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Russische hulp aan Loemoemha wekt
ongerustheid in endere landen

Drie leiders hebben gewaarschuwd tegen de interventie van de Sovjet-Unie
in de Kongolese zaken. Secretaris-generaal Hammarskjoeld verweet de Sovjet-
Unie dat de toestand in Kongo verergerd is nu de partijen daar van buiten-
af hulp hebben gekregen. *De Ghanese president heeft een beroep op Kongo gedaan zich te matigen
en in Washington waarschuwde president Eisenhower, dat zich een ernstige
situatie zou kunnen ontwikkelen wanneer de Sovjet Unie zou doorgaan met
de regering van Loemoemba vliegtuigen en vrachtauto's te leveren-

Secretaris-generaal Hammarskjoeld
heeft de Veiligheidsraad verzocht er bij
de ledenlanden van de UNO nogmaals
op aan te dringen zich niet te bemoeien
met de binnenlandse aangelegenheden
van Kongo.
Met dit verzoek deed de secretaris-ge-
neraal de Sodjet-Unine een verwijt te
dier zake, aangezien in een rapport aan
de raad Hammarskjoeld verklaart, dat
de toestand in de Kongo is verergerd
sinds enkele partijen van buitenaf hulp
hebben ontvangen-
Hammarskjoeld noemt dit in strijd met
de geest van de resoluties die door de
veiligheidsraad zijn aangenomen.

De secretaris-generaal heeft voorts
om een spoedige bijeenkomst van de
raad gevraagd om over 'n voorstel voor
financiële hulp aan Kongo te beslissen
"vaarin hij om een bedrag van 100 mil-
joen dollar vraagt om hiermee, zoals hij
zegt, met vreedzame middelen een einde
te maken aan de binnenlandse twisten-

Calwell: Nederland heeft niet
het recht HG aan Indonesië

over te geven
De Australische oppositieleider Cal-

well heeft in het Australische parlement
gezegd, dat de verklaring die in ds we-
reldpers toegeschreven werd aan minis-
ter Duns inzake de toekomst van Nieuw
Guinea zeer belangrijk was en hij heeft
naar aanleiding hiervan bij de Austra-
lische premier Menzies aangedrongen
ora te vertellen wat deze hieromtrent
wist.

Premier Menzies heeft zich hierover
laten inlichten en deed hierover mede-
deling aan het parlement.

Na de verklaring van premier Men-
zies zei de Australische Labourleider
Calwell, dat de Australische l|abour-
Party gelooft in een overeenkomst tus-
sen Australië, Nederland en Indonesië
om de vrede en de veiligheid van Nieuw
Guinea te verzekeren.

De heer Calwell voegde hieraan toe:
wij erkennen niet het recht van hetNederlandse volk om de inheemse be-
volking van Nieuw Guinea over te ge-ven aan de regering van Indonesië.

De Veiligheidsraad zal waarschijnlijk
vandaag of anders morgen bijeenkomen.

In Kongo heeft de minister vanVoorl-
ichting, Kasamoera, een nieuwe grond-
wet aangekondigd, waarin de functies
van president en premier zullen zijn
verenigd.
Men vraagt zich overigens af, \yat er nu
gaat gebeuren, sinds het Huis van afge-
vaardigden het ontslag dat president
Kasavoeboe aan premier Loemoemba en
het Kongolese kabinet aan de president
heeft gegev[.tl-.-ingedaan beeft gemaakt.
Verder zijn geen'positieve stappen doorhet Huis van Afgevaardigden onderno-
men.
Van de senaatvoorzitter Ileo, die door
president Kasavoeboe in de plaats van
Loemoemba als premier werd aangewe-
zen komen berichten binnen dat hij
druk bezig is met het vormen van een
nieuwe regering.
Loemoemba's kabinet heeft 2 ministers
verloren, nl- de minister van Buiten-
landse Zaken en de minister-resident
voor België.
Deze beiden hadden het decreet waar-
bij Kasavoeboe premier Loemoemba en
4 andere ministers naar huis stuurde,
mede ondertekend- Eerder had de mi-
nister-resident voor België verklaard
zich niet meer als minister te beschou-
wen.
OPROEP

