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Opnieuw stormachtige
tonelen in UNO-Assemblee

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is gisteren met tumult
geëindigd na een stormachtige zitting waarbij de voorzitter, de ler Boland,
zijn voorzittershamer brak en bedreigd werd door premier Chroestsjof.

Boland, die de vergad-sfing schorste
tot een later uur op de dag, brak zijn
voorzittershamer in een vergeefse po-
ging om de Roemeense minister van
Buitenlandse Zaken her, zwijgen op te
leggen.
Er waren beurtelings toejuichingen van
beide zijden en druk .igbarende gedele-
geerden, terwijl de voorzitter voortging
"met de poging de Roemeen "tot de orde
te roepen.

De Roemeense gedelegeerde viel de
gedelegeerde der Verenigde 'Staten aan
die gezégd had'dat cpn aantal Oost Eu-
ropese landen niet geheel zelfstandig
waren en dat 't ontwfpenings voorstel
van prem'er Chroestsjof moest worden
verwezen naar de politieke commissie
var de Verenigde Naties-

De voorzitter Boland werd het mik-
punt van vers.-hil.ende boze aanvallen
van de Sovjet-premier.
Chroestsjof beukte met beide vtiis-
ten op tafel en trok op een gegeven

ogenblik zijn schoen uit waarmee hij
dreigend gebaarde naar de voorzitter.
Dit gebeurde tijdens de rede van de
Philippijnse gedelegeerde, die er Sovjet

-Rusland van beschuldigde de oostelij-

ke staten te hebben opgezwolgen en
hen te hebben beroofd van de burger-

lijke en politieke rechten.
Chroestsjof liep naar het spreekge-

stoelte en eiste te worden ingelicht
„waarom of dit gelukkige Amerikaanse
imperialisme veroorloofd werd over een
niet op de agenda staande kwestie te
spreken". De Sovjet-prem-'er waar-
schuwde daarna dat de onderdrukte
volken geen andere keus hadden dan
de wapens op te nemen, indien de Ver-
enigde Naties zouden falen de voorstel
len aan te nemen, om het kolonialisme
uit te bannen.

Eerder had de Sovjet-premier de se-
cretaris generaal Dag Hammarskjoeld
ervan beschuldigd alles in zijn vermo-
gen te doen om de kolonialen in Kongo
te helpen- Hij bekritiseerde de Britse
politiek in Kenya en Rhodesia en ver-
oordeelde de negerdiscriminatie ;n de
Verenigde Staten.
De Sovjet-premier wierp de Verenigde
Staten voor de voeten de Indiaans" be-
volking te hebben uitgeroeid, behalve
enkelen, die Z'j in reservaten hadden
bijeengedreven.
Ook Australië beschuldigde hij ervan
de oorspronkelijke bevolking te hebben
uitgeroeid.

NIEUWS IN HET KORT
— De vaste commissie van de Tweede
Kamer voor de kernenergie heeft cri-
tiek geleverd op de vorderingen die
door het Reactorcentrum Nederland
worden gemaakt. Particuliere bedrijven
zouden bij het toeDassen en ontwikke-
len van kernenergie sneller resultaten
bereikt hebben-

— Gisteren is te Noumea, Frans Cale-
donië, de vergadering van de Zuid Pa-
cific Commissie begonnen.-— De secretaris van de Hervormde
Emigratie-Centrale, de heer Prinsen is
per emigranten-vliegtuig van Schiphol
naar Australië vertrokken, waar hij be-
sprekingen zal voeren met de overheid
en kerkelijke instellingen. In Austrakë
werken momenteel 18 Nederlandse nre-
dikanten ten behoeve van emigranten.

— I" Cuba zijn gedurende twee proces-
sen in totaal 13 personen ter dood ver-
oordeeld op beschuldiging de regering
Castro te hebben willen omver werpen.

— De Indonesische minister van defen-
sie Generaal Nasution heeft, te Singa-
pore verklaard, dat zijn regering de
hulp van iedere bevriende natie zal aan
vaarden om de kwestie Nieuw Guinea
on vreedzame wijze on te lossen.
De „bevrijding" van „West Irian" achtte
hij militair gezien niet moeilijk-

— In Tokyo zijn relletjes uitgebroken
naar aanleiding van de moord op de
socialisten-leider Asanuma. Linkse de-
monstranten trokken op naar het hoofd-
bureau van politie en naar de wo-
ning van de premier.

Fiscaal overlegvan Ned.
met Suriname en

lied Antillen
Op 2 oktober is te Paramaribo een

overleg beëindigd tussen de Surinaamse
Minister van Financiën, de Nederland-
se Staatssecretaris van Financiën en een
vertegenwoordiger van de Antilliaanse
Minister van Financiën.
Dit overleg.had ten doel, de inhoud
vast te stellen van een ontwerp voor
een rijkswet betreffende fiscale aange-
legenheden. De belangrijkste punten
van bespreking waren: non-discrimina-
tie, hierop neerkomend dat bij de
belastingheffing in de rijksdelen,
buitenlanders en buitenlandse maat-
schappijen op fiscaal gebied niet on-
gunstiger zullen worden behandeld dan
binnenlandse personen en ondernemin-
gen, de belastingheffing van dividenden,
interest en royalties, afkomstig uit een
der rijksdelen en toekomende aan per-
sonen of lichamen de in een der ande-
re rijksdelen gevestigd zijn, het vraag-
stuk van de toedeling van winsten van
ondernemingen die in meer dan een
rijksdeel werkzaam zijn en de bijstand
die de belasting-administraties elkaar
zullen verlenen.
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Particulier bedrijfsleven breekt lans voor
garantie aan „lokale” ned. werknemers
Ernstige gevolgen van uittocht Indische Nederlanders

onder de aandacht van minister gebracht
Het bedrijfsleven van Nieuw Guinea heeft züch, naar aanleiding van de hui-

dige uittocht van Indische Nederlanders uit Nieuw Guinea, schriftelijk tot
minister Toxopeus gewend* Ondermeer is aan de minister de aanbeveling ge-
daan, om op duidelijke en niet voor tweeërlei uitleg vatbare wijze een gra-
tis overtocht naar Nederland te garanderen aan alle Nederlandse werkne-
mers, die nog een bepaald aantal jaren in Nieuw Guinea willen blijven.
Dit werd vanmorgen op een persconferentie meegedeeld door de voorzitter
van de Vertegenwoordiging Particulier bedrijfsleven voor Nederlands Nieuw
Guinea, de heer Th. Hut.

Het schrijven is dezer dagen door be-
middeling van de Directeur van Econo-
mische Zaken, in zijn kwaliteit van
voorzitter van het Contact College Over
heid Bedrijfsleven, aan de minister over
handigd.
ANALYSE

Aan de minister is een zo duidelijk
mogelijke analyse gegeven van het pro-
bleem: van de oorzaken en de histori-
sche achtergronden van de huidige
drang om dit gebiedsdeel te verlaten,
van de gevolgen die de uittocht heeft en
zal hebben, en tenslotte worden een
aantal maatregelen aanbevolen om tot
verbetering van de huidige onbevredi-
gende situatie te geraken.

Er wordt de aandacht op gevestigd,
dat de zgn. lokale Indische Nederlan-
ders, die voor het grootste deel in ver-
band met de Souvereiniteitsoverdracht
uit Indonesië naar Nieuw Guinea uit
weken, na een verblijf van ongeveer
tien jaar alhier nog zo goed als niets
hebben bereikt.
OPNIEUW UITWIJKEN?

Het is de laatste tijd bovendien dui-
delijk geworden, dat er een snelle poli-
tieke ontwikkeling kan verwacht wor-
den met als consequentie dat de ge-
noemde bevolkingsgroep binnen afzien-
bare tijd wellicht weer gedwongen zal
zijn om naar een ander land de wijk te
nemen. Velen willen niet wachten tot
het te laat is, maar nemen nu al hun
n.aatregelen, waarbij ze hopen te kun-
nen profiteren van de ruime werkgele-
genheid die er nu in Nederland bestaat.

