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TP/NGheelt nog gedurende één generatie
Australische hulp nodig,

Aldus minister HaslucK bil de opening van de wet-
gevende Raad te Port Moresby

De Australische minister voor de "territories", de heer Hasluck, heeft giste-

ren bij de opening van de Wetgevende Raad te Port Moresby verklaard, dat
Australië Paua/New Guinea niet in de steek zal laten.
De minister zei: "wi,j zullen niet overhaast van hier weggaan en in alles
wat wij ondernemen zullen wij het belang van de bevolking op de eerste
plaatst stellen."
De minister verklaarde voorts dat

Australië zich niet moest laten verlei-
den tot het nemen van domme beslis-
singen in Papua and New Guinea door
het oor te lenen aan iedere stem die
zich verhief.

Dit gold in het bijzonder voor die stem-
men, die zidh willen laten horen om te
spreken over hun doctrines over het
welzijn van menselijke wezens.

Minister Hasluck zei in zijn rede dat
de les die geleerd is uit de gebeurtenis-
sen in Afrika is, dat Australië zich niet
als bezeten mag laten opjagen langs het
pad van politieke ontvoogding, doch dit
pad voorzichtig en als een wijze leider
zal zoeken.
Het welzijn van de mensen van Papua/
New Guinea komt op de eerste plaats.

De minister ging voort: de Australi-
sche regering gelooft dat haar hulp in
het "territory" gedurende niet minder
dan nog één generatie nodig zal zijn.
De regering heeft de gelofte afgelegd
deze hulp te blijven geven.

De nieuwe Wetgevende Raad van
Papua/New Guinea werd geopend in
tegenwoordigheid van de leden van de
vergadering, autochtone toeschouwers
en officiële gasten.
De Raad is gehuisvest in het vroegere
ziekenhuis van Port Moresby.

Na de officiële opening van de Wetge-
vende Raad hechtte de Gouverneur-Ge-
neraal van Australië zijn zegel aan de
Papua/New Guinea-wet, welke de au-
tochtone bevolking een grotere verte-
genwoordiging geeft in de Raad.
Deze wet die ook in een uitbreiding van
de Raad voorziet, werd vorige week
door het parlement in Canberra goedge-
keurd.

NIEUWS IN HET KORT
— Vijftien landen, onder aanvoering
van India, hebben een resolutie inge-
diend bij de Algemene Vergadering
van de UNO, waarin wordt verlangd
dat alle landen zich van stappen zul-
len onthouden die de spanning in de
wereld kunnen vergroten.— Kolonel Mobutu, de sterke man van
Kongo, is onverwacht naar Elisabeth-
stad gevlogen voor een gesprek met
premier Tsjombe van Katanga. Tsjombe
zou echter eerst willen afwachten hoe
de situatie zich in Kongo ontwikkeld,
voordat hij tot samenwerking zou be-
sluiten.— De Tunesische president Bourguiba
heeft verklaard, dat hij zich niet zal
verzetten tegen Russische of Chinese
wapenhulp aan de Algerijnse opstande-
lingen. Hij hoopte dat Amerika door die
hulp gedwongen zou worden in Algerije
te interveniëren.— Men kan verwachten dat in Was-
hington deze week een embargo zal
worden afgekondigd op de uitvoer van
strategische materialen naar Cuba. De
Cubaanse economie zou daardoor een
zware slag worden toegebracht.— In Montreal in Canada is een roof-
overval verijdeld op de schilderijen-
tentoonstelling van werken van Vincent
van Gogh aldaar. Vijf inbrekers sloegen
een bewaker neer, maar werden tenslot-
te door andere bewakers op de vlucht
gedreven.— In Njeuw-Caledonië zullen twee
vliegtuigen worden ingezet, om in de
omgeving van de hoofds.tad Noumea
drie ton insecticide te verspreiden. Men
hoopt daarmee een herhaling van de
muskietenplaag van verleden jaar te
voorkomen.

