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Min. De Quay : Doe! van
NG - .beleid ongewijzigd

Watpogingen om internationale steuntevinden
Minister president De Quay heeft woensdagmiddag in de Tweede Kamer

geantwoord op de redevoeringen in eerste termijn bij de algemene politieke
beraadslagingen over de rijksbegroting.
Gisteren meldden we reeds zijn uitspraak dat de regering geen principiële
bezwaren heeft tegen een mogelijk beheerschap van de Verenigde Naties,
maar dat de bestaande problemen niet door een voorstel in die richting konden
worden opgelost om redenen die reeds bekend geacht werden.

de bereiking van het doel kunnen be-
vorderen".De minister president zei 0.a.: "Ik zie

"ook niet in hoe de verwezenlijking van
het zelfbeschikkingsrecht onder de hui-
dige omstandigheden door een dergelijk
aanbod in de Vereningde Naties te
doen, zou kunnen worden naderbij ge-
bracht - het tegendeel moet worden ge-
vreesd".

Voorts verklaarde Prof De Quay:
""Wanneer mijn woorden in het gesprek
met vertegenwoordigers van de buiten-
landse pers tot misverstand hebben ge-
leid, dan kan ik dat ten dele verklaren,
doordat ik in dat onderhoud te zeer als
bekend heb aangenomen, dat de poli-
tiek van de regering er onveranderd op
gericht blijft Nieuw Guinea zo spoedig
mogelijk tot de staat van zelfbeschik-
king te brengen en dat Nederland er in
eerste instantie voor verantwoordelijk
is, dat het zelfbeschikkingsrecht ook
daadwerkelijk verzekerd blijft.

Wel heb ik in dat gesprek willen laten
uitkomen, dat Nederland bere'd is ie-
dere internationale steun die het zelf-
beschikkingsrecht garandeert, in posi-
tieve zin te bestuderen.
Daarbij is uiteraard elke vorm die er-
toe zou leiden dat Indonesië dat gebied
zou inlijven onaanvaardbaar.

De minister president herinnerde,
naar aanleiding van enkele opmerkin-
gen over de redevoering van minister
Luns in de UNO-assemblee, aan het
voornemen van Minaister Luns om, zo-
als ook in voorgaande jaren al was ge-
schied, de mogelijkheden af te tasten
om tot enigerlei samenwerking te ko-
men die het bereiken van gestelde doel
zou kunnen bespoedigen.

"Dit alles betekent een ongewijzigd,
zij het een versneld beleid." aldus prof
De Quay, en hij voegde er aan toe:
"Intussen voelt de regering zich ge-
steund door de bevolking van het Rijks-
deel bij het zoeken naar middelen die

minister Luns nodigt UNO
uitzien op de hoogte te

Komen stellen
In de rede die minister Luns jl. dins-

dag in de assemblee van de Verenigde
Naties heeft gehouden, hekelde hij in
de eerste plaats de dreigementen, die
enkele dagen te voren door Soekarno
op de zelfde plaats tegen Nederland
waren geuit. Minister Luns vestigde er
de aandacht op, dat de Indonesische
president daarmee het handvest van de
Verenigde Naties zelf in gevaar bracht.

De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken heeft tijdens zijn toe-
spraak geen enkel voorstel gedaan dat
duidt op het onder beheer van de Vere-
nigde Naties stellen van Nederlands
Nieuw Guinea.
Wel nodigde minister Luns de gedele-
geerden uit om zich, indien zij dat
wensten, van de situatie op de hoogte te
komen stellen.
Hij zei 0.a.: "Tijdens dit debat zijn ver-
denkingen geuit over de bedoelingen
van de besturende landen.
Onze bedoelingen zijn duidelijk en on-
dubbelzinnig en staan open voor con-
trole. Wij hebben geen geheimen en wij
beroepen ons niet op onschendbaarheid
op grond van binnenlands recht.
Ik zeg U openlijk van dit spreekgestoel-
te, medeleden van de Algemene Verga-
dering, dat Nederland bereid is zijn po-
litiek en zijn optreden die gericht zijn
op een zo spoedig mogelijk bereiken
van zelfbesikking van het Papoea-volk
te onderwerpen aan het aanhoudend
critisch onderzoek en de beoordeling
van U, Verenigde Naties.
Ik leg beze verklaring af als een nieuw
bewijs van de oprechtheid van onze
wil, de Papoea bevolking volledig eer-
lijk en volkomen het zelfbeschikkings-
recht te waarborgen." aldus minister
Luns.

NIEUWS IN HET KORT

— Hoewel er op het congres van de
Britse Labour-parltij een
breuk aan de dag is getreden naar aan-
leiding van de kwestie der kernwapens,
verwacht men dat de partij deze on-
enigheid zal overleven.— President Soekarno van Indonesië
zou gisteren in Washington een ont-
moeting hebben met President Eisen-
hower. Daarna zou hij vertegenwoordi-
gers van Latijns Amerikaanse landen
ontmoeten.— Premier Menzies van Australië heeft
in de Assemblee der Verenigde Naties
een felle aanval gedaan op. de Russi-
sche premier Chroestsjof. Deze laatste
was niet zelf aanwezig, maar had de
rede van te voren gelezen.— Soebandrio, de Indonesische minister
van Buitenlandse Zaken zal volgende
week te Washington confereren met
Amerikahnse regeringsfunctionarissen
over de kwestie Nieuw Guinea. Hij
waarschuwde de Nederlanders dat het
hard tegen hard zal gaan.— President Tsjombe van Katanga
heeft geweigerd een delegatie te ont-
vangen die namens Kolonel Moboetoe
uit Leopoldstad naar Elisabethstad was
gekomen.— De Indonesische troepen in Kongo
zijn naar Coquilhatstad gedirigeerd de
hoofdstad van de Evenaar-provincie.
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MinisterToxopeursKomt ep 11 oktober
te Nollandia aan
op programma staan bezoekenaai voornaamste

plaatsenvanNG
Het Bureau Voorlichting ter Gouver-

nementssecretarie maakt het program-
ma bekend van het bezoek van Minis-
ter Toxopeus aan Necferlaajds Niéuw
Guinea:

De Minister van Binnenlandse Za-
ken, mr. E.H. Toxopeus, zal dinsdag 11
oktober a.s. in Biak arriveren voor een
bezoek van 12 dagen aan Nederlands
Nieuw Guinea. Hij zal op het Mokmer-
vliegveld worden verwelkomd door de
Gouverneur van Nederlands Nieuw
Guinea, dr. P.J. Platteel.

Het gezelschap zal dezelfde dag per
lijnvliegtuig van de Kroonduif naar
Hollandia doorreizen.
HOLLANDIA

De Ondervoorzitter van de Raad van
Diensthoofden, de heer A. Boenderma-
ker,, de Commandant Zeemacht in Ne-
derlands Nieuw Guinea, schout bij
nacht Platerink en de rfcsicjeat van

ndia, mr. F.R.J. Eibrink Jansen,
zullen de eersten zijn die minister
Toxopeus bij de aankomst van het vlieg
tuig op Sentani de hand zullen druk-
ken. Vervolgens zal de bewindsman,
in gezelschap van de Gouverneur, een
erewacht van de Algemene Politie in-
specteren en zich dan naar de hal van
het stationsgebouw begeven.

Ter begroeting zullen hier alle leden
van de Raad van Diensthoofden, de Pro
cureur-Generaal, de waarnemend Pre-
sident van het Hof van Justitie, de
wnd. Gouvernementssecretaris het
Hoofd van Plaatselijk Bestuur van
Hollandia alsmede de Australische
Liaison Ófficer te Hollandia aanwezig
zijn. De Koninklijke Marine en de
Koninklijke Landmacht zullen er voorts
door een aantal stafofficieren verte-
genwoordigd zijn.

Na enige tijd in het stationsgebouw
te hebben vertoefd zullen Minister en
Gouverneur zich naar de Gouverneurs-
woning in Nootdwijk begaven; twee
voorrijders van de verkeerspolitie zul-
len de file voorafgaan. Bij de Gouver-
neurswoning zal Minister Toxopeus nog
een versterkte marin-erswacht inspec-
teren. Des avonds vindt ten Gouver-
neurshuize een receptie plaats.
WAMENA OF SARMI

Woensdag 12 oktober zal' de bewinds-
man naar de Baliemvallei vliegen. In-
dien de weersomstandigheden dit niet
toelaten, staat als alternatief een be-
zoek aan Sarmi op het programma. Een-
maal in de Baiiem zal het gezelschap
enkele zendings- en missieposten be-
zoeken.

De Minister zal donderdag 13 oktober
'naar Holland^" ferugjkertenJ Rijdende
van Sentani naar Hollandia zullen Jo-
ka en Kota Radja v/orden aangedaan.
Des avonds is Minister Toxopeus de
gast van de Resident van Hollandia. die
in het gebouw van de Jachtclub zal re-
cipiëren.
MANOKWARI

Vrijdag 14 oktober zal de Nederland-
se bewindsman o.m. een buitengewone
.vergadering van de Raad van Dienst-

hoofden bijwonen; 'de dag daarop vliegt
de Minister naar Manokwari met een
tussenlanding in 'Biak. De Gouverneur
zal zijn hoge gast op deze vlucht naar
Manokwari vergezellen doch daarna
naar Hollandia" terugkeren. Een amb-
tenaar van de dienst van Binnenlandse
Zaken zal de Minister dan op diens
verdere reis door Nederlands Nieuw
Guinea tot aan de terugkeer in Hollan-
dia worden toegevoegd.

In Manokwari staan o.m. bezoeken
aan de Scheepswerf "Konijnenburg" en
aan het houtbedrijf op het programma.
SORONG

Maandag 17 oktober zal het gezel-
schap van de Minister, thans zonder de
Gouverneur, doorreizen naar Sorong.
Mr. Toxopeus zal hier de leprozerie
in ogenschouw nemen, hetgeen gevolgd
zal worden door een rondrit door So-
rong en Romoe en een bezoek aan het
eiland Doom. Indien de tijd het toe-
laat, zal een heïïkoptervlucht naar Kla-
mono worden ingelast.
Zoals op alle andere plaatsen het ge-
val is, zal ook te Sorong de Minister
in de gelegenheid worden geste'd di-
verse personen uit de samenleving te
ontmoeten. In Sorong zal dit gebeuren
tijdens een door de Algemeen Vertegen
woordiger van de NNGPM te geven re-
ceptie.
FAK-FAK

Woensdag 19 oktober reist de be-
windsman per Beaver-vliegtuig door
naar Fak-Fak. Tijdens een bezoek per
boot aan het dorp Pasir Poetih in de
omgeving van Fak-Fak zal de minister
een korte vergadering bij kunnen wo-
nen van de Fatagarraad, waarbij de
voorzitter van de Raad mr. Toxopeus
zal toespreken. Verder staat een be-
zichtiging van de Bandanootmuskaat
tuin in Pasir Poetih op het programma.
alsmede een bezichtiging vrn het dorp.
Des avonds wordt in de woning van de
Resident een receptie gehouden.
KAIMANA

Donderdag 20 oktober vertrekt de ho-
ge gast weer per Beaver uit Fak-Fak
op weg naar Kaimana. Het verblijf in
dit stadje is beperkt, aangezien het nog
een lange vlucht zal zijn naar Merau-
ke. Niettemin zal Minister Toxopeus
in Kaimana voldoende gelegenheid
i de notabelen van het stadje te
ontmoeten en een rondrit te maken.
MERAUKE

Het is de bedoeling voordat te Merau-
ke wordt geland eerst een rondvlucht
te maken boven het rijstbedrijf Koem-
le. Na aankomst in de residentswcning
in Merauke zullen schoolkinderen, voor
afgegaan door een drumband van het
Mgr. Verius-internaat een défilé hou-
den.

De vrijdag daaraanvolgend zal hoofd-
zakelijk in beslag genomen worden door
een rondrit door de afdelingshoofd-
plaats, een bezoek aan het veeteeltbe-
drijf Moppa en ean ontvangst in het
gouvernementshotel.
Zaterdag 22 oktober keert het gezel-

schap per Kroonduif Dakota weer naar
Hollandia terug, vanwaar hij echter di-
rect doorreist naar Biak. De Gouver-
neur zal zich hier weer bij Minister
Toxopeus voegen.

De volgende dag, zondag, zal de be-
windsman gelegenheid hebben een rond
rit ie maken door de stad en kennis te
maken met de leden van de Streekraad

Ingezonden
Geachte Heer Hai'ry W.,
Naar aanleiding van Uw ingezonden

stuk van zaterdag 11, zou ik gaarne het
een en ander willen opmerken. Moge-
lijk dat het volgende U, Uw mede-be-
stuurleden en alle aan "politiek-doen-
den" zal interesseren.

Het is juist dat thans velen van ons,
Indische Nederlanders, voorbereidingen
treffen voor vertrek naar Nederland
dan wel elders (Australië. Amerika
enz.). Dit voorgenomen vertrek heeft
echter vrijwel niets uit te staan met de
door U aangehaalde "rassendiscrimina-
tie". Neen, geachte Heer W., tegen deze
z.g. "rassendiscriminatie" is langs legale
weg te vechten doch ieder van ons be-
grjijpt innerlijk) Het .ontstti_m en het
voortbestaan ervan. Een Nederlander
die in Nederland een maandelijks inko-
men geniet van f 000,— gaat niet naar
Nieuw Guinea als hij hier niet heel
wat meer zal verdienen. Omdat hij hier
voor de opbouw nodig is krijgt hij dat
dan ook. Dat hij eist op gezette tijden
weer eens temidden van zijn familie-
leden te kunnen vertoeven is ook be-
grijpelijk. Bovendien valt dit klimaat
voor een "totok" vaak echt niet mee!
Doch Nederland financieert voor een
groot gedeelte de uitgaven van dit land
en mag de regering van dat land o.i.
u'tmaken hoe of zij dit geld wenst te

oden. Willen wij allen rechten doen
gelden op een verlofsregeling dan zal
er no? meer geld voor Nieuw Guinea
beschikbaar gesteld moeten worden!
Wie moet dat opleveren? De Nederland-
se belastingbetaler'? Hij die thans zacht
jes wordt aangezegd dat er mettertijd
alhier voor hem geen plaats meer zal
zijn?

Neen geachte Heer W.. wij die als in
I(ndÊ>ne^ië geworven contractanten Ito
jaar geleden hierheen kwamen, kwa-
men grotendeels met een ferme dosis
idialisme hierheen! Als we dat niet ge-
had hadden waren we niet voor f 1,50
per dag hierheen gegaan doch toen
reeds op een boot naar Nederland ge-
stapt.

Wij zijn trots op hetgeen wij hier
gepresteerd hebben, vaak onder slechte
omstandigheden, maar toen we hierheen
gingen wisten Wij dlat wljj pioniers-
werk hadden te verzetten.

Tbjans donstateren wij dat van de
zijde van de Parna gesproken wordt
over overname van allerlei ambtelijke
posities (8.8. en Politie) doch dat aan
ons iinziens veel belangrijker punten
weinig of geheel geen aandacht wordt
besteed.

Waarom bijvoorbeeld zon grote be-
langstelling Vpo* ambtiejijke funefties
en zon geringe belangstelling voor de
economische opbouw van dit land? Om
onafhankelijk te kunnen _jjn is poli-
tieke onafhankelijkheid alleen ni«t rei-
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doende doch vooral economische onaf-
hankelijkheid.

Tot op heden hadden wij vertrou-
wen in de toekomst of liever gezegd
"hoop". Zodra een oploss-ng gevonden
zou zijn voor het geschil met Indonesië
zou een grotere belangstelling voor
Nieuw Guinea van de zijde van de ka-
pitaalkrachtige maatschappijen ver-
wachtbaar zijn. Nederland voert nu
reeds 10 jaar lang een politieke strijd
met Indonesië om dit land. De voor
Nederland nadelige gevolgen ervan zul-
len U wel bekent zijn. Omdat Neder-
land het op z'ch heeft genomen de Pa-
poea tot ontwikkeling te brengen ten-
einde hem in de toekomst als zelfstan-
dige staat een passende plaats in de
wereld te verschaffen, kan Nederland
niet instemmen met overdracht aan In-
donesië. Niet alleen zou dat laf zijn.
maar hierdoor zou ook een eind ge-
maakt worden aan elk uitzicht op onaf-
hankelijkheid voor de Papoea (zie
slecMts naar Ambon). Heflaas moeten
we constateren dat Nederland in deze
strijd zeer geringe steun ondervindt.

Dat de leiders van de Parna geen
Loemoemba's en Kasavoeboe's zijn wil-
len wij gaarne aannemen, en dat zij
Nieuw Guinea langs rechtvaardige we-
gen naar de vrijheid (weegt deze "on-
derdrukking" zo zwaar?) willen voe-
ren, ach, dat wil Nederland immjers
ook.

Maar. er zijn diverse wegen die be-
wandeld kunnen worden en of de Par-
na de juiste bewandelt? Ons inziens
zou een positiever geluid met betrek-
king tot de eisen van Soekarno en con-
sorten» meer! bijgedragen hebben tflot
het door U beoogde doel. Het is het uit-
blijven van enige geluid in die richting
dat ons heeft doen besluiten om dit
land te verlaten. De meesten van ons
waren bij het uitbreken van de oorlog
10 — 15 jaar. De laatste 20 jaar heeft
het ons aan iedere vastigheid voor de
toekomst (ontbroken. Het vooruulpichtj
om over een jaar of 10 — 15 te zullen
x'ernemen "je wordt bedankt voor je
diensten en kunt gaan" lokt ons echter
niet want om op je 40ste of 50ste jaar
elders weer geheel opnieuw te moeten
beginnen zal beslist, niet meevallen.

Daarom geachte Heer W., hoewel wij
vele goede vrienden - ook onder de
Papoea's - vaarwel moeten zeggen, we
gaan maar liever, of de Parna (even-
als de andere in oprichting zijnde po-
litieke partijen) moet een meer con-
structieve weg inslaan. De weg die U
thans bewandelt is die van een
VAKBEWEGING.

Het middelbaar onderwijs in
Nederlands Nieuw Guinea
— Men schrijft ons —

Het lawaai om de HBS-affaire geeft
aanleiding om de kwestie van het Mid-
delbaar Onderwijs voor Nederlands
Nieuw Guinea nader in beschouwing
te nemen.

Hoewel uit de reacties de indruk
Wordt gewekt alsof Den Haag in dezen
Zoal niet geheel dan toch wel goeddeels
gek is, ligt het voor de hand, dat de
Minister niet zonder reden de beslissing
heeft genomen om voor te schrijven,
dat op de 3-jarige "onderbouw" van de
HBS een 3-jarige bovenbouw dient te
komen, waarin onderwijs wordt gege-
ven, dat in Nederland in 2 jaar wordt
verwerkt.

Reeds in 1958 werd in dit blad, toen
nog in gestencilde vorm en onder de
naam "De Groene" verschijnend, ge-
waarschuwd tegen de invoering van de
6-jarige HBS.

Men vond de publicaties in "De Groe-
ne" niet prettig. Door het schoolbestuur
Werd destijds aceoord, volledig aceoord
gegaan met de 6-jarige HBS. Het be-
stuur legt nu dan ook geen verklaringen
af.

De Regering wilde een mogelijkheid
ken goed nagaan nimmer een HBS ge-
Wild. Zij zag als de juiste vorm voor
middelbaar onderwijs, zowel voor Euro-
pese als) voor Papoea-leerlingen, een
driejarige Algemene Middelbare School
gebaseerd op de MULO. En omdat de
3-jarige Missie-HBS, toen nog gesubsi-
dieerd als een MULO-school. er nu een-
maal was, kon ook die 3-jarige HBS
onderbouw als vjoedingsschool dienen
Voor de 3-jarige Kopschool: de AMS.

MULO - AMS. Deze vorm kende men
Uit Ned. Ind-ë en waarom dus niet voor
Nederlands Nieuw Guinea?

Nu kunnen wij dit een dwaze con-
structie achten, maar niet vergeten mag
borden, dat deze constructie bewust ge-
kozen was om goed te laten uitkomen,
dat in de onderwijsvoorzieningen geen
discriminatie zou worden toegepast.

De Regering wilde een mogelijkheid
°penen om een "concordant" diploma te
behalen langs een weg, die ook voor

re niet-Nederlandse kinderen te
volgen was. Deze worstelden met de
taalmoeilijkheden en nu kreeg men in
deze 7-jarige zelfs 8-jarige opleiding
een goede kans.. Knappe VVS en LS-B leerlingen moes
*en via de brugklas (cq. brugklassen)
ttaar de MULO en via deze school naar
de AMS. Leerlingen van de LS-A kon-
den dit ook doch zonder brugklas. De
3-iatjsjge HBS-onderbouiw pasl|e maar
nauwelijks in deze gedachtengang.

De PMS was geen functie toegedacht
als voedingsschool voor verdergaande
opleidingen voor algemeen vormend on-
derwijs.

Deze constructie komt niet voor re-
kening van de onderwijsautoriteiten in
"ïbllandia of van Zending en Missie, die
destijds in een rapport op het Middel-
baar Onderwijs gewaarschuwd hebben
*egen een gedachtengang als bovenaan-
Segeven.

Dit rapport is door Den Haag, vide
dei Kamerstukken, nauwelijks ernstig
"ïBnomen.

In dit rapport wordt ook gewezen pp
de. voorkeur voor geëigend onderwijs
voor Papeoa-leerlingen, iets wat bv. de
PARNA als programmapunt heeft op-
genomen.

Geëigend onderwijs betekent onder-
wijs, dat men nodig heeft al naar ge-
lang van de maatschappij, waarin men
later moet werken. "Concordante" di-
ploma's zijn overbodig.

De regering voelt nu blijkbaar ge-
ëigend onderwijs als discriminatie aan,
terwf.jjl de progressieve Papoea'p het
discriminerend vinden, dat hun kinde-
ren onnodig zwaar belast worden met
het Nederlandse onderwijs.

Daar komt nog een factor bij, die de
Regering destijds moeilijk kon voor-
zien.

Men had Nederlands Nieuw Guinea
gedacht als een land voor Papoea's, In-
dische Nederlanders, Ambonezen, Kei-
ezen e.d.
De enkele "trekker-Nederlanders" wa-
ren niet belangrijk. Die stuurden hun
kind wel naar Nederland.

En voor al die rassen was één school
het ideaal. Zo was het in 1958.

En het standpunt van de regering-
deelden wij weliswaar ook in 1958- niet,
maar het was wel begrijpelijk, even-
als het toen begrijpelijk was, dat het
schoolbestuur van de HBS met de 3-
jarige bovenbouw op de 3- jarige HBS
aceoord ging. Voor het bestuur was het
hangen of wurgen.

Maar de ontwikkeling gaat snel.
De Papoea vraagt "geëigend" onder-

wijs. Dat is na de PMS (Primaire Mid-
delbare School) een SMS ('Secundaire
Middelbare School) eh voor hoog ge-
selecteerde Papoea-leerlingen een moge
lijkheid tot studie op de concordante
HBS voor een eventuele verdere studie
aan een Nederlandse universiteit.

Eh het droombeeld van de ene school
voor alle rassen is een "droombeeld"
sadja geworden.

De minister is op één punt tegemoet
gekomen aan de gedachtegang h.t.1.: hij
gaf de 3-jarige SMS onder de schuil-
naam HBS-C voor Papoealeerlingen. En
dat is in feite een volledige wijziging
in de gedachtengang van de regering,
waarvoor wij erg dankbaar zijn in het
belang van het Papoeakind. De tweede
sprong, om ons nu ook maar een "gewo-
ne" HBS te geven moet logisch volgen
uit deze eerste tegemoetkoming.

Men vergete evenwel niet, dat van-
uit Den Haag de ontwikkeling nauwe-
lijks te volgen is. Het beeld, waarmee
Mr. Bot in februari naar Nederland
ging, is reeds goeddeels onjuist.

Daarom hebben we wel hoop, dat de
Minister na goede voorlichting ook de
logische consequentie zal trekken, dat
het geen tijd meer is voor integratie
in onderwijsvoorzieningen. Het is wel-
iswaar een mooie droom, die nog door
grote groepen in Nederland wordt ge-
koesterd, maar 't bïijft een droom.

En zolang die droom duurt:— worden, de ambtenarencorpsen niet
gescheiden,— worden de belasting-systemen even-
min gescheiden,

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag 9 oktober 1960

HOLLANDIA:
Pauluskapel 08.30 uur ds. W. Sirag.
Chr. Mil. Tehuis Géén dienst.
Kloofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag.
HOLLANDIA-BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur. ds. H.G. Bos-

wijk.
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. Joh. Kabel.
IFAR: 08.30 ds. H.F. Kat.
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Biak-Noemfoor. In de nacht van 23 op
24 oktober zal de Minister aan boord
stappen van het KLM-vliegtuig naar
Sydney. De Gouverneur en zijn adju-
dant keren de daaropvolgende ochtend
weer naar Hollandia terug.

Tot. zover deze Gouvernements me-
dedeling.

— moeten Nederlanders voor de Nieuw
Guinea Raad kiezen,— en mogen ze niet voor de Tweede
Kamer kiezen.

En zolang zal men alsmaar blijven aan-
dringen op gezamelijk onderwijs aan
Papoea's en Nederlanders, hetgeen wij
ook zouden toejuichen, indien de Ne-
derlanders met de Papoea's later één
bevolking zouden gaan vormen.
Maar dat geloof hebben wij nimmer ge-
had.

GEEN PERSCONFERENTIE
Wat ons opvalt in dit programma is,

dat er blijkbaar geen enkele perscon-
ferentie zal worden gegeven, dit on-
danks het feit dat het publiek op be-
paalde vragen bepaald wel een ant-
woord zou willen vernemen.

De Heer en Mevrouw Boshuizen - van
der Laan, geven met blijdschap kennis
van de geboortevan hun zoon:

HARRY LOUIS.
Hollandia, 6 oktober 1960.

2466
DE WIGWAM serveert heden nassi-
tjampur, lemper, lumpia. Morgen:
bahmie, nassi-goreng. 2465

PACIFIC 4 DAAGSE WANDELMARS
Start is op 26, 27, 28 en 29 oktober 13.00
uur. Deelnemers kunnen zich opgeven
bü H. VAN DIJK v/h. Sederhana.

2463
WEEKEINDDIENST 8 — 9 OKTOBER
Haven Dr. A.P. Nelemans Tel. 360
Binnen Dr. H. Harms Tel 94.

WEEKDIENST 10 — 15 OKTOBER
Haven Dr. A.P. Nelemans Tel. 360_

Bij Shell Nieuw Gninea N.V. Hollan-
dia, kunnen direct ingaande worden ge-
plaatst:

3 ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
Minimum salaris f 420,— in de maand.
Behoorlijke opleiding vereist, praktijk
ervaring strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties dagelijks aan het kantoor
Dok 8, van 8.00 — 12.00 uur en van 14.00— 16.00 uur.
(Advertentie)

De Chef van het Post- en Telegraaf-
kantoor Hollandia deelt mede, dat het
loket voor de aanname van telegram-
men m.i.v. maandag 10 oktober van de
Radiobedrijfscentrale zal worden ver-
plaats naar het nieuwe Post- en Tele-
graafkantoor.

De openstellings-uren van het tele-
graafloket zijn:
maandag t/m vrijdag: van 07.30—13.30

uur
zaterdag : van 07.30—11.00

uur.
Na loketsluiting kunnen telegrammen

tot 18.00 uur worden aangeboden bij de
Radio-Bedrijfs-Centrale.

V.H.O. KOMPETITIE
Terrein Berg en Dal

Zaterdag 8 oktober.
Aanvang 15.40 JEUGDWEDSTRIJD

Tiong Hoa — Ajax B.
Aanvang 16.30 Hercules — E.D.O.

Zondag 9 oktober.
Aanvang 15.40 .JEUGDWEDSTRIJD

R.K.S. 1 — Ajax A.
Aanvang 16.30 H.B.S. — Zeemacht

JACHTCLUB vertoont heden~de succes
film. "TEA AND SYMPATHY" met
Deborah Kerr - John Kerr.
Heden in de Jachtclub.

REK THEATER
vertoont heden 7/10 voor slechts één
dag, de sprankelende film in cinema-
scope "THIS COULD BE THE NIGHT"
met Jean Simmons, Paul Douglas, An-
thony Franciosa en niet te vergeten
RAY ANTHONY and his Orchestra.
Inderdaad, het is een sprankelende film,
uitdagend. Het probleem van een
schoolleraar met zijn leerlingen. Ray
Anthcny zorgt voor de muzikale bege-
leiding.
SPOEDIG in REK: Robert Mitchum -
Robert Wngner - May Britt - Richard
Egan - Lee Phl-lipsin. "VUUR BOVEN
AZIË" (The Hunter) 5 tonsterren in een
film. om niet te vergeten. Zie de vech-
tersbazen in jet-vliegtuigen boven vijan-
delijk gebied. Spoedig deze film in REK.

ORIËNT THEATER
vertoont heden een gewijzigd program-
ma. prolongat;e van

"KNOCK ON ANY DOOR"
met Humphrey Bogart, John Derek en
Allene Roberts.
Morgen 8/10 en overmorgen 9/10:

"LES FANATIQUES"
met Michel Auclair. Een zeer boeiende
speurders film.
Holl.-Binnen heden 7/10: "THE WORLD
IN MV CORNER" met Audie Murphy.
Holl.-Binnen zaterdag 8/10: "ON THE
WATERFRONT" met Marlon Brando.

KONINKLIJKE LUCHTVAART MIJ. N.V.

MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1960

Tariefverlaging Toeristenklasse

Biak - Amsterdam
NU
enkele wis f. 24#&-

-tekms f Wi9.~
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Geachte Clientèle, Vrienden en Ken-
nissen, een goed verblijf toegewenst in
Nieuw Guinea. J.Ch.L, Vogelsang en
gezin. a/b. "Castle Felice" Sydney 8/10.

2451

Te koop: Scooter. Electrolux ijskast 60
liter. Rotan stoeltje, Salontafeltje, Bed,
Matras, Mat. Mej. E.H. Davidse. Da-
mesmess, Marijkestraat. 2461
H.8.5.-Schoalband vraagt drumstel, of
onderdeel v.e. drumstel en een stringbas
te koop Spoed! H..T. Veldhuizen, Boslaan
863. 2462
Gevraagd: Elec. koelkast 220 liter. Brie-
ven met opgave prijs enz. aan Secreta-
riaat S.V. "ZIGO" Hollandia-Binnen.

2460
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