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Amerikazetmilitairehulpverlening aan
Indonesië voori

Details van hulpprogramma van 1958 te Washington
met Naseetionbesproken

Het Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken heeft donderdag te
Washington bekend gemaakt, dat de
Verenigde Staten Indonesi* hebben ver
zekerd van het voortdurende Ameri-
kaanse belang bij de levering van mili
taire uitrusting, ingevolge het program
van 1958 voor de verkoop van wapens
aan Indonesië.

Verder blijven, volgens de bekend-
making, de Verenigde Statan belang
hebben bij hulpverlening tot handha-
ving van de Indonesische onafhanke-
lijkheid en de ontwikkeling van de eco
nomie.

Toen verslaggevers vroegen naar be-

richten, waarin gezegd werd dat Ame-
rika zijn militaire hulp aan Indonesië
gaat vergroten, zei de woordvoerder van
het departement: krachtens de over-
eenkomst die wij in 1958 met Indone-
sië hebben gesloten, verkoopt Ameri-
ka aan Indonesië bepaalde soorten mi-
litaire uitrusting. Bij het bezoek va»generaal Nasoe'tion aan Amerika zijn
de details van dit verkoopprogramfna
besproken Deze besprekingen en ookdie met president Soekarno hebbengeen wijziging in onze politiek gebrachtten opzichte van Indonesië.
AMERIKAANS PERSCOMMENTAAR

De gezaghebbende New Vork Timesheeft vrijdag president Soekarno eendictator genoemd. Het blad schreef,da* de , Amerikaanse mili-taire hulp aan Indonesië ongetwijfeld
bedoeld is, om te voorkomen dat ditland te veel afhankelijk van de Sov-
jetUnie wordt.

Deze steun kon edhter niet de vol-
ledige goedkeuring van Soekanio's re-
Jïeijingsstepseï en djens internationalepolitiek inhouden, zo meent het blad.

"Laten we geen illusies hebben over
hetgeen wij doen. Soekarno's beginsel
van "eenstemmigheid" vertoont niet de
minste gelijkenis met wat wij in de
westelijke landen beschouwen als de-
mocratie", aldus de New Vork Times.

HIEUWS IN HET KORT
— De Zuid-Afrikaanse premier Ver-
woerd heeft aangekondigd, dat zijn land
binnen 8 maanden een republiek zal
zijn. De leider van de Zuid Afrikaanse
oppositie, Sir De Villiers Graaff heeft
verklaard dat zijns inziens het uitroe-
pen van een republiek een sectarische
en geen nationale beslissing zou zijn.— Engelstalige bladen in Zuid Afrika
melden dat er in de provincie Natal een
beweging onder de Europeanen is ont-
staan met het doel om Natal buiten een
Zuid-Afrikaanse republiek te houden.
— In Leopoldstad werden 20 Kongolese
hoofdofficieren door hun ondergeschik-
ten gevangen gezet, omdat er niet. op
tijd soldij was uitbetaald:— De Nederlander Leo Vlaanderen, die
in Malakka een rubberconferentie had
bijgewoond, moest op de terugweg naar
Nederland in Londen in -een ziekenhuis
worden opgenomen wegens pokken.— Engeland en Japan hebben een over-
eenkomst gesloten volgens welke Japan
schadevergoeding zal betalen voor de
Britse eigendommen in China die verlo-
ren gingen als gevolg van de Japanse
oorlog in China van 1937 tot 1941.— In Tokyo is een handelsverdrag ge-

tekend tussen Japan en de BeneluxJa-
nden. In Japan hecht men grote waarde
aan dit verdrag.
— Een nardbeving heeft schade aange-
richt in. de Noord Australische haven-
stad.Darwin. Het centrum;van de aard-
beving lag in de Arafoera-zee tussen
Australië en Nieuw Guinea.

MARTNE-BASIS?
Volgens radio Tokyo is er te

Washington overeenstemming bereikt
over de bouw van een Indonesische
marine basis op Ambon door de Ameri-
kaanse marine.
De Amerikaanse autoriteiten zouden
hun toestemming tot- de bouw hebben
gegeven op grond van de Indonesische
belofte om in de kwestie Nieuw Guinea
geen geweld te gebruiken. De overeen-
komst voorziet nok in de levering van
Amerikaans materiaal nadat de basis
zal zijn gebouwd.
De Indonesische marine heeft zowel
Russische als Amerikaanse, als ook
schepen van andere herkomst in ge-
bruik.

Verzoekschrift voor
Min. Toxopeus

Naar wij vernemen zullen tweehon-
derd "Lokale krachten" in Hollandia

zich met een verzoekschrift tot Minis-
ter Toxopeus wenden bij zijn bezoek
aaei Hollandia.

Zij zouden maar één wens hebben
v.w!.b. (hun positie-regöling, namelijk
op zo kort mogelijke termijn, doch
uiterlijk binnen zes maanden na dagte-
kening - een voorschot van het Gou-
vernement, voldoende om daarvan een
reis naar Nederland te bekostigen.

Min Toxopeus wil
praten mei partij-

leiders op NG
De Nederlandse minister van Binnen-

landse Zaken, Mr. Toxopeus, is zaterdag
van Schiphol vertrokken voor zijn
oriëntatiereis van drie weken door
Nieuw Guinea. De minister zei voor zijn
vertrek 0.a., dat hij van plan was om
in Nieuw Guinea besprekingen te voe-
ren met de leiders der pas opgerichte
politieke partijen, o.a. over het vaststel-
len van een eventuele streefdatum voor
de zelfbeschikking van Nieuw Guinea.

Op een vraag van een journalist of
hij met de autoriteiten te Hollandia zou
spreken over een nieuw beleid ten aan-
zien van Nieuw Guinea, antwoordde de
bewindsman, dat hij daarover niets kon
zeggen. Hij voegde er elchter aan toe,
dat de principes van het Nederlandse
beleid niet waren veranderd.
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Meer arbeidsvreugde voor170PTT-ers
modern b ederijfin moderne gehouwen

Toen vorige week het nieuwe ge-
bouwencomplex van de PTT te Hollan-
dia efficieel werd overgenomen, was er
een einde gekomen aan de gebrekkige
en verspreide behuizing van de PTT-
diensten te Hollandia.
leder die Hollandia kent weet hoe ge-
brekkig en hoe verspreid die behuizing
wel was. Des te meer bevrediging moet
het aan het personeel van de PTT en de
Postspaarbank geven, dat zij nu hun
werk kunnen vervullen in één van de
fraaiste gebouwen die Hollandia rijk is
Het zal de arbeidsvreugde van deze 170
personen zeker tengoede zijn gekomen.

De eerste indruk die men bij het be-
treden van het hoofdgebouw krijgt, is
die van degelijkheid en een verant-
woord comfort.
ZEEWIND

Het feit dat het gebouwencomplex ge-
legen is aan de Humboldt-baai komt
niet alleen het uitzicht naar buiten ten
goede, maar ook de temperatuur in het
gebouw. De frisse zeewind maakt, in-
dien men tenminste met al te veelei-
send is "airconditioning" overbodig.
Toch is het gebouw.voor een deel air-
conditioned.
Het hoofd van het bedrijf der PTT, Ir.
A Verwoerd, die zo vriendelijk was, om
ons door het hoofdgebouw rond te lei-
den, bracht ons al spoedig bij de "Intel"
waar men het niet buiten airconditio-
ning bleek te kunnen stellen.
SPREEKCEL

Er is namelijk een spreekcel voor in-
terlocale en internationale gesprekken
(waar een installatie van een
draaibare microfoon tn vier koptele-
foons het mogelijk maakt dat een groep
van personen een gesprek voert met fa
milie in Nederland) en bij deze ge-
sprekken ondervond men hinder van de
geluidsinstallatie van de REX-bioscoop
die vlak naast het PTT gebouw staat
en, zoals bekend, niet bepaald is opge-
trokken uit geluiddempend materiaal.

Gevolg: In Nederland hoorde men
soms meer van het REX-programma,
dan van de stemmen der familieleden
in het verre Nieuw Guinea.
De cel, die eerst eigenlijk geen echte
cel was. werd toen volkomen afgesloten
met geluid dempend materiaal (wat ook
de privacy van het gesprek ten goede
kwam) maar toen werd het in de be-
sloten ruimte zo warm, dat Air condi-
tioning onvermijdelijk was.
RODE EN GROENE LAMPJES

In een vertrek naast de cel, troffen
we drie bedieningsinstallaties aan voor
interlocale gesprekken of om in vakter-
men te spreken: drie "radio-vorken".
Men gebruikt de naam "vork", om aan
te duiden, dat iedere installatie zowel
ontvangt als uitzendt en dus gesymbo-
liseerd kan worden door een tweetan-
dige vork. Tijdens ieder gesprek wordt
er uiteraard afwisselend ontvangen en
uitgezonden, en dat is zelfs voor een
leek te volgen aan de hand van het
aan en uit gaan van een rood en een
groen lampje op iedere bedieningsinstal-
Is/tic: brandt het groene lampje dan
zendt het apparaat uit (d.w.z. iemand

in Hollandia spreekt en iemand elders
luistert,) en als het rode lampje brandt
dan is het omgekeerde het geval. De
operator van iedere installatie luistert
periodiek in, om te controleren of er
geen technische storingen optreden.

De "Intel" is een vrij rustige afde-
ling vergeleken met de telegraafdienst
waar alles ratelt en beweegt en een
leek extra gevaar loopt om zich dom
te gaan voelen.

Er is een telegraafverbinding, zo legt
Ir. Verwoerdt ons uit, met de andere
plaatsen in Nieuw Guinea en voorts
met Nederland, Sydney en (voor over-
heidsdoeleinden) met Port Moresby. Hij
wijst ons op enkele automatische sleu-
tels, die bezig zijn om ponsbandtn te
verslinden, waarop van te voren de te-
legrammen die die dag verzonden wor-
den zijn voorgeponst. In een andere
hoek van het gebouw wordt ons gede-
monstreerd hoe een telegram binnen-
komt, niet in morse, maar (via de ver-
reschrijver) meteen volledig uitgetikt
in de vorm, die de geadresseerde straks
op zijn telegram-formulier zal aantref-
fen.

Dit was de normale telegraaf, en
daarnaast bevindt zich de "niet-norma-
le" telegraaf of wel de TOR, de Telex on
Radio, die van de eerst genoemde ver-
schilt! door het feit dat een TOR ver-
binding een "beschermde" verbinding
is.
"DENKVERMOGEN"

De TOR installatie heeft namelijk een
zeker "denkvermogen": kan constate-
ren of een bepaalde letter al dan niet
juist is overgebracht.

Is een bepaald (letter)sein door radio-
storing verminkt of onjuist over geko-
men, dan wordt dit sein automatisch
herhaald tot h/t goed is doorgekomen.
Dit in tegenstelling tot wat gebeurt bij
een normale telegraafverbinding als die
tussen Biak en Hollandia. waar de af-
zender maar moet afwachten of zn be-
richt in Biak juist doorkomt.

Van de TOR zullen we U overigens
te niet veel vertellen, omdat we er te
weinig van hebben begrepen. Toen de
TOR-irstaïïatie in gebruik werd geno-
men, is er al eens een vrij technisch
artikel over in de Nieuw Guinea Koe-
rier versebenen.

Alleen dit: leder TOR-apparaat. be-
staat uit 250 radio-buizen, die zo zijn
gemonteerd dat ze gemakkelijk voor
eventuele reparatie bereikbaar zijn. De
'TOR is een uitvind'ng van de Neder-
landse PTT en wordt tegenwoordig
door Philips gemaakt.
TOEWIJDING en KUNDE

De heren Blom en Pols, twee Neder-
landse technici zorgen er voor dat even-
tuele mankementen in de apparatuur
snel worden verholpen, en zij worden
daarbij geassisteerd door enkele autoch-
tone LTS-ers. voor wier toewijding en
kunde zij niets dan lof hebben. Een
kleine handicap van Papoea-jongens in
dit soort werk, is. dat zij van huis uit
niet met preciesiewerk vertrouwd zijn
en dat hun vingers, zoals trouwens ook
vele Hollandse vingers, vrij grof zijn.
Indonesische e» Chinese vingers schij-

nen wat dit betreft de voorkeur \_t ver-
dienen.

Maar op de duur verliezen zelfs deze
handicaps hun betekenis.
VOORDEEL VAN CONCENTRATIE

Dwalend door het PTT gebouw zien
we voorts kantoorgebouwen die we U
niet zullen beschrijven en leslokalen.
Het feit dat alle PTT diensten nu in
óén gebouw zijn geconcentreerd heeft
o.a. dit grote voordeel dat de leslokalen
praktijk-instructielokalen en ook de
vergaderzaal drukker en doelmatiger
kunnen worden gebruikt.

DE PUNTJES OP DE "l"
Zondagochtend om kwart over zes

meerde voor het eerst een "Holland-
boot" (nl. het m.s. "Mataram") aan de
nieuwe steiger te Hollandia.
Hiermee werd deze steiger met bijbeho-
rende faciliteiten in feite in gebruik ge-
nomen. Reden tot vreugde.
Er traden echter al dadelijk enkele on-
volkomenheden aan het licht waarop
wij her even de aandacht willen ves-
tigen.

— Het bleek in de vroege ochtend ge-
wenst om ten behoeve van de ontvangst
van de "Mataram" het haventerrein en
de loodsen te verlichten. De stroom was
echter uitgeschakeld. Men volgde de
leidingen, om te weten te komen waar
zich de hoofdschakelaar zou kunnen be-
vinden en men ontdekte dat deze was
aangebracht in het nieuwe havenkan-
toor, dat gelegen is buiten het haven-
en tolgebied.
Het havenkantoor was on zondagoch-
tend gesloten. De Havenmeester werd
";t hed gebeld en .men zegt dat de kans
bestaat dat hem dat bij een volgende
boot weer 7 ei overkomen.

— Van hen die nauw bij het l^den m
lossen betrokken zijn hoorden we de
vraag, waarom de nieuwe grote loods
aan de straatzijde hel. en aan de zeezij-
de maar sober verlicht was. Aan de
zeezijde is het meest licht nodig zo ver-
zekerde men ons. Heeft de installateur
zich in de situatie tekening vergist?

— Vrijdag jl. kwam men tot de ont-
dekking dat er, nergens op het haven-
terrein drinkwater-kranen waren aan-
gebracht. Er is inmiddels een proviso-
rische oplossing voor dit (in een tropisch
klimaat) grote euvel gevonden door
(slechts) één kraan te monteren op d*
voedingsleiding waarmee de schepen
gebunkerd worden.

— Er zijn aan de wanden van de ha-
venloods mooi rood geverfde kastjes
aangebracht met B.W. Cbrandweer) er
op geschilderd Goed zo. Maar waar il
het water voor de 8.W.? Nog even ge-
duld, de buizen worden alsnog aange-
legd.

— Tenslotte heeft men vergeten om
op het haventerrein waar circa 100 man
zware arbeid verrichten, enig "sanitair"
aan te leggen. Waar moeten de arbei-
ders straks gaan — ?

Heus de steiger is mooi en goed,
maar voor het overige schijnt men ver-
geten te hebben om de puntje» op de
"i" te zetten, en die puntje^__unnen tocii
echt niet gemist worden, zo verzekerden
insiders ons.



Stormachtige emancipatie van
de Japanse vrouw

(Van een verslaggever)
Tukyo (P & P) - In vele landen van

de wereld is de positie van de vrouw
de laatste jaren snel verbeterd.
Het principe van gelijke rechten voor
de man en de vrouw wint gestadig veld.
Zowel de regeringen als enkelingen en
organisaties houden zich meer en meer
bejzig met het in de praktijk brengen
van dit principe.

Etm van de landen waar de vrouw
sinds het einde van de tweede wereld-
oorlog een nieuwe positie heeft verwor-
ven is Japan. In 1945 keurde het Japan-
se wetgevende lichaam een wetsontwerp
goed. dat het kiesrecht aan vrouwen
verleende. Op april 1946 maakten de Ja-
panse vrouwen voor het eerst van dit
recht gebruik. Er werden negen en der-
tig vrouwen gekozen voor de Dict.
Hoewel het aantal vrouwen in de Dict
vrij klein is. wordt hun invloed naar-
mate zij meer ervaring opdoen, steeds
groter.

In 1951 was het aantal vrouwen, dat
lid was van plaatselijke bestuurslicha-
men, opgelopen van 708 tot 979 en mo-
menteel loopt het in de duizenden.
HAAR STEM OVERHEERSTE

Na eeuwen van slavernij maken de
Japanse vrouwen nu gretig gebruik van
haar recht als gelijkwaardige medebur-
gers. Bij haar eerste verkiezing bracht
tweederde van alle vrouwen haar stem
uit. In sommige kiesdistricten togen
méér vrouwen dan mannen ter stembus.
Statistieken van de laatste verkiezingen
in Japan tonen aan, dat de stemmen
van de vrouwen in aantal blijven toene
men.

Zoals wij met eigen ogen hebben kun-
nen aanschouwen, hebben de vrouwen
van Japan zich bijzonder vlug aange-
past om nieuwe verantwoordelijkheden
on zich te nemen.
Momenteel zijn tienduizenden vrouwen
werkzaam in openbare ambten. Onder
deze ambten zijn o.a. begrepen die van
lid van commissies voor burgerlijke
vrijheden, van bemiddelingscommité's
bij het gerecht, van commissies voor de
openbare welvaart, voor de sociale op-
voeding en van raadgevende comités
voor arbeidsbemiddeling.

Wij zagen de Japanse dames werken
in het openbaar, vooral m zaken, die
met vrouwen en kinderen te maken
hebben. Er is bijvoorbeeld een vrij jon-
ge intelligente vrouw hoofd van de
vrouwenafdeling van het bureau voor
vrouwen en minderjarigen van het mi-
nisterie van arbeid.
Aan elke afdeling van dit bureau voor
de zorg voor het kind. evenals aan de
afdeling verpleging van het medisch
bureau staan vrouwen aan het hoofd.
Sinds 1948 heeft elk nationaal kabinet
een vrouwelijke vice-minister gehad.
IN ELK BEDRIJF

Het is werkelijk opzienbarend, hoe-
veel vrouwen sinds de tweede wereld-
oorlog een "baan" hebben. Volgens of-
ficiële Japanse statistieken is er geen
bedrijf, waar geen vrouwen te werk
zijn gesteld.

De arbeidswet van september 1947 be-
schermt de arbeidscondities van de
vrouwelijke werknemers en sluit in

principe een gelijke bezoldiging van
mannen en vrouwen in. Afgezien van
de wetgevende macht nemen vrouwe-
lijke werkers deel aan de arbeidersvak-
beweging, teneinde hun eigen arbeids-
voorwaarden te beschermen.

Er werken ruim 8 miljoen Japanse
vrouwen op het land. Velen van _ hen
nemen actief deel aan landbouwco.pe-
raties in het vertrouwen, dat zulke co-
öperaties er toe zullen bijdragen de
landbouweconomie te verbeteren.

De beweging die ijvert voor een mo-
derner leven voor de vrouw, verspreidt
zich over het gehele land. Vrouwenor-
ganisaties werken aan een verbetering
van de levensstandaard van de Japanse
thuiswerker. Bijna 10 miljoen vrouwen
zijn tegenwoordig lid van plaatselijke
vrouwenorganisaties.
NIEUWE OPVOEDING

Groepen vrouwen hebben zich ook ge-
organiseerd teneinde speciale objecten
te bevorderen: deze organisaties hebben
vertegenwoordigsters door het gehele
land. Zo bestaan bijvoorbeeld het Ja-
panse Verbond van Vrouwelijke Kie-
zers, de Japanse Vereniging van Stu-
derende Vrouwen, het Democratisch
Vrouwelijk Verbond, en de Federatie
voor Huisvrouwen.

Sinds 1947 is er een nieuw opvoe-
dingssysteem in werking, dat ijvert voor
co-educatie en gelijke kansen bij de op
voeding. In afwijking van de toestan-
den in het vooroorlogse Japan, studeren
nu jongens en meisjes tezamen aan
pii.ddelbare scholen en universiteiten.
Bijna 100.000 vrouwen, bezoeken de uni-
versiteit.

Om dit programma uit te voeren,
werden er commissies voor verbetering
van het onderwijs opgericht, waarin
mensen zitting hebben, die op de hoog-
te zijn van buitenlandse opvoedingssys-
temen. Ook een groot aantal dames heb-
ben zitting in deze commissies.

Er is ook een grote verandering ge-
komen in het gezinsleven van de Ja-
panse vrouw. Het herziene Burgerlijk
Wetboek voorzet in pen grotene **"*-ii-
heid bij de huwelijkskeuze, geliikge-
rechtigheid van man en vrouw en ge-
lijke bezitsredhten voor beide sexen.