Er wordt in het schrijven voorts op
gewezen, aldus de heer Hut. dat de
groep der lokale Indische Nederlanders
eindelijk wil weten waar ze aan toe is.
Door de overheid werd tot nu toe niets
gedaan dat de mensen voldoende ver-
trouwen zou geven om nog in dit. land
te blijven, terwijl daarentegen de dis-
cussies over n-sjoeaniserim* van 't over
heldsaooaraat en het vaststellen van
een streefdatum voor de politieke zelf-
beschikking de neiging om weg te gaan
hebben verffroet*
CIJFERS

Hoe groot de gevolgen voor het eco-
r.on.*-i-'. l*»*"*** .*-.*. N'e'iw Gu'nea van
"«"* p*i „**..«*rral *-*ïj«. Van -i*Aorr'«**i afsre-
lefd uit («-Voli- ftnor het h»d-"i<!<ï''-**e.n
"*p*".a*TipTfle geirevens: Van een elftal
bedrijven hier te lande is nagegaan hoe
-r-not hef. vTlonn in de bomend» zes
riaarxlen zal zijn van het locale niet-
aute<*htone personeel. (Deze bedrijven
hebben in tote!*><s verscheidene ho^der-'e'.
r>ersone»* in d»enst die tot de betreffen-
de categorie knnnen worden gerekend.

Drie kwart van hen werkt in admini-
tratieve functies en de rest in techni-
sche* Het merendeel van hen heeft een
middelbaar salaris van f 200, tot f 500
per maand.)
Ruim 31n/« van de totaalgroep gaf bij
navraag te kennen voornemens te zijn
om binnen zes maanden naar Nederland
te vertrekken.
ONOVERKOMELIJKE MOEILIJK-
HEDEN

Gezien het feit dat het nu al moeilijk
zo ,niet onmogelijk is, om wegtrekkend
lokaal personeel te vervangen, is het
duidelijk dat het bedrijfsleven voor on-
overkomelijke moeilijkheden zal komen
te staan. De gevolgen hiervan zullen o.a
zijn, dat het loonpeil op de steeds krap-
per wordende arbeidsmarkt sterk zal
steigen, en dat 't nodig zal zijn om meer
uitgezonden krachten aan te trekken,
die duurder betaald zullen moeten wor-
den en dus voor de consument in Nieuw
Guinea kostenverhogend zullen werken.
ZUIGKRACHT VAN OVERHEID

Een andere moeilijkheid wordt ge-
vormd door het feit, dat aan de lokaal
aangetrokken ambtenaren verscheidene
toezeggingen zijn gedaan, die een extra
zuigkracht zullen uitoefenen op de
werknemers van de particuliere bedrij-
ven.
MAATREGELEN

De minister wordt aanbevolen om
zonder xdtstel.de aanleiding tot de hui-
dige uittocht weg te nemen en wel door
een Regerings-garantie die een gratis
overtocht naar Nederland in het voor-
uitzicht zou stellen aas ieder Neder-
landse werknemer (met zijn gezin) die.
gerekend van af een nader t_e bepalen
tijdstip, nog een (eveneens nader te be-
palen) periode in Nieuw Guinea zou
willen werken* De gedal"htp*fi gaan hier-
bij uit naar een periode van drie jaar.

Tn krteiren van bet bedrijfsleven ver-
wacht men flat «loor een dergeMjke
"**i**'t.l**e<**i**l de huidige massale en over-
haaste uittocht kan worden terugge-
bracht tot een wat langzamer en stfe.''-
delijker tempo, zodat er tijd zal zijn om
vervangende krachten on te leiden.
MEER STUDIE-MOGELIJKHEDEN

Een andere aanbevel'ng aan de mi-
ni'sfor .<■ om. de
voor autochtonen sterk uit te breiden
tenetet**-' hmncn enkele iar<-*n over coed
onoeiei'd autochtoon personeel te lam-
non ho*--ohikken.
ANDERE DESIDERATA

Andere puften waaroo in de hrief
aan de minister de aandacht is gevestigd
zijn:— De. mogelijkheid om investeringsga-

ranties te verlenen aan bedrijven die
hier reeds werkzaam zijn of zich nog
wjllen vestigen teneinde inkrimping
van het particulier bedrijfsleven te
voorkomen.— Een herziening van het belast'ngstei-
sel op zodanige wijze, dat het particu-
lier initiatief door de wijze van belas-
tingheffen gestimuleerd wordt.— Het zo veel mogelijk overdragen van
taken die nu nog door gouvernements-
instellingen worden vervuld aan parti-
culiere bedrijven.— Het vereenvoudigen van de gouver-
nementsbepalingen die de administra-
tie van de particulieren bedrij-
complioeerd en te kostbaar maken.

De papoeanisering van het overhc'ds-
apparaat maakt deze vereer
(bijvoorbeeld bij de douane) bovendien
dringend noodzakelijk.
TOEGELICHT

De heer Hut deelde tenslotte mee, dat
verscheidene punten van dit schrijven
nader zijn toegelicht en getoetst, 1:
een gesprek dat de minister gisteren
had met ccn■ aantal personen uit het
„particuliere" en het „ambtelijke"*
Dit onderhoud verliep in een aangena-
me sfeer van begrip, aldus de heer Hut.
Voor nadfere bijzonderheden verweeg
hij naar de Directeur van Economische
Zaken, die als voorzitter van het Con-
tact Orgaan Overheid Bedrijfsleven, de
bijeenkomst had. georganiseerd.
KRITIEK OP "OPWAARTS"

In aansluiting op zijn mededelingen
betreffende de aanbevelingen die door
het Bedrijfsleven aan de Overheid zijn
gedaan leverde de heer Hut namens het
Bedrijfsleven commentaar op enkele
publicaties in Opwaarts, het Orgaan
van CWNG. Door gebrek aan plaats-
ruimte kunnen wij hier vandaag ech-
ter niet nader op ingaan.

In ons blad van morgen hopen wij

hier nader op terug te komen*

filmprogramma
ORTENT THEATER

vertoont heden 14-10 voor het laa,tst
"BREAKTHROUGH"

met David Brian. John Agar en Frank
Lovejoy*
Het verhaal van de heroisohe scrijd
welke leidde tot de bevrijding van
Europa. De landing van Normandië.
Haven morgen 15-10 en overmorgen
16-10:

"TRAPEZE"
met Burt Lancaster, Gina Lollobrigida
en Tony Curtis.
Een weergaloos schouwspel en een
weergaloze rolbezetting.
Holl.-Binnen (heden 14-10: "HATI
IBLIS" met Jamil Sulon*
Holl.-Binnen morgen 15-10: "THE
HANGING TREE" met Gary Cooper.

REK THEATER
vertoont heden 14-10 de Maleise film

"IRAMA KASEH"
met Netty Heraw&tt, Rusini Mohamad
Noor en Roomai Noor.
Jachtclub vertoont heden

"VUUR BOVEN AZIË"
n-■' Robe.-* Mitchum en May Britt*



Wetgevende Raad te Port Moresby heatt
nieuw gebouw

Vertaalsysteemnognietin gebruikwegens geuren aan toiken
Werklieden hebben deze week de verbouwing van het voormalige zaekenhuis

in Port Moresby tot raadsgebouwi van de Wetgevende Raad voltooid.
Het is een karwei geweest van bijna een half miljoen gulden. Behalve een ver-
gaderzaal zijn in het gereed gekomen gebouw ook ondergebracht een museum
en een archief*

Er is bij elkaar ongeveer een jaar
verstreken sinds de verbouwingswerk-
zaamheden begonnen. Dit weekeind is
echter de uiterste termijn waarl
er nog iets aan het gebouw gedaan kan
worden, want maandag wordt de eerste
zitting van de Wetgevende Raad te Port
Moresby door de Gouverneur Generaal
van Australië, Viscount Dimrossil. ge-
opend.

AIRCONDITIONED
De directeur van Openbare Werken

van Papua-New Gu-nea, de heer J.
Glen deelde enkele dagen geleden mede
dat in de totale kosten waren begrepen
de airconditionings-installatie en de
brandbeveilig-ngsinrichtiog voor het ar-
chief. Behalve het archief zullen ook de
vergaderzaal en een deel van. het mu-
seum airconditioned zijn.

In de betreffende afdel'ng van het mu-
seum zullen kunst-voorwerpen worden
tentoongesteld* |

De gehele eerste verdieping van het
gebouw wordt in beslag genomen dooi-
de vergaderzaal en de daarbij behoren-
de kantoren.

DRIE TALEN
Het was de bedoeling dat al op de

eerste zitting van de Wetgevende Raad
het vertaalsysteem zou worden toege-
past, dat is ingericht naar het voorbeeld
van do Verenigde Naties. Er is echter
voorlopig nog een tekort aan geoefende
tolken, zodat het vertaalsysteem pas
later in gebruik genomen zal kunnen
worden.

De tolken zullen nu aan de autoch-
tonen die hot Engels niet kunnen vol-
gen een "interpreterend commentaar"
leveren, maar de vertabng van het
Pidgin Engels on het Motu in het En-
gels zullen on.de wiize worden ver-
zorgd die ook vroeger al in zwang was
te Port Moresby: een der Europese le-
den zal de woorden der autochtone lo-
den tussentijds vertalen.

Volgens het nieuwe systeem zouden
niet ailleen de leden van de raad, maar
ook waarnemers en de journalisten voor
zie*i wórden van kontelefoons. Micro-
foons zullen er alleen voor de leden
zijn.

Oo de openingszitting zal de publieke
tribune geheel gereserveerd zijn voor
genodigden- Deze tribune heeft 170
plaatsen.
Zoals bekend heeft het Australische
Huis van Afgevaardigden vorige week
de hervorming van de wetgevende raad
van Papua New Guinea goedgekeurd.
De nieuwe Wetgevende Raad is echter
nog niet samengesteld. Pas volgend
jaar zullen daartoe o.a. verkiezingen

worden gehouden- De raad die maandag
in eerste zitting bijeenkomt, heeft nog
geen verkozen autochtone lede,n.

bitliton - Maatschapp
honderd jaar

Op 29 september 1860, was het hon-
derd jaar geleden dat de NV. Billiton
Mij. werd opgericht, 'n Eeuw lang heeft
deze Nederlandse maatschappij zich we-
ten te handhaven als een van de groot-
ste mijnbouwondernemingen ter wereld.
Dat ondanks het verlies van bezittingen
in Indonesië. Andere activiteiten, vooral
in de chemische sector, kwamen tot
ontplooiing.

Twee jaar geleden, 1 maart 1958,
moesten de werkzaamheden op Billi-
ton worden beëindigd en vorig jaar
kwam de definitieve scheiding tussen
de Billiton en de Indonesische staat
tot stand.

Daarbij kreeg de Nederlandse on-
derneming alle zich buiten Indonesië
bev'ndende bezittingen en schulden
van de NV. Gemeenschappelijke
Mijnbouwmaatschappij Billiton toe-
gewezen terwijl de Republiek Indo-
nesia alle bedrijven in Indonesië
overnam.
HERORIËNTERING

Uit de per eind 1959 opgestelde con-
cernbalans is gebleken, dat deze schei-
dingstransaclie onder de toen gelden-
dede omstand:gheden de best mogelijke
was. Ondanks het .verlies van de Indo-
nesische belangen was de financiële po-
sitie van de Billiton sterk.

Het concern, dat intussen al vele be-
langen in andere delen van de wereld
had opgebouwd, gaat dan ook met goed
vertrouwen de komende periode van
honderd jaar tegemoet.

Het in 1941 in Suriname gestichte
bauxietbedrijf is uitgegroeid tot een
grote levenskrachtige onderneming-
In Zuid-Rhodesië en Tanganyika wor-
den nieuwe activiteiten ontwikkeld.

In Nederland werden een kunsthars-
bedrijf in Zaandam en een chemische
fabriek in Roermond over genomen,
terwijl de in 1928 in Arnhem gestichte
dochteronderneming N.V. Hollandsche
Metallurgische Bedrijven zich tot een
grote fabriek heeft ontwikkeld.

In samenwerking met de Albatros
Zwavelzuur- en Chemische, fabrieken
N.V- wordt thans in het Botlekgebied
een titaandioxydebedrijf gebouwd.

Ter gelegenheid van het honderdja-
rige bestaan van de Billiton heeft mr.
A.F. Kamp een bijzonder fraai verzorgd
gedenkboek "De Tinnen Soldaat" ge-
schreven, waarin op boeiende wijze een
overz:cht wordt gegeven van de enorme
groei, de tegenslagen en de nieuwe
mogelijkheden van dit belangrijke Ne-
derlandse concern'

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil* Tehuis 08.45 uur ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur tfs. H.G. Boswijk
In deze drie diensten te Hollandia vie-
ring van het H. Avondmaal-
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. K.A. Schip-
pers
Nieuwe Kerk 17-00 uur ds. W. Sirag
Sentani:
10.15 uur ds. K.A. Schippers

Hogeschool der wetensckap
In de Verenigde Staten is men reeds

ver gevorderd met 'n volkomen nieuwe
vleugelvorm voor supersonische straal-
verkeersvliegtu/gen. De moeilijkheid
voor het vliegen met supersonische en
subsonische snelheden is namelijk, dat
men niet met één bepaalde vleugelvorm
toekan.

Voor het verkrijgen van supersoni-
sche snelheden zouden de vleugels on-
der een scherpe hoek achterwaarts ge-
richt moeten worden, terwijl voor sub-
sonische snelheden de vleugelpunten
echter meer naar voren zouden moeten
worden gebracht. Uiteraard brengt dit
grote moeilijkheden wat betreft de
constructie van een en ander met zich
mee. Het bijzondere van de Amerikaan-
se vleugel is wel, dat hij scharnierend
bevestigd is- De piloot kan tijdens de
vlucht de hoek die de vleugels met de
as van het vliegtuig maken, wijzigen
om op die manier de grootste efficiency
bij supersonische on subsonische snel-
heden te verkrijgen.

Men is druk bezig met de research
betreffende een straalverkeersvliegtuig
met een snelhe'd van 3200 km per uur'
waarmee passagiers binnen de twee uur
van New-York naar Londen kunnen
worden gebracht.
Deze supersonische vliegtuigen zullen
op een hoogte van 18.000 tot 21.000 me-
ter vliegen: de huidige r.iet supersoni-
sche vliegtuigen vliegen op een hoogte
van omstreeks 12.000 meter-

Uiteraard zullen dereel-ike nieuwe
snelle vliegtuigen ook insrriinende ver-
anderingen on de vliegvelden vergen.
Langere start- en landingsbanen, want
naast die hogere snelheid zullen de toe-
stellen ook aanmerkeliik zwaarder zijn.
Voorts een sjnellere vork-eprsffeleïdin'-*'
en navigatie- en veiligheMs-telsels. De
verk»ersluchtvaart staat ot> do drempel
van het suoersonische tijdne*-k.
HOE WERKT DE "LEZENDE MACHI-
NE"?

Deze machine is een optisch-elektro-
nisch apparaat, waarmee bedrukte of
getypte bladziiden zeer veel .neller
kunnen worden afgetast dan het oog in
staat is de letters met inschakeling van
de hersenen te lezen- De machine zet
alles wat zij "ziet" automatisch om in
gecodeerde tekens op ponskaart of -lint,
die toegevoerd worden aan elektronische
rekenmachines, toetsenbordteleo-viaf en
dergelijke.

Vervolg op pas 4



Dit nieuwe aftast- of leesapparaat
wordt door ingewijden als een "sensa-
tionele doorbraak" beschouwd: het is
de ontbrekende schakel in de automati-
sche verwerking van gegevens.

Met een lichtstraal wordt het gelijk-
matig langs de aftaStmachkie gevoerde
materiaal verlicht. Het beeld van de
letters en cijfers wordt teruggekaatst
op een foto-elektrische lamp, die deze
beelden omzet in stroomstootjes. Deze
impulsen worden geanalyseerd door een
computer, die met de aftastapparatuur
verbonden is en die een ponsmachine in
werking stelt.

De hierin geponste kaarten'of lisjt, ge-
perforeerd volgens een code die de oor-
spronkelijke letters en cijsers aangeeft,
kunnen nu op de gebruikelijke wijze ge-
analyseerd en. de resultaten hiervan
vastgelegd worden-
KOLEN PER PIJPLEIDING

Tussen het oostelijk Roergebied en
de omstreken van Regensbrug, wordt
een pijpleiding aangelegd voor het
transport van kolen. Via deze buizen
zullen fijngemalen kolen in een ver-
houding 1 : 1 in water als een soort
modder naar de plaats van bestemming
worden gebracht. Verscheidene pomp-
stations zorgen voor het transport van
de modder door de pijp.

Het transport op deze wijze zal een
derde goedkoper zijn dan het transport
per trein. De snelheid van het transport
kan zo worden opgevoerd, dat de strijd
met elk ander vervoermiddel kan wor-
den aangegaan.

Radioprogramma
ZATERDAG 15 OKTOBER 1960
(Op 30,8 meter)

12.30 uur Programmaoverzicht; 12.33 uur
"Allerhande" "gevar- gr. muz.) 13.00 uur
Nieuws; 13.10 uur Calypso's; 13.30 uur
Droomparadijs Hawaii; 13.40 uur Sport
journaal door Bob Spaak; 14.00 uur
Buck Clayton en zijn orkest; 14.30 uur
Sluiting*
(Oop 49,42 en 80 meter)

20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Muziek op verzoek; 21.00
uur De Nederlandse Kroniek; 21.15 uur
West Side Story (musical); 22.13 uur
Dutch Swing College Band mm.v. Nova
Raphaela, zang; 22.25 uur Musical Night
b. Georgië Gibbs, zang; 22.50 uur Nieuws
cap a. The Orcbestra fWillis Conover),
in het kort; 23.00 uur Sluiting*

HBS Clubgebouw, zaterdag 15-10 Rou-
lette aanvang 21.00 uur Uitsluitend voor
leden. Op roulette-avonden mogen geen
andere "Haeard-spelen" worden georga-
niseerd.

n0^2524
HERCULES filmvoorstelling: Mrs. Mi-
niver- Voorfilm VHO Port Moresby-trip
toegankelijk voor alle VHO-leden, aanv.
20.15 uur.

' no. 2527
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Zacht is heengegaan:
EVELINE VERA LOUISE
JEANNETTE DE HERDT

H. de Herdt
L-M.J. de Herdt-Mengko
Hollandia, 13 oktober 1960
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Wij kunnen de vraag nauwelijks bijhouden,
doch zijn opnieuw in staat U een uitgebreid assortiment

Dames-
Heren- en

Kinderschoenen
te bieden.

PHARMA
I,■,— — . — — i

GEBOREN
ERIK en KOEN

A.N-G. de Kruif
W.E.M. de Kruif—Fontijn
Hollandia, 12 oktober 1960

no. 2525

BEKENDMAKING
De Resident van Hollandia maakt be-

kend dat i.v.m* herstelwerkzaamheden
aan de Berg en Dalweg te Hollandia
genoemde weg tijdelijk gesloten wordt
verklaard voor het verkeer in beide
richtingen.

