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Communiqué Raad voor

Chroestsjof deed opnieuw
aanval op Hammarskjoeld

volksontwikkeling
Van officiële zijde ontvingen wij het
bulletin:
De achtste zitting van de Raad voor
Volksontwikkeling werd gehouden te
Hollandia van 15 tot en met 1!) september, onder voorzitterschap van de
Direkteur van Binnenlandse ZakenDeze Raad, die een adviescollege is
voor het Gouvernement voor de bepaling van het beleid ten aanzien van de
ontwikkeling van de inheemse bevolking, bestaat lüt vertegenwoordjigersi
van Gouvernement, Missie, Zending en
van het particulier bedrijfsleven.
Verschillende van deze vertegenwoordigers zijn vooraanstaande Papoea's.
Nu de inheemse bevolking steeds meer
zelf betrokken wordt bij de oordeelvorming over bedoeld beleid, had de
Gouverneur bovendien voor deze zitting aan de Raad nog een aantal inheemse waarnemers toegevoegd, die afkomstig waren uit de verschillende residenties.
De Raad heeft in het verleden bewezen een belangrijk instrument te zijn
van samenwerking tussen de verschillende bovengenoemde instanties. Zeer
waardevolle adviezen zijn uitgebracht
over vele belangrijke onderwerpen- Zo
is de Raad thans ook ingeschakeld bij
de voorbereiding van de instelling van
de Nieuw Guinea Raad.
Tijdens deze achtste zitting. werden
als hooifd-onderwerpen behandeld de
volkshuisvestingsproblemen hier te lande, het coördineren van de plannen van
gezondheidszorg met de economische en
sociaal-culturele planning, en de wijze van stimulering van sociale en economische activiteiten in de dorp_ssamen

In de UNO-assemblee heeft de Sovjet premier Chroestsjof zijn reeds in de
zomer bekendgemaakte ontwapeningsvoorstellen herhaald.
Hij heeft opgeroepen tot steun aan do onafhankelijkheidsstrijd van koloniale
volkeren en deed hernieuwde aanval en op UNO secretaris generaal Hammars-

volgende

kjoeld.
Chroestsjof beschuldigde

er deze laatste van, partij te hebben getrokken
voor de kolonialisten- Hij stelde vcor
het ambt van de secretaris generaal te
vervangen door een uitvoerende
missie van drie mannen, een van het
commurr'stische blok, een van het westen en een van de neutralistische landen.
ONTWAPENING
Wat de ontwapeningsvoorstellen betreft, Chroestsjof stelde voor in drie fasen te komen tot een situatie waarin de
landen alleen nog maar beperkte strijdkrachten zouden hebben voor het handhaven van de binnenlandse orde.
In de eerste fase zouden alle middelen
om kernwapens te vervoeren worden
vërn'ëtigd, in de tweede fase zouden
alle wapens voor massale vernietiging
moeten worden afgedankt en in de der-

de fase zou ook de conventionele bewadrastisch worden beperkt.
Chroestsjof zei bereid te zijn over
ontwapening te onderhandelen, maar
hij stelde als voorwaarde dat communist sch China aan deze onderhandelin-

pening

gen zou

deelnemen.
Vervolgens ging de

uitvoerig

in

Nieuws

op

premier

Sovjet

het kolonialisme,

uit

dat

Naties bestaat.
BERLIJN
De Russische
premier noemde de
Berlijnse kwestie van kardinaal belang,

doch de Sovjet Unnie was bereid nog
even te wachten.
Zij zou op de door haar voorgestelde
topconferentie streven naar een aecoord
over een Duits vredesverdragNKROEMAH KOMT OP VOOR LOEMOEMBA.

Voor Chroestsjof sprak nog president
Nkroemah van GhanaHij verlangde dat het UNO bevel in
Kongo terstond zou worden gewijzigd.
Het nieuwe commando zou volgens
Nkroemah opdracht moeten hebben, om
de wettige regering van Kongo te steunen, een regering waarvan Kasavoeboe
president is. Nkroemah vroeg tevens om
het UNO leger in Kongo uitsluitend uit
Afrikaanse troepen samen te stellen
Ten slotte vroeg hij voor
Afrikka als werelddeel een permanente zetel
in de Veiligheidsraad.

Sorcrng

Voormalige NNGPM societeit heeft nieuw bestuur
Op maandagavond 19 dezer hield de
sociëteit "De Vogelkop" te Sorong een
algemene leden-vergadering ter verkiezing van een nieuw bestuur en idem
balfotage-commissie. E.e.a. was noodzakelijk geworden i-v.m. de kortelings
gewijzigde en inmiddels gouvernementeel goedgekeurde statuten, waardoor
het volledige lidmaatschap voor een ieder mogelijk werd, zulks 'n tegenstelling tot de vroegere organisatie-vorm,
waarbij dit recht aan NNGPM'ers ex-

leving.

Vooral dit laatste onderwerp werd zeer
actueel geacht wegens de noodzaak die
bestaat om de thans zo snel groeiende
politieke ontwikkeling een hechte economische basis te geven. Gekomen werd
tot een advies waarbij een aanvankelijk voorgesteld, eenvormig systeem
werd verworpen, doch een differentiatie werd voorgesteld welke aanpassing aan specifieke streekbehoeften
,
mogelijk maakt-

Dorpsonderwijzers op Biak willen gaan staken
In "Trouw" van 16 september jl.
schrijft de Hollandiase correspondent
van dit blad, dat de dorpscnderwijzers
in de Schouteneilanden hebben besloten om pci
als van de overheid tegeti die t jd nog
geen bevredigende reacti
op het verzoek om de salarissen te verhogen. Dit zouden de onderwijzers hebben meegedeeld aan het verbondsbestuur van het CWNG- Ook de onderwijzers van het gebied van Hollandia
zouden zich over deze zaak schriftelijk
tot dit bestuur hebben gewendDe correspondent schrijft verder: Al
meer malen is deze salariskwestie bij
aanhangig gemaakt
het
maar nog steeds zonder resultaat.
Reeds lang is het salaris systeem een
van de steeds weerkerende agendapunten op de jaarlijkse conferenties van
christelijke dorpsonderwijzers op Nieuw
Guinea. Die betrekkelijk lage salarissen zijn nl. gebaseerd op de vroeger

basis-emolumenten van vrij wonen en
de beschikking over een grote tuin
aanwezig.
TEER PUNT
De lage salarissen vormen

meestal niet

des

te

meer een teer punt omdat naar de mevan de onderwijzers hun opleiding er niet door gehonoreerd wordt.
Terwijl iemand die een lagere school
heeft doorlopen tegen een salaris van
f 178.— geplaatst kan worden als klerk
op een gouvernementskantoor, begint'
de dorpsgoeroe die behalve die lagere
school nog een 3-jarige opleiding aan
de opleidingsschool voor dorpsonderwijzers moet doorjopen alvorens als
zodanig aangesteld te kunnen worden,
met een salaris van f 116,— per maand
of als hij boft hoogstens f 136,
Voor de klerk die goed is, is er bopromotierno'jelijkheid
vendien
een
waardoor hij het uiteindelijk tot een
salaris van f 450.— per mi
ning