PresMent Nkroemah van Ghana heeft
een beroep op de Kongolese regering en
het volk gedaan zich te matigen en al-
les wat de onafhankelijkheid van Kongo
in gevaar kan brengen na te laten-
Nkroemah ze: dat Ghana evenals ande-
re Afrikaanse landen bereid is om Kon-
go te helpen, waarbij hij echter niet
aangaf waanuit die hulp zou bestaan en
ook niet of zijn verklaring als antwoord
diende op Loemoemba's jongste verzoek
om wapens en vliegtuigen.
WAPENS

In Elizabethstad, de Katangese hoofd-
stad, landde een vliegtuig met 9 ton
wapens uit België, die volgens een ac-
eoord die voor de onafhankelijkheids-
verklaring werd aangegaan, bestemd
was voor het Kongolese leger.
UNO-militairen lieten toe, dat deze wa-

pens aan het leger van Tsombe werden
uitgereikt.
WAARSCHUWING

President Eisenhower verklaarde in
Washington de Sovjet-Russische inter-
ventie in Kongo te betreuren, waarbij
hij waarschuwde dat zich een ernstige
situatie zou kunnen ontwikkelen, indien
de Sovjet-Unie voortgaat vliegtuigen en
ander materieel aan de regering van
Loemoemba te leveren.

UNO-debat over Hongerije in
bijzijn van Chroestsjof ?

De UNO-vertegenwoordiger die spe-
ciaal belast is met het onderzoek naar
de Hongaarse opstand van 1956, sir Les-
lie Munro, wil het Hongarije-debat in
de komende assemblee bovenaan de
agenda plaatsen. Hij hoopt dat het de-
bat zal worden gehouden op een van
de eerste dagen van de zitting, als de
Russische en Hongaarse delegaties door
de premiers Chroestsjof en Janosh Ka-
dar worden geleid- Dit temeer omdat
Sir Leslie nooit toestemming heeft ge-
kregen om in Hongarije zelf een onder-
zoek in te stellen-

De leider van de Hongaarse poli-
tieke vljuchtelingen, heeft bij sir Leslie
Munro een verzoek ingediend om het
debat over Hongarije te houden
tijdens de aanwezigheid van Chroests-
jof en Kadar-

In kringen van de volkerenorganisa-
tie verwacht men dat ook de Verenig-
de Staten een dergelijk standpunt hul-
digen.
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Indrukken uit Australisch Nieuw Guinea (I)

POLITICI ZONDER KIEZERS
De Australische journalist Gavin

Souter, staf correspondent van de Syd-
ney Morning Herald heeft na cm. be-
zoek aan de beide delen van Nieuw
Guinea een serie artikelen geschreven
die ook voor onze lezers wellicht inte-
ressante gegevens bevatten-

Het artikel over Nederlands Nieuw
Guinea [de heer Souter verbleef hier
van 3 t/m 8 augustus] bevat in hoofd-
zaak een aantal interviews met voor-
aanstaande autochtonen, en de schrij-
ver blijkt zeer getroffen te zijn door de
ontwikkeling die deze personen in ver-
gelijking met de autochtone leiders in
Australisch Nieuw Guinea bezitten.

Deze interviews met personen die hier
voldoende bekendheid genieten willen
wij niet opnieuw publiceren..
Wel willen wij in een aantal afleve-
ringen weergeven welke indrukken de
heer Souter bij onze oosterburen op-
deed. Zijn eerste artikel heeft als kop:

POLITICI ZONDER KIEZERS: de elite
van Port Moresby.