PARNA wil 1970 als streefdatum voor
zelfbeschikkingvan NG

Geen militaire oplossing van kwestie NG gewenst
De voorzitter van de Partei Natio-

naal, de heer Wajoi, heeft op vrijdag
14 oktober j.l. samen met de voorzit-
ter van de Democratische Volkspartij,
de heer A. Runtuboy, een onderhoud
gehad met de minister van Binnenland-
se Zaken, mr. E.H. Toxopeus. Op de par
tijvergadering van DVP werd vrijdag-
avond reeds door de heer Runtuboy
verslag uitgebracht van zijn ontmoeting
met de minister.

De heer Wajoi deelde ons gisteren
desgevraagd mee, dat hij tijdens het
onderhoud met minister Toxopeus in de
eerste plaats de doelstellingen van de
Partei Nationaal (PARNA) aan de mi-
nister had uiteengezet, waarbij onder-
meer naar voren was gebracht, dat

PARNA de volkeren der wereld als een
grote familie beschouwde en de vijand-
schap in deze familie liefst tot het
uiterste wilde beperken. PARNA wil
een samenwerking van Nieuw Guinea
met alle volkeren, maar in het bijzon-
der met Nederland. Het streven van
PARNA is nu in het bijzonder gericht
op het verkrijgen van de vrijheid voor
Nieuw Guinea, maar dat impliceert niet,
dat de Partei de Nederlanders het land
uit zou willen drijven.

In grote trekken is PARNA helj eens
met het beleid van de Nederlandse re-
gering ten aanzien van Nieuw Guinea.
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Internaat Stichting vakopleiding geopend
In aanwezigheid van talrijke belangstellenden is gisteravond het internaat

van de Stichting Vakopleiding Lager Telchnisch Onderwijs geopend.
Het is gevestigd in het voormalige complex van de Bouwmaatschappij

Hollandia te Bonte Dorp aan de Oranjelaan. Naast de Overheid hebben tal-
rijke pautieulieren h(un medewjerl^ing verleend aan het moderniseren en op-
nieuw inrichten van de reeds bestaande gebouwen.

De voorzitter van de Stichting Vak-
opleiding, Ir. D.W. Tarenskeen, sprak
er zijn voldoening over uit),, dat de
grote vooruitgang die er sinds twee
jaar in de faciliteiten van de Stichting
was opgetreden het gevolg was van een
verrassende samenwerking tussen Over
heid en Particulieren, onder welke
laatste zich bedrijven bevonden die
slechts zijdelings belang hadden bij de
werkzaamheden van de Stichting.

yervolgens memoreerde hij de ge-
schiedenis van de Stichting, die vier
jaar geleden op initiatief van het CW-
NG in het leven werd geroepen, vooral
met het doel om een vorm van nazorg
te vinden voor ex-leerlingen van de
Lagere Technische Scholen. Hij roem-
de de niet aflatende "pushing power"
van de heren Moes en Heynes.

Aanvankelijk leek het, alsof de
Stichting al dadelijk een groot succes
zou boeken, aldus de heer Tarenskeen;
op een gegeven moment werden er niet
minder dan acht verschillende cursus-
sen gegeven met in totaal ruim 3»0O
deelnemers. Het "eindresultaat was ech-
ter maar pover, omdat het verloop on-
der de leerlingen onevenredig groot
was. Slechts een klein percentage be-
haalde het einddiploma.

verwacht en wel van de jongens zelf.
De genodigden maakten na de ope-

ning een wandeling langs de verschil-
lende gebouwen van het complex.

De leiding van het internaat is toe-
vertrouwd aan de heer en mevrouw
Meset. De heer Meset is voormalig on-
derwijzer.
Voor het geven van de cursussen be-
schikt men over een keur van leraren.

