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Discussie over gemeenteraad
Hollandia op dood spoor

Adviserende raad zal zich nader beraden over uitvoerend
apparaat van toekemstigs gemeenteraad

Nadat de Adviserende Raad van Hollandia op twee vorige vergaderingen

vlot had beslist, dat er een gemeenteraad diende te komen, dat deze raad
door verkiezingen tot stand diende te komen en liefst nog voordat de Nieuw
Guinea Raad zijn eerste bijeenkomst zou houden, stuitten de leden gisteravond
op het probleem van de inrichting van het uitvoerend apparaat van een even-
tuele gemeenteraad.
Een oplossing werd niet gevonden. Een groot aanfeil leden betwijfelde of er wel
voldoende capabele personen voor het vervullen van de uitvoerende functies
te vinden zouden zijn.

Gedurende de eerste helft van de vergadering kwam de beantwoording van
de tijdens de vorige vergadering gestelde vragen aan de orde.

HOTEL IN VARENVALLEI.
Naar aanleiding van het verzoek van

de heer V -.-.":> Rongen om inlichtingen
met betrekking tot de plaats vart hei'

nieuwe Gouvernementshotel te Hollan-
dia, verklaarde de voorzitter, van de
Directeur van Sociale Zaken bericht te
hebben ontvangen, dat er terwille van
de bouw van een nieuw hotel een ver-
zoek was gedaan tot reservering van psti

perceel aan de verbindingsweg tussen
Dok vijf en Dok negen, in de zgn. Va-
renvallei. Deze plaats ligt tussen twee
belan.riike woonwijken en de Varen-
vallei wordt zelf te ziiner ttid ook een
uitgebreid woongebied zodat het bi-
Ewaar van een excentrische ligpjng ge-
acht werd niet van kracht te zijn.

De plannen met betrekking tot het bo-
tel waren overigens nog niet definitief
en met de bouw kon zeker niet voor
1963 begonnen worden.
Het hu'dige "Oranie-hotel" zal worden
uitgebreid, door het voormalige h°-
stu__sinstïtuut als hotelruimte in te
richten.
Midden 1961 zou het hotel Berg en D? 1

gesloten worden.
r)e Re^dent van Hollandia had aan

deze mededeling nog top.evne?d. aldus
de voorzitter, dat de inrirhtmr? vfcjn het.
Bestuursinstituut tot hotel slechts een
tijderjke maatregel was en gold totdat
het nieuwe hotel gereed zou zijn.

RECREATIE—CENTRUM.
Als overweging voor de keuze van do

Varenvallei sis vestigingsplaats voor
het hotel had o.a. gegolden, dat het
nieuwe hotel tevens was bedoeld als re-
creatiecentrum voor Hollandiase dag-

jesmensen. Op het terrein van het hotel
zouden een zwembad, tennisbanen
en golflinks worden aangelegd.
De voorzitter zegt tevens vernomen te
hebben, dat een van de voordelen va/t
een hoge ligging van het hotel was dat

men geen air-condit:or.ing behoefde toe
te passen waardoor de exploitatiekosten
zouden worden gedruKt.

De betsï Vo»i Horigen, zegt vernomen
te hebben, dat bepaalde grote bouw-
maatschappijen geraadpleegd zijn inza-
ke de mogelijkheid om het hotel voor
april 1961 te voltooien en hij verklaart
zich niet ingenomen met het uitstel
waartoe men nu kennelijk heeft beslo-
ten.
De bouwmaatschappijen hadden ver-
klaard da/; de bouw van een hotel (kos-
ten 2 3Ai miljoen), voor april 1961 moge-
lijk was. De aandrang om spoed achter
de zaak te zetten zou zijn uitgegaan van
Nederland, waar men er on gesteld was.
dat de talrijke buitenlandse gasten die
men in verband met de opening van de
eerst zitting van de Nieuw Guinea Raad
te Hollandia verwachtte goed gehuis-
vest zouden worden.
De heer Van Rongen meent dat er ook
afgezien van de aandrang uit Nederland
behoefte bestaat aan een uitbreiding
van de hotelaccomodatie op korte ter-
mijn.