—

.

brengen. De dorpse,
per
maximum gesteld op f 250,
maand- Behalve de be
bovendien het voi
dat hij vrijwel stei
i

—

bestaande situatie 'waarbij een dorpsgoeroe altijd kon rekenen op verschillende emolumenten van de zijde van
bede bevolking, mei
staande uit voedsel en wat er zo meer
nodig was voer het dagelijks onderhoudNaarmate de ontwikkeling voortschrijdt en men zich meer van' de waar
de van geld bewust gaat worden, neemt
dit communesysteem af en wordt ook

de onderwijzer in de dorpen meer en
meer aangewezen op zijn salaris voor
zijn levensonderhoud. Dit geldt te sterker voor goeroes die les geven op schozijn ook de
in stadsgebied

volgens hem nog steeds bestond en dat
Afrika in grote ellende had gedompeldChroestsjof vroeg terstond een einde te
maken aan alle koloniale verhoudingen
en tegelijkertijd aan het systeem van
beheerschap zoals dat in de Verenigde

in grote pi;
rende scho
derenDe

-

kin-

de dorp
te gevallen ter plaat-opleiding bied
noodzaakt ze te
naar een plaats op cc

ï

vernementsinternaten voor
(Vervolg

de mees-

,

clusief voorbehouden was,
Voor deze vergadering bestond een
ongekende belangstelling. Niet minder
dan 76 stemgerechtigde leden namen
aan de stemmingen deel. Het aftredende bestuur stelde voor de voorzittersfunctie de heer Mr- H.P. Jongbloed
candidaat, terwijl de heer Van Waarden
burg een candidatuur voor het penningmeesterschap aanvaarde. De vergadering aanvaardde bij acclamatie dezfe
twee candidaten, zonder verder nog tegen-candidaten te stellen, zodat zij onmiddelijk benoemd werden verklaard.
Voor de overige zes bestuursplaatsen
waren niet minder dan elf candidaten
gesteld, waaronder vijf officieren. Verkozen werden de heren R. Bregman.
J.WA.M. Wajon, A. Stöpler en O- van
der Mey en de dames mevr. H-C.J. Jong
bloed-Van Rooy en mevr. S- van der
Mey-Reeder. Opgemerkt dient te worden dat het, zakelijk gezien, betreurens
waardig is, dat op deze wijze geen enkele officier zijn intrede in het bestuur
doet( hetgeen ongetwijfeld aan het vertegenwoordigende karakter van dit bestuur iets afdoet. Het staat
vast, gezien de algemene opinie ter
ütlatin
gen van militaire z\jde op de vorige
|"ts als een boevergadering ged
merang t.o-v. de niet-civiele
werkt hebben. Men kan interne verhoudingen, naar het voorkomt, moeilijk
algemeen geldend maken in een burger-maatschappij.

■■

Na deze met veel spanning
de ballotage-commissie bij
de heren C- Suykerbuyk. Th.Bn Ltz. II P.
m de voorzitter en de
van het bestuur arnbtshi
werden.

De leidster van de Vrouwenbeweging
voor Internationale Vriendschap, mevr.
Hatsjisoeka, heeft te Tokyo ter gelegen
heid van het fait dat het 350 jaar gel-leden is dat Japan en Nederland vriend
schappelijke betrekkingen aanknoopten, een pop aan de Nederlandsi
bassadeur in Japan overhandigt. Mevrouw Hatsjisoeka zei in een toespraak
dat 200 leden van de verenigin het
betreurden, dat het bezoek van de Karel Doorman aan Japan was afgelastZe hadden daarom hpsloten een pup in
het costuum van de dames van Jedo
(Tokyo) van 350 jaar geleden aan te
bieden als teken van vriendschap tus-

sen

Japan

en Nederland.

Spaartegoeden kunnen
onder bepaalde voorwaarden
worden overgemaakt
B.V.G. Zoals bekend is tussen de Rijkspostspaarbank in Nederlands N euw
Guinea een overeenkomst geslote", betreffende het overdragen van tegoeden
op spaarrekeningen bij de Postspaarbank in Nederlands Nieuw Guinea naar
de Rijkspostspaarbank en in omgekeerde richting. Het ligt evenwel niet in
de bedoeling dat de Postspaarbank zich
hierbij zal begeven op het terrein van
de Nederlandse Handel Maatschappij
of de postkantoren, via welke instanties
reeds lang de mogelijkheid bestaai. gelden naar Nederland over te maken.
De overdracht van tegoeden is dan
ook slechts mogelijk onder de volgende
voorwaarden:
a de inlegger moet naar Nederland vertrekken of daar vertoeven;
b het tegoed dient gedurende tenminste'
zes maanden dadelijk voorafg; :■.: de
aan de datum van de aanvraag om
overschrijving, bij de Postspaarbank
ingeschreven te zijn geweest;
c de overschrijving zal kosteloos zijn;
d de overschrijving zal geschieden tegen de geldende koers.
Ter bepaling van het voor ovei'
ih aanmerkmg komende gedeelte van
het tegoed dient het volgende.

Vanaf

de datum vart. de aanvraag

ze's maanden teruggeteld; het op dat
tijdstip uitstaande tegoed, vermee-'derd
met de hierop vallende rente (door de
Postspaarbank te berekenen) is het bedrag dat voor overdracht in aanmerking komt.
Voor het gedeelte van het tegoed, dat
niet voor overdracht in aanmc 'king
komt, bestaan twee mogelijkheden n-1.
a uitbetaling of

b overschrijving op een nieuw te openen boekje.
Het verzoek dient bij de aanvra
overdracht te worden gedaan. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij all»
postkantoren.
Aangezien de inlegger zijn afgboekje zelf zal moeten toezendr
de Directie van de Rijkspostspa'
(Amsterdam, van Baerlesstraat 27
h'j. ervoor zorgen, zijn verzoek
dig in te dienen, dat zijn spaa
boekje nog voor zijn vertrek aa
kan worden terruggezondenvoor inleggers in de plaatsen
Hollandia is het van belang in di
band rekening te houden met de

<
e

aangeraden
zo
inleg;.
dig mogelijk na aankomst
i
land of eerder per luchtpost, z'
de Postspaarbank terugontvang
ten boekje(s) toe te zend
i

ectie van de

Rijkspostsps

k

Vertrek „GrgoteReer”

De nieuwe v
weinig niei

t ouditter CR. Visser de vergaderingop te merken dat voor
de nieuwe sociëteit geen gemakkelijke
tijd aangebroken is i.v.m. de gewijzigde
financiële en materiële verhouding t-o.v-de NNGPM.

i
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Teken van vriendschap

uitgesteld

Het vertrek van het troepentra tppprtschip "Groote Beer", da::

september zou
|
den is een week uitgesteld in.v
met noodzakelijk gebleken co
werkzaamheden-

kelTjk op 24

Is de consument in Nieuw Guinea wel critisch
genoeg als hij zijn inkopen doet ?
Visie van A.E.Z. op prijzenprobleem
I-n "Opwaarts", het orgaan van het
Christelijk Werknemersverbond Nieuw
a wordt sinds enige tijd een acvoerd tegen de hoge prijzen in
Nieuw Guinea.
Verlaging van de kosten van levensonderhoud is een te groot algemeen belang dan dat wij er niet mee zouden
'kunnen sympathiseren- De zlin van

een discussie over prijs aangelegenheof valt ons inziens echter met
de juistheid en de objectiviteit van de
gegevens, die door de betrokken partijen ter ondersteuning van hun argumenten worden gebruikt. In de hoger
kkelde landen, waar discussies en
onderhandelingen over lonen en prij-

zen schering en inslag zijn, beschikt
men over onpartijdige wetenschappelijke instituten, wier taak het is statisch materiaal te verschaffen, waarvan de feitelijke betrouwbaarheid buiten kijf staat. In Nieuw Guinea missen
wij een dergelijk instituut, met het gevolg dat .men zich zou kunnen afvragen welke waarde men aan de door
"Opwaarts"

gepubliceerde

gegevjens

mag hechten.
Zijn deze gegevens stuk voor stuk juist?
Zijn de conclusies die er uit getrokken
zijn juist?

Welke factoren zijn op de prijsvorming
in Nieuw Guinea van invloed?
Dit zijn een aantal vragen die men in
dit verband kan stellen.
De best zij het geenszins volledig
gedocumenteerde instantie op het gebied van de prijzen in Nieuw Guinea,
is de Afdeling Algemene Economische
Zakon (AEZ) van de Dienst van Economische Zaken te Hollandia- In een gesprek met het Hoofd van deze afdeling,
drs. J.C.M- Bakker, en enkele van zijn
medewerkers hebben wij getracht op
do bo%7Pngenoemde vragen antwoord te

-

-

krijgen.
JUISTE GEGEVENS

ME HANDEL...
Wij zouden eigenlijk o zo graag geworden in de Nieuw Guinea
want als het er op aankomt zijn
:nap eerzuchtig.
lijkt ons geweldig om met een
;.statig gezicht achter een groene
allerlei grootse plannen te spuien.
Want fantasie hebben
genoeg,'

.

..
w<s

■.

i liet van
Wo zouden het Sentanimeer onmidwillcn v'olsmijten met kraehtcendie (desnoods) de hele pes fik
van lestrik konden voorzien.
dan zouden we de dammetjes willen laten bouwen door papoea-ingenieurs, de we zo in het najaar van 1962
■gestoomd zouden willen zien.
lokaal opleidingkje natuurlijk*;
dat lijkt ons best ,t.e versieren. Niet
,dat Nederlandse academische geknutsel. Nee, helemaal ingesteld op dit land,
zonder de stelling van Pythagoras- Alles wat maar naar een schoolsysteem
zweemt zouden we willen vermijdenVerder zouden we onmiddelijk het
is als voertaal willen invoeren
preken per slot van rekening cirmiljoen mensen, waaronder een
lieve
Be Olympische Spelen 1964 zouden
we n de Baliem willen hebben. Het po-

oparaat zouden we helemaal willen afschaffen, alleen al uit sentimentsovi -wegingen- Als (goede) Amsterdamzijn we verplicht de politie te
verachten. Stuk voor stuk aardige jonvinden wij, maar als groep
zou iedere ambtenaar een mooie
noeten dragen, zon Argentijnse
"en (hele) grote klep, en dan. op
chevronnetje
een gouden kip met
e< i
ieren. Voor ieder hondertje sain de maand één gouden eitje.
Dan kunnen we meteen zien hoe de ver
houdingen liggen, dat spaart veel gere del uit.
n wegen natuurlijk, want die zijn
uk" goedkoper dan U denkt. Wij

.
7.1

" ""'

■

dei

i

de meest slimme onder
\MC-Sterrit niet zou kunnen uitHolt. Zo van: "Begeef U vanuit
632
bij
en
sla
de
Merauke
Ljweg links af, totdat U Sorong
opdoemen."
ieus, lieve mensen, stemt de Buiter.
uilen als een getergde leeuw Uw
;en verdedigen, zelfs al zouden
zijn.

vlleen bl;jven we natuurlijk wel on-

aam "Vrijbuiter" operevant onze ware naam houden we

name-

i

zijn, wat dat

betreft,

n<

op de D:

toen we met een boxje

iwigen
ws t vrieml
eet:
He. seg, maak v.
beetje stuk, toe, ik heb ook een moeder!" De goeierd!
VRIJBUITER

"Opwaarts" heeft een aantal tabellen
gepubliceerd waarin voor een serie artikelen de prijzen worden vergeleken
van 1956 en van nuDeze vergelijkingen wekken de indruk
dat er in de afgelopen jaren een sterke
prijsstijging heeft plaats gevonden.
Onze eerste vraag aan de heer Bakker luidde: zijn de door "Opwaarts"
gepubliceerde prijzen stuk voor stuk
juist?

AEZ heeft hier een nauwgezet onderzoek naar ingesteld en kwam tot de
conclusie dat die prijzen op slechts een
enkele onbelangrijke uitzondering na
juist waren, was het antwoord.
EENZIJDIG
Is de conclusie gerechtvaardigd dat er in de afgelopen
vier jaar een belangrijke prijsstijging
in Nieuw Guinea heeft plaats gevonden?
Antwoord: De door "Opwaarts" gepubliceerde cijfers zijn wel stuk voor stuk
juist, maar ze zijn eenzijdig geselecteerd. We missen in de prijslijsten enkele belangrijke goederen__die in prijs
zijn gedaald. De rijstpr.js (en rijst is
een primaire levensbehoefte) was in december 1959 6% lager dan in december
1956- De suikerprijs was in juni 1960
12a/o lager dan in december 1956Om uit het prijsverloop van een
groot aantal individuele artikelen een
conclusie te trekken ten aanzien van
het algiemeenprtijsverloop, dient men
een gemiddelde te berekenen, waarbij
belangrijke artikelen (zoals -rijst) zwaar
der iaat wegen dan onbelangrijke (zoals
jke gemiddelen zijn
door AEZ berekend voor a. de prijzen
van de "voedingsgroep" en b. de algemene kosten van levensonderhoudVolgende vraag:

ENKELE PERCENTEN
Er blijkt uit, dat de gemiddelde prijs
van tic voedingsgroep ten opzichte
38/ o is gestevan 195Gslechts met %
gen. Dit is weinig: In Nederland is de
voedingsgroep sinds 1951 met niet minder dan 25°/q gestegen.

—

otale kosten van levensonderhoud
can AEZ ten
opzichte van 1956 gestegen met 3
4»/».
Had men in plaats van 1956 het jaar
1954 als uitgangspunt gekozen, dan zou
de stijging nog geringer zijn geweest,
omdat 1956 goedkoop was vergeleken
met de voorgaande jaren.
Een groep die sinds 1956 sterk, in
prijs is gestegen is die der tabaksartikelen en wel als gevolg van een verhoging van de tarieven van invoerrechtenzijn volgens de gegevens

—

MIDDELBARE AMBTENAREN
Vraag: bij het berekenen van een gemiddelde prijs dient men uit te gaan
van de consumptiegewoonten van het
publiek, omdat die bepalen welke artikelen belangrijk zijn en welke nietVan welke maatschappelijke groep hebt
U de consumptiegewoonten onderzocht?
Antwoord: Onze prijsvergelijkingen;

sis voor het berekenen van de duurtetoeslag voor ambtenaren. Daarom hebben wij öns beperkt tot een budget-

onderzoek van de

groep

ambtenaren

met een brutosalaris van f 800, — tot
f 850,
per maand.

—

Onze gegevens zouden inderdaad aan
waarde -winnen, indien wij ook andere
maatschappelijke groeperingen in ons
onderzoek konden betrekken.
MEER KEUZE
Een andere factor waar wij rekening

mee moeten houden is, dat de bestedingsmogelijkheden in Nieuw Gluinea
sinds 1956 aanzienlijk zijn verruimdDit kan tot gevolg hebben dat een huis
vrouw de indruk heeft met hetzelfde
geld veel minder te kunnen kopen dan
vroeger, hoewel de prijzen van de reeds
lang verkrijgbare artikelen niet of nauwelijks zijn veranderd.
TE WEINIG CONCURRENTIE
Vraag: Indien het prijsniveau in Nieuw
Guinea onnodig hoog is, waaraan zou
dat te wijten kunnen zi;n?
Antwoord: De prijzen dalen automatisch, (indlien dje leveranciers e)lkaar(
met voordelige aanbiedingen aan het
publiek beconcurreren. Ih Nieuw Gui-

nea mankeert er echter aan de concurrentie heel veel. Op het niveau van de
detaillist is er van prijzenconcurrentie
bijna, geen sprake.
Wel bij
de
ze eikaars detaillisten proberen af te
kapen door zo aantrekkelijk mogelijke
marges toe te staanMaar zelfs deze concurrentie tussen de
importeurs is zeer onvolkomen- Want
doordat zij ieder voor bepaalde merkten alleenimporteurs zijn, hebben zij in feite, wat die artikelen betreft, een monopolie. Wie Van Nelle's
shag importeert, kan die gerust iets
duurder verkopen dan een minder geliefd merk shag van een concurrent,
want in de ogen van veel rokers zijn
die twee merken niet te vergelijken.
NIET CRITISCH
Vraag: Waarom vindt er op het niveau
van de detaillist geen prijzenconcurrentie plaats?

Antwoord: Het levert niets op. Het is
gebleken, dat het Nieuw Guinese publiek zeer weinig critisch is op het gebied van prijzen- Winkeliers die dachten hun conèurrent te slim af te zijn
door hun prijzen te verlagen, zijn in
het verleden maar al te dikwijls bedrogen uitgekomen.
Deze mentaliteit van

het publiek
heeft een historische achtergrond. Als
er vroeger een Hollandboot binnenkwam, dan moest de consument er als
de kippen bij iiijn om dat te krijgen
wat hij wilde en dan keek hij niet op
prijzen. Dit hoeft nu niet meer. Het
publiek kan zelf een belangrijke rol
spelen bij de prijsontwikkelingMAXIMUM PRIJZEN
welke maatstaven func
tioneert het prijsbeheersingsapparaat?
Antwoord: Textiel en Kramerijen zijn
geheel vrij, evenals de enigzins luxe
Vraag: Volgens

_-n.

Voor de belang-

rijke budget-artikelen zijn echter maximum prijzen van kracht.. Bij de vaststelling daarvan geldt als criterium, dat
er geen onredelijke winstmarges mogen, worden gemaakt. Overtredingen'
worden door de rechter gestraftDe handel klaagt vaak dat de marges te laag gehouden worden. In veel
gevallen zijn de marges hier inderdaad
lager dan in Nederland, maar dat mag,
omdat het bedrag waarop een bepaald
percentage als marge wordt berekend
door extra verpakking en transpcifbkosten zo veel hoger is dan in Nederland. Een marge van 10%> levert hier
op het zelfde artikel meer op dan in
Nederland.
PARADOX

Bij bet vaststellen van de maximum
prijzen heeft AEZ echter met een zeer
merkwaardige omstandigheid te maken:
De grote importeurs zouden dank zij
hun grote omzet vaak genoegen kunnen nemen met een lagere maximum
prijs dan de kleinere. Het paradoxale
geval doet zich nu voor, dat de maximumprijzen vaak hoger zijn dan nodig,
teneinde het concurrentie-element t(e

beschermen dat eigenlijk zelf zou moeten zorgen voor lage prijzen.
Vervolg op pag
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Glaasje: De Kareil Doormast is vandaag vertrokkenFlesje : Hè, hè, nu krijg ik eindelijk rust!
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Particulier bedrijfsarts te
Hollandia ?
Naar wij

vernemen

Overweegt

men

in ondernemerskringen te Hollandia om
een particulier bedrijfsarts aan te trekken. Er zou zich voor deze functie reeds
een gegadigde hebben aangediend.

.

Momenteel; bestaat de mogte'ijheid
particuliere werkgevers om hun
personeel, tegen betaling van een bepaald percentage van het salaris te laten pp
:nentsi van de G
voorzieningen op medisch gebied. Er
wordt nu een onderzoek ingesteld naar
de behoefte, die er in de verschillende
setoren van het bedrijfsleven bestaat

voor

naar een eigen particulier bedrijfsarts-

Prof. Ripley voltooide
zijn onderzoek in NG
Prof- Dillon S. Ripley, de Amerikaanse
ornitholoog verbonden a;o de Vale
Universiteit te New Haven in de Verenigde Staten, is van plan om eind van
deze maand weer naar Amerika terug

te keren- Hij is juist uit het binnenland
van Nieuw Guinea in Hollandia teruggekeerd en staat nu op het punt om een
periode van drie maanden, gewijd aan
ornithologische onderzoekingen hier te
iuiten.
Ruim een maand was hij de gast
zendelingen
van
de Amerikaanse
van de Christian and Missionary Alliance in de Haga-vallei in hel

-

Bergland.
Prof. Ripley slaagde er in om in die
.tijd zijn voj
ie met 750 e;-■
plaren uit te breiden, mede dank zij de
van de zijde van
medewei
bevolking
Haga-vallei
de
van de
onder
vond. Deze vallei heeft ongeveer 8000
inwoners (Dfeni's en Oehoendoei

HARD WERKEND
De bewoners van het Ceni
op prof- Ripl(
zonde, leergierige indruk, en hun goedverzorgde en intensief bebouwde
wezen er' op dat zij een hard werkend
volk zijn.
Zoals bekend is prof. Ripley geen onbekende in N;euw Guinea. Hij was hier
reeds in 1937 en later weer in 1954.
-en in een
Zijn huidig bezoefc
periode waarin hij de fauna van het
Nieuw Guinese laagland bestuen een waarin hij zich op het bergland
richtte. Voor het eerste onderzoek bezocht hij het gebied van de Tami, bij
Hollandia en van de Bodem-rivier in

:naakten

het achterland van Sarmi.
SAMENWERKING

Hij wees er op dat er bij de bestudering van de fauna van Nieuw Guinea
nauw werd samengewerkt ttissgn d«

Amerikaanse instituten en de Nederlandse musea te Leiden en AmsterdamEr vindt een drukke uitwisseling van
gegevens plaats- Het huidige onderzoek
is nog in het stadium van collectie van
vogels, aldus prof. Ripley, maar hij hoop
te in de toekomst op grond van de ver>zamelde gegevens een nauwgezette studie te kunnen maken van de levenswijs van de vogels van Nieuw Guinea.
In totaal heeft prof. Ripley gedurende
de afgelopen drie maanden ongeveer
1000 specimina van vogels verzameld.
RESERVATEN?

Prof. Ripley achtte het noodzakelijk,
dat er in Nieuw Guinea, nu dit nog
onder Nederlands bestuur stond, reservaten werden aangelegd, waarin de flora én de fauna in ongerepte staat bewaard zou blijven- In dit verband heeft
hij het Gouvernement bepaalde plaatsen
aanbevolen die voor dit doel geschikt
zouden zijn.

Voor U Mevrouw

Beroemde
"Frans doet de laatste tijd zo merkwaardig, dat ik er gewoon ongerust
-van word," vertrouwde Mary mij toe
Ze was 's morgens even komen aanwippen om gezellig een kopje koffie
te drinken en omdat ik haar lange tijd
niet gezien had, informeerde ik belang
stellend naar het wel en wee van haar
gezin. Haar man een bekend acteur,
ging het voor de wind- Zn ster rees
hoger en hoger aan het firmament van

de roem.
Door de diverse publicaties was ik
daarmee al op de hoog.e, maar hoe het
met haar en haar tienjarig zoontje ging
wast ïk niet. Frans is een pittig Wond
joch, dat op mij altijd een vrolijke indruk had gemaakt. Een normaal kind
zoals zovelen van zijn leeftijd.
DOWN EN PRIKKELBAAR
"Wat is er dan met hem?" wilde ik
weten. "Och. hij is de laatste tijd steeds
zo down, prikkelbaar en ja hoe moet
ik het zeggen, zo sloom," verzuchtte zij.
"Er is geen land met hem te bezi
"Heb je dan al geprobeerd om er

achter te komen wat er aan scheelt?"
vroeg ik. "Ja, maar hij zegt niets," zei
Mary bezorgd. Ik kan er maar niet
achterkomen- Hij is niet. plotseling zo
veranderd, neen, het is langzaam gegaan.
Vroeger was hij vrolijk en energiek,
maar dat nam. af. Hij werd stiller en
nu zit hij soms uren in een hoekje en
doet niets. Als ik hem voorstel om dit
of dat te gaan doen, dan heeft hij er
geen zin in, of hij beweert dat hij het
toch niet kan- Wat moet je daar nu
aan doen?"
Ik dacht na. "Ja zolang je de oorzaak
niet kent, kun je er weinig tegen onder
nemen," was mijn mening. "Maar daar
kom ik blijkbaar toch niet achter. Want
hoe ik het ook aanpak, hij zegt het.
niet," zei Mary met een diepe zucht).
"Zou jij het eens willen proberen,"
vroeg ze spontaan. "Hij mag jou graag
en als je het een beetje tactisch aanpakt, krijg je het er misschien wel uit."
Het leek mij wel een moeil'jke taak.
maar terwille van, onze vriendschap
stemde ik toe.
DE EERSTE POGING
Een paar dagen later ging ik bij haar

r
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koffie drinken. Even na twaalf i^ur
kwam Frans thuis- Zijn gezichtje stond
bezorgd. Hij gooide zijn tas in de gang
en kwam binnen. "Dag tante 811,'>7,"
groette hij, maar er was geen vrolijke
klank in zijn stem te ontdekken. "Dag
Frans," zei ik op mijn opgewekste toon"Hoe gaat het er mee?'*
"Hm, gaat wel," bromde hij en keek
naar de grond. Mary had ineeris dringend een boodschap in de buurt te doen
en ik was blij, dat ze mij nu met Frans
alleen liet.
olijk als vroe
"Je bent
ger," merkte ik luchtigjes op. "Is er
wat?" "Niks!" ketste hij het gesprek
af en rende de kamer uit- Met een har-

Kri-P
g

toch maar
eens proberen te liften" zei Torn
voorzichtig en eigenlijk waren ze het
al met hem eens.
Toen ze dan ook na een uurtje fietsen
een auto achter zich hoorden, stapten
ze af en gingen aan de kant van de
weg si
Toen hjet gevaarte dichterbij) kwam,
een bus te zijn, die onmiddelijk stopte. De chauffeur vroeg of
en of hij iets voor ze
i
kon doen, maar de kinderen zeiden beteuterd, dat ze wilden liften, maar dat
dat met een bus wel niet zou gaan.
"Kom, kom", zei de chauffeur, "jullie
fietsen kunnen bovenop en als jullie
me een beetje helpen met het bezorgen
van pakjes en kranten hoef je er ook
niet veel voor te betalen".
i eikaar eens aan, telden in
gedachten het geld, dat ze hadden, en
kon lijden.

"Jij moet

ik

e

n

net waarschijnlijk best

dan maar zorgen voor de
eant van de weg en jij voor de
rechterkant" zei de vriendelijke chauffeur, terwijl hij Peter en Torn aan wees
"en dan kun jij de kranten, die ik zelf
zal doen, vast voor me oprollen", zei
hij tegen Erik.
Al gauw waren Torn en Peter druk
in de weer met hun karweitje, want
er waren heel wat pakjes en brieven,
die in de aan de weg staande brievenkastjes moesten worden gestopt. Nadat
ze de post hebben neergelegd haalden
ze de rode vlaggen uit de kastjes en
staken ze in de houders aan de zijkant
de vaak ver van de weg afwonende mensen konden zien, dat de bus
voorbij was gekomen en post had gebracht.
Wanneer er alleen maar een krant
behoefde te worden afgeleverd, mikte
de chauffeur die onder het rijden keurig vlak naast het kastje, net zoals ze
dat al in Christchurch hadden ztten.
doen.
Ze waren allen zo druk bezig, dat de
a vloog en toen de chauffeur dan
ook. tegen hen zei, dat ze over een half
uurtje in Frasertown zouden zijn, keken
geschrokken aan.
ze elk
"Het is dan misschien maar beter,
e nu uit steppen" zei Erik, "dan
i we op ons gemak een plaatsje
voor de tent gaan uitzoeken en zien of
kunnen gaan verd:

.

"

ramp

de klap hoorde ik de deur van zijn

kamertje dichtslaan. Daar zat ik met al
mijn goede bedoelingen en was niet

verder gekomen dan het begin. Na een
poosje gewacht en .nagedacht te hebben, besloot ik hem in zijn eigen kamertje eens op te zoeken. Zachtjes deed
ik de deur open. Daar zat hij op zijn
knieën op het bed leunde met zijn ellebogen op de vensterbank, terwijl hij
naar buiten staarde.
In de weerschijn van de ruit, zag ik
dat hij gehuild had- Hij had mij ongetwijfeld horen binnenkomen, maar
hij keek niet op- Langzaam liep ik op
het bed toe en ging naast hem zitten.
Ik sloeg mijn arm om hem heen en
draaide zijn gezichtje naar me toe.ji
"Heb je verdriet jong?" informeerde
ik zachtjes. Hij knikte en weer kwamen
de waterlanders. "Vertel het mij maar,
misschien kan ik je helpen." nodigde ik
uitTE ZWARE LAST
Na lang wachten kwam het verhaal.
Een verhaal, dat ik niet verwacht hadDeze jongen was ver op weg om een
minderwaardigheidscomplex te krijgen
Zijn van origine zo grote vrolijkheid
en vitaliteit werd ernstig gedrukt door
de roem die hij te dragen had van zijn
vaders carrière. Hij was toch het zountje van die beroemde acteur- Aller ogen
waren natuurlijk op hem gericht, die
jongen zou wel begaafd zijn, die móest

....

dit .en dat kunnen, zijn vader kon dat
toch ook.
En Fransje voelde, dat hij dat niet
kon. Zijn vader was groot en volwassen, maar hij voelde zich zo klein. Hij

kon niet voldoen aan de verwachtingen
die men van hem had. Hij had een Vitaal andere aard dan zijn vader- Ik
ep het. Zijn mogelijkheden lagen
in een geheel ander vlak. maar hij
kreeg de kans niet om die tot ontplooii, de buitenwereld wilde

Bouw Medisch centrum

goedgekeurd

De EEG-commissie heeft de financiering van de bouw van een medisch
centrum in Nederlands Nieuw Guinea

uit het

ontwikkelingsfonds

van de EEG

goedgekeurd tot een voorlopig] totaal

van bijna twee miljoen dollars.
Zoals bekend is het cenÊrum geprojecteerd aan de Oranjelaan op de plaats
waar thans nog de uit de Amerikaanse
tijd daterende apotheek, polikliniek en
andere barakken staan.

bedrag

NIEUWS UIT SORONG

Busondernamer staakt
—Van onze correspondent—
Sedert donderdag 15 dezer worden
de schoolkinderen te Sorcug (van één
LSB te Klademak alleen reeds 110) niet
meer per bus vervoerd.
H-et autobus-bedrijf "De Vogelkop"
is nl. in staking gegaan- De zeldzame
situatie doet zich hier voor dat niet
de chauffeurs wegens een conflict met
hun werkgever de arbeid neergelegd
hebben, doch dat de werkgever zijn
chauffeurs opdracht heeft gegeven te
staken. E.e.a. hangt samen met het uitblijven van door het Golüvernement|
toegezegde subsidies op dit schoolkinderen-vervoer. Wij hopen op de achtergronden nog nader terug te komen-

Kru-Puk krant

daar hoorde ik, dat ze nog mensen zoch
ten om te helpen bij het schapenscheren. Rij maar mee, dan zet ik je voor
de deur af".
begon Spriet.
"De Shefafarm
"■

een

kaar een paar forse stompen gaven en
bijna een Indianen-gehuil hadden uitis ze de boze blikken van

"Nou, dan moet je nii
zei de cj

Geva a rtijk spel.

.

ouderszijn

in hem een kleine uitgave zien van de
grote acteur en dat kon hij niet opbrengen. En zo kreeg hij het gevoel dat
hij tot niets in staat was. Het drukte
hem op een manier die te zwaar was
voor zijn jeugd.
Een rigoureuze verandering in de omstandigheden van omgeving, school e-d.
bleek het enige te zijn, dat voor deze
jongen een uitkomst bracht.
Het is dikwijls een ramp, kind van
beroemde ouders t^ zijn-

..

"daar wilden
". maar no
op tijd besefte ze. dat ze haar
maar beter kon houden.
"Weet U'eigenlijk iets van die farm
af" nam Erik het van haar over. -"Wozijn
nen er aardige mensen enne
ze rijk?"
"Nou, aardig kun je het niet bepaald
noemen" zei de chauffeur, "maar rijk
wel. Het is een enorme farm, dus daar
zit heel wat geld in- Maar Mr- Wing-<
sleg, de eigenaar, is er tegenwoordig
niet veel. Die schijnt ook een prachtig
huis in Auckland te hebben en nu hij
zich met de politiek is
komt het hem zeker beter uit ore
te wonen."
"Rijdt U al 1;
Peter even later.
"O, ja, al meer dan vi
kan de weg hier zo langzamerhand vel
dromen".
el iets
"Misscben weet U da
meer over de families, d
Hebt IJ bijvoorbeeld w«
dat Mr. 'Wingsleg vroege
met een Nederlandse i
'""
"Ja, dat weet ik nog
! want
dat was een reuze geschikte kei
veldi ge ba rei e
'ijk een knap s 1 sr^bhH
bij het opbouwen van de farm. Alleen
ir, dat h; j er zo weinig plezier van
beleefd,
want net toe
heeft
goed begonnen te gaan, is hij O
1
den".
"Weet U soms, hoe die m?n
en hoe hij er uit zag?" vroeg
opgewonden.
"Natuurlijk weet ik nog, hoe hij er
5, want samen met Mr- Wil
was het zö'n opvallend stel. di
er altijd om moest lachen als h
samen zag.
Mr- V
i
od en h ,'
een groter conti.
i't niet denk

'

-

Wacht eens even. Namen zijn nooit mijn
sterkste p'
lijk, dat zijn voornaam Karel was maar
n, nee
daal
ik echt niet meer
Peter en Torn raakten door deze inlichtingen zo opgewonden dat ze el-

Erik niet hadden opgevangen.
De chauffeur stopte inmiddels voor
een zijweg, waarnaast een groot bord
stond met "Shefafarm" er op- Hij zei,
dat ze nog wel een hei
moeten lopen voor ze e
maar
i
verdwalen.
Wordt vervolgd-

HET

ARABIERTJE

"Ha, daar was een speelkamera
één, die hij eens lekker kon foppen."
Hij liet zich zover zakken, dat Djoem
bijna
art kon pakken,
toen de bond er, luid blaffend, naar
hapte, wipte hij lenig over diens kop
de bomen in. langs de putrand, over
spoort, telkens bi^na binnen
het bereik van de steeds doller wordende hond.
Het woedend'
san Djeem en
de triomfk:
vervulden
de lucht, zodat Salrnira riep: "Doka
wat maak je toch cc !. kom eens

.

Maar daar

dacht het ondeugende aap

■'. zich
met een reuze zwaai op Djoere
hield z;ch aan de zwarte, krulharen vast als aan de maneri
en paard en voort vloog het de
binnenplaats iii 't rond, want Djoem
id van schrik en angst door
de ongewone ruiter op zijn rug en tracht
te door een snelle rit zich ven zijn
ntdoeni.
-f lach
en en ook de oude man, die mi
kan geitemelk kwam lopen, biggelden
ar tenhield h\j Djoem toch tegen en
r.et wou Doka wegvluchten, toen Aleppo
hem n

sar flink;

tot de

orde riep.
Nu was het Doka's beurt om te krijsen en
Imira's armen troost te
viel hem lang niet
zoekei
mee, want enk Salmira vond, dat hij
o aan

het schrikken durft te maken, stuur
ik je alleen de Sah;
onder eten
of drinken-" dre'gde AleppoDat hielp, want Doka vond, dat hij
en best leventje had, een echt
ad en hij zou niet graag'
weggestuurd.
worden

Wei trok hij dreigend zijn bovenlip
op als hij Djoem zag en begoi
blaffen van belang, maar de vrede was
toch getekend en weldra zagen de kin-Kien samen uit een bak

den

de warme maispap eten, die de oude
man en Salmira hadden klaargemaakt.
"Wat was die maispap lekker, Abu,
Vader-" zei Salmira, want ze was
van de oude man gaan houden en onwillekeurig gaf ze hem de naam van

haar arme, verdwenen vader.
De oude man legde vaderlijk zijn
hand op Salmira's hoofd en sprak: "Je
doet mij denken aan mijn vroeg-gerven dochtertje, Salmira."
"Maar kom. nu moet ik naar de toren.
Willen mijn jonge vrienden soms ook
de Sahara af te. .speuren

■

Oh, wat zetten de kinderen gro|tie
op. Eerst een sterrekijker en nu
verrekijker. Zoiets hadden ze
ai niet verwacht. En de
r in zijn oude

■

uit, dat

hij

koVl

kostbare toestellen on na.
Wel hadden de kinderen

bijzonallia
der en edel mens te doen hadden, iemand, die gewend was leiding te geven en gezag op anderen uit kon oefenen., Daarbij een geleerde, dat zagen
wel aan dat hoge brede voorhoofd
met de diepliggende heldere e"Kijk, Aleppo" zei de oude man,
"hier in het midden is een schijfje),
noet draaien tot het beeld)

ider voor je ogen is-

Wacht, ik zal je helpen- Zie je IS
nu al die rotsen met geel zand er tussen? Dat zijn de uitlopers van de bergen. Het zijn vreemde rotsformaties.
Sommigen lijken op torens, huizen of
tempeltjes en daarachter ligt weer een
kleine zandwoestijn, eer je aarr de bergen komt"
"Ja," zei Aleppo aarzelend, want zijn
ogen moesten nog wennen aan al dat
vreemde.

"Ik zie
sommige

allemaal bruine rotsen en
hebben bomen en groen, net

als h:er".
"Dat is maar op een plek", zei de
oude man. "En daar wonen goede menmij. 't Zijn t
sen, vrie
gerslaven, die ik-eens heb losgekocht."
Onderwijl stond Salmira vol ongeduld
haar beurt af te wachten, 't Leek vel
of er hier ieder ogenblik iets bijzonders
gebeurde. Negerslaven.
Wordt vervolgd-
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VOLKSWAGEN OE LUXErMODEL 19G1
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STERKERE MOTOR

GESYNCHRONISEERDE VERSNELLINGSBAK
GROTER KUMVERMOGEN
aETERE WEGLIGGING DOOR STABILISATOR EN STUUHSCHOKDENIPER

GROTERE KOFFERRUIMTE
LAGER BENZINEVERBRUIK
CARBURATEUR fiSET AUTOMATISCHE CHOKE
TALRIJKE ANDERE VERBETERINGEN EN NIEUWIGHEDEN

BESTE

DE

-

THANS 34 P.K.
TOT EN MET DE EERSTE VERSNELLING, DUS VOLLEDIG

AUTO WAAR DE

N.V. AUTOMOBIELBEDRIJF
(Vervolg van pag 2)
PUBLIEK MOET MEE CONTROLEREN
Vraag: Over

we|k controle apparaat

beschikt de AEZ?
Antfrvoord: Nagenoeg geen- En toch
volgt men over het algemeen de voorschriften wel- Men mag aannemen dat
het prijsniveau nu tien procent hoger
zou liggen als de overheid alles vrij
gelaten zou hebben. Een doeltreffende
controle is echter niet mogelijk zonder
de medewerking van het publiek.
Klachten moeten eigenlijk bij AEZ en
niet bij het CWNG naar voren werden
gebracht, maar daar ontbreekt nog veel
aan.
Teneinde het publiek nauwer bij het
prijsbeleid te betrekken, is AEZ er
enige tijd geleden toe overgegaan om
voor een groot aantal goederen de exacte maximum detail prijzen uit te rekenen, zodat het publiek zelf kan z en
of er goederen te duur verkocht worden of niet- Vroeger volstond AEZ met

heti verstrekken van een cailoulatiesehema aan de importeurs, aan de hand
waarvan hij zijn prijzen kon berekenen. Het publiek kon daarbij echter
geen enkele correctie uitoefenen. De
extra administratieve werkzaamheden
die het uitrekenen van vele detailprijzen meebrengt wegen ruim op tegen
het voordeel, dat het publiek nu mee
kan gaan controleren, aldus de heer
Bakker.