CONFERENTIE
Een nieuw tijdperk deed zijn intrede

toen er vorig jaar onder auspiciën van
de Dienst van Culturele Zaken een con-
ferentie werd gehouden over de vak-
opleidingen in Nieuw Guinea, met als
een van de agendapunten: de nazorg
van hen die reeds een werkkring in het
bedrijfsleven hadden gevonden. Dit
overleg heeft tenslotte geleid tot een
nieuwe vorm voor de werkzaamheden
van de Stidhting.
GEEN VOORBEELD

Een moeilijkheid bij het vinden van
die vorm is altijd geweest, dat men
nergens een voorbeeld kon vinden van
hoe het eigenlijk moest.

Australisch Nieuw Guinea kent een
wettelijke bepaling, die bedrijven, die
zich in het gebied willen vestigen voor
schrijft om bepaalde zorg te besteden
aan de opleiding van autochtoon per-
soneel. Deze voorschriften zouden in
Nederlands Nieuw Guinea het bedrijfs-
leven te zwaar belasten. Een gedeelte-
lijke oplossing was reeds gevonden, door
de praktijkcursussen in handen te ge-
ven van een Stichting. Nu besloot men
bovendien de cursussen niet meer ge-
heel op basis van vrijwilligheid te ge-
ven. Door de leerlingen die de cursussen
wilden volgen tevens in een internaat
op te nemen, zou het-verloop kunnen
worden beperkt.

Drie avonden in de week zal er les
gegeven worden en één a twee avonden
is er verplichte studie.
DADEN

Dat de jongens goed hun best moes-
ten doen, werd hun nog eens kort maar
kï-SHjhtig ingeprent door de heer Heynes
directeur van de LTS te Kota Radja,
die opmerkte dat er nu daden werden

NOG GEEN VREDE
Wat de internationale positie van

Nieuw Guinea betreft, zei de heer Wa-
joi er de nadruk op gelegd te hebben,
dat Nieuw Guinea in tegenstelling tot
vele andere landen geen vrede kent.
Al tien jaar wordt de status van Nieuw
Guinea door andere landen betwist en
het gevolg daarvan is dat de econo-
mische ontwikkeling van Nieuw Guinea
stagneert. PARNA zou het dan ook
waarderen, indien er naar een compro-
mis werd gezocht dat de internationa-
le spanningen rond Nieuw Guinea zou
doen verminderen.

POLITIEKE MIDDELEN
De oplossing van de kwestie Nieuw

Guinea acht PARNA bereikbaar langs
politieke en niet langs militaire weg.
PARNA stelt geen prijs op een verdere
versterking van de defensie. Dit kost
zeer veel geld dat beter aan de_ eco-
nomisdhe ontwikkeling besteed " zqu

kunnen worden, aldus de heer Wajoi.
STREEFDATUM TOCH 1970

De heer Wajoi heeft voorts te ken-
nen gegeven, dat het vaststellen van
een streefdatum voor hel; uitoefenen
van Het zdlfbestchikkingsrejdht van
Nieuw Guinea door PARNA zeer ge-
wenst geacht wordt.

Door een streefdatum zou de inter-
nationale wereld gerustgesteld worden
en de doelstellingen van Nederland ten
aanzien van Nieuw Guinea zouden voor
ieder duidelijk zijn.
PARNA acht het jaar 1970 de uiterste
termijn voor de politieke zelfbeschik-
king van Nieuw Guinea.
ANTWOORD

Naar de heer Wajoi ons meedeelde
heeft de minister op zijn uiteenzetting
het volgende geantwoord:
—De Nederlandse regering zal zich bij

het bepalen van een streefdatum
voor de zelfbeschikking van Nieuw
Guinea laten leiden door de mening
dienaangaande van de Nieuw Guinea
Raad. Hij zegde toe, aldus de heer
Wajoi, dat een van de eerste zaken
dje aan de Nieuw Guinea Raad, na
de verkiezingen in maart, zullen wor-
den voorgelegd, de kwestie van de
streefdatum zal zijn.

■—De minister verklaarde voorts dat hij
de mogelijkheid niet. uitgesloten acht-
te, dat de internationale omstandig-
heden Nieuw Guinea zouden nood-
zaken om reeds eerder dan 1970 over
eigen' toekomst te beslissen.