Hoewel hij een discussie over de plaats
van het toekomstige hotel nu niet zo
urgent meer acht. wil hij toch de aam-
dacht vestigen op de mogelijkheden
voor hotelbouw die er lan.s de baai
van Hollandia liggen -met name indien
men het rif voor Dok II zou volstorten.

De heer Meset merkte op. hoe nodig

het is dat Hollandia een wed hotel
krijgt. Hij heeft tijdens de vierde Zuid
Pacific Conferentie te Rabaul gezien

hoe de gasten daar werden gehuisvest.
r»aar het voorstel is gedaan om de vijf-
de Zuid Pacific Conferentie te Hollan-
dia te houden. acht hij ook om
die reden de bouw van een modern ho-
tel noodzakelijk.

Rpsi-tpn word* een commissie ad hoc
in te stellen bestaande uit de heren
Meset en Van Rongen om een studie te

maken van de problemen rond de douw
van een nieuw hotel te Hollandia.
ASFALTEREN.

Naar aanleiding van een op de vorige
vergadering gestelde vraag deeld i de
voorzitter namens het Hoofd van de
RWD mede, dat de asfaltering van do
weggedeelten bij de Prins Bernhartl
Kiosk en voor toko Makassar geen zin
had, omdat binnenkort het wegennet
ter plaatse zou worden herzien als de
Havenweg naar toko Makassar zou wor-
den doorgetrokken en de Anafre-rivier
zou worden gekanaliseerd.
Begin volgend jaar zouden deze werk-
zaamheden beginnen. Op het kruispunt
bij de Kiosk zouden te zijner tijd ook
verkeerszuilen worden opgericht in
plaats van de tegenwoordige drums.
SLUIER

Als antwoord op de door de heer Van
Tongeren gestelde vraag waarom de
heer Van der Werff destijds was gepas-
seerd bij de benoemingen van leden
voor de Adviserende Raad en of het
waar was dat als motief daartoe had ge-
golden dat de heer Van der Werff ner-
sona non grata was zoals de Tifa
schreef, las de voorzitter een brief
van de Resident van Hollandia
voor. waarin gesteld werd. "dat men
toch moeilijk kon verwachten dat van
overheidszijde werd ingegaan on het-
geen een periodiek op een nersoon wen-
ste aan te merken". Ook kon niet ver-
langd worden, aldus het schrijven, dat
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op de redenen van de benoemingen
werd ingegaan. Er wordt nu eenmaal
»og niet gekozen en indien dat wel ge-
schiedde, ook de kiezers behoeven zich
niet voor hun keuze te verantwoorden.
Om een tipje van de sluier op te lich-
ten, voor zover er van een sluier spra-
ke was, zo schreef de Resident, kon er
de aandacht op gevestigd worden, dat
door benoeming van de heer Van
der Werff twee ambtenaren van het
kantoor voor Bevolkings Voorlichting
zitting zouden hebben in de Adviseren-
de Raad, daar het lid Kaisiepo ook op
dit kantoor werkzaam is.
STRAATNAMEN

De voorzitter deelde vervolgens me-
de dat de commissie voor de straatna-
men inmiddels één maal had vergaderd
en daarbij de principiële beslissing had
genomen om iedere wijk slechts straat-
namen te geven behorende tot één cate-
gorie. Hollandia Binnen alleen geogra-
fische namen, zoals reeds het geval is,
Polimac vogelnamen, Berg en Dal dier-
namen, Hamadi eilandennamen, Dok 8
vruchten etc.
Op de volgende vergadering zal aan de
leden een gestencilde lijst met straat-
namen worden voorgelegd ter discussie.
GEMEENTERAAD

Tenslotte komt het punt aan de orde
van het door de Raad uit te brengen
advies inzake de instelling van een Ge-
meenteraad voor Hollandia,
Binnengekomen is een brief' van de
Gouverneur, waarin deze de Raad, naar
aanleiding van de notulen van de vori-
ge vergadering, verzoekt om speciale
aandacht te besteden aan de taak en de
fianciële en personele middelen van
een Hollandiase Gemeenteraad.
De voorzitter vestigt voorts de aan-
dacht op het preadvies dat in 1957 werd
uitgebracht door de toenmalige Advise-
rende Raad en vraagt wie over deze
kwestie het woord wil voeren.
WAAROM BLIJVEN LIGGEN?

De heer Van Dooren vraagt zich met
verwondering af waarom dit gedegen
stuk drie jaar lang is blijven liggen.
Hij acht dit onelegant ten opzichte van
de vroegere Raad en vraagt zich af of
er met een eventueel advies uit te bren-
gen door de tegenwoordige Raad het-
zelfde zal gebeuren.

De voorzitter zegt toe te zullen infor-
meren naar de reden van. het feit dat
dit preadvies zo lang op een officiële
reactie heeft moeten wachten.
De heren Van Rongen en Van Tongeren
sluiten zich aan bij de waarderende
woorden van Van Dooren voor het
werkstuk van de vroegere Adviserende
Raad.
WIE VOERT DAGELIJKS BESTUUR?

I>e voorzitter constateert dat het pre-
advies uitgaat van de gedachte dat het
HPB van Hollandia als uitvoerende in-
stantie van de Gemeenteraad zal optre-
den. Hij acht deze constructie niet rea-
liseerbaar en vestigt er de aandacht op,
dat hij op zijn kantoor beslist geen
kracht beschikbaar heeft die het secre-
tariaat van een Gemeeenteraad voor
zijn rekening zou kunnen nemen.
Hoe denkt de Adviserende Raad dat in
geval van instelling van een Gemeen-
teraad het dagelijks bestuur in de ge-
meente zal worden gevoerd: door de
Raad in zijn geheel, door een burge-
meester en wethouders of door een an-
der college uit de Raad?

TAKEN.
De heer Van Dooren meent dat men

kan instemmen met een aantal taken
die in principe voor een Gemeente-
raad zijn weggelegd, maar dat die ta-
ken pas geleidelijk aan een bepaalde
Gemeenteraad kunnen worden toebe-
deeld.

De eerste raad zal genoegen moeten
nemen met een minimale taakomschrij-
ving die later kan worden verruimd.

De voorzitter recapituleert, dat de
taak dus geen moeilijkheden zal ople-
veren, evenmin als de financiële mid-
delen van de Ptaad. Men mag er name-
lijk op rekenen, dat de gelden die nu

ale overheid gespendeerd
worden aan locale aangelegenheden te
Hollandia, te zijner tijd aan een ge-
meenteraad ter beschikk'ng zouden
worden gesteld.
Daarnaast zou de Raad eigen inkom-
sten kunnen creëren. Waar de voorzitter
echter een antwoord op wil hebben is
de vraag:
HOE WERKT HET?

Hoe werkt het uitvoerend apparaat
van de Raad? Hij stelt voor een
commissie te benoemen die later
aan de Adviserende Raad een voorstel
zal doen.
Verscheidene leden deinzen echter voor
de verantwoordelijkheid om zitting in
de commissie te nemen terug, met als
reden, dat zij zich niet deskundig ge-
noeg achten.
HARDE VRAGEN.

De heer Van Tongeren constateert
dat de voorgaande beslissingen over een
Gemeenteraad allemaal vlot genomen
zijn. maar dat hier voor het eerst een
paar harde vragen te beantwoorden
zijn.
De heer Van Rongen acht zich zelf ten
enen male niet onderlegd om dit soort
problemen op te lossen en hij meent
dat nu het probleem urgent wordt dat
hij tijdens de eerste vergadeiing heeft
gesteld: stel dat er een uitvoerend or-
gaan van de Gemeenteraad wordt uit
gedacht, wie zal dan bereid en deskun-
dig zijn om de geereerde functies te
vervullen?
Hij vraagt wie van de leden meent
dat er zich genoeg capabele personen
beschikbaar zullen stellen om de func-
ties van wethouder bijvoorbeeld te ver-
vullen? Vele leden van de Raad buiken
zijn twijfel dienaangaande te delen. De
heren Inury en Van Dooren attenderen
echter op het feit dat een streekraad
wel blijkt te kunnen functioneren dus
waarom een Gemeenteraad niet.
WAT IS DE BEDOELING?

De heer Van Dooren vraagt zich
voorts af wat de bedoeling is: moet de
Adviserende Raad van Hollandia een
advies uitbrengen dat later zal dienen
als basis voor een raam-ordonnantie
voor alle Gemeenteraden in Nieuw Gui-
nea? Hij meent dat de taak van de Ad-
viserende Raad niet al te zwaar moet
worden opgevat.
Het advies van de Raad moet slechts
enkele duidelijke richtlijnen bevatten
en geen uitgewerkte wetsvoorstellen.
De meest geschikte wijze van beraad-
slaging acht hij die welke door oud-

voorzitter Stephan werd ingesteld: d«
voorzitter legt in iedere kwestie een
aantal alternatieven aan de Raad voor
en daaruit doet de Raad een keuze.

De discussie sleept zich daarna nog
enige tijd voort en tegen half twaalf
constateert de voorzitter dat het gesprek
op een dood spoor is geraakt.
MINDERHEIDS-ADVIES.

De voorzitter richt tenslotte de aan-
dacht op het minderheids-advies dat
destijds door het lid Mr. Hinnen in af-
wijking van het reeds genoemde pre-
advies werd uitgebracht en dat pessi-
mistische conclusies bevatte met be-
trekking tot de mogelijkheid tot instel-
ling van een Gemeenteraad. Besloten
wordt de gedachtewisseling op de vol-
gende vergadering voort te zetten.

Bij de rondvraag brengt de heer Van
Tongeren de kwestie van de verlenging
van de cursus van de HBS ter sprake.
Er wordt een motie aangenomen met 8
stemmen voor en 2 onthoudingen, waar-
in de Raad zijn ernstige ongerustheid
uitspreekt over de beslissing van de
minister van Binnenlandse Zaken en
tevens informeert wat de houding van
het Gouvernement van Nederlands
Nieuw Guinea in deze kwestie is.
RADIOPROGRAMMA
DINSDAG 4 OKTOBER 1960
49,42 en 801 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-ting; 20.15 uur Muziek op verzoek; 21.00
uur Buitenlands weekoverzicht; 31.10uur "Le Fremersberg" (Koenèmann)
door het Promenade Orkest 0.1.v. Be-nedict Silberman; 21.26 uur Gitaar-reci-
ial door Koos Tigges; 21.40 uur liedjes
uit de musical "Roberla- (Jerome Kern)
22.00 uur Nat King Cole; 22.20 uur Wer-ner Muller en zijn orkest; 22.50 uur
Nieuws in het kort; 23.00 uur Sluiting.
23.00 uur Sluiting.
WOENSDAG 5 OKTOBER 1960
49.42 en 80 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur The Ramblers 0.1.v. Teo
Uden Masman met zang door Jany
Bron en Marcel Thielemans; 20.41 uurHofspel "Goud" (deel 1); 21.39 uur
Bob Cooper, tenorsax en zijn ensemble;
22.00 uur Hank Williams and his drif-
ting cowboys, 22.15 uur Robert Valen-
tino, piano en zijn ritmegroep; 22.35 uur
Liselotte Malkowski en Gerhard Wen-
land, zang met begeleiding door diverse
orkesten; 22.50 uur Nieuws in het kort;
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NIEUW ! ! !
Beauty cases; Luxe handkoffers;
Avondtasjes en Beursjes; Italiaanse
Sandalen en Klompen; Tennis- en Bal-
letschoenen. Dames en meisjes Sportkle-
ding; Gladde en Wijde Rokken; Japon-
nen vanaf f 17,50. Jongenspakjes en
Pupshorts; Wollen Vestjes.

VIJSMA, WITTE OLIFANT.
2439

TE KOOP AANGEBODEN t.e7aXT~
Djatih: Zitje, Eettafel, en 6 stoelen,
Frigidaire 120 ltr., A.E.G. wasmachine,
Erres stofzuiger, Philips radio 81-Ampli.

MIDDLETON, SLOCKERSWEG.
2435
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DE SPOR T van de afgelopen week

VHO - competitie
ZEEMACHT — EDO 6—1

(Ruststand 2—1)
Zeemacht ging direct na de aftrap

tot het offensief over en belaagde het
EDO-doel. In de 11e minuut was het
linksbuiten Brouwers, die met een boog
sóhot de stand op I—o bracht en vijf
minuten later was het Vanhof, die met
een keihard schot Zeemacht een 2—o
voorsprong bezorgde. EDO beperkte
zich tot enkele uitvallen en uit één
hiervan wist Klencke door goed door-
zetten de stand op 2—l te brengen, met
welke stand de rust inging.

De tweede helft bood een geheel an-
der spelbeeld. EDO kwam meer in de
aanval, doch wist niet tot scoren te ko-
menl De EDfO-^aahSerhoede vertoond|e
nog wel eens gaten en geleidelijk ver-
hoogde Zeemacht de score. Visser, Van-
hof (2x) en Nap brachten de stand op
6—l. Vooral het vierde doelpunt was
een juweel. Na goed samenspel kwam
de bal bij Nap, die een lage voorzet
gaf. Laag vooruit springend kopte Van-
hof de bal onhoudbaar in het EDO-
doel.

Het einde kwam met een verdiende
doch enigzins geflatteerde. 6—l over-
winning van Zeemacht.

HVC — ZIGO 3—2
(Ruststand 1—1)

In de eerste helft was HVC overwe-
gend sterker, doch de voorhoede wist

atig gebruik van te ma-
ken Het enge doelpunt voor de rust

v-ii- ri'» van A. Poey.
ZTGO kwam slechts tot enkele uitval-
len, waaruit eveneens £én doelpunt
door Halewijn werd gescoord.

In de tweede helft wogen de partijen
iets beter tegen elkaar on. De HVC
voorhoede werd productiever, hetgeen
resuJfceer(|-> !V) {wee doelpunten'; He-t
waren G. Sibi en wederom A. Poeb. die
de score opvoerden tot 3—l.
Enkele ogenblikken later was het Silas
Hamadi die de ZIGO-sunporters weer
enige hoon gaf door de achterstand te
verkleinen ('3—2)

De TTVC verdediging gaf geen krimp
en in de laatste minuten was er sprake
van een overwicht van HVC. Zo kwam
het einde met een kleine doch nuttige
overwinning voor HVC.

HVC maakte geen fout en behield ziin
kampioenskansen door met 3—2 van
ZIGO te winnen. Voor EDO gaat de toe-
komst er donker uitzien. De Groen-Wit
ten kregen een zware nederlaag tegen

Zeemacht te verwerken en het degra-
datiespook komt steeds nader. Door de-
ze overwinning verdrong Zeemacht
POMS van de 3e plaats, doch heeft
geen kampioenskansen meer.

De stand in de eerste klasse is nu:
WIK 10 10 0 0 41—10 20
HVC 11 9 1 1 26— 9 19
Zeemacht 11 6 0 5 25—22 12
POMS 11 4 2 5 26—28 10
ZIGO 11 4 1 6 22—31 9
Hercules 11 3 2 6 21—28 8
HBS 10 2 1 7 16—26 5
EDO 11 1 1 9 9—62 3

Belgie - Nederland
1 — 4

De 91e ontmoeting tussen Nederland
en België kan met een beetje, fantasie
de wedstrijd van de gemis.e penalties
genoemd worden. Et.'st was het de
Ajaxied Bennie Muller, immers, dief in
de 10e minuut van de tweede helft - de
stand was tioen reeds 2—o in het voor-
deel van Nederland - zijn harde, goed-
gerichte strafschop door de goed rea-
gerende Belgische doelman Seghers zag

gekeerd* waarna een mfljfüut of w$
later rechtsbuiten Piters vanaf de 11-
-meter-stip lijdelijk moest toezien hoe
Eddie Pieters Graafland door een blik-
semsnelle reactie de Rode Duivels van
een bijna zeker schijnend doelpunt af-
hield.

Overigens is het geen beste wedstrijd
geworden, daar in het Deurnestadion
in Antwerpen. Vooral in de eerste helft
werd er door beide ploegen slecht ge-
speeld en mede doordat zowel de Ne-
derlandse - als de Belgische voorhoe-
de er weinig of niets van terecht brach-
ten, bleven de verdedigingen de situatie
volkomen meester. In deze eerste helft
waren het over het algemeen de Belgen
die, door het nuttige middenvelflspel
van Jurion en Mees, een lichte druk
uitoefenden, maar naarmate de minuten
verstüeken, werd het zelfs de meest
fervente Belgische supporter duidelijk,
dat deze Belgische voorhoede bij lange
na niet opgewassen bleek tegen de Ne-
derlandse verdediging. Daarvoor speel-
de vooral de linkervleugel te gehaast,
te fantasieloos en te we;nig doortas-
tend. Aan de andere kant kwam de Ne-
derlandse voorhoede evenmin uït de
>-ondverf en speciaal Moulijn, Groot

en Kruiver bleven ver onder hun kun-
nen. Toch wist laatstgenoemde, twee
minuten voor de rust handig te pro-
fiteren van een fout van doelman

Seghers en van dichtbij bezorgde hij
Nederland - geheel onverwacht - de lei-
ding (0—1)

Acht minuten na de rust legden
Moulijn, v.d. Gijp en Krui ver de eerste
goede combinatie op de grasmat, een
combinatie, waaraan geen enkele Belg
te pas kwam. Van de linkervleugel ver-
huisde de bal naar rechts, waar v.d.
Kuil zich in de vrije ruimte stortte.
Twee sekonden later sloeg het schot
▼an de PSV-rechtsbuiten hoog en on-
houdbaar in de touwen. (0—2)

Twee minuten later liep één van de
Belgische verdedigers de doorgebroken
Moulijn in het strafschopgebied tegen
de grond, waarna Muller het. defini-
tieve vonnis voor de Belgen zou vol-
trekken. Doelman Seghers dacht er
echter anders over en met een enorme
duik deed hij Muller van schrik naar
zijn hoofd grijpen. De Belgen putten
kennelijk moed uit de fraaie safe van
hun keeper en binnen een minuut ver-
kleinde Wegria met een kopstoot de
achterstand tot I—2.1—2.

De Rode Duivels kregen zelfs de kans
naast Oranje te„komen, nadat v.d. Hart
middenvoor Wegria binnen de beruchte
lijnen in de rug had gelopen. De toege-
kende strafschop leverde echfter niet
het gewenste resultaat op, omdat de
katachtige reactie van Pieters Graaf-
Itand nog vlugger was dan het harde
schot van Piters. Even later kregen de
Belgen een tweede teleurstelling te in-
casseren;- toen stoppterspifl S.aeyfs een
scherpe voorzet in eigen doel kopte
(I—3)

Nederland werd sterker, maar al
drongen de Oranjehemden meermalen
tot ver in het Belgische strafschopge-
bied door, doelman Segher^ kwam - op
één uitzondering na - niet meer in
moeilijkheden. D:e ene uitzondering was
in de allerlaatste minuut van de wed-
strijd, toen een onverwachts schot van
Groot tot verbazing van vriend en vij-
and in het Belgische, doel verdween.
(1-4)
België

Seghers
Verbiest Raskin

Mees Saeys Jurion
Lippens Beitels

Piters Wegria Létayes

Mouliin Kruiver vd. Kuil
v.d. OMn Groot

Klaassens v.d. Hart Muller
Kuys Wiersma

Pieters Graafland
Nederland

Nieuwe PTT-gebouwen evergedragen
Gisteren heeft de officiële overdracht

plaats gevonden van het nieuwe ge-
bouw van het Hoofdbestuur van de
PTT en de Radio bedrijfscentrale, als-
mede van het nieuwe postkantoor te
Hollandia Haven.

In de met bloemen gesierde hal van
het nieuwe postkantoor hadden zich
talrijke genodigden verzameld onder
wie de Gouverneur en de voltallige
Raad van Diensthoofden.

Het hoofd van de PTT, Ir. A. Ver-
woerdt heette de aanwezigen welkom
en gaf het woord aan de heer M. van
Wijnen, vertegenwoordiger van de "In-
tervam", de bouwmaatschappij die het
gebouwencomplex opleverde. Deze me-
moreerde de gang van zaken bij de
werkzaamheden en sprak er zijn vreug-
de over uit dat de Intervam een belang-
i^ke bijdrage had mogen leveren aan
de opbouw van Nieuw Guinea in het

algemeen en van Hollandia in het bij-
zonder.

Vervolgens voerde _£e directeur van
Openbare Werken, Ir. E.L.M. Berretty
het woord, die er de aandacht op ves-
tigde hoe nodig deze nieuwbouw was
geweest, gezien de zeer vervallen toe-
stand van de oude PTT-gebouwen 1*
Hollandia. Hij sprak zijn tevredenheid
uit over het bouwwerk dat totstand ge-
koman was.

De directeur van Verkeer en Energi«
de heer P.J.C. Roumbouts bracht de
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dank over van zijn voorganger, Dr. M.
W.F. Schregardus aan allen die aan de
bouw hadden meegewerkt. Hij droeg
tenslotte het gebouw over aan Ir. Ver-
woerdt die er de dagelijkse leiding zou
voeren.

Ir. Verwoerd- verklaarde dankbaar
te zijn voor de totstandkoming van de
nieuwe gebouwen. Aan een groep per-
sonen van verschillende instanties die
zich bij de bouw verdienstelijk hadden
gemaakt, reikte hij als blijk van er-
kentelijkheid enkele series Nieuw Gui-
nese postzegels uit.

Vervolgens bestond er gelegenheid cm
de gebouwen te bezichtigen.

■»--^M--*--___--__P-CT--B-M-MBr»^

K.L.M. KONINKLIJKE LUCHTVAART MIJ. N.V.
M. i. v. 1 OKTOBER 1960

Tarieffvepiaging Toeristenklasse

Biak - Amsterdam
NU

&C6-s,tli{£>s Te koop: Piano f 250,—, Dressoir en inh.

Sentifar Za. 8/lÓ Bridgedrive deelname f 150,—, Rottan zitje f 75,—, t.b.v.
f 2,50 per paar. Inschrijvingen tel. 5.
Sentani. Vele prijzen! 2441 F.L. Dado, Dok 8 naast winkel 51. 2438

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

Ë Brylcreem inUwhaaren merkop
hoe netjes en verzorgd het eruit
ziet. Brylcreem doet droog haar

BRYLCREEM
Brylcreem het haarmiddel
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REK THEATER
DOborah Kerr. John Ken-, heden

voor het laatst in de film van M.G.M.
"TEA AND SYMPATHY"

in cinemascope en Metrocolor.
De grootste liefdesgeschipdenis. die ooit
op het witte doek vertoont is.
Twee jaar lang is "Tea and Sympathy"
een succes geweest in Amerika.
Hedenavond voor het laatst in REK.

18 jaar en ouder.
Woensdag 5/10 vertoont REK de Ma-

leise film "DUKA NESTAPA" met Da-
russalam Nursiah. K.
VERWACHT in REK
"NIGHT PEOPLE" met Gregory Peck.
REK Hol!. Binnen vertoont heden 4/10
de film "I COUÏ-DN'T BV THE
NIGHT" met Jeane Simons.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 4/10 en morsen s'lo

"THE FOREST RANGERS"
In kleuren. Met Susan Hayward. Fred
Mc. Murray en Paulette Goddard.
Een heel boe'ende avonturenfilm.
Sentani heden 4/10: "BADMAN'S
COUNTRY" met George Montgomery.
Holl. Binnen woensdag 510: "NAKED
IN THE SUN" met James Graig.


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 230 04.10.1960
	Discussie over gemeenteraad Hollandia op dood spoor Adviserende raad zal zich nader beraden over uitvoerend apparaat van toekemstigs gemeenteraad
	HOTEL IN VARENVALLEI.
	RECREATIE—CENTRUM.
	ASFALTEREN.
	SLUIER
	STRAATNAMEN
	GEMEENTERAAD
	WAAROM BLIJVEN LIGGEN?
	WIE VOERT DAGELIJKS BESTUUR?
	TAKEN.
	HOE WERKT HET?
	HARDE VRAGEN.
	WAT IS DE BEDOELING?
	MINDERHEIDS-ADVIES.
	RADIOPROGRAMMA DINSDAG 4 OKTOBER 1960
	WOENSDAG 5 OKTOBER 1960
	DE SPORT van de afgelopen week VHO – competitie ZEEMACHT — EDO 6—1 (Ruststand 2—1)
	HVC — ZIGO 3—2 (Ruststand 1—1)
	Belgie – Nederland 1 — 4
	Nieuwe PTT-gebouwen evergedragen

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6


