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Twee Korogolese delegaties naar

Veiligheidsraad
De regering van Loemoemba, zowel als die van premier Ileo hebben een
vertegenwoordiger naar de Veiligheidsraad gestuurd, die vanavond in zitting
bijeenkomt.
De Sovjet-Unie waarschuwde dat zij zelf zal beslissen of zij hulp naar de
Kongo zal zenden.
De twee thans bestaande Kongolese wapend, waarna Loemoemba boos naar
het hoofdkwartier der Verenigde Naties
regeringen hebben beide een vertegenih Leopoldstad stapte om zich te be-woordiger naar de Verenigde Naties gestuurd om vanavond de bijeenkomst van klagen.
Intussen was de Kongolese opperbede Veiligheidsraad bij te wonenvelhebber,
de generaal Lundula, bij het
benoempresident
De door
Kasavoeboe
verschenen om eveneens
radiostation
zijn
Ileo
zond
minispremier
nieuwe
de
ter van Buitenlandse Zaken, Bomboko, terug te worden gestuurdterwijl

Loemoemba zich laat vertegen-

woordigen door Thomas Kanza, die al
eerder een bijeenkomst van de Veilig-

heidsraad heeft bijgewoond.
Thomas Kanza kwam met een UNOtoestel in Brazzaville aan. kort n;
Bomboko daar geland was. Hij mocfi-t
echter niet uitstappen en het toestel
moest onmiddellijk weer vertrekkenPROTEST
Radio Moskou had intussen geprotesteerd, omdat de UNO Kanza niet naar
Brazzaville zou hebben laten gaan, doch
wel de vertegenwoordiger van Ileo's regering, Bomhoko- Toen deze in de hoofdstad van het voormalige Franse Kongo.
Brazzaville, aankwam, hield hij alvorens over te stappen op een toestel van
de Belgische luchtvaartm... Seb^-na een
..ferentie, waarop hij de SovjetUnie ervan beschuldigde in Kongo pamgericht tegen de
fletten te verspreiden,
regering
van Kongo, zoals
enige wettige
Bomboko dit noemde.
Hij had twee van deze pamfletten bij
zich om de~e in de Veiligheidsraad te
tonen.

Ileo kan niet op de steun van de rege-

ring van Ghana rekenen, die er bij de
UNO op zal aandringen het kabinet van
Ileo niet te erkennen. Ook is de
Ghanese regering gebelgd over de verklaring van haar leger stafchef, de
Britse generaal Alexander, die voor

Loemoemba minder gunstig waren.
Het is nu de vraag welke delegatie
door de Veiligheidsraad zal woi-den erkend als vertegenwoordiger van het
Kongolese gezag. Het recht van veto
kan bij de behandeling van deze vraag
niet worden gebruikt, daar het hier een
procedurekwestie betreft, waarbij de
meeste stemmen geldenINCIDENT
In Leopoldstad deed zich een incident
voor, toen Loemoemba het radiostation
wilde binnenstappen, waar hij door een
Britse luitenant van het Ghanese troepencontingent bij de UNO werd tegengehouden. De 20 Kongolese soldaten, die
Loemoemba vergezelden wenden ont-

Radio Moskou maakte dit incident tot
onderwerp van e_3 uitzending tegen de
UNO en de betrok! en Britse officier.
Ook waarschuwde de Sovjet-Unie in
antwoord op een vraag van de secretaris-generaal der Verenigde Naties over
in Kongo aangetroffen Russische
vliegtuigen en trucks, dat Rusland zelf
zal beslissen of zij hulp zal zenden naar
deJKbngo. De verklaring van de SovjetUnie zegt, dat de resoluties van de Veiligheidsraad geep beperkingen maken
ten aanzien van het recht van Kongo
om andere staten om hulp te vragen-

_

EENHEID

Premier Ileo heeft in Leopoldstad zijn
eerste persconferentie gehouden, waarbij hij uitdrukkelijk naar voren bracht,
dat Kongo de eenheid moet bewaren.
Er kan volgens Ileo geen sprake van
zijn, dat Katanga afgescheiden blijftHij deelde -mee overleg te hebben gepleegd met vertegenwoordigers van de
zes provinciën waarvan de eerste resultaten bemoedigend warenIleo heeft de hoop de eenheid in het
land te herstellen en een eind te maken
aan de stammenstrijd.
Hij hoopte ook, dat Loemoemba op deze
conferentie aanwezig zou zijn. Hij sprak
zich tenslotte uit tegen de ontwapening
van de Kongolese strijdkrachten.

min. Toxopeus :
in toedomst grotere Nedfinanciële bijdrage aan NG

Nederland tracht zijn plannen t.a.v.
van Nederlands Nieuw Guinea zo snel
mogelijk uit te voeren, mede gezien de
jongste ontwikkelingen in Afrika en
Azië- Dit heeft de minister van Binnelandse Zaken, mr. Toxopeus gezegd
naar aanleiding van zijn reis van volgende maand naar Nieuw Guinea.
De ontwikkelingen in Kongo hebben als
zodanig niet veel invloed gehad op de
Nederlandse plannen met Nieuw Guinea, aldus mr- Toxopeus, want die plannen bestaan al geruime tijd.
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Varkenspest in de

Baliem ?
Vanuit Nederland

is het

afgelopen

weekeind een hoeveelheid anti-varkenspest-vaccin naar Nieuw Guinea gezonden- Om deze zending die per vliegtuig
in Hollandia aankomt is verzocht door
de autoriteiten in Nederlands Nieuw
Guinea. Aangenomen wordt dat deze
zending bestemd is voor de Ibele-vallei
waar kortgeleden een aantal varkens
zeer vermoedelijk tengevolge van varkenspest is gestorven.
Het bestuur heeft de vallei afgesloten
om de varkensziekte te lokaliseren.
Gezien de grote betekenis die het varken voor fle bevolking van het Centrale
Bergland heeft mag men aannemen.
dat het uitbreken van varkenspest vrij
ernstige onrust zou verwekkenDe minister verwachtte dat de Nederlandse bijdrage aan Nederlands Nieuw
Guinea die ongeveer 80 miljoen gulden
per jaar bedraagt in de toekomst zal

stijgen.
Minister Toxopeus hoopte op zijn komende reis o-m. het ambtenarenvraagstuk te bespreken.
Dit valt ten dele samen met toenemende' opneming van Papoea's in dat corps.
Een voorzieningsregeling is in de maak.
Mr. Toxopeus drukt zijn vreugde uit
over de vorming van de 2 politieke partijen in Nederlands Nieuw Guinea.

Spoedig voortgezet

techniseh onderwijs Ingezonden
artikel van H.Z. "antHet
te Hollandia
Groote Beerder"
aan
van internaat

Bouwmaatschappijen bieden hulp hij inlichting
Zagen wij tot voor kort de heer H.
Heynes, de actieve directeur van de
Lagere Technische School te Kota Radja, meestal in de buurt van de toen
nog in aanbouw zijnde kiosk aan de
Kapt- Sachse-weg, onlangs troffen wij
hem aan bij de lichtgroene barakken
in het "Bonte Dorp".
De barakken, die tot voor kort be-

,

woond werden door de uitgezonden
krachten van .de Bouwmaatschappij
Hollandia N.VDe heer Heynes verklaarde dtesgeivraagd, dat in deze vier barakken nu
eindelijk verwezenlijkt wordt, wat hem
en vele anderen al jaren door het hoofd
gespeeld heeftNamelijk een instelling, waar de pas
afgestuurde jongens van de LTS voortgezet onderwijs zouden kunaen genieten in een prettige omgeving en op
een comfortabele wijze.
De heer Heynes, die wij allen kennen als een uitbundige en joyeuse man,
krijgt altijd iets ernstig over zich als
hij het heeft over, wat hij noemt: "zijn
jongetjes" in het algemeen en het technische onderwijs in het bijzonder.
NASCHOLING
Door het bestuur van de actieve
"Stichting Vakopleiding" werd) reeds
lang nagedacht over de mogelijkheid
en de noodzakelijkheid om de "jongetjes" van de LTS een practische en theo
retische nascholing te geven, afgestemd
op het bedrijfsleven alhierToen de Bouwmaatschappij Hollandia N.V-, die indertijd van het Gouvernement een viertal barakken voor de
huisvesting van haar uitgezonden krach
ten ontving, haar employees elders ging
onderbrengen, zag het Stichtingsbestuur
hierin een schone kans. En het waren
vooral de heren Roos en Tarenskeen
die alles in het werk stelden om deze
barakken een nieuwe bestemming te geven. En wel als internaat, waar de exleerlingen van Kota Radja, die overdag
te werk gesteld zijn bij de grote bouwmaatschappijen, in de avonduren een
gedegen nascholing zouden ontvangen.
Tevens zou op deze wijze voorzien worden in het schreeuwend woningprobleem voor jonge autochtone krashtenEn last but not least, zouden deze
nog betrekkelijk jonge jongens niet meteen op de maatschappij worden "losgelaten".
De grote bouwmaatschappijen waren
unaniem voor dit soort internaat te vinden. Toen zij ter vergadering all;ën hun
instemming betuigden, vatte de heer
Heynes de koe bij de horens door te