—De regering neemt zich voorts voor
om Nieuw Guinea te zijner tijd in
principe de volledige sotuvereiniteit
over te dragen.

De regering wil Nieuw Guinea, als het
volledig vrij zal zijn, de keuze laten

met welke landen het wil gaan sa-
menwerken.

INSTEMMING
Dit antwoord is door het partijbe-

stuur van PARNA besproken en naar
de heer Wajoi ons meedeelde, met. vol-
ledige instemming ontvangen.

DRIEHOEKSCONFERENTIE
Gevraagd naar zijn mening over de

bemiddelingspogingen van de premier
van Malakka, Tengkoe Abdoel Rahman,
zei de heer Wajoi, dat indien er uit die
bemiddelingspoging een internationaal
overleg zou voortkomen, PARNA op-
nieuw een driehoeksconferentie zou
voorstellen tussen delegaties van In-
donesië, Nederland en Nieuw Guinea.
EERST VERKIEZINGEN

Toen wij de aandalcht van de heer
Wajoi vestigden op de mogelijkheid, dat
het buitenland het gezag van een Nieuw
Guinese delegatie in twijfel zou kun-
nen trekken en hem vroegen op welke
wijze een eventuele delegatie zou moe-
ten worden samengesteld, antwoordde
hij, dat zijns inziens een conferentie
pas gehouden zou kunnen worden na
de verkiezingen voor de Nieuw Guinea
Raad. De Nieuw Guinea Raad zou ook
de delegatie naar een eventuele con-
ferentie moeten samenstellen.

Dr C.J. Bottemanne
gecremeerd

Op 10 oktober is op Westerveld ge-
cremeerd Dr. C.J. Bottemanne uit Lei-
derdorp, oud-hoofd van het Instituut
voor de Zeevisserij te Batavia.

De heer Bottemanne werd op 5 ja-
nuari 1900 in Urnuiden geboren. Hij
volgde de HBS in Den Haag, waarna hij
economie ging studeren in Rotterdam.
Na zijn candidaatsexamen ging hij
praktijk-ervaring opdoen als volcmtair
op een rederij te Cuxhaven en een fo-
rellenkwekerij in Gengenbach.
Na enkele jaren hervatte hij zijn stu-
die aan de toen nieuwe handelsfaculteit
van de Gemeente universiteit te Am-
sterdam. Hij specialiseerde zich op vis-
serijgebied.

De heer Bottemanne werd na zijn
studie voor het Nederlands-Indische
Gouvernement uitgezonden als consu-
lent voor de zeevisserij op Java. Hier
bouwde hij een nieuwe dienst op, ten-
einde de visserij van de Inlandse be-
volking te stimuleren en te verbeteren.
Het resultaat was, dat de gemotoriseer-
de prauwen hun visaanvoer verdubbel-
den.
Voor de wereldoorlog werd de heer
Bojtemanne benoemd tot ridder in de
orde van Oranje-Nassau.

Na de oorlog, waarvan hij enkele ja-
ren in Japanse kampen doorbracht re-
patrieerde de heer Bottemanne met
zijn gezin naar Nederland. Hij begon in
1946 onmiddellijk met het samenstellen
van een_handboek voor de visserij, te-
vens zijn dissertatie. De heer Botte-
manne promoveerde op 59-jarige leef-
tijd tot doctor in de handelsweten-
schappen.
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DE SPORT van de afgelopen week
VHO-competitie

Het is E.D.O. gelukt de onderste plaats
te verlaten. Met 3—2 wonnen zaterdag
j.l, de groen witten van H.B.S. Het zal
voor H.B.S, dat momenteel een spelers-
tekort heeft praktisch onmogelijk zijn
in de nog resterende twee wedstrijden
voldoende punten te behalen om de de-
gradatie wedstrijden te ontlopen.
ZIGO en POMS toverden zond;:

pittig partijtje voetbal te voorschijn
waarvan het publiek veel pleizier heeft
beleefd. Alhoewel voor beide elftallen
geen belangen meer op het spel stonden
werd hevig om de knikkers gevochten.
Het werd 5—4 voor POMS, dodh voor
het zelfde geld had de uitslag in het
voordeel van ZIGO kunnen zijn.
Aanstaande zondag treden WIK en HVC
tegen elkaar in het strijdperk. We zijn
benieuwd of HVC haar laatste kans op
het kampioenschap nog weet te grijpen.
Hercules zal. a.s. zaterdag flink aan
moeten pakken, want theoretisch ver-
keren ook zij nog in degradatiegevaar.
De stand in de eerste klasse is:

