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zuisedse UNO-troepen op weg naar Katanga
Onder persoonlijk bevel van Hammarskjoeld

België heeft aan secretaris generaal Hammarskjoeld beloofd vrijdag al zijn
troepen uit Katanga terug te trekken. Di|t is in UNO-kringen meegedeeld.
Hammarskjoeld is uit ï%pw Vork naar Leopoldstad vertrokken met een Boeing
707 straalvliegtuig dat htem door de Amerikaanse luchtmacht ter beschikking
is gesteld. Gisteravond kon de UNO-secretaris in Lotpoldstad zijn en van-
daag wordt hij verwacht in Elizabethstod.

Daar zal kij aankomen met twee compagnieën 2weedse soldaten, die als eer-
ste UNO-troepen in Katanga zullen arriveren, onder Hammarskjoelds persoon-
lijk commando- Hamnkmskjojeld heeft vcrdsrr in New Y*rk met de ministersvan de regering Loemoemba volledige overeenstemming bereikt over maat-
regelen tot herstel van de orde in Kongo-

Twee compagnieën Zweedse soldaten
zijn op weg naar Katanga, en zullen
daar onder het persoonlijk bevel van
secretaris generaal Hammarskjoeld
staan-

Aanvankelijk werd gemeld, dat pre-
mier Tsjombe van Katanga met deze
gans van zaken instemde, maar later
werd weer bericht, dat hij niet aceoord
ging met de komst van de twee com-
pagnieën Zweedse UNO soldaten- Secre-
taris generaal Hammarskjoeld van de
Verenigde Naties telegrafeerde gisteren
aan Tsjombe dat hij geen voorwaarde
accepteerde verbonden aan de komst
van UNO eenheden naar Katanga, maar
dat hij wel bereid was uitvoerig met de
premier van gedachten te wisselen over
de bestaande problemen- Hammars-
kjoeld voegde er aan toe, dat hij van-
daag in Elislabethslla'd zou aankomen
vergezeld van de plaatselijke opperbe-
velhebber van de Uno strijdmacht, vannog een aantal UNO officials en van
de twee compagnieën Zweedse solda-
ten. Het schijnt nu dat premier Tsjombe
instemt met de komst van Hammars-
kjoeld zelf en zijn staf, maar niet met
die van 300 man UNO troepen. Tsjombe
wil nl. eerst met de secretaris generaal
praten-

LOEMOEMBA GEWOND
Bij botsingen in Leopoldstad tussen

aanhangers van Loemoemba en de A-
bako-oppositte is de premier licht ge-
wond- Hij kreeg een siteek in het ge-
zicht. De onlusten ontstonden door een
inval van politie en regeringsaanhangers
in het huis van de senaatsvoorzitter Ileo
tijdens een persconferentie. Drie van de
aanwezige Abakoleden werden gewond,
maar de politie die gealarmeerd was
door een list trok zich aanstonds terug
toen duidelijk werd wat er gaande was.

Buitenshuis stond een snel aangroei-
ende menigte, die zich op het nieuws
van de inval aanstonds in twee kam-
pen verdeelde. Er rukten politieverster-
kingen aan en premier Loemoemba

kwam aangereden in een auto. Terwijl
hij uitstapte werd bij herkend en aan-
gevallen door Abakoleden- Volgens nog
onbevestigde berichten werd er later
mitrailleurvuur gehuord en aoudan 'er
zestien gewonden ge/allen zijn-

Van regeringszijde werd later ontkend
dat üioemoemba werkelijk gewond zou
zijn-
NEUW KABINET IN BRUSSEL?

Uit Brussel komt het bericht dat men
daar het aftreden verwacht van de re-
gering Eijskens- De liberalen eoiuden
zich uit de coalitie met de katholieken
willen terugtrekken. Premier Eijskecis
Heeft een bezoek gebracht aan Koning
Boudewijn, naar algemeen wordt aan-
genomen om hem mede te delen dat een
nieuw regeringsprogramma dringend no
dig is.

Indonesische ambassadeur
bezoekt Herter

De Indonesische ambassadeur, Moe-
karto, heeft eert. bezoek gebracht aan
de Amerikaanse minister van Buiten-
landse Zaken, Herter, aan wie hij de
inzichten van zijn land inzake het ge-
schil met Nederland over Nederlands
Nieuw Guinea kenbaar maakte. Moe-
karto zei later tegen journalisten, dat
minister Herter de hoop uitsprak dat
een vredelievende oplossing gevonden
kon worden.

Volgens de ambassadeur is een kri-
tieke situatie ontstaan door het zenden
van het Smaldeel V naar de wateren
rond Nieuw Gluinea. Hij zei te hopen
dat de vrede bewiaard kon blijven door
ingrijpen van de Verenigde Naties- Hij
wilde echter niet zeggen of Indonesië
de kwestie Nieuw Guinea weer voor
de Verenigde Naties zal brengen.

Djuanda voldaan over
communistische aanbiedingen
De Indonesische premier Djuanda

heeft in Singapore verklaard, dat zijn
land in principe de voorwaarden voor

de communistische hulp heeft aanvaard-
Hij was in Singapore op de terugreis
van een zesweeks bezoek aan de com-
munistische landen- Hij voegde aan zijn
verklaring echter toe: "Wij hebben geen
haast" Djuanda zei: "Het stelt iemand
op zijn gemak te merken dat er nog
landen zijn die Gredieten willen ver-
strekken- Deze aanbiedingen zouden
worden bekeken in het licht van het
achtjarenplan van Indonesië, dat de ves
tiging van industrieën, communicaties
en transport beoogt-

AMSTERDAM - SYDNEY
IN 34 UUR

Een aanzienlijke bekorting van de
reistijd op een a(antal diensten naar
het Verre Oosten is een der belang-
rijkste gegevens van de nieuwe dienst-
regeling van de KLM, die 18 oktober
ingaat. Na ingebruikstelling van de DC 8
straalvliegtuigen, zal de reis naar To-
kio via Zuidoost-Aziè" bekort worden
van 46 uur tot 28 uur, een tijdsbespa-
ring dus van 18 uur. De reistijd van
Amsterdam maar Biak en Sydney zal
na invoering van de DC 8 met een hjel«
dag worden bekort, nl. van ruim 56 uur
tot ruim 34 uur.
Eind november zal ook Singapore met
Amsterdam verbonden worden met de
DC 8 w|at een bekorting betekent van
de reisduur met ruim 6 uur.
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NATIONALISME
Nieuw Guinees nationalisme onder de

Papoea's is niet nieuw, maar tot voor
kort heeft het meer de kenmerken ge-
dragen van een sentiment dan van een
ideologie. Voor het eerst heeft dit natio-
nalisme nu echter een duidelijke formu-
lering gevonden op de partijbijeenkomst
van de Partei Nationaal te Hamadi op
woensdag jl.
HOE ZIJN DE REACTIES?

De Papoea heeft kalm gereageerd, en
datpleit voor hem- Ongetwijfeld hebben
velen zich als lid van de nieuwe partij
opgegeven, maar een werkelijke massa
beweging is Parna vooralsnog niet ge-
worden. Dat was ook niet te verwachten
want Nieuw Guinea kent geen massabe-
volkïng, zoals Djakarta of Leopoldstad-
Vele Papoea's, in hfcm zelfbewustzijn
gesterkt door de denkbeelden die op dè
vergadering geuit zijn, verklaarden niet
temin doodnuch,ter, dat ze eerst eens
wilden aanzien hoe de zaak zich zou ont-
wikkelen-

De uitgezonden krachten, Europeanen
met alle garanties van een stevig con-
tract, hebben al dan «iet geïnteresseerd
kennis genomen va?n de geboorte van de
nieuwe partij, velen zelfs met sympa-
thie-
Voor zover er verontrusting valt te con-
stateren is dat bij de groep der niet-au-
tochtone "blijvers", en dan in het bij-
zonder onder de uit Indonesië hierheen
gekomen Europeanen- Personen uit deze
groep veszekerden ons er van overtuigd
te zijn, dat als er nu een schip door de
regering zou worden gecharterd, dat
enkele honderden Europeanen tegen
goedkope tarieven naar Nederland zou
brengen, het in een oogwenk zou zijn
volgeboekt.
We hebben reeds eerder opgemerkt dat
een vrij groot aantal Europeanen de
laatste tijd naar Nederland vertrekt.
[Uit Hollandia: vorige maand 30, deze
maand 100, volgende maand ongeveer
150]. De tendens om Nieuw Guinea te
verlaten, niet zozeer gebaseerd op angst
ais wel op het besef dat er hier geen
toekomst voor de betrokken groep is, is
door de vergadering te Hamadi ver-
sterkt-
Een opkomend nationalisme in een ko-
loniaal land heeft bepaalde kenmerken
die de Indische Nederlander reeds el-
ders heeft leren kennen:
Het mobiliseren van de voordien passie-
ve autochtone bevolking teneinde de
politieke macht te verwerven, en voorts
een streven om de politeke [bestuurs en
politie] functies met autochtonen te be-
zetten-

Talloze landen zijn Nieuw Guinea in-
middels op de weg van het nationalisme
voorgegaan en wanneer we een lijst van
al die landen zouden opstellen, dan zou
blijken dat lang niet overal de over-
Sracht van bevoegdheden die het natio-
nalisme nastreeft, zonder ongelukken is
verlopen. In andere landen, en we den-
ken daarbij bijvoorbeeld aan Suriname
waar ook nationalisme bestaat, is alles
echter in goede harmonie geregeld:
Wat mag men nu in Nieuw Guinea verv
wachten?

Er zijn enkele factoren, die de positie
van het Jl. woensdag gepresenteerde na-
tionalisme enigszins anders maken, dan
in vele andere landen- Elders in dit
blad publiceren wij een interview met
de Directeur van Binnenlandse Zaken,

dat werd afgwnomen voordat de verga-
dering te Hamadi plaats vond. U ziet,
dat met name wat de vonming van een
nationaal ambtenarencorps betreft, de
plannen van de overheid nauwelijks
minder ver gaan dan PARNA nastreeft.
Het bestuur kampt met een tekort aan*
personeel en wil graag zo gauw mogelijk
Papoea's voor de hogere bestuursfunc-
ties opleiden en wel op de wijze als door
Kirihio bepleit- Dit betekent, dat er in
Nieuw Guinea voor de verwezenlijking
van de nationalistische aspiraties nau-
welijks strijd geleverd zal behoeven te
worden. Dit geldt in nog sterker
mate voor de instelling van de Nieuw
Guinea Raad met zijn grote bevoegdhe-
den, die geheel op initiatief van de Ne-
derlandse regering tot stand komt-

De uitwassen van het nationalisme die
in veel landen ontstonden als een ge-
volg van verbittering, zijn in Nieuw
Guinea daardoor minder waarschijnlijk-
Het feit dat de heren Wajbi en Kirihio
hjun toespraken hielden met op de ach-
tergrond de Nederlandse driekleur en
een portret van HM- de koningin heeft
dan ook wellicht meer betekenis voor de
toekomst, dan alleen maar een goedkoop
gebaar-
In de eerstkomende jaren verwachten
wij geen politieke crisis-situ-
atie in Nieuw Guinea. Vele Europeanen
eullen waarschijnlijk toch vertrekken
omdat zij niet door de ontwikkeling ver-
rast willen worden. Zij zouden wellicht
blijven als zij van de Nederlandse re-
gering de garantie kregen dat zij, als de
nood aan de man £omt, allen gerepa-
tieerd zullen worden, zoals ook België
zijn mensen met alle middelen uit de
Kongo haalde- Zon garantie zou de ge-
moedsrust ten goede komen van hen
die eigenlijk niets liever wilden dp.n
hier rustig blijven werken en het zou
Nederland nu een migratieprobleem be-
sparen. We zouden de regering een der-
gelijke garantie, ernstig in overweging
willen gever-
Anderzijds iayuden we hen die op zitih
genomen hebben om het nationalisme in
Nieuw Guinea te leiden, willen aanra-
den om contact op te nemen met de
politieke leiders van Suriname en de
Nederlandse Antillen, teneinde van hen
te vernemen wat 't betekent om langs
wegen der geleidelijkheid de nationale
aspiraties te verwezenlijken. Als Suri-
name een voorbeeld zou kunnen zijn
voor Nieuw Guinea dan zou niemand
reden tot klagen hebben.

##Volledigheidshalve
In het artikel in de Nieuw Guinea

Koerier van zaterdag jl. over de oprich-
ting van de "Vertegenwoordiging Par-
ticulier Bedrijfsleven in Nieuw Guinea"
werden een aantal bedrijven genoemd
die reeds tot deze organisatie waren toe-
getreden. Men maakt ons er nu op at-
tent dat deze lijst van bedrijven niet
volledig was. De "Bouwmaatschappij
Hollandia NV", werd namelijk niet ge-
noemd, hoewel deze maatschappij tege-
lijk met de andere bouwbedrijven tot de
organisatie toetrad. Hiermede zij dus
alsnog gemeld, dat de Bouwmaatschap-
pij Hollandia lid is van de "Vertegen-
woordiging Particulier Bedrijfsleven
Nieuw Guinea"-

Ontwerp-klesordonnantie
gereed

Naar wij van bevoegde zijde verne-
men is de ontwerp-kiesordonnantie voor
de verkiezingen van de Nieuw Guinea
Raad in eerste instantie gereed.
Het ontwerp is voor advies aan de Re-
sidenten «1 de leden van de Raad voor
Volksontwikkeling gezonden, alvorens
aan de Ministee te worden aangeboden-

Tevens vernemen wij, dat het opstel-
len van kiezerslijsten de meeste moei-
lijkheden ondervindt niet bij de autoch-
tonen, maar bij de Europeanen en de
Chinezen in de steden. De Papoea's zijn
reeds uit en te na geregistreed maar dit
is niet het geval met de andere groepen.
Zoals bekend bestaat er in Nieuw Gmj-
nea wel een burgerlijke stand, waarin
geboorten, huwelijken en sterfgevallen
worden opgetekend, maar er is geen be-
volkings register, waarin men bijvoor-
beeld het verloop Van de bevolking zou
kunnen volgen. De medewerking van de
niet -autochtonen bij het opstellen van
de kiezerslijsten zal dan ook van het
grootste belang zijn.

eind 1960 eerste Huniers
inde ment

Wij meldden reeds, dat de Nederland-
se regering 't 4500 tons metende KPM
schip "Van Riemsdijck" heeft gechar-
terd om luchtmachtpersoneel voor de ver
dediging^ran Nw. Guinea over te bren-
gen en 1 a 2 jaar bij Biak dienst te
doen als behuizing voor de ludhtmacht-
groep van ca 400 man zolang er niet is
voorzien in een definitieve huisvesting
aan de wal. Toen de KPM zich gedwon
gen zag zich uit Indonesië terug te trek
ken is 't schip enkele jaren opgelegd in
Singapore. Het arriveerde een dezer da-
gen in Rotterdam om bij Verolme te
worden omgebouwd- Het luchtmachtper-
soneel dat 24 Hawker-iHunter straalja-
gers op Biak vliegende zal houden, is
thans vrijwel geheel aangewezen-
De overgrote meerderheid van het vlie-
gende en technisch personeel is in be-
roepsdienst- Er gaan ca- 40 dienstplichti-
gen mee, waarvan de meesten vrijwil-
ligers- De duur van het verblijf van de
luchtmacht is gelijk aan die van het
verblijf van de landmacht-

Het streven is er op gericht einde van
dit jaar de eerste Hunter in de lucht te
hebben. Het zal echter nog enkele maan
den van '61 in beslag nemen om op Biak
een volledige radar-apparatuur op te
bouwen die de toestellen in staat zal
stellen om ook onder slechte weersom-
standigheden te opereren.

Tsaad onafhankelijk
In West Afrika is gisternacht met

veel feestvreugde de vroegere Frans»
kolonie Tsaad tot onafhankelijk repu-
bliek uitgeroepen.

Tsaad kreeg al enige dagen geleden
een zekere vorm van zelfstandigheid
maar deze is nu compleet geworden-
Het voorlezen van het onafhankelijk-
heidsprogramma is bijgewoond door de
'Franse mstn!i^Her van Staat, die een
boodschap van president De Gaulle
meebracht.

Tsaad zal de goede betrekkingen met
Frankrijk handhaven, en lid van de
Franse Gemeenschap blijven-



Weinig animoin Nederland
voor bestuursdienst in NG

snelle papoeaniseritg van bestuur en politie
Woensdagochtend vond te Hollandia een ontmoeting plaats tussen de direc-

teur van Binnenlandse Zaken de heer Boendermaker en een aantal journa-

listen- In de loop van het vraaggesprek dat gevoerd werd, kwamen verschillen-
de aspecten van de bestuursvoering en de politieke ontwikkeling aan de orde-
De belangriikste conclusie was wel, dat er van de zijde van de overheid ernstig

naar wordt gestreefd om in de komende tien jaar zoveel mogelijk Papoea's op

te leiden voor het vervullen van belangrijke functies op het gebied van bestuur
en politie De beer Boendermaker achtte de mogelijkheid aanwezig, dat er in

1970 enkele tientallen Onderafdelingen door Papoea-bestuursambtenaren zou
den worden bestuurd. S

SNELLE ONTWIKKELING
Het doel van de serie ontmoetingen

tussen Diensthoofden en de pers was
oarspronkeWk' om de verschillende
hoofdstukken van de begroting 1969 na-
der te bezi©n- Maar met name voor de
begroting van de Dienst van Binnen-
landse Za^en had dit heel weinig zin,
want de begroting is door de snelle ont-
wikkelingreeds grotendeels achterhaald.

De instelling vaa streekraden zal in
een sneller terripo geschieden dan bij
het opstellen van de begroting was
voorzien- Er wordt ook veel meer aan-
dacht besteed aan de voorlishtihg van de
bevolking met betrekking tot de moder-
nE maatschappelijke ontwikkeling. De
fondsen voor deze extra activiteiten
kunnen binnen de reeds vastgestelde
begroting worden gevonden, maar het
impliceert, dat er een enigszins andere
verdeling Van het totaalbedrag over de
verschillende posten gevonden diende
te worden-

Het wag aanvankelijk de bedoeling,
om in de loop van dit jaar alleen de
voorbereiding van de streekraad Japen-
Waropejj te voitooien. Daar zijn echter
inmiddels de streekraden voor Fak-Fak
en Hollandia bijgekomen, terwijl men
vol§end jaar gereed wil komen met de
voorbereiding van de streekraden van
Radja Ampat en die van Ajamaroe en

daarna zou die van Merauke aan de
beurt komen- Ook de voorbereiding van
de Nieuw Guinea Raad betekent ten de-
le e=n verzwaring van de taak van de
bienst van Binnenlandse Zaken.

Het is bekend dat er de laatste- tijd

meer aandapht wordt besteed aan bevol-
kingsvoorlichting. Op verscheidene
plaatsen zün locale radiozenders met
hun uitzendingen begonnen en het ligt

in de bedoeling om in iedere afdelings-
hoofdplaats een sPeciale voorlichtings-

ambtenaar. te Plaatsen. Deze zou in be-
leidskwesties ondergeschikt zijn aan de
Resident en in technische aangelegenhe-
aen aan het hoofd van de Afdeling Be-
volkingsvoorlichting-

Het personeel voor dit gedecentrali-
seerde voorllchtingsappar;aat wordt ont-
trokken aan het Binnenlands Bestuur.
Reeds zijn de bestuursambtenaren La-
gerberg en Assink als voorlichtingsamfo-
t#naren resPectievelijk geplaatst te
j^airokwari en Biak. De AA's Minder-
houd en Herberts zijn speciaal belast
met het geven van voorlichting aan dej^arripong-bevolking over de Streekraden
0e extra fondsen [f 200000,— voor het
eerste jaar] Z ijn ten koste gegaan Van
de POS?T °Penlegging van het binnen-land' , waarvoor men toch niet voldoen-
de personeel haa.

TE WEINIG PERSONEEL

Hiermede komen wij aan een belang-
rijk punt: de personeelsvoorziening van
het Binnenlands Bestuur, d^e nogal wat
moeilijkheden ondervindt. De opleiding
vjan Administratieve Ambtenaren [A.
A.'s] te Hollandia wordt niet meer voort
gezet. Dè reden hiervan is ,dat de
aantrekking van Adm. Ambtenaren
een overgangsmaatregel was ten behoe-
ve van het districts-bestuur. Zolang er
nog geen Papoeas met een voldoende
scholing beschikbaar waren om de funor-
tie van districtshoofd op zich te! nemen,
wilde men deze posten toevertrouwen
aan de Administratieve Ambtenaren.
Naarmate de OSIBA echter meer en be-
ter opgeleide Papoea-ambtenaren afle-
verde werd de AA opleiding overbodig-
Zoals bekend1 zijn er momenteel onge-
veer 90 Papoea bestuursambtenaren
werkzaam, ven wie er 'n 20-tal 't vol-
ledig bestuur voeren over 'n district- Zij
doen dit zeer goed, zo merkte de heer
Boendemaker op.
[Ter verduidelijking: Nieuw Guinea is
administratief verdeeld in een aantal
Afdelingen bestuurd door Residenten-
ledere afdeling is verdeeld in Onderafde
lingen, bestuurd door onderafdelings-
chefs [HPB's]- ledere onderafdeling is
verdeeld in Districten]-
Voor de aanvulling en uitbreiding van
het hoger bestuurscorps heeft men zich
geheel willen richten op de aantrekking
van adspirant controleurs [met academi-
sche opleiding]- Er blijkt echter in Ne-
derland voor deze werkkring nauwe-
lijks belangstelling meer te bestaan. Dit
jaar werden er twaalf adspiranten aan-
gevraagd en er waren maar vier gega-
digden.
Het is ook niet aantrekkelijk om een
loopbaan te beginnen, aldus de heer
Boendermaker, waarvan je weet dat je
er je pensioen niet in zult halen.
Het laten studeren van AA's is een te
kostbare Wijze van recrutering-

SCHOLING VAN PAPOEA'S

Het personeelstekort dat op deze wij-
ze dreigt te ontstaan kan men op twee
wijzen oplossen: door Nederlandse amb-
tenaren te lenen van Nederland of door
het opleiden van Papoea's voor de ho-
gere bestuursfuncties- De eerste oplos-
sing heeft het nadeel, dat een tijdelijk
geleend bestuursambtenaar, juist als hij
ingewerkt zou zijn weer naar Nederland
terugkeert. Met name bij het Bestuur
kan men tijdelijke krachten niet goed
gebruiken. Daarom zal veel aandacht
besteed worden aan de tweede wijze
van recrutering: scholing van Papoea's.
Wanneer men deze scholing zou laten
verlopen via de HBS en Universiteit, al-

dus de heer Boeadermaker, dan aou er
te veel tijd .mee gemoeid zijn en daar-
om geeft men de voorkeur aan een eigen
scholing in Nieuw Guinea, gericht op
de behoeften van de ppaktijk.
Met name nu de opleidingsschool voor
inheemse bestuursambtenaren [OSIBA]
nog slechts toegankelijk is voor PMS-
abiturienten krijgen de Papoea-be-
stuursambtenaren een voldoende intel-
lectuele basis, om in de loop van tien
jaar opgeleid te worden tot controleur
en met de leiding te worden belast van
een onderafdeling. Die opleiding zou be-
staan in een afwisseling van praktijk en
voortgezette theoretische scholing. Voor
de opleiding van autochtoon politieper-
soneel heeft men soortgelijke plannen-
Het ligt ita de bedoeling om een nieuw
gebouw voor de Osiba te bouwen ta
Base G, zodat de bestuurs-en politieop-
leidingen gedeeltelijk zouden kunnen
worden gecombineerd.
In 1967 komen de eerste Papoea acade-
mici van de universiteit af en die kun-
nen ook in het overheidsapparaat 'wor-
den ingeschakeld-

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 14 augustus 1960

HOLLANDIA:
Pauluskapel 08.30 uur ds. W. Sirag.

Chr- Mil Tehuis 08.45 uur geen dienst.
Kloofkerk 18-30 uur ds- W- Sirag-

HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 08-30 uur ds- A.M. Middag

NieuweKerk 17.00 uur geen dienst.
IFAR 10.30 uur ds. A.M. Middag-

Nieuwtjes uit Nederland

— Niet alleen Hollandia, ook Den Haag

en Rotterdam hadden van hevige regen-
buien te lijden. In Den Haag ontstond
een chaos doordat straten blank kwal-
men te staan auto's in het water bleven
steken en 't verkeer vast liep- Politie en
brandweer kregen binnen anderhalf uur
ruim 2000 verzoeken om hulp-
In Amsterdam werden 35000 toeschou-
wers van een autospeedwaywedstrijd
in het stadion verrast door een wolk-
breuk- Voor de coureurs zpwel als voor
de toeschouwers was de aandigheid er
toen af.

ORIENTATIE - BEZOEKEN

Tenslotte deelde de heer Boenderma-
ker mede, dat er in de komende periode
Op vrij uitgebreide schaal Papoea's, die
al op een of andere wijze practisch
werkzaam zijn, voor oriëntatie naar
Nederland gestuurd zullen worden- In
september a-s- vertrekt een groep van
zes jonge ambtenaren onder leiding
van de heer Kaisiepo naar Nederland.
De staatssecretaris Bot hecht een grot*
waarde aan deze bezoeken voor eem
verruiming van het gezichtsveld van da
betreffende personen. Een volgende
keer komen wellicht onderwijzers aan
de beurt of mensen van nog een andere
categorie.



Nieuwtjes uit Nederland
— Uit de brandkast van een bouwbe-
drijf te Rotterdam stalen inbrekers met
veel moeite een bedrag van f 36.000,—.
Ze wisten niet dat er in een gewone kast
een veel groter bedrag voor het grijpen
lag en dat lieten ze dan ook liggen-
— Nu men-in Nederland handen te kort
komt in de industie, zodat er zelfs 2000
Italianen te werk gesteld moeten worden
heeft het comité NASSI [tot steun aan
spijtoptanten] de vraag gesteld, waarom
men in plaats van die Italianen geen
spijtoptanten uit Indonesië had kunnen
laten komen. Zij passen beter in het
Nederlandse volk dan de Italianen,
meent NASSI.

— In Japan is men zich met succes gaan
toeleggen op de teelt van bloembollen-
Op de Amerikaanse markt worden ze
als Nederlandse bollen aangeboden, en
wel tegen zeer lage prijzen-— In Bunrtik woont een kersenteler, die
op het idee is gekomen om kersen te te-
len onder plajstic. Het is gelukt ei het
voordeel is, dat de kersen later rijpen
dan in het volle zonlicht, zodat deze
teler nog met kersen aan de veiling
komt als zijn collega's al lang hun voor-
raden hebben verkocht-— De Nederlandse spoorwegen hebben
het gebruik van zakradio's in de treinen
verboden. Hoe draagbaarder de radio's
worden, hoe minder plaatsen nog vrij
zijn van lawaaierige muziek- Er zijn 'tal
van vacantiegangers die ook in de vrije
natuur de radio flink laten schallen, en
zo de anderen een rustige vakantie ont-
nemen.

De heer en mevrouw Van Dop-Tys-
aeling geven met grote blijdschap kennis
van de geboorte van hun zoon

JAN WILLEM
10 Augustus 1960
Thorbeckelaan 38, Barneveld-

no- 2118

DANKBETUIGING
Ook namens wederzijdse ouders be-

tuigen wij langs deze weg onze har-
telijlïe dank aan familie, superieuren,
vrienden en kennissen voor de betoon-
de belangstelling en spontane hulp in
het HBS-clubgebouw op ons huwelijk
op 10 augustus 1960 ondervonden-
Fam: F. van Beem-Van der Rest.

no- 2122

WIE ambieert een betrekking van
COMMIES REDACTEUR

bij het Kantoor van Bevolkingszaken te
Dok 11, welke plaats op 1 september
a.s. op vervulling wacht?

De NNGLM "De Kroonduif vraagt
voor de Stationsdienst in Hollandia e%n

MANNELIJKE KRACHT
met einddiploma MULO, die genegen is
op het vliegveld te wonen.
■\fcor wtoongejlfegenheid k|an eventueel
gezorgd worden- Salaris n.o-t.k.

JACHTCLUB
Vrijdag 12-8 film: BIGGER THAN LIFE
met James Mason.
Zaterdag 13-8: BRIDGEDRIVE
Maandag 15-8, 20.15 uur "JET PRESEN-
TATION" aangeboden door de KLM.
na afloop dansen m-m-v- The Jolly 6
Introductie door leden niet toegestaan-

A.R.K.A.
DE WAARHEID EN NIETS DAN DE

WAARHEID
wordt hedenavond opgevoerd voor de
ARKA in de Mulo-zaal, aanvang 20.00
uur-

no. 2120

s.a.v- Hercules, zondag 14-8 filmvoor-
stelling, aanv. 20.00 uur "NO LEAF NO
LOVE" met Van Johnson en Xavier
Cugat Leden/donateurs f 1,50 p.p.

no- 2119
WINKEL JOAN. Ontvfengen: Trevira
Dames-slips, ook in Bikini-model en pe-
riodiek bikini's in luxe verpakkingen-

no- 2121
In "De Wigwam" [Imby] heden saté en
loempiah- Morgen zaterdag: saté en
gado2. Zondag 14-8: nasi rawon en saté.

n0.2117
In 't Zeepaardje: zaterdag aanv- 20.30
uur Scholierenbal. Zondag aanvang 13.30
uur Roulette uitsluitend voor leden-

no- 2116

DIENST VAN GEZONDHEIDSZORG
Bij het Centoraal Ziekenhuis te Hol-

landia vaceert de betrekking van
SECRETARESSE-

Aanmeldingen dagelijks bij de Genees-
heer-Directeur van voornoemd zieken-
huis tussen 8. uur en 8.30 uur v-m., uit-
gezonderd op Dinsdag, Donderdag en
Zaterdag.

filmprogramma
REK vertoont hedenavond 12-8 in de
Jachtclub

"BIGGER THAN LIFE"
met James Mason in Cinemascppe.

OREENT THEATER
vertoont heden 12-8 voor het laatst

"MARA MARU"
met Errol Flynn, Ruth Roman en Ray-
mond Burr.
Het verhaal van roekeloze avonturiers
om een gezonken goudschat-
Haven morgen 13-8: "THE YOUNG
GUNS" met Russ Tamblyn, Gloria Tal-
bot en Perry Lop'ez. Met hun pistolen
ruimden zij iedere hindernis op. Zij
waren te jong om bang te zijn, daardoor
waren zij beruchter en gevreesder dan
de beruchtste bandieten van het Wilde
Westen.

Holl.-Binnen heden 12-8: "ANAK PON-
TIANAK"
Holl.-Binnen morgen 13-8: "MARA MA-
RU" met Errol Flynn-
Sentani zondag 14-8: "ANAK PONTI-
ANAK"-

I „Sitmar Line" 1
Ieklas Pnvtaufepn - Ieklas accomoöetie ccrecreatie (iwntaf, homp etc.)
General Ageney: NAVCOT Australië Pty.Ltd.

Afvaarten van Sydney naar Nederland
tot ultimo januari 1961 (goedkoop seizoen)

t.v. FAIR SKY route via Suez 31 augustus 1960
t.v. CASTLE FELICE route via Suez 8 oktober 1960
m.v. FAIRSEA route via Suez 23 oktober 1960
t.v. FAIRSKY route via Suez 10 november 1960
t.v. CASTLE FELICE route via Suez 11 december 1960
m.v. FAIRSEA route via Panama 12 januari 1961
t.v. FAIRSKY route via Suez 15 januari 1961

bespreek tijdig bespreek Veilig
Bespreek bij „INTERTOER"

Passagebureau INTERTOER
p/a Boekhandel Gebr. TËRLAAK Telefoon 93 en 92

Te koop aangeboden: 1 Hoover wasma-
chine f 90,—, 1 Kodak 8 mm camera
1 Weston belichtingsmeter f 120,—.

F. Mijlof, Jarmoh-Centrale
No. 2111

TE KOOP AANGEBODEN:
Z.g.a-n- scooter met kickstarter, 1 Philips
radio 1 Magie Box [platenwisselaar] met
versterker en twee luidsprekers

"MOONLIGHT BAY"
2114

hee,t on,vansen :

Gesnuite en gestpeepte
JongensblousQS

Jongens shorts
en Tpevïra pantalons.
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