Deze vooruitgang is geworteld in de
nieuwe Japanse grondwet, welke waar-
borgt, dat "alle mensen volgens de wet
gelijk zijn en dat er geen onderscheid
zal 7iin in politieke, economische of so-
ciale hc-trekkh.<*en wp«on . ras. geloo*.
geslacht. maatschappelijke positie of
afkomst".

Dat betekent een enorme vooruitgang,
niet alle°n voor de vrouwen, maar in
wwnn voor bet gehele volk: slechts een
kle-no kpstn ,vo»*dt er *flf*r"hter on

Wie de toestanden gekend heeft in
het oude Japan va" vnnr de tweede
wereldoorlog, is recht in staat om het
Feweldi'gp ve**srhil *e onderkennen met
nu. De vrouw, ongeacht uit welke stand
z;j kwam. was in wezen niet meer dan
een slavin.
Zii kon worden verkocht, aan een man
en eiffen onvattingen e d. waren niet ge-
oorloofd. Zij had zidh te houden aan in
de loop der eeuwen traditioneel gewor-

den normen, gewoonten en gebruiken.
:gen leven was geen enkele Ja-

panse vrouw beschoren. Nu is daar ver-
andering in gekomen.
KLOKKEN LOPEN ONGELIJK

Het is duidelijk, dat dit in wezen een
geweldige schok heeft doen gaan door
Japan. Ook al juichen vrijwel alle
vrouwen en een groot deel der mannen
deze wijzigingen toe, dat neemt niet
weg, dat het een ware revolutie bete-
kende in het Japanse maatschappelijk
bestel, en eveneens in de moraal, zeden
en gewoonten.

De stormachtige emancipatie van de
Japanse vrouw heeft zich wel snel, maar
gelukkig toch ook geleidelijk voltrok-
ken in de loop der jaren. Er moeten zo
nu en dan nog hinderpalen uit de
weg worden geruimd voordat haar ei-
genlijke positie gelijk zal zijn aan de
wettelijke. Dit vindt zijn oorzaak dik-
wijls in een nog steeds aanwezig con-
servatisme in bepaalde kringen en stre-
ken in het land. De klokken lopen niet
overal gelijk ....

Op onze reis door Japan hebben wij
zelf kunnen constateren, dat er gebie-
den zijn waar het lijkt alsof de klok
heeft stil gestaan, terwijl we vooral in
de steden kunnen zien hoe ver de
cmar.o;patie van de Japanse vrouw is
gevorderd.

Partij margariena.b.
Mataram wordt naar

Nederland teruagezonden
B.V.G. Na het bekend worden van de
z.ff. Planta-affaire, waarbij een groot
aantal mensen in Nederland een jeuk-
verwekkende huidziekte opliep als ge-
volg van een nieuwe mengstof. o.a. in
een nieuw merk Planta-margarine, heeft
de Dienst van Gezondheidszorg j;e Hol-
landia een aantal beschermingsmaatre-
gellen getroffen, 'ter voorko-mjü-ig van
mogelijke import van bedoelde mar-
garineproducten hier te lande.

Deze margarme is in ieder geval in
Nederlands Nieuw Guinea niet ii\;e-
voerd, aangezien toepassing van de
emulgator in Nederland pas tussen 4
en 23 augustus j.l. plaats vond.

De enige margarinemerken van Unie-
lever - het concern dat het schadelijke
hiestanddleeh gbbruikte - die hier te
lande worden ingevoerd, zijn RAMA en
BLUEBAND.

De kwestie heeft de bijzondere en
voortdurende aandacht van het gou-
vernement. Het Hoofd van de Phar-
mpceutische Verzorging van de dienst
van Gezondheidszorg heeft intensief
contact met het Hoofd van de Dou-
ane, terwijl deze op zün beurt alle con
treurende dou^ne-amib-^sniaren op de
buitenposten heeft ingelicht, om iedere
mogelijke invoer van schadelijke mar-
garine teffen te gaan.

Zo is hU,(k reeds bekend, dat zich aan
boord van het m.s. "Mataram". thans
te Hollandia binnenligrend, een boe-
veelheid RAMA- en BLUEBAND-mar-
earine in nakjesvon*. v-evindt. die voor
de cezondheid S"hadeb"ike bestanddelen
kan beVatten. De betrokken exporteur
heeft ïnm'ddels ondraHht srepeven be-
doelde partij niet te ontladen doch naar
Nederland terug te sturen.

Teneinde iedere vergissing uit te
Vervoeg op paff 4



sluiten, wordt door de Douane te Hol-
landia nauwlettend toegezien dat zulks
inderdaad gebeurt.

Het publiek wordt er hierbij op ge-
attendeerd dat ÖLUEiBANEf in bïik-
vorm in ieder geval vrij van smetstof-
fen is en derhalve onschadelijk voor
de gezondheid.

In dit verband kan voorts worden
medegedeeld dat de REMIA en PALM-
BOOM margarine geen producten zijn
van Unilever en derhalve eveneens on-
schadelijk voor de gezondheid.

Indonesië protesteert
De Indonesische afgevaardigde. Ma-

nai Sophian heeft vitijdag in de beheer-
schapscommissie van de Verenigde Na-
ties geprotesteerd tegen het feit dat
Nederland nog altijd gegevens blijft
verstrekken over West Irian dat een
integrerend deel van Indonesië is.

De Nederlandse afgevaardigde, Din-
gemans, heeft erop gewezen dat Ne-
derland de souvereinjteit over Neder-
lands Nieuw Guinea bezit.

commonsense L r^^BJiJi^*^ffl +! \
demands Jj >^^^^' \PPmm I
that you... (J

SEE the fabulous NEW
KELVINATORS

_^^1 * Save space in
/L \^\ your kitchen.

/7l\ il * More storage
■^J^-'-^y^! \ 1[ spacefor your

jÉ^^-J-i'r^^^s*9 * Cheaper to operate
liËsiiËÊis '\*^£i___^ls®f_\ electric!

On show NOW at pacific import mij n.v.
en H

ELECTRO - VOICEI—— __i
IE KOOP
prachtig gelegen woonhuis (bungalow) aan het Sentanimeer (Netar) langs
de grote weg. Oppervlakte 60 M2.

Inlichtingen kantoor lllr W. lil. <Cfi. Andriaansen s.
no. 2481

Hierbij delen wïij onze afnemers mede, dat in onze magazijnen vanaf 17
oktober t/m. half november 1960 stockopname plaats vindt.
De uitlevering van onderdelen zal, zo enigzins mogelijk, ongestoord
voortgang vinden.
In verband met de afsluiting van ons boekjaar per 31 oktober 1960 ver-
zoeken wij al onze debiteuren

VOOR 20 OKTOBER 1000
hun lopende rekeningen zoveel mogelijk te vereffenen.

H. EHGLEBERT H. 0 HOLLANDIA

Geven met blijdschap en dank aan
God kennis van de geboorte van hun
dochtertje en zusje

CYNTHIA DESIREE
L.F. Oosterhof
A.Th. Oosterh<ft-van Harten
Randy.
Hollandia, 8 oktober 1960

n0._2437
Te koop: Bankstellen f 350,— en f 200,-
Dressoirs f 200,— en f 150,—; Wasma-
chines f 125,— en f 75,—; Cocosmatten
f 25,— en f 20,—. Oldenborghstraat 704

no. 2480
KAPPER

Met ingang, j/an heden zal er weer
geknipt worden in de voormalige kap-
perszaak van Vogelzang.

Openingsuren 5 tot 8 s'middags
no. 2488

ZÏGO"^rtoo_r_TcTü_sdag 11-10 te Holl.-'
Binnen, aanvang 20.15 uur

"MRS. MINIVER"
met Greer Garson en Walter Pidgeen.
Een verhaal uit de Tweede Wereldoor-
log. Aangrijpend tot de laatste meter
film. \

ORIËNT THEATER
vertoont heden 10-10 voor slechts een
dag

"AMPAT ISTERI"
met Daeng Idris, Normadiah en S.
Shamsuddin.
Een heel goede Maleise film vertolkt
door de beste sterren.
Dinsdag 11-10 en woensdag 12-10

'WITNESS FOR PROSECUT#)N"
met Charles Laughton, Tyrone Power
en Mariene Dietrich.
Sentani morgen 11-10: "THE FORREST
RANGERS" met Fred Mac Murray.

"rex theater"
vertoont heden 10-10 en dinsdag 11-10
de film in Cinemascope

"NIGHT PEOPLE"
met Gveoory Peck.
Een film die U beslist niet mag over-
slaan. Hedenavond in REK.
REK Holl.-Binnen vertoont heden 10-10
de Maleise film: "DUKA NESTAPA"
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