WIK 10 10 O O 41—10 20

HCV 11 9 1 1 26— 9 19
Zeemacht 12. 7 O 5 2)9—22. 14

POMS 12 5 2 5 31—32 12
ZIGO 12 4 1 7 26—36 9
Hercules 12 3 2 7 22—31 8
EDO 13 3 1 9 15—35 7
HBS 12 2 1 9 19—33 5

Het programma voor het aanstaande
weekeinde luidt:
(Terrein Berg en Dal, aanvang 16.30 u)
Zaterdag 22/10: Zeemacht—Hercules
Zondag 23/10: WIK—HVC
EDO — HBS 3—2
(Ruststand 1—0)

HBS is kennelijk van plan deze wed-
strijd te winnen, want direct na de af-
trap belagen de Kraaien het EDO-doel
Doch EDO werkt zich langzamerhand
los en er volgt een volkomen gelijkop-
gaande strijd.

Nadat Derks overschiet in plaats van
door te geven aan de vrijstaande Buis-
man, volgt een hevige scrimmage voor
't HBS doel. Weer komt HBS terug en
keeper Stook moet de bal van de voeten
van Bies plukken om verder gevaar te
keren. In de 19e minuut krijgt Buis-
lan een kans, doch hij raakt de bal
slechts half.

EDO pakt nu enthousiaster aan en
na 25 minuten spelen is het Tan, die
na een prachtige soloren met een harde
lop schuiver vanaf de vleugel keeper
De Jong passeert (1 —0).

EDO blijft aanvallen en probeert de
score te verhogen, wat echter voor de
rust niet lukt.

De thee heeft HBS goed gedaan.
Reeds na 2 minuten spelen weet Bies
na goed aangeven door Damwijk de
stand op I—l1—1 te brengen. EDO zet nu
alles op alles en drie minuten later is
het wederom Tan, die de EDO-gezichten
weer opvrolijkt (2—1). Nadat Klencke
voor open doel een voorzet van Tan ge-
mist heeft wordt HBS weer iets sterker
en het is Buisman die met een hard
schot er 2—2 van maakt.
Beide partijen zitten nu fel op de bal
en geven elkaar niets toe. De actieve
Tan onderneemt weer een soloren, zet

voor en het is Klencke, die nu geen
fout maakt en de bal keihard laag in het
HBS doel kopt (3—2). De wedstrijd
krijgt nog een spannend slot. > EDO
houdt vol en verdedigd met man en
macht de 3—2 voorsprong. Met deze
stand komt dan ook het einde.
ZIGO — POMS 4—5

Ruststand 2—2

Reeds direct na de aftrap bleek dat ZI-
GO en POMS kennelijk samen een
sportieve voetbalvete hadden uit te
vechten.
Er werd zeer goed gevoetbald en de
wedstrijd stond op hoog peil. Bovendien
was er aan spnaning' geen gebrek, zo-
dat het publiek volop heeft genoten,
vooral ook van enkele juweeltjes van
doelpunten.
Beide partijen gaven elkaar geen duim
breed toe. De aanvallen golfden van bet
ene naar liet andere doel en beide ver-
dedigingen moesten alle zeilen bijzetten
om verder onheil te voorkomen.
Het was Habiboe, die Lopulalang na
de 5e minuut een pracht kans gaf en
de bal verdween hoog in de touwen
Cl—0). In de 14e minuut was het de
wel zeer actieve linksbuiten van ZIGO
Alfred Pararo, