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Rusland dreigt mei interventie in Kongo

De Russische regering heeft vandaag verklaard niet te zullen aarzelen beslis-
sende maatregelen te treffen, als de "agressie" in Kongo voortduurt- Het
is duidelijk, aldus de Russische verklaring, dat de aanvallers in Kongo worden
aangemoedigd door alle landen van de NATO. De verklaring die geen landen
bij naam noemt, is een vervolg van een aanval die premier Chroestsjof op 15
juli deed, op wat hij noemde de imperialistische agressors in Kongo. Chroestsjof

liet toen dezelfde waarschuwingen horen en hij zegde daarbij de Kongolese lei-
ders Russische hulp toe.

Een woordvoerder van de Verenigde
Naties in Leopoldstad heeft verklaard,
dat er geen volledige samenwerking be-
staat tussen de Kongolese autoriteiten
en de UNO troepen. Hij wees op het
feit dat het uitgaansverbod in de hoofd-
stad al lang van kracht was voordat de
UNO vertegenwoordigers -op de hoogte
werden gesteld.
De avondklok is ingesteld, omdat de
autoriteiten moeilijkheden vreesden
van de kant van de talrijke Kongolese
arbeiders die deze maand geen loon
hebben ontvangen.

MISSIE VAN KATANGA
De minister van Financiën van de

Kongolese provincie Katanga heeft in
BrUssel verklaard dat zijn regering niet
zal afzien van de eis tot onafhankelijk-
heid. Hij leidt de missie naar de Vere-
nigde Naties, die de zaak van de provin-
cie aan de Verenigde Naties zal voorleg-
gen-
België, aldus de minister van Financiën,
heeft ons gedwongen met Kongo samen
te gaan hoewel wij van te voren duide-
lijk hebben laten weten dat wij onaf-
hankelijk van de centrale regering in
Leopoldstad willen zijn.
Het minste dat België( nu kan doen, zei
hij, is ons officieel erkennen. De missie
uit Katanga liet in Brussel, waar zij op
doorreis naar New Vork korte tijd ver-
bleef, uitkomen, dat zij de muiterij van
de Kongolese troepen beschovwde als
een oompiot van Loemoemba.

ZWEEDS ECONOOM
De secretaris generaal Hamarskjoeld

heeft een Zweedse econoom Wiener ge-
vraagd, de helpende hand te bieden bij
de economische opbouw van Kongo.
Wiener heeft Nigeria geholpen een
mijn-concern op te zetten- Nu staat hij
de Kongolese regering bij en heeft de
leiding op zich genomen van de techni-
sche en economische administratie van
de Verenigde Naties in Leopoldstad-
De econoom staat vrijwel alleen voor
eijn enorme taak, omdat Kongo zelf
Keen mensen heeft met voldoende ont-
wikkeling om hem te kunnen helpen-
Hij meent dat. een algemene economi-
■ohe ineenstorting van Kongo voorko-

men kan worden, maar daarvoor is een
bedrag nodig van 340 miljoen dollar per
jaar-

WELKOM
Na een wekenlange reis, om Afrika

en Australië heen, nadert het Smaldeel
Vijf nu het doel van zijn tocht: Neder-
lands Nieuw Guinea.

Morgenochtend, zo is het piau, zullen
de lang verwachte schepen de haven
van Hollandia binnenlopen, en daarna
zullen de bewoners van Nieuw Guinea
de gelegenheid krijgen om de ongeveer
1500 opvarenden op prettige wijze met
dit deel van het Koninkrijk te doen ken
nis maken. Gezien de vele voorberei-
dingen die getroffen zijn en de vele
ontmoetingen die op hjet/ programma
staan, twijfelen we er niet aan, of het
enthousiasme dat de komst van het
Smaldeel verdient, zal zich allerwege
doen gelden.

In Nederland zelf heeft niet iedereen
zich verheugd getoond over de reis van
het Smaldeel- Sommigen zagen er een
internationale uitdaging in, die beter
adhterwege had kunnen blijven. Vlag-
vertoon, zo werd naar voren gebracht,
zou in de huidige wereld op de mensen
voor wie het bestemd is niet de indruk
maken die men er van verwachtte.