verklaren dat er aan de barakken nog
wel het een en ander zou moeten worden opgeknapt, maar wie zou dat betalen .-.-.BOUWMATERIEEL
Spontaan stelde de heer Buitendijk

een hoeveelheid bouwmaterialen ter beschikking.

De
grote
maatschappijen
lieten
zich niet onbetuigd, en als gold hjet
een veiling volgden de giften elkaar
in snel tempo op"Met dit materiaal: hout, verf, eterniet en dergelijke, zijn we nu met
twaalf jongens bezig", vertelde de heer
Heynes-

woord

Conferentie), die de algehele leiding op

zich zal nemen, terwijl mevrouw Mezet
zich zal belasten met de zorg voor de

keuken.
Volgende maand hoopt men met een
en ander te beginnen. Er zullen dan ongeveer een dertigtal jongens in "Bonte
Dorp" gehuisvest

worden.
De bouwmaatschappijen storten het
salaris van de jongens, in de kas van
de Stichting Vakopleiding, welke, na
aftrek van een bepaald bedrag voor
huisvesting en voeding, de jongens het
eerste jaar een zakgeld van dertig gulden per maand gaat verstrekken. Voor
het tweede jaar zal dat veertig gulden
per maand zijn- Van dit zakgeld zullen de jongens kleding, en kleine uitgaTan, __e*U uokerij en dergelijke moeten
v

Tijdens deae tweejarige cursus zullen lesprogramma's moeten worden gevolgd; die in grote lijnen door de bouwmaatschappijen zelf zijn opgesteld.
Na twee jaar volgt een vrij zwaar
examen, en zullen de geslaagden het internaat moeten verlaten"Eindelijk een praohtische vorm van
voortgezet lager technisch Onderwijs",

besloot de heer

ddo- 9-9-'6O, heeft gedurende het afweekeind velen naar de pen
doen grijpen. We kunnen niet alle reacties opnemen en volstaan met hét
hieronder afgedrukte artikel, dat door
ons werd bekort. In aansluiting daarop
plaatsen wij op pag. 3. een dupliek van
H-Z. en beschouwen daarmee de discussie als gesloten- (Redactie).
gelopen

De "internaatsvader" vond men in de
bekwame LSB-onderwijzer, de heer Mezet, (lid delegatie Vierde Zuid Paific

bekostigen,

ingezonden
gedupeerde

Heynes.

Mr. Loasjes gedelegeerde Z.PG
Bij Koninklijk Besluit van 16 augustus is Mr, A. Loosj es benoemd tot Nederlands Gedelegeerde bij de Zuid-Pa
cific Commissie.
Mr. Loosjes volgt in deze functie op, DrTh.P. Bergsma, voormalige Consul-Generaal der Nederlanden te Sydney-

-

Tennistoernooi
In het kader van de verruiming der
sport-contacten met Australisch Nieuw
Guinea wordt telkenjare een teranistournooi georganiseerd tussen dit ge-

biedsdeel en Nederlands Nieuw Guinea
welk tournooi beurtelings te Hollandia
en Port Moresby wordt gehouden. Deze
wedstrijden welke in 1958 te Hollandia
zijn
aangevangen (door Australisch
Nieuw Guinea met 5—4 gewonnen) en
in 1959 te Port Moresby werden gespeeld (door Australisch Nieuw Guinè >
met 7—2 gewonnen), zullen dit jaar op
17 en 18 september te Hollandia Worden verspeeld.
Zaterdag 17 september zullen de wedstrijden om 14-30 uur aanvangen, zondag 18 september om 15.00 uur. De wedstrijden worden verspeeld op het banen
complex achter in het APO-kamp.
De respectievelijke teams bestaan uit
3 dames en 3 heren. Het Australisch
team bestaat uit de dames Lloyd, Home
en Bretag en de heren Trama, Daniels
en Smart. Voor Nederlands Nieuw Guinea zijn opgesteld de dames Hommes,
Schalkwijk en Belloni en de heren
Rachel, Van Straaten en Bellloni of
Van Eyck. Gespeeld zullen worden 9
partijen, t-w- 3 heren- en 3 dames-enkelspelen, een herendubbel, een damesdubbel en een gemengd dlubbel.

Naar aanleiding van Uw ingezonden
(H.Z.) over een uitge-

stuk van 9 sept-

sproken drang vooral onder de "kleine
man" hier in Nieuw Guinea om zo gauw
mogelijk weg te komen naar Holland,
zou ik als "insider" mijn visie terzake
willen uiteenzetten.
Allereerst wil ik U zeggen, dat deze
drang niet iets is wat pas de laatste
tijd in ons leeft, doch reeds lang aanwezig is.
De positieve uitspraak van de regering
met betrekkin^ tot de souvereiniteit van

Nederlands Nieuw Guinea heeft dit echter wel verhaastIk vraag me thans af, wat of Uw drijfveer en bedoeling was- Zoals U dit stelde heeft het meer weg ons bang te maken dan "raad" te geven.
Dat in Nederland de eis naar diploma's relatief hoger ligt dan hier in
Nieuw Guinea is ons volkomen bekend.
Echter wil dit geenszins zeggen, dat
men daar zonder diploma's niet aan de
slag kan komen.
De kans om voorlopig in een ''kamp"
of "barak" ondergebracht te worden is
ons ook bekend. Doch slechter dan de
barakken die we hier hebben gehad, zal
het m-i. ook wel niet zijn- [dit zou een
blamage voor Sociale Zorg in Nederla.id

-

zijnj.

Dat we in Nederland heel wat minder
op de voorgrond zullen treden als kleine man met een moeilijk verleden kan
ik echter niet meer vatten.
Ik heb ninmmer geweten, dat we hier
zo op de voorgrond treden.
En wat bedoelt U met een moeilijk verleden? Ik begrijp dit niet, aangezien we
altijd getracht hebben een "makkelijk"
verleden te hebben- als U begrijpt wat
ik bedoel!
Als kleine man is het in ieder land zo,
dat men botweg nimmer op de voorgrond kan treden. Daar is men immers
te klein voor! Dat ligt trouwens ook niet
in onze bedoeling! We zijn tevreden als
we een normaal "menselijk" bestaan
kunnen leiden zoals iedere Nederlander
in Nederland er recht op heeft- Hier
ontbreekt dit!
Na het noemen van al deze punten
vraag ik me thans af, waarom U niet in
het bijzonder de nadruk hebt geled op
de mogelijkheden die voor ons open liggen in ons "Vaderland"? Is het misschien omdat U het zo goed met ons
meent? ??????
Is het U bekend, dat men in de
"Rijkswerkplaatsen" een herscholing in
een technische richting kan volgen?
Is het U bekend, dat in Nederland de
mogelijkheid om te studeren, of het volgen van een vakopleiding héél groot is,
en dat dit hier voor ons veelal geheet
ontbreekt?
Vervolg

op pag. 4

sfgelopen
van
SPORT
de
week
DE
VHO BLIKSEMTOURNOOI

VHO-COMPETITIE

Voor de eerste-klasse competitie werd
het afgelopen weekend slechts één wed
strijd gespeeld, nl. ZIGO tegen Zeemacht, welke wedstrijd in een enigzins
geflatteerde 4—2 overwinning voor Zee
macht eindigde. Door deze overwinning
klom Zeemacht ten koste van ZIGO een
plaats op de ranglijst- De wedstr^j'd
HVC —HBS werd door de zware regenval van afgelopen zondag afgelast-

.
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(Ruststand

Zeemacht-doel. Uit één van deze aanvallen wist linksbuiten Poraro reeds
na vijf minuten spelen de bal in het
Zeemacht-doel te werken (1—0). ZIGO
bleef iets gevaarlijker ,doch Zeemacht
lanceerde enkele uitvallen. Nadat een
hard schot van Brouwers (Zeemacht)
tot hoekschop was gewerkt, kwam het
grote keerpunt van deze wedstrijdMantulamete, de back van ZIGO, kreeg
op grote afstand van het doel de bal
toegespeeld. Inplaats van naar voren
weg te werken, plaatste hij de bal in
de 28e minuut hard .langs de verblufte
keeper in eigen doel (1—1).
De ZIGO-spelers waren even door deze tegenslag de kluts kwijt en hiervan
maakte Zeemacht dankbaar gebruikNa een mooi opgezette aanval sclhoot
Vonhof keihard in de bovenhoek (I—2)
Na de rust wogen beide partijen tegen
elkaar op. ZIGO kreeg meer kansen,
doch deze gingen door te kort spel en
slordig schieten teloor. In de 23e minuut kreeg Zeemacht een vrije schop

Visser plaatste zich achter
de bal en scoorde met een prachtige
schuiver het derde doelpunt voor Zeemacht (I—3).
Nog gaf ZIGO het niet op en in de
30e minuut gelukte het Verkouteren, die
in de tweede helft midvoor speelde,
uit een voorzet van linksbuiten Poraro
de achterstand te verkleinen (2—3).
Het slot was spannend-, ZIGO viel
heftig aan, doch Visser maakte aan alle
onzekerheid een einde door met een
hoog schot in de laatste minuut zijn
tweede doelpunt te scoren (2—4). Met
deze stand kwam het einde van een
matige, doch wel spannende wedstrijd.
toegewezen-
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Direct na de aftrap pakte ZIGO de
zaak goed aan en bestormden zij het
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15.30

16.05

DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1960

9 117 12—25 3
EDO
9 117 7—24 3
Het programma voor de komende
week is (aanvang der wedstrijden 16.30
uur, terrein Berg en Dal):
POMS—HERCULES
Zaterdag 17-9
EDO—HVC
Zondag 18-9
Op beide dagen worden wedstrijden
voor de jeugdcompetitie gespeeld (aanvang 15.45 uur).
HBS

ZIGO—ZEEMACHT

PAARDENSPORT

volgt samengesteld:
WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1960

38— 9

De laatste uitslagen van de 17e Olympiade luiden:

een "voetbaltournooi georganiseerd. Hier
aan zal door twee Karel Doorman elftallen worden deelgenomen. Verder zijn
voor dit tournooi alle eerste en tweede
klas-elftallen van de VHO uitgenodigdNa loting werd het programma als

De stand in de eerste klasse is nu:

WIK
HVC
POMS
Zeemacht
ZIGO
Hercules

De Olympische spelen

Naar wij vernemen, wordt door de
VHO, in verband met het verblijf van
Hr. Ms. Karel Doorman, te Hollandia

19 SEPTEMBER

1960

— Winnaar I L
— Winnaar K M

Winnaar H

Winnaar

,1

w

DINSDAG 20 SEPTEMBER 1960
15.45 uur Voorwedstrijd (nog nader
bekend te maken).
16.30 uur Winnaar L
Winnaar M

(Volle

—

speeltijd)-

Tevens ligt het in de bedoeling woens
dag 21 september 1960 de wedstrijd:
VHO-Bondselftal
KDM/Zeemacht
combinatie, vast te stellen. Over deze

—

wedstrijd zijn echter de besprekingen
nog gaande. Alle wedstrijden worden
gespeeld op het sportterrein Berg en

Dal-

Export in eerste helft 1960
gedaald
B.V-G- De export uit Nederlands Nieuw
Guinea is in de eerste helft van 1960 in
vergelijking met de eerste helft van het
vorige jaar in waarde teruggelopen van
14 .1 miljoen tot 13V. miljoen gulden.
Dit vermeldt de exportstatistiek over de
maand juli van dit jaar van de Dienst
van Economische ZakenEén van de belangrijkste oorzaken is,
zoals bekend de achteruitgang van de
aardolie-productie, waarvan de totale
export terugliep in waarde van 8.4 miljoen naar 7 miljoen gulden. De uitvoer
naar .Australië, die de belangrijkste afnemer is van dit product, ging achteruit van 5 miljoen naar 23/imiljoen. Japan, die op de tweede plaats komt nam
echter meer aardolie af; de export steeg
van 2V4 tot 33/imiljoen guldenDit laatste land vormt ook een toenemend afzetgebied voor andere produkten uit Nederlands Nieuw Guinea zoals
hout en schroot. De totaal export naar
Vervolg op pag. 4

-

Grote prijs der Naties:
1 Duitsland (Winkler, Thiedemann en
Schockemohle), 2 USA, 3 Italië.
De gedeeltelijke eindstand, voor wat
de verdeling van het aantal medailles
betreft, ziet er als volgt uit:
goud
zilver brons
1 Rusland
43
29
31
2 Ver. Staten
34
21
16
3 Italië
13
10
13
4 Duitsland
12
19
11
Zondagavond woonden naar schatting
een kleine honderdduizend toeschouwers de sluitingsplechtigheid bij van
het grootste sportfestein, dat ooit werd
gehouden. Op de muziek van een Italiaanse kapel marcheerden' de 84 vertegenwoordigers van de deelnemende
landen, voorzien van de verschillende
nationale vlaggen, het stadion binnen,
waarna achtervolgens het Griekse, het
Italiaanse en het Japanse volkslied wer
den gespeeld. De voorzitter van het internationaal Olympisch Comité, Avery
Brundage, bedankte daarna in een korte toespraak de Italiaanse Regering, het
Italiaanse volk en de gemeente Rome
voor de meer dan voorbeeldige wijze
waarop de sportjeugd van de wereld
gastvrijheid werd geboden- De heer
Brundage besloot zijn toespraak met de
woorden: "I declare the games of the
17th Olympiade closed"Tijdens de hieropvolgende plechtigheid, het doven van de Olympische
vlam het strijken van de verschillende
vlaggen, zong eten Italiaans kooi- de

Olympische hymne, terwijl de tienduizenden in het stadion naar Italiaans
gebruik de programma's in brand staken, ten teken, dat het grootse sportfeest ten einde was.

Ingezonden.
Zonder verder nog lang uit te willen weiden voel ik mij verplicht nog
even terug te komen op de reacties van
E- en P. in de Nieuw Guinea Koerier
van 10 en 12 september.
"Uitgezonden" is niet iets "om prat
op te gaan", heer F-, slechts een geluk,
zoals heer P. ook zegt.
Misschien had ik beter redhtsstreeks
de vertaling neer kunnen zetten: "totok?"
En dat ik, als totok, niet kan oordelen over de grote ellende, die U allen doorgemaakt hebt en nog doormaakt, daarvan ben ik mij zee)-} en
zeer goed bewust.
Maar waar ik wel over kan oordelen,
na het van dichtbij meegemaakt te hebben, is de enorme ellende van de Ambonese gezinnen, zonder een cent aankomend in de kou, en jarenlang verwordend in barakken en kampenIk wens U van harte toe dat het U
bespaard zal mogen blijven!
H.Z. (Totok)

Vervolg van pag 2,

Is het U bekend, dat reeds honderden
collega's en kennissen naar Nederland
zijn vertrokken en zéér goed in het arbeidsproces terecht zijn gekomen, on-

danks het ontbreken van de zo vereiste
diploma's?
Is het U bekend, dat velen onder ons
familie in Nederland hebben, zoals ouders, broers, zusters enz- die het best

naar hun zin hebben en nimmer in hun
hoofd ztullen halen naar Nieuw Guinea
te gaan?
Geachte lezers, raad en advies hebben
we ten alle tijde hard nodig en dat zullen we ook ten zeerste op prijs stellen
en waarderen.
Doch s.v.p. laat dit niet zijn uitsluitend
in negatieve zin, want dan kan men dit
liever achterwege laten en zich de
moeite besparen-

99
13 september Hollandia-Binnen EDO clubgebouw aanvang 2000 uur-15 en 16 september HoUandia RKS-gebouw aanvang 20-30 uur:
DE EDO SISTERS
Beter dan ooit.
INGE VAN AS-EN
Solo dansen.
JOS LEANDER
Calipso toutjo.
V.
D.
BERG.
JOOP
Raak!
Hij blaast
maar
en vele anderen.

....

Voor het verhuren van tenten en servies is het goede adres

"IHaOONÜGHT

_________ ___

_-.

En wat brengt PHARMA Nu

...

-

poppenkastfiguren, en plastic ballen.
Bij SHELL NIEUW

i

GUINEA N.V-

kunnen direct worden geplaatst:

2 ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
kantoorervaring gewenst.

Sollicitaties dagelijks aan kantoor van
0800
16.30 uur12.00 en van 13.30
Sollicitanten gelieve diploma's mede te
nemen.

—

—

filmprogramma

i

i

Vervolg van pag 3.
Japan is gestegen van bijna

tot ruim 4 miljoen gulden.

2V2 miljoen

Ook de Bondsrepubliek Duitsland
heeft meer belangstelling voor Nieuw
Guinea- Naar dit land steeg de uitvoer
van ruim IV2 miljoen tot ruim 2 miljoen gulden in waarde, hetgeen vooral
te danken is aan een stijgende export
van copra, schelpen, nootmuskaat en
foelie.
Woensdagavond DANSEN bij "PONNE"

Sentani- ALLEN WELKOM.

SM»
2324

Plastic babyspeelgoed,

i

...

Kaarten verkrijgbaar bij fam. Van Aken Dok IX en bij Boekhandel Gebr.
Terlaak en bij fam. Wiegers, achter biblotbeek Dok VE-D.O leden f 1,50, niet leden f 2,50 per persoon.

G.

—

ïieviie"

septemtier

m&hon*e

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING
Alle waterafnemers woonachtig in
het Havengebied t.w.
Imbycomplex
APOHavenweg
complex
Marineweg
Dok II
Witte Olifant
Werken Dam-,
worden hiermede in kennis gesteld, dat
op WOENSDAG 14 SEPTEMBER 1960
om 10-00 uur de watertoevoer naar bo-

- --

-

-

-

gebied afgesloten wordt,
vanwege werkzaamheden aan de hoofdaanvoerleidingNa de werkzaamheden zal zonder voorafgaande waarschuwing de toevoer wevengenoemd

derom heropend worden.

SCHIETWEDSTRIJDEN

van het Jagersgenootschap zal plaats vinden op woensdag
en donderdag om 15.30 uur.
Eveneens voor kinderen met een luchtbuks.
Inschrijvingen op de schietbaan.
Mooie prijzen beschikbaar!
klein kaliber

REK THEATER
Vertoont heden voor het laatst de film
ANNA, en de koning van Siam.
("THE KING AND I")
met Yull Brynner, Deborah Kerr en Rita MorenoWoensdag vertoont

REK de Maleise
film "SUDARAHKU" een maleise film
bij uitstek.
REK Hollandia-Binnen vertoont heden
"GIGI"
ORIËNT

THEATER

-

HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden 13/9 en morgen 14/9
"TAMMY AND THE BACHELOR"
met Debbie Reynohds, Walter Brennan
en Maila Powers.
In cinemascope en kleurenDe overbekende ster Debbie Reynolds,
die de harten van miljoenen stal in een
hartverwarmende film voor jong en
oud. Mis deze kans van Uw leven niet.
Komt vroegtijdig en voorkomt teleurstellingen.

Sentani heden 13/9: "AT GUNPOINT"

met Fred Mc-

Murray-

„DE BOeiCtENBtEÖRS''
NIEUWE ROMANS EN POCKETS
Bestellingen van de "KINDERBOEKENWEEK" kunnen vanaf heden
afgehaald worden-

-2325

I

Een compleet assortiment BorstelmakerswerkBordenwassers, Nagelborsteltjes, Haarborstels, Schoenborstels, maar OOK:
Patent kwasten,
Platte verniskwastenWit kwasten, in alle maten,
verfrollers met verwisselbare rollen.

HEUS

BIJ

PHARMA SLAAGT U

