIEUWE FEESTARTIKELEN ! Slingers, toeters,
lampions, diverse hoedjes enz. enz.

KOMT U KUJSCEN ?

Op het HPB kantoor te Hollandia kan
direct een

CHAUFFEUR
in het bezit van een B rijbewijs ge-
plaatst worden-

Bij de Dienst van Economische Zaken
[Dbk ll] kan geplaatst worden een

VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE
KRACHT

)
met ALSB opleiding.

MS. ORANJELAAN
Uitvoering R-K. Kleuterschool, Hol-
landia-Binnen op maandag 1 augustus

Aanvang 18*30 uur
Kaartverkoop: aan de Kleuterschool
Oranjelaan tot 10.30 uur.
Mevr. Surm, Strandweg 4264, Dok IX
Mevr. Herscheit, Polimac I, no 4817
Mevr. Matray, van der Crablaan 802
Dok V
Mevr- Jaarsveld, Dok VIII, alleen van
1500 uur tot 19.00 uur.

TE KOOP:

2 ogige ï<eflexcfameï<a, Yashica LJVI.
6x6, lens 3.5, ingeb. bel -meter met pa-
raattas, 4 filters en zonnekap.
Vraagprijs f 325 —
Te bezichtigen: Foto-Atelier "JILLY"
Hollandia-

no.l9B2
Te koop: nieuw Thee-, eet-, en ontbijt-
servies Dok IX, Lz. huis no. 4340
RECTIFICATIE

Te koop aangeboden een

PUCH-BROMFIETS

in goede staat verkerend. Prijs n.o-t.k.
Mevrouw J-A. Herscheit-Wouters

Polimac I, huisnr. 4817
no 1989

Heden Voetbalwedstrijd
OUDERS VS. LEERLINGEN

16-30 uur, voetbalterrein Noordwijk

Te koop: Lambretta scooter 150 LI
Model 1959, te bevragen bij R- Feltïx
Nigimij, Hollandia-

no. 1992
De Zending van de Ned. Herv. Kerk

vraagt voor haar afdeling te Miei/Wa-
sior een

TECHNISCHE KRACHT
in de rang van Opziener/Hoofdopziener
Aanmeldingen maandagmorgen 1 au-
gustus a.s. van B—l2en maandagmiddag
van 16—18 uur op het kantoor Gezond-
heidszorg te Dok ll*

Te koop: Woonhuis te Boroway t.e.a-b.
Te bevr- L- Mulder, Sentani-

no. 1983
Te koop: Prestcold ijskast, boekenkast
radio met piek up. Leenmans, Astrola-
belaan 796, Dok V.

no- 1988

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de su-
blieme film

"POWDER RIVER"
met Rory Calhoun, Corinne Calvet en
Cameron Mitchell-
Op donderdag en vrijdag vertoont REK
de machtige film

"TANK BATALJON"
Het verhaal van moedige mannen die

de communistische aanvallen weerston-
den- Liefde aan het front van Korea.
Verwacht in REK

"NO TIME TO DIE"
met Victor Mature en Leo Gjenn.

ORIËNT THEATER

vertoont heden 27-7 en morgen 28-7

"SEMINOLE"

In kleuren, met Rock Hudson, Barbara
Hale en Anthony Quinn.
Deze film fs niet voorzien van fcen
Nederlandse tekst.
Geen blanke was veilig tegen de woes-
titf aanvallen der Seminole IndfJanen;
Spannend tot de laatste meter.

Holl -Binnen heden 27-7: "THE VOICE
TH THE MIRROR" met Richard Egan.
Holl.-Binnen morgen 28-7: "SERGEANT
HASSAN" met P. Ramlee-
Sentani morgen 28-7: "OPSTAND DER
KROKODILMENSEN" met Johnny Weis
muller.

EXECUTORIALE VERKOOP

De Griffier bij het Landgerecht te
Hollandia maakt bekend, dat op

WOENSDAG 3 AUGUSTUS 1960

des n.m. om 18.00 uur in de Politie-
kazerne te Sentani, door de vendumees-
ter te Hollandia in openbaar zullen wor-
den verkocht de navoïgende in execu-
toriaal beslag genomen roerende goe-
deren bestaande o-m. uit:

een auto, merk jeep, kenteken NG. 521
een auto, merk Fiat, kenteken NG 1238
bouwjaar 1955
een auto, merk Landrover, kenteken
NG 1464*
Kijkgelegenheid tussen 17-00 en 18-00
uuir op bovengenoemde datum.
Executanten:
M.H. Termijtelcn en Pacific Import NV.
Geëxecuteerde:
L Belle

GROTE UITVERKOOP
"Toko Eng 800 Hoo"

Van 27-7 tot 30-7
opening» uren: van 4 uur s'middags tot 9 uur
s'avonds. Deze uitverkoop omvat verschillende
artikelen o.a. textiel, kramerijen cnx :
Komt beslist op deze uitverkoop. Het zal U niet
teleurstellen
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