(Vervolg

van

pag 1)

scholen of andere. Wordt het kind
daarvoor niet aangenomen, dan rest
hem geen andere mogelijkheid dan
zelf het verblijf in de stad te bekostigen, wat hem, gezien zijn salaris,
onmogelijk

wordt

gemaakt.

Handrem
Mej- G. parkeerde gisterochtend h aarVolkswagen langs de openbare weg
voor het Zendingskantoor te Berg en
Dal, en vergat haar wagen op de handrem te zetten. Gevolg: de auto begon
op een gegeven moment te rijden en
kwam naast de weg op een drie meter
lager gelegen punt weer tot stilstand
tegen een rotsblok. De auto werd beschadigd.

CENTRAAL ZIEKENHUIS
De internist H. Neeb houdt wegens
dienstreis van 24 september tot 15 oktober
GEEN SPREEKUUR

Bij

de Postspaarbank te Hollandia

is plaats voor een

COMMIES

(I)

eis: Diploma MULO of gelijkv*vrdige

opleidingSollicitaties mondeling of schriftelijk
te richten aan de Directeur Postspaarbank. Hoofd Bestuur PTT. Hollandia.
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LUCHTPO,3TSLUITINGEN ÏN. DE

KOMENDE WEEK
Tanah Merah
M[aandag: Merauke

BÏak

(extra 06.30 u)

-

-

- - --Fak Fak - Amsterdam Cs.
Voor nadere inlichtingen telr Hla 296
Woensdag: Biak Manokwari Fak Fak
Wamena
Sydney.
Lae
Manokwari Sorong Vrijdag: Biak
Amsterdam Cs Djakarta.
Zaterdag: Biak Manokwari - Sorong
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heelt,

omvangen :

KARMINA-Sfcxtrtshirts, Zwemshorts, Zwemslips,

TERLENKA-PantahMis in diverse maten.
OLD SPICE artikelen-

GEVRAAGD

Bij het openbaar lager onderwijs te

Hollandia Binnen:
TWEE LEERKRACHTEN
met tenminste lager akt(e.
Bij de openbare MULO te Hollandia
Noordwijk:

EEN LEERKRACHT
tenminste in het bezit van Ce hoofd
akte, dan wel van een bevoegdheid
voor Engels en/of Duits.
Aanmeldingen bij de Afdelingsinspecteur van Onderwijs. Dienst van Culturele Zaken, Dok TI. telf D-263
Bij

de

Voor een Gezellige avond uit, naar

—_

„Moonlïght Bay"
rJ -~-.-—_^»_

Arbeidszaken van de

afdeling

Dienst van Sociale Zaken en Justitie
kan per 1 oktober 1960 een administratieve kracht in de rang van
COMMIES of COMMIES I
worden geplaatst.
Persoonlijke aanmelding gewenst.

Geurig en fris, gracieus
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THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden 24/9 en morgen 25/9
"COLE YÓUNGER GUNFIGHTER '
In cinemascope en kleurenMet Frank Lovejoy. Abby Dalton en
ORIËNT
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Dors. Vergeet niet deze film te
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REK Hollandia-Binnen vertoont
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"PULAU KEMATIAN"
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EAU DE COLOGNE

De typelessen voor

L.S.B.-abituriën-

géven in de MULO, beginnen op

1 DECEMBER a.s.

De leerlingen kunnen zich

SCHRIFTELIJK opgevenAdres:

ALLEEN

Mevrouw B- VERMEULEN,

GOtTV.

MULO, HOLLAND-TA.

Elke leerling ontvangt schriftelijk bericht op welk uur de les zal zijn.

Laatste nieuws
Het UNO bevel in Elizabethstad heeft
een compagnie Zweedse troepen per
vliegtuig naar Pweto in het grensgebied tussen Katanga en Rhodesië gebracht. Volgens
tingen zou daar een stammenoorlog
.1- In Eli;
gemaakt dat aanhangers van de Baluba
-leider Kalonji de hoofdstad

Mijn:

2379Het partijcongres, van de Soedanese

VERWACHT in REK

"MACHINE GUN"

\

dank zij de
"\v.
'
voortreffelijke

/^lffL

"WORLD WITHOUT END"
rhet Hugh Marlowe. Een heel goede fantasie film. Aanvang 10.15 uur.
Holl. Binnen heden 24/9: Een gewijzigd
programma "ADAM EN EVA"
Sentani morgen 25/9:
"THE MATTHEWSON MYSTERY"
met Dennis O'Keefe-

REK THEATER
vertoont heden 24/9 en zondag 25/9 de
"DEEP SIK"
film:
(Eiland der verschrikking)
in kleur, met Allan Ladd, Diana Foster,
William Bendix en Ryman Wynn.
Een zeer subliem verhaal over een
geschuts-officier van de U.S.NSubliem gespeeld door deze goed uitREK.
icteurs. Heden
Maandag in REK de dol komische film
"BLOND GEVAAR"
in kleur met Diana Dors. SEX
SEX

.

charmant —

(Bes-S»

■s Best.
Wie hem in de weg trad was gedoemd
te sterven. Onder alle bandieten was hij
onbetwist de heerser. De prijs op zijn
hoofd was hoog, maar niemand durfde
die te innenHaven morgen 25/9: MATINEE

■.

Te koop aangebod'
EEN SCOOTER-ZIJSPAN
merk yespa-.
Prijs no.t.k. Te
i Fam- C

ZELFDE PitlJS !
BESTE SERVICE ACHTER STAAT

Te koop aangeboden complete inboedel
o.a. ijskast merk Fr
liter.
Wasmachine A.E.G.
Ch.W.G. Manusama Dok 9 42372380

West Afrikaan

'tij

in

de

terugtrekking geëist van alle Soedanese militairen, die in buitenlandse
dienen.