Terwijl de Nederlanders in hun deel
van Nieuw Guinea een elite hebben ont-
wikkeld van mondige, politiek bewuste
Paipoeas, heeft Australië zijn best ge-
daan er een te vermijden-
Uiteraard hebben we gefaald-

De elite van Papua/New Guinea mag
dan volgens Nederlandse maatstaven
slecht geschoold en onmondig ziin, maar
toch oefent zij haar invloed reeds uit.
Ze zag het levenslicht in Port Moresby,
de grootste en meest cosmo-politische
stad van Panua/New Guinea.
Moresby heeft zijn eigen autochtone be-
volking, de geslepen maar enigzins on-
bekwame mensen van Hanuabada.
Belangrijker is echter, dat het een grote
groep van autochtone ambtenaren
heeft, afkomstig uit vele delen van het
Territory: Hulpartsen, onderwijzers,
inspecteurs van het ceoperatiewezen en
klerken- Vele van deze mensen bewonen
Góuvernements-huizen in de stads-
wijk Kaugere, en als ze daar niet wo-
nen, dan gaan ze er bijna zeker bij
vrienden op bezoek.
Kaugere is het centrum van de autoch-
tone samenleving. Het is een plaats
waar de "Keremas" de "Tolais" ontmoe-
ten en waar zij die afkomstig zijn uit
het Gulf-district kennis maken met hen
die afkomstig zijn uit de streek van de
Sepik rivier.

WELFARE SOCIETY
Twee jaar geleden werd er gevochten

in Port Moresby tussen manschappen
van het Pacific Islands Regiment en
enkele Kerema-migrantcn-
"Dit leek wel op varkens en honden",
zegt Maori Kiki, een Kercma laborato-
rium-technicus die zelf bij het opstoot-
je betrokken was.
"Ik dacht, laten we allemaal samen ko-
men, en zo vormden we de Kerema
Welfare Society, waarvan ik voorzitter
ben"-
Toen de minister voor de Territories,
Hasluck. vorig jaar Port Moresby be-
zocht, klaagde een deputatie van deze
vereniging over het loonpeil voor autoch
tonen.
Hasluck opperde later de gedachte, dat

de vereniging de zaak zou bespreken
met de "native employment board"-
Toen was het dat de vereniging contact
opnam met Dr. Reuben Taureka en ver-
scheidene andere niet-Kerema's, en zo
kwam de Papua en New Guinea Arbei-
ders Associatie tot stand, waarvan Dr.
Taureka voorzitter is-

De associatie steunde niet alleen de
Kerema Welfare Society met zijn suc-
cesvolle aanvraag bij de Employment
Board, maar ging ertoe over om een in-
drukwekkend programma op te stellen,
dat aan minister Hasluck bij zijn vol-
gend bezoek zou worden voorgesteld-
"Het was een gehele week werk, met te
weinig slaap", zegt Elliotte Elijah, een
ambtenaar van het cooperatie-wezen
afkomstig van de Trobriand eilanden,
die deelnam aan de debatten in de Kau-
gere Hall en waar het programma werd
uitgewerkt.
"Als de vergaderzaal werd gesloten gin-

gen we gewoonlijk naar Reubens huis
om nog verder te praten."

De Arbeiders Associatie mag dan eni-
ge hulp hebben gehad [van een Jjudte-
nant van het Leger des Heils, zo wordt
beweerd] in het bijschaven van het
laatste onderwerp van het programma,
en ze heeft aanzienlijke juridische hulp
gekregen van Mr. W-A. Lalor, van het
Crown Law Department te Port Mores-
by, maar de essentie van het program-
ma was het werk van de vereniging zelf: kort gezegd pleitte het voor een
uiteindelijke vereniging van Oost en

Nieuw Guinea, drong er bij Au-
stralië op aan een middenkoers te varen
tussen voortijdige zelfstandigheid en
ongerechtvaardigd uitstel, veroordeelde
de "black bastard"- of "bush kanaka"-
houding die door een minderheid van
Europeanen wordt aangenomen jegens
het volk van Papua New Guinea. en
legde de nadi-uk op de dringende behoef
te van het Territory aan autochtone
academici.

De elite van Papua New Guinea is
nog ernstig gehandicapt door zijn ge-
brek aan scholing.

Er is nog niemand ingeschreven aan
een instelling van hoger onderwijs en
slechts drïe autochtonen van het terri-
tory hebben ooit het "leaving certifica-
te" [einddiploma middelbare school] ge-
haald: Dalai Maniana is verpleegster ge
worden- Marie Sione wordt in Melbour-
ne opgeleid tot kleuteronderwijzeres en
Broeder Hillary is Katholiek priester op
het eiland Yule. Dit is alles wat/Austra-
lië heeft gepresteerd gedurende 'zijn
zestig jarenbestuur over Papua en veer-
tig jaar over New Guinea-

Slechts 48 autochtonen hebben het
Queensland Junior [intermediate] cer-
tificate gehaald. 49 anderen zitten dit
jaar voor hun Junior-
Zes zitten nu in Sub Senior op scholen
in Queensland, en twee jongens, Philip
Bou en John Natera, moeten dit jaar
eindexamen doen.
Bou zal waarschijnlijk de eerste au-
tochtone "patrol officer" [middelbaar
bestuursambtenaar] worden en Natera
schijnt kans te maken de eerste student
uit het Territory aan een Uninversiteit
te worden. Als hij zich laat inschrijven
gaat hij landbouwwetenschappen stude-
ren aan de universiteit van Sydney-

Ingezonden

ANTWOORD AAN GEDUPEERDE
"GROTE BEERDER"

Gaarne wilde ik [uitgezonden, verlof-
gerechtigd] bij deze enige reactie ver-
schaffen op het artikel van bovenge-
noemde in de N.G. Koerier van Woens-
dag 7 Sept- jl.

Met grote belangstelling heb ik ken-
nis genomen van het door U ingezonden
stuk over de passageprijzen van de
"Grote Beer"- Ofschoon zelf niet direct
hierin betrokken kan " ik er zeer goed
inkomen dat het allesbehalve plezierig
is, als men, denkende er met zijn spaar-
centjes nu wel te zijn, blijkt ver bene-
den de prijs gegokt te hebben.
Overgens: U dacht aan prijzen tussen
f 800,— en f 1200,— en U bent zeer
verontwaardigd over de "hoge" prijzen
van f 1490,— tot 1990,—
Hebt U er wel bij stilgestaan dat dit,
niet alleen betekent: vervoer naar Hol-
land [wat U per plane f 2400,— kost],
maar daarenboven: 2 maanden pension
geld plus vervoer van 2 m3barang?
U vergelijkt de prijzen met die op een
normaal passagiersschip. Ook dit schip
heeft nodig: zijn bemanning, zijn brand-
stof, zijn materiaal, zijn tijd. Goed, de
service is minder, daarom is de prijs
ook iets lager, maar niet tot f 800,—
waarvoor je per roeiboot nog niet in
Nederland komt- Wat verder het ver-
voer van kinderen in slaapzalen betreft:
is de afstand Hollandia—Nederland
niet iets langer dan de afstand Hollan-
dia—Sorong met alle [vervelings-, irri-
tatie-, enz-] gevolgen van dien?
Ik geloof beslist niet dat in deze over
een "maatregel tegen de kleine man"
gesproken kan worden.
Moge ik hier nog iets anders aan toe
voegen, wat niet alleen U, maar met U
zeer vele anderen aangaat- Ontegenzeg-
gelijk bestaat er momenteel in Nieuw
Guinea, vooral onder "de kleine man"
een uitgesproken drang om maar zo
gauw mogelijk weg te komen, naar Hol-
land, het land der beloften. Gezien de
politieke ontwikkeling van de laatste
tijd, daarenboven de ervaringen in In-
donesië van de meesten, zeer en zeer
begrijpelijk.

Maar nu wilde ik U een ding vragen:
is Holland wel zo het land der belof-
ten Ja, ik heb gemakkelijk praten; kan
iedere 3 jaar met verlof [overigens: als
Soekarno komt vraagt hij heus niet wie
er recht heeft op verlof en wie niet]-

Hebt U er aan gedacht:

— dat U, als U in Nederland een baan
wilt vinden, veel en relatief hoge diplo-
ma's over moet leggen?

— Het heel erg de vraag is of U binnen
een paar jaar een huis zult kunnen
krijgen?

— U grote kans loopt dan maar in een
of ander kamp of barak nummer zo
veel op de wachtlijst geplaatst te wor-
den?
i

— U in Nederland heel wat minder op
de voorgrond treed als kleine man met
een moeilijk verleden dan in Nieuw
Guinea?
Nederland is een zwaar overbevolkt
land en ieder heeft genoeg zorgen om
zijn eigenhoofd boven water te houden!

Vervolg op pag. 4



De Kadaster - affaire
verdediger bepleit andere muze van

vooronderzoek
Hoewel de uitspraak in de kadasteraffaire inmiddels heeft plaats gevonden

publiceren wij vandaag nog, terwilile van een volledig inzicht van onze le-
zers in deze affaire, een verslag vanhet door de verdediger in de zaak v.d.
W. gevoerde pleidooi-

HET PLEIDOOI
Mr. de Rijke, die de verdediging voert,
begint met de verklaring dat hij blij is
dat de magistraat met zijn vier eisen
tot vrijspraak hem een heleboel gras
voor de voeten heeft weggemaaid.
WANNEER SPREEKT MEN DE
WAARHEID?

Wat de laatste opmerking van de ma-
gistraat betreft, wil Mr- de Rijke naar

-voren brengen, dat, al slaat Mr- Jansen
zelf de eed ook hoog aan, er toch] nog
wel getuigen zijn die dit niet doen.
Volgens Mr. de Rijke ligt het verschil
in de getuigenverklaringen die voor de
politie en die welke tijdens de rechts-
zittingen werden afgelegd, niet zozeer
aan het feit dat men hier onder ede
staat als wel aan de persoon tegenover
wie men zich bevindt. Wanneer Mr. Jan-
sen bij 't vooronderzoek aanwezig zou
zijn, dan zou zijn persoonlijk overwicht
de getuigen tot het spreken van de
waarheid brengen, zelfs zonder eed.
"En dan zouden wij hier geen Marathon
zittingen hebben en eisen tot vrij-
spraak" aldus de raadsman.
ZO GLIBBERIG ALS EEN SLANG
Voortbordurend op het onderwerp van
de variabele getuigenverklaringen, stelt
de verdediger dat bij intensief navragen
door de landi-echter, K- en T. op hun
oorspronkelijke verklaring terug kwa-
men- En dat nog wel terwijl zij toch
beide getuigenissen onder ede aflegden.
En dan de hoofdcommies P. die zulke
bezwarende verklaringen aflegde: hij
knikte maar, zegt de raadsman, en zijn
verklaringen zijn zo glibberig als een
slang-
EEN FLAUW AFSCHIJNSEL VAN
WAT HET WAS

Mr- de Rijke heeft ernstige kritiek op
het accountantsrapport, dat zulke ver-
strekkende gevolgen heeft gehad.
Wat is uiteindelijk van dat rapport over
gebleven? vraagt hij. Veel feiten waren
niet te bewijzen, veel is weerlegd en
voor de feiten die strafrechtelijk kon-
den worden vervolgd, is een heleboel
vrijspraak geelst. Mr- de Rijke conclu-
deert dat wat er over is van het accoun-
tantsrapport nog maar een flauw af-
schijnsel is van wat het was-
Maar als gevolg van_dit zeer onvolledi-
ge document staat hier nu beklaagde
v/d. W. terecht.
TOT SCHANDE GEBRACHT
Verdediger noemt de beklaagde de
meest gewaardeerdekracht van de af-
deling Kadaster en Kartering.
Hij schildert v/d. W- als een kei in zijn
vak, die van drie professoren uitsteken-
de getuigschriften kreeg- En deze man
werd negen maanden lang tot schande
gebracht.
V/d. W- is een figuur, zegt de raadsman,
die onopvallend en rustig zijn werk ver-
richtte- Die door zijn ondergeschikten
op de handen werd gedragen. Die uit ei-
gen zak f 1200,— betaalde voor de aan-
koop van een filmprojectie-apparaat en
scherm, om de achterblijvende vrou-

wen van zijn jongens te laten zien hoe
hard hun echtgenoten in het veld voor
hen werken.
Met slechts MULO als basisopleiding
wist v/d- W. het door zijn uitzonderlijke
capaciteiten in recordtijd tot de rang
van academicus eerste klas te brengen-
En dat met een chef die bekend stond
om zijn zuinigheid in het voorstellen
van promoties-
Bovendien is v/d. W. een eerlijk mens,
zegt de raadsman. Hij is, na een vader-
lijke toespraak door Mr- Jansen, uit ei-
gen beweging naar de politie gegaan, cm
zijn eerste verklaring te herroepen die
hij uit loyaliteit tegenover zijn chef had
afgelegd.
Past in dit patroon geknoei met les-
geld? vraagt Mr- de Rijke.
WAARDE GETUIGENIS K. NIHIL

Hoe zit dat nu met die lesgelden? Ver-
dediger stelt dat de beschuldiging als
zou v/d. W. wederrechtelijk te veel
lesgelden hebben gedeclareerd, in hoofd-
zaak berust op de bezwarende getuige-
nis van Ir- K. Raadsman zou de waar-
de hiervan niku willen noemen. Deze
getuigekomt bv- op eigen initiatief heel
gedienstig met een staatje aandragen,
waaruit dan zou moeten blijken dat met
astrowaarnemingen maar weinig tijd
gemoeid zou zijn, ergo dat v/d- W. de
tijd voor zijn praktijklessen sterk zou
hebben overdreven-
Ernstig ondervraagd, geeft K- echter
tenslotte schoorvoetend toe dat dit
staatje geen juist beeld geeft.
GEEN HOLLYWOOD- MAAR GEWO-
NE STERREN
En waarom dacht K. dat v/d. W- en zijn

mensen 40 in ptaats van 8 sterren scho-
ten als het niet was terwille van het
onderricht?
Toch niet omdat het zo leuk is om 's
nachts aldoor op te staan? Het waren
todh maar gewone sterren en niet het
soort van Hollywood!
En wat voor betekenis moet worden ge-
hecht aan K.'s bewering dat die jongens
al volleerd waren? Wie zou dat kunnen
beoordelen?
NIETS, NIETS EN NOG EENS NIETS

Als de magistraat zegt dat er geen
cursus was tijdens het bewuste tournee,
geen leerlingen, hier was niets, hele-
maal niets! aldus Mr. de Rijke, dan is
de betekenis van deze woorden van de
magistraat voor mij ■ . . " niets!
VERDEDIGER PLEIT VRIJSPRAAK

Raadsheer is van mening dat een be-
ter onderzoek tot verrassende resulta-
ten zou hebben geleid- Hij is ervan over
tuigd dat v/d- W. te goeder trouw aan
het idee van een maandelijks fixum
vasthield-
Wat ook wel blijkt uit het feit dat hij
dit ook deed, wanneer het in zijn na-
deel was.
Verdediger acht het ten laste gelegde
in het geheel niet bewezen en pleit
vrijspraak.

DE DLYMPISCHE SPELEN
Atletiek:
Polstokhoogspringen heren:
Finale: 1 Bragg -USA- 4,70 m, 2 Morris
-USA- 4.65 m, 3 Landstrom -Finl.-
-4.60 m-
Finale 800 m dames:
1 Schewzowa -Rusl-, 2 Jones -Austr-.
Finale discuswerpen heren:
1 Oerter -USA- 59-18 m, 2 Babka -USA-'
3 Cachran -USA-.
50 km snelwandelen heren:
1 Thomson -Eng-, 2 Ljungren -Zweden-
-3 Pali -Italië-.
4 x 100 m estafette dames:
In de series maakte de damesploeg van
de USA met een tijd van 44.4 sec de
beste indruk. Andere finalisten:
Rusland, Duitsland, Australië e-a.
4 x 100 m estafette bieren:
De Duitse estafette-ploeg met Hary ca
Lauer evenaarde met een tijd van 39.5
sec het wereldrecord, dat op naam
staat van de USA en Duitsland- In de
finale komt de Duitse ploeg o.a. uit
tegen de USA, Italië en Rusland-
-4 x 400 m estafette heren: "
Zuidafika, Duitslad, West-Indië, USA,
Zwitserland en Engeïind: veroverden
zich een plaats in de finale. Zuidafrika
maakte in de series veruit de beste tijd.
Turnen: heren
Eindklassement ploegen:
1 Japan, 2 Rusland 3 Italië-
In het persoonlijk eindklassement be-
zette wereldkampioen Boris Chaklin
-Rusl- na de twaalf verschillende on-
derdelen de eerste plaats. Tweede was
de Japanner Ono en als nummer 3 ein-
digde Titow -Rusl-.
Gewichtheffen:
Olympisch kampioen bantamgewicht:
Fjfflchey -USA-, 2 Japan, 3 Iran-

In het vedergewicht werd Rusljand
kampioen-

KERKDIENSTEN
Evangelisch, Christelijke Gemeenten

Zondag 11 september 1960
Hollandia:
Pauluskapel 08-30 uur ds. HG. Boswijk
Chr. Mil- Tehuis 08.45 uur ds- H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk
Hollandia Binnen:
Nieuwe Kerk 08-30 uur ds. W. Sirag
Nieuwe Kerk 17-00 uur ds- K-A. Schip-
pers.
Ifar:
10.30 ulur ds. W. Sirag

VANDAAG IS HR- MS. "KAREL
DOORMAN" WEER IN DE HAVEN
VAN HOLLANDIA AANGEKOMEN.

iVßoeïiuifiiedesi opgelost
Naar aanleiding van het door onze

correspondent te Seroei geschreven ar-
tikeltje over een daar "vertoonde" film
deelt men ons nu van de zijde der al-
hier gevestigde bioscoopexploitanten
mede, dat de moeilijkheden inmiddels
zijn opgelost.
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— Het de helft van het jaar in Neder-
land koud is, zo koud dat U [als er
geld is !!!] met dikke wollen triuien
loopt, met dikke kousen, zware schoenen
en wolien wanten-

— U geld nodig hebt voor die warme
kleren, voor kolen, voor eten, goed en
warmte gevend eten.

Dit zijn slechts enkele punten van de
vele, vele problemen, die U daar straks
te wachten staan.

Ik weet dat ik makkelijk praten heb.
Straks ga ik met verlof; natuurlijk
heerlijk, een paar maanden naar Ne-
derland- Maar ik zal ook met genoegen
weer terugkomen naar Nieu>w Guinea.
Wie weet zit Chroestsjof nog eerder in
Holland, dan Soekarno in Nieuw Gui-
nea!

H.Z,

Zeilen:
Einduitslagen Finnjollenklasse:
1 Denemarken, 2 Rusland, 3 België.

Starklasse:
1 Rusland, 3 USA
slh5lh m2klasse:
1 USA, 2 Denemarken, 3 Zwitserland.
Drakenklasse:
1 Griekenland [kroonprins Konstantijn]
2 Argentinië, 3 Italië.

Flying Dutchmanklasse:
Nadat in 1924 zijn grootvader en in 1952
zijn vader Olympisch goud hadden ge-
wonnen in zeilwedstrijden, legde nu in
1960, de Noor Lunde beslag op het zo
fel begeerde eremetaal. Tweede werd
Denemarken, derde Duitsland-
Paardrijden:
Uitslag van het springnummer: 1 R-
d'lnzeo -Italië-. 2 P. d'lnzeo -Italië, 3
Brewn -Eng-
Hockey:
Uitslagen halve finale:
Pakistan — Spanje I—o
India -- Engeland I—°
Om de 1c en 2e plaats:
Pakistan — India
Om de 3e en 4e plaats:
Engeland — Spanje _____

Nog acht dagen
De Nederlandse onderdanen die in

Djakarta wonen, hebben nog acht da-
gen de tijd gekregen om zich bij de
Indonesische veiligheidspolitie te mel-
den. De termijn die na het verbreken
van de diplomatieke betrekkingen werd
gesteld, eindigde op 5 september, maar
de woordvoerder van het garnizoen van
Djakarta heeft nu medegedeeld dat ge-
bleken is dat de termijn te kort was.

HERCULES 11/9 kinderfilm "de Tover-

knikkers" aanvang 18.00 uur

REK Theater vertoont heden in de
Jachtclub "OORLOG EN VREDE"
Aanvang 2000 uur.

E.D.O.'s "SEPTEMBER REVUE"
Premiere Hollandia-Binnen 13 september-

Hollandia-Haven RKS gebouw 15 en 16 september
Aanvang 20-30 uur

Entree leden f 1,50, niet leden f 2,50 per persoon
mmmmmm^m_________________.
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Gevraagd, Volkswagen, Hollandia Bin-
nen telf. 16 no, 2304
Naar "DE WIGWAM"- zaterdag: lem-
per, nassi ramas. Zondag: Lontong tjap-
gomeh-

no. 2305

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

ËDe
verkoop van meer dan tach-

tig millioen dozenper jaarmaakt
Brylcreem de meest populaire

houdt het degehele dagverzorgd

Masseer iedere morgen
Brylcreem inUwhaar enmerkop
hoe netjes en verzorgd het eruit
ziet. Brylcreem doet droog haar

I nDYIfDEEMI BRY ______ XEE Iff
I Brylcreem het haarmiddel

De familie Soleer wenst alle vrienden
en kennissen een goed verblijf in Hol-
landia toe-
Biak 6/9-'6O. 2303

WEEKDIENST 10 — 11 SEPT. 1960
Haven dr. A.P. Nelemans telf. 360
Holï -Binnen dr. A.H. Meyer, telf Sent.
37

WEEKDIENST 12 — 17 SEPT 1960
Haven dr. AP- Nelemans telf- 360
Tijdens de afwezigheid van dr. A.H.
Meyer [vanaf 12 sept. a.s.] wordt het
spreekuur te Sentani gehouden door dr-
H. Harms op donderdag 07-30 — 1000
uur-

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 9-9 een gewijzigd pro-
gramma, slechts voor een avond, de
boeiende film

"MARACAIBO"
met Qornel Wilde, Jane Wallace en
Abbe Lane, in Technicolor.
Haven morgen 10-9

"UP PERISCOPE"
met James Garner, Edmond O'Brien en
Andra Martin.

Het boeiende relaas van een onderzee-
boot actie in de Pacific tijdens de Twee
de Wereldoorlog.
HolL-Binnen heden 9-9: "SERUAN DA-
RAH"

REK THEATER

vertoont heden 9-9 de onvergetelijke
maleise film
"RADJA KARET DART STNGAPORE"

[De Rubberkoning van Singapore]
Een zeer meesterlijk verhaal over een
Rubber Koning- Heden voor een dag in
REK

"JODY EN HET HERTENJONG"
in kleuren met Gregory Peck en Jane
Wyman. komt zaterdag 10-9 in REK-
Kom vroegtijdig Uw kaarten halen

Morgen premiere in REK
Binnenkort in REK, Glenn Ford in de
RKO Pictures

"THE AMERICANO"
Verwacht de eerste KSussische film en
ook de meest opzienbarende,

"DE EEN EN VEERTIGSTE"
in REK
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