Teneinde het secundaire wegennet in
Cattenburgh zoveel mogelijk te ontlas-
ten, wordt het publiek verzocht gebruik
te maken van de route over de Poli-
macweg.

Bsk8ndiliakinO m8t öetPsKïtïfig tol de uooroereidingeii uoor
de Verkiezingen vm leden uoor de NÏ6ÜW GUiiïöa Baad

Met het oog op de instelling van de'voor 1 januari 1958 in Nederlands
Nieuw Guinea Raad is de Onderafdeling' Nieuw Guinea wonen en tey.ens seaert
Hollandia in twee k-e^listv.ctejn 'g - 1 juli 1960 in één der kiesdistricten
splitst fi.1. Kiesdistrk. i, omvattende woonachtig zijn, alsmede 21 jaar of
het gebied van de Onderafdeling Hol- ouder zijn en niet van het kiesrecht
landia met uitzondering van het ste- zijn uitgesloten.
delijk centrum (n.1. de stadsdelen Hol- Van degenen, die sedert 1 januari 1953
landia-haven en Hollandia-binnen) en met buitenlands verlof zijn geweest
het Kiesdistrict II, omvattende het ste- wordt aangenomen, dat zij gedurende
delijk gebied van Hollandia- het verlof hun domicilie binnen Neder-

In het eepste Kiesdistrict zullen ge- lands Nieuw Guinea behielden

!
trapte verkiezingen worden gehouden, Degene, die van mening is dat zijn
terwijl voor het tweede kiesdistrict het naam ten onrechte niet op de kiezers-1
systeem van rechtsstreekse verkiezin- lijst is opgenomen, kan binnen een wr k
gen is vastgesteld. Elk kiesdistrict zal bfj het OnderaföeKngshooÜd bezwaar
éón lid voor de Nieuw Guinea Raad aantekenen en verzoeken alsnog op de
kunnen verkiezen. kiezerslijst te worden opgenomen.

De kiezerslijsten zijn thans opgesteld Wordt het verzoek door het Onderaide-
[ en van 15 oktober tot 22 oktober 1960 lingshoofd afgewezen, dan staat binnen
| gedurende de normale kantooruren ligt een week na ontvangst van de afwij-
[ de kiezerslijst voor het stedelijk een- zende beslissing beroep ópen bij Öe Re-

trum op het. OnderafdelingskaQtoor te sident, die vo<jr 15 december a.s. van
Hollandia-Binnen ter inzage. De kie- zijn beslissing bericht geeft,
zerslijsten van het overige deel van de

! Onderafdeling Hollandia zullen op de- Hollandia, 13 oktober 1960
zelfde data op de Districtskantoren van Het onderafdelingshoofd van
Hollandia-Binnen. Sentani en Depapré Hollandiavoor informatie, van de kiezers gereed
1Jggen- w.g- J.J.W. DUBOIS.

Op de kiezerslijsten zijn opgenomen
de namen van Nederlanders (daaronder

| begrepen Nederlandse onderdanen) die (Advertentie):

VHO KOMPETITIE
Terrein Berg en Dal

Zaterdag 15 oktober, aanvang 15.40 uur
Jeugdwedstrijd:

LSB Hamadi — Cycloop A
Aanvang 16.30 uur

EDO — HBS
Zondag 16 oktober, aanvang 15.40 uur
Jeugdwedstrijd:

HVC —■ Cycloop B I
Aanvang 16.30 uur

ZIGO — POMS

WEEKEINDDIENST 15 — 16 OKT. '60
Haven dr- R. Kummer, telf. 465
Holl.-Binnen dr. A.H. Meyer telf. Sent-
-37

WEEKDIENST 17 — 22 OKT '60
Haven dr. R. Kummer. telf. 465
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