Dit roept bij ons de vraag op voor
wie dit vlagvertoon eigenlijk bestemd
is, voor het buitenland of voor de be-
woners van Nieuw Guinea.

Zij die in Nieuw Guinea wonen en
werken bezien de wereld noodzake-
lijkerwijs anders dan zij die in Nederl-
-land verblijven. Voor de gemiddelde
Nederlander is Nieuw Guinea lange tijd
niet meer geweest d|an een groot stuk
oerwoud met primitieve mensen, waar
ruzie om was met Indonesië. Pas gedu-
rende het laatste jaar is er in Nieuw
Guinea een binnenlandse dynamiek op
gang gekomen, van voldoende propor-
ties om de aandacht in Nederland te
trekken. Nederland gaat geleidelijk be-
seffen dat er een ander Nieuw Guinea
bezig is te ontstaan, dat uit meer be-
staat dan uit oerwoud en primitieve
mensen-

Nog niet overal is men zich deze ont-
wikkeling echter voldoende bewust. Nog
steeds, zo lijkt het, houden de interna-
tionale complicaties rond Nieuw Guinea
de geesten in bepaalde Nederlandse groe
peringen meer gevangen, dan dat wat
er in Nieuw Guinea zelf gebeurt- In
die kringen ziet men daardoor wellicht
over het hoofd, dat het vlagvertoon wel
eens in de eerste plaats van waarde
kan zijn voor de bewoners van Nieuw
Guinea zelf-
Het bezoek van het Smaldeel is immers
het eerste duidelijke teken dat de Ne-
derlandse regering bereid is de con-
sequenties te aanvaarden van de taak
die zij in Nieuw Guinöa op zi^h heeft
genomen- Het betekenUbepaald niet dat
Nederland hiermee wil zeggen, dat
Nieuw Guinea moet blijven wat het is-
Integendeel, we willen de komst van het
Smaldeel opvatten als een aanmoedi-
ging aan hen, die bezig zijn om Nieuw
Guinea naar zijn uiteindelijke bestem-
ming te voeren. Het betekent dat Ne-
derland zich ernstig zal inspannen om
er voor te zorgen, dat zij die werken
aan de economische en politieke ont-
wikkeling van het land. v&n wejke
landaard zij ook mogen zijn, hun taak
zullen kunnen volbrengen, zonder op
een ongelegen moment door een buiten-
landse indringer te worden lastig ge>-
vallen. Als zodanig moet het bezoek van
het Smaldeel voor ieder die het goed
met Nieuw Guinea meent een aanspo-
ring zijn, om zijn aspiraties met extra
energie fe verwezenlijken, en het is
daarom dat we het Smaldeel Vijf har-
telijk welkom heten in Nieuw Guinea.

Niiuw-Suioea Koerisr
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
Drs. N. STREEFLAND

Redactie en Administratie
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maand
fl 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabon nementen
fl fi.so per mnd- fl 17,50 per kwart.

Advertentie tarieven
fl 0,40 per mm. Bij contract (ten-

minste 1000 mm) fl 0,36 per mm
Familieberichten fl 0.32 per mm

Agente te Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN"
Agent te Manokwari: Hr. Lontho



Wat denkt Hoi ar na van het bezoek van
de „Karei Doorman" ?

vraaggesprekKen met vooraanstaandeburgers
Naar aanleiding van de komst van

het Smaldeel Vijf te Hollandia hebben
we een aantal prominente ingezetenen
van onze stad een drietal vragen voor-
gelegd-

Deze vragen luidden:
le Hoe staat U tegenover het bezoek

van de Karel Doorman aan Nieuw
Guinea?

2e Acht U dit bezoek van betekenis
voor de binnenlandse politieke ont-
wikkeling van Nieuw Guinea?

3e Acht U de mogelijkheid aanwezig
dat er door dit bezoek een beter
economisch klimaat in Nieuw Gui-
nea ontstaat?

De heer TH. HUT, vertegenwoordiger
van de KPM te Hollandia, antwoordde
op vraag 1: Het zenden van de Karel
Doorman acht ik een volkomen juiste
maatregel.
Ten aanzien van vraag twee aarzelde
hij. Ik hou niet van dit soort politieke
vragen was zijn eerste reactie. Toen
na. eriig nadenken: Wanneer led 'uj-t
het zenden van de Karel Doorman
blijkt dat we een vaste koers gaan va-
ren, dan verwadht ik er een gunstige
politieke invloed van.
Ten aanzien van de eventuele econo-
mische invloed van het bezoek kwam
hij tot de zelfde conclusie: Indien men
een vaste koers gaat varen, dan zal dat
de economische ontwikkeling ten goede
komen.
De heer P.G- WERTWIJN, hoofdverte-
genwoordiger van de Nigimij, was min-
der openhartig, We stoorden hem in een
bespreking en toen hij de vragen had
gezien zei hij: Ik doe niet aan politiek-
Als handelsman kan ik me dat niet
veroorloven-
"Maar vraag drie" hielden we aan: Acht
U het bezoek van economische bete-
kenis? Bepaald wel was zijn antwoord-
In welk opzicht? Vroegen wij weer. Dan
kom ik weer op politiek terrein en U
weet ......
De heer E.W- ARIO SOERIOWARDO-
JO, voorzitter van het Veteranen Le-
gioen, formuleerde zijn antwoorden
zorgvuldig: Hij stond zeer positief te-
genover het bezoek van de Doorman.
Er bestond een zekere angst in Nieuw
Guinea, aldus de heer Ario. Velen
trachtten om terwille van de veilig-
heid van hun gezinnen elders een be-
staan te vinden. Deze angst is nu ver-
dwenen- Men ziet dat Nederland pal
staat om dit gebiedsdeel te verdedigen.
Ook de binnenlandse politieke invloed
achtte hij belangrijk: In zijn veelvul-
dig contact met autochtonen merkte hij
dat zij die Nederland welgezind wa-
ren zich vrijer gingen uiten nu de on-
zekerheid met betrekking tot de Neder-
landse politiek was weggenomen.
Ten aanzien van het economisch belanS
van het bezoek onthield hij zidh van
een oordeel-
De heer M-W- KAISIEPO, vooraan-
staand autochtoon, ambtenaar bevol-
kingsvoorlichting, zei: Ik wil U mijn per
snonlijke mening geven, waarvan ik
weet dat ze door vele anderen van mijn
volk wordt gedeeld: Wij zijn zeer in-
genomen met de komst van de Karel
Doorman- We beschouwen het als een

teken, dat Nederland de loyaliteit van
het volk van Nieuw Guinea eindelijk na
15 jaar beantwoordt.
Nederland heeft al vijftien jaar met
woorden de Papoea verzekerd dat het
zijn verantwoordelijkheid ernstig neemt.
Maar nu hebben we pas een toezegging
die beter is dan woorden.
Deze toezegging geldt niet alleen de
Papoea's, maar alle blijvers van Nieuw
Guinea. Als zodanig is ze van grote
betekenis voor de politieke ontwikkelin"
van Nieuw Guinea-
Ook voor de economische ontwikkeling
van Nieuw Guinea achtte hij de komst
van de Karel Doorman van belang om-
dat de kapitaal-bezitters eindelijk wis-
ten waar ze aan toe waren.
De heer H. NIJHUIS, voorzitter van het
CWNG, stelde voorop, dat hij het als
een sympathieke kant van het bezoek
beschouwde, dat, er meer belangstel-
ling van Nederland voor Nieuw Gui-
nea uit mocht worden afgeleid- Hij be-
treurde echter dat het bezoek in een
bepaald politiek vlak getrokken was,
waardoor de rust eerder was vermin-
derd dan vermeerderd.
;Hij was voorts van mening, dat het
bezoek er voor de binnenlandse poli-
tieke ontwikkeling niet <zo vee^ fyoe
deed.
Een beter economisch klimaat achtte hij
bepaald niet te verwachten van het
bezoek, juist door de onrust die er door
de reis van de Doorman was gewekt.
Hij had liever gezien dat men de de-
fensie van Nieuw Guinea onopvallend
had versterkt.
De heer SO KHA TJONG, firmant van
Hwa Lian Trading Cy., stond zeer sym-
pathiek tegenover het bezoek van een
oorlogsbodem van dergelijk formaat-
Dit is de eerste maal dat de inwoners
van Nieuw Guinea zoiets kunnen zien,
merkte hij op. Het brengt veel vertier
in de stad.

De heer E.F. SIKMAN, eigenaar win-
kelbedrijf te Hollandia Binnen was be-
zig met het uitbetalen van de lonen aan
zijn personeel toen we hem de vragen
voorlegden. Hij hoefde echter niet
lang na te denken om zijn antwoorden
te formuleren.
Hoe ik tegenover het bezoek sta? sym-
pathiek meneer.
En ik vind het bezoek zowel voor de
politieke als voor de economische ont-
wikkeling zeer belangrijk. Het geeft de
mensen die hier werken vertrouwen en
rust, en dat is een onmisbare voorwaar-
de voor een bloeiend bedrijfsleven.

Mr H.J-G- DAVIDS, voorzitter van
het comité Katholiek Beraad,
beantwoordde onze eerste vraag kort en
bondig met: "Zeer sympatiek".

Of het bezoek binnenlandse politieke
betekenis had?
"Het zal een hart onder de riem zijn
voor hen die Nederlandse steun bij de
ontwikkeling van Nieuw Guinea op
prijs stellen"
Economische invloed zou er van het be-
zoek nauwelijks uitgaan, meende Mr.
Davids, vooral omdat de aanwezigheid
van het Smaldeel slechts van tijdelijke-
aard is.

De heer R.BENSCH, chef van de mo-
toren- en scooterafdeling van de Oran-

je garage te Hollandia:
"Hoe ik sta tegenover het bezoek van

de Karel Doorman? Het is interessant.
Wij hebben nog nooit zoiets gezien in
Nieuw Guinea." Over politiek en eco-
nomie wilde hij zich eerst niet uitlaten.
Maar als we op het punt staan om weg
te gaan, komt er toch een mening over
de politieke betekenis van het bezoek;
"Meneer ik heb op Java gewoond, ik heb
na 1945 grote legers zien komen en we
hebben twee politionele acties meege-
maakt, en het is nog misgegaan. Dus
wat moet ik van deKarel Doorman ver-
wachten?

Geen bezwaar

Naar wij vernemen zal er van hoger-
hand geen bezwaar tegen gemaakt wor-
den, indien Gouvernementsambtenaren
a.s. dinsdag ter gelegenheid van het bin
ncnlopen van het Smaldeel Vijf, pas
om 08-30 uur op hun werk verschijnen.

Veel belangstelling
sport wedstrijden

Het aantal liefhebbers voor deelname
aan de verschillende sportevenementen
is van de zijde van het Smaldeel zeer
groot,

Aan het tafeltennis- en badminton-
wedstrijden op woensdagavond 3 au-
gustus [Havenloods] zullen respectieve-
lijk deelnemen: 64 spelers [32 Hollandia
en 32 Smaldeel] en 56 spelers [28 Hollan
dia en 28 Smaldeelj].

Bij de badminton-wedstrijden zullen,
dubbelspelen de hoofdmoot vormen, bij
tafeltennis zowel enkel- als dubbelspe-
len-

Gezien het grote aantal ploegen voor
Volleybal,zal op donderdagavond 4 au-
gustus in de.Havenloods een extra tour-
nooi worden ingelast, met deelname van
de vijf beste ploegen, zowel van het
Smaldeel als van de Burgerij, die uit
het tournooi van dinsdagavond naar vo-
ren zullen komen.

Op donderdagavond zullen bovendien
judowedstrijden worden gehouden mei
deelname van Judoka's van het Smal-
deel.

Koning Hoessein van Jordanië heeft
een koerier met een geheime bood-
schap naar de Sjah van Iran gestuurd.
Algemeen werd aangenomen dat de
brief betrekking heeft op de crisis tus-
sen Iran en de Verenigde Arabische Re-
publiek over de facto erkenning van
Israël door Iran. Intussen gaat Cairo
met zijn pogingen bij andere Arabische
staten medestanders te vinden in de
anti-Iranse campagne.
De Iraanse ambassadeur in de Verenig-
de Arabische Replubliek heeft aanzeg-
ging gekregen het land te verlaten.
Hij is gisteren vertrokken- "
Ter overname: 1 stofzuiger, 1 box- Ter
overname gevraagd: 2 jongensfietsen
Leeftijd 8 a 9 jaar. Mevr. Bottema Bea-
trixlaan tel. 469. 2021
TE KOOP t.e.a.b.: Woonhuis met garage,
riant uitzicht ad. baai perc- R-V.O. 75 j-
Signal Hill gelegen a.d. weg-
IJskast merk "Frigidaire 110 ltr z.g.a.n.,
djatihouten bureau, 2 elect- wasmachil-
nes met wringers, 1 verdiepings 1-2
pers.bed. Te bevragen Ch. E- Persijn
tussen 7 v-m. t/m 7 u.n-m- 2025
SEDERHANA is op de avonden van 2
t/m 7 augustus gesloten. Vrijdag 5 en
zaterdag 6 aug. de gehele dag gesloten-

-2026



Christelijk militair Tehuis te Holl.geopend
Dank zij bijdragen van velen fraai resultaat

Hollandia is een aantrekkelijk en belangrijk bouwwerk rijker geworden-
Zaterdagmiddag om twaalf uur verrichtte mevrouw Van Wagensveld de echtge-
note van de scheidende beheerder vanhet oude tehuis, de opening van het
nieuwe Christelijk Militair Tehuis, door de handle over te halen van een
op het voorterrein opgestelde scheepstejegraaf- Haar man de heer E- van
Wagensveld hees even later de Nederlandse driekleur voor het gebouw, daar
bij geassisteerd door een lid van de Koninklijke Marine en van het Korps
Mariniers- Een grote schare militaire en andere autoriteiten gaf van zijn be-
langstelling blijk.

Het nieuw Christelijk Militair Te-
huis aan de Havenweg te Hollandia is
zaterdag onder zeer grote belangstelling
van de zijde van de Hollandiase mili-
tairen en burgerij officieel geopend-
Het echtpaar Van Wagensveld dat ge-
durende tien jaren het beheer heeft
gevoerd over het oude tehuis op de
Witte Olifant, speelde bij die opening
zeer terecht een belangrijke rol.

Na de eigenlijke opening verzamel-
den de aanwezigen zich in de ruime
zaal van het nieuwe gebouw, waar de
vlootpredikant Ds. HF. Kat als voor-
zitter van het bestuur van het Mili-
tair Tehuis een welkomstwoord sprak.
Vervolgens gaf hij het woord aan Ir»
A. de Wit, vertegenwoordiger van .de
Amsterdamse Ballast Maatschappij, die
het nieuwe tehuis heeft gebouwd.

De heer De Wit sprak er zijn vol-
doening over uit, dat het tehuis juist
voor de komst van de Karel Doorman
voltooid kon worden, ondanks de ver-
traging die hier en daar was opgetre-
den bij de levering van in Nederland
besteld materiaal- Hij overhandigde aan
de heer Van Wagenveld, die bij het
begin van de werkzaamheden de eerste
steen had gelegd, de zilveren
troffel met inscriptie, die daarbij pas-
te, en die ook met enige vertraging uit.
Nederland was gearriveerd.

Daarna droeg de heer De Wit het ge-
bouw aan Ds- Kat over. Deze dankte
hem in het bijzonder voor de finan-
ciële tegemoetkoming die de Amster-
damse Ballast Maatschappij had ver-
leend en verzocht hem om de dank daar
voor aan de directie in Nederland over
te brengen.

Kat sprak vervolgens een zegen
bede uit-
NIET MILITAIR TEHUIS

De Commandant Zeemacht, de Schout
bij Nacht G-J. Platerink, roerde even
het grote belang aan dat een militair
tehuis voor een militair onderdeel be-
tekent. Overigens was hij het niet eens
met dé gangbare benaming "militair!
tehuis". Hij meende, dat men beter kon
spreken van een "niet-militair tehuis
voor militairen", omdat men zich in
een werkelijk tehuis als militair be-
vrijd mocht voelen van de mïlitiaire;
discipline en de andere verplichtingen
die het uniform de drager er van op-
legt.
De Schout bij Nacht bracht voorts een
compliment aan het adres van de ont-
werper van het gebouw, de architect
Ir. Van Noortwijk, wiens creatie aan
alle eisen voldeed en bovendien de
suggestie van een romantische luxe op-
riep, aldus de heer Platerink-

Speciale lof kreeg* Ir. Van Noortf-
wijk voor het feit dat hij het ontwerp
geheel gratis had gemaakt.

Aan het slot van zijn toespraak droeg
de Schout bij Nacht de fontein op het
terras over, die door de Koninklijke Ma-
rine was geschonken-

-Ds. Kat noemde vervolgens de velen,

die op enigerlei wijze hadden bijgedra-
g|en tot de totstandkoming van hei
nieuwe gebouw:

De Resident van Hollandia, Mr. Ei-
brink Jansen, die zich vele hoofdbrekens
heeft getroost om deze ideale plaats
voor het tehuis beschikbaar te krijgen.
Voorts de heren Berretty, Boshuizen
Bovenberg en Kremers, die allen be-
langrijke technische steun verleenden.
VELE GIFTEN

Financiële bijdragen waren ontvan-
gen van hen die de fancy-fair des-
tijds tot een groot succes maakten, en
voorts van de Hollandse Beten Maat-
schappij, van de Bouwmaatschappij
Hollandia en viain de Industriële en
Aannemingsmaatschappij VAM, die ro-
yale giften in geld en in natura schon-
ken.
De scheepvaartmaatschappijen in Nieuw
Guinea bleven niet a,chter en het perso-
neel van deze bedrijven zal dan ook
steeds een gastvrije ontvangst in het
tehuis genieten, aldus Ds Kat-
Grote giften werden ontvangen van de
heer Eerenvelt en de firma Mariens.
Speciale dank ontving ook de heer
Kingma voor zijn aandeel in de aanleg
van de electrische installatie en de ge-
luidsapparatuur-
Mevrouw Platteel bood een aantal lam-
pen aan boven de leestafel, zo vervolgde
Ds Kat- De dames Veerman schonken
reeds herhaaldelijk belangrijke giften
en hun laatste gift kon worden bestemd
voor de aanschaf van een pingpongtafel
en toebehoren.
De goede gevers van de geluidsinstal-
latie, bandrecorder en radio wensten
onbekend te blijven.

De kerkeraad van de E.C-K. schonk de
paramenten voor de avondmaalstafel en
de kansel. De Zending zegde etnografica
toe. Ds Veening, de voorganger van Ds
Kat, die inmiddels reeds naar Neder-
land is vertrokken, maar destijds het
initiatief tot de bouw van het nieuwe
tehuis had genomen, had een terrafjamp
aangeboden. Dr Rienks schonk een tuin-
parasol en de heer Baldee een avond-
maalstafel- De heer Van Doornik, hoofd
CBL was op vele wijzen behulpzaam bij
de totstandkoming van het gebouw.
MOZAIK

Tenslotte voerde het woord, de Com-
mandant Maritieme Middelen de Ltz. I
P.J. Dierx, die zidh er over verheugde
dat de militaire gemeenschap bij de op-
bouw van Hollandia gelijke tred hield
met de andere sectoren van de samen-
leving [Hij zegde namens de te Hollan-
dia gelegerde militairen een mozaik toe,
bestaande uit de tekenen van de dieren-
riem dat als wijzerplaat zou fungeren
voor de eleetrisehe klok. Het mozaik is
echter nog zeilende].
De Vlootaalmoezenier Pater Even, me-
moreerde een naar elkaar toegroeien
van Protestanten en Katholieken- Vroe-
ger werd aan de ingang van een militair
tehuis als het ware eerst je doopbewijs
gevraagd, aldus pater Even, maar nu

verheugde hij zich als priester van de
Katholieke kerk over de opening van dif
Christelijk militair tehuis en hij zou de
Katholieke militairen aanmoedigen om
er binnen te gaan-
De telegrafist Zwart, sprak als laatste
en bracht de dank van de militairen
over aan het bestuur van het militair
tehuis-
FRAAI GEBOUW

Het nieuwe gebouw wordt door des-
kundigen het mooiste militaire tehuis
van Nieuw Guinea genoemd- Het be-
staat uit een grote zaal, aan de zeezijde
open en aansluitend op een terras met
pergola. Voorts is er een leeszaal en ecia
woning voor de beheerders- Deze laatste
dreigde echter door het vertrek van de
heer en mevrouw van Wagenveld zon-
der bewoners te blijven. De heer en
mevrouw van Wagenveld hebben zich in
de loop der tijd een belangrijke plaats
verworven in de militaire gemeenschap
van Hollandia en het moet hun wel aan
het hart gaan dat zij juist nu er zon
prachtig nieuw gebouw gereed gekomen
is, hebtoen moeten besluiten om over en-
kele weken naar Nederland te vertrek-
ken.
Ze zouden nog graag in de tropen blij-
ven, zo deelden zij ons mede, maar om-
dat de hjeer van Wagenveld al bijna 70
jaar was, meende hij dat hij zijn taak
moest overgeven aan een ander. Een
opvolger is er echter nog niet gevonden.
Gelukkig mocht de korporaal Van Kuy-
en en zijn echtgenote zich 'tijdelijk met
het beheer belastan, zodat men een be-
heerderloos tijdperk kon vermijden.
Zo moge duidelijk zijn: velen hebben
een bijdrage geleverd aan dé totstand-
koming van het gebouw en het resul-
taat kan de toets der kritiek glansrijk
doorstaan. Het is een aanwinst voor de
militairen en voor Hollandia.

Voetbalprogramma tijdens
bezoek smaldeel

Het officiële voetbalprogramma be-
staat- uit 2 gedeelten nl-:
le De officiële wedstrijd op woensdag

3 augustus Hollandia — Smaldeel V-
-2o Een bliksemtournooi tussen de

vertegenwoordigende elftallen van
het Smaldeel^ de Marine en de bur-
gerij-

Het elftal van Hollandia zal iets
sterker uitkomen dan in Port Moresby,
omdat toen enkele spelers door omstan-
digheden de reis. niet konden meemaken-
De wedstrijd, die te Berg en Dal wordt
gespeeld [aanvang 16.30 uur] zal worden
voorafgegaan door de hockeywedstrijd
Hollandia — Smaldeel V.

Het bliksemtournooi tussen de verte-
genwoordigende elftallen wordt in twee
poules verspeeld- Dinsdagmiddag aan-
vang 15.30 uur op het terrein Noordwijk
De finale tussen de twee poule-win-
naars vindt plaats op Donderdag 4 au-
gustus op het terrein Berg en Dal aan-
vang 16.30 uur. Hieraan voorafgaand
wordt de handbalwedstrijd Hollandia -Smaldeel gespeeld.

De indeling van de bovengenoemde
pcJules is

Poule I Poule II
Karel Doorman I Karel Doorman II
Jagers Zeemacht
VBH VHO

Doordat de kracht van de Smaldeel
elftallen vermoedelijk hoger zal liggen
dan de Hollandia-teams beloven het in-
teressante wedstrijden te worden.



"REK THEATER"
Rex vertoont heden maandag 1/8 en
dinsdag 2/8 de zeer sublieme

"NO TIME TO DIE"
[De zwarte baretten]

met Victor Mature, Leo Genn
Een historisch verhaal van de zwarte
baretten dat zich afspeelt in de woestijn
van Egypte.
Een film vol actie, Spanning en Moed,
SPOEDIG "HELL'S CROSSROAD"
in Cinemascope.
VERWACHT in REK "HET DAGBOEK
VAN'ANNE FRANK"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 1/8 slechts voor een
avond "STAND AT APACHE RIVER"
Een Indianenfilm anders als alle andere,
spannend tot de laatste meter.
Met Stephen Mc Nally, Julia Adams
en Hugh Marlowe.

Morgen 2/8 en overmorgen 3/8
FRANKIE VAUGHAN in zijn glansrijke
rol in de jeugdfilm

"DANGEROUS YOUTH"
[Gevaarlijke jeugd]

Wat gebeurt er als het leger de" hand
heeft gelegd op de koning van de ROCK
en ROLL? Hij heeft te veel haren op
zijn hoofd, te veel jive en teveel meisjes
die niet thuis willen blijven
en veroordeelt door de gemeenschap die
hij haat- Mist U deze film niet!
Sentani morgen 2/8: SERGEANT HAS-
SAN met P- Ramlße.

0 Vol gepasteuriseerd

" Gevitamineerd!

" Gezond Jn^ij____>^L—^^^

MARGARINE^S^
DE BESTE

en de LEKKERSTE.

Aan alle vrienden en kennissen in
Ned- Nieuw Guinea- Voorzover wij niet
in de gelegenheid waren persoonlijk
van U afscheid te nemen, wensen wij U
alsnog een goed verblijf en een prettige
tijd in Nieuw Guinea toe-

Fam. Stoffels a/b. m-s. Kasimbar. 2028

Niet in de gelegenheidzijnde persoon-
lijk afscheid te nemen, wens ik vrien-
den en kennissen een goed verblijf tos
en tot ziens-
Mej. G.A. Keiling, a/b Conney 1-8-1960

2028

Wegens het binnenlopen van het
Smaldeel V op dinsdag 2 augustus is de
Installatie van de N.V- Shell Nieuw
Guinea te Dok VIII om HALF NE-
GEN geopend.

Het Hoofd van de Residentie Water-
staatsdienst te Hollandia maakt hierbij
bekend, dat op 13 augustus 1960 om 10.30
te zijnen kantore te Hollandia zal wor-
den aanbesteed:

"DE UITBREIDING LAGERE ZEE-
VAARTSCHOOL TE HAMADI —HOLLANDIA"

Bestek en voorwaarden zijn vanaf 2
augustus 1960 tegen betaling van f 10,—
verkrijgbaar ten kantore van de R.W.D-
De aanwijzing zal plaatsvinden op 4
augustus 1960 om 10.00 uur op het ter-
rein van de Zeevaartschool.

"HET INDISCH TONEEL
GEZELSCHAP"

Nederlands gedeelte
Geven op zaterdag 6 en zondag 7 augus-
tus a.s.

"VOOR ORDE EN VREDE"
Toneeluivoering uit de 2e Politionele
Actie. Met een keur van extra nummers-
Hawaiian dans, Taria Mapia, Petik
Tjengkeh en nog veel meer-
Plaatskaarten a f 3,— bij GAD Buffet,
Sam Hing Kongsie en Sederhana- 2026

T
Ing. heden dagelijks GEOPEND:
van 10.00 — 13.00 en 17.00 — 2200 uur.
A/h- Imby-terrein, naast groentenwin-
kel Belle, "DE WIGWAM"

SNOEPTENT
2027

POLIKLINIEK SENTANI — IFAR
Tijdens de afwezigheid van Dr A. Meyer
[le helft augustus]
wordt het spreekuur te Sentani gehou-
den door Dr. H. Harms. Donderdags van
7.30 ulur — 10.00 uur.
POLIKLINIEK Binnen en Haven:
Dinsdag 2 augustus 1960
Aanvang Polikliniek 8.30 uur.

Bij de BODEMKUNDIGE AFDELING
van het Agrarisch Proefstation Dok II
kan geplaatst worden:
1 administratieve kracht, kunnende
typen- Salaris n.o-t-k-
Te melden op bvg. kantoor tussen 07.00
en 14.00 uur.

BOEKHANDEL GEBR. "TERLAAK"
SPECIALE AANBIEDING ! !

Ballpoint'» a f 0,45 per stuk-

voor mooie souvernirs
„MOONUGHT BAY"

Steeds heerlijke haantjes no. 2013

In verband met het binnenlopen van het smaldeel van
Hr. Ms. .KAREL DOORMAN"

doet het bestuur van de
HANDELSVERENIGING „HOLLANDIA"

een beroep op de leden om het personeel toe te staan om half 9
op het werk te verschijnen teneinde allen in de gelegenheid te
stellen deze voor dit gebiedsdeel bijzondere gebeurtenis te
kunnen gadeslaan.

Bestuur Handelsvereniging
„HOLLANDIA"

sss=s=_-—-.-.——■___ —--f
Het SrWAE-DEEL. heeft voor haar bezoek aan Hollandia
een nieuw huidje gekregen.

U verwelkomt het toch wel

OF» NBESJWE SCHOENEN ?

Wij bieden U een zeer ruime keuze uit de zojuist
ontvangen partijen

DAMES» HEREN
en Kïnclev* schoenen

Alle Maten-Vele Moderne Kleuren en Modellen-Diverse
Prijsklassen.

OP NAAR F*HAIRIWA. ■. . —■■-,■■■-■-,

_
tt ~ ..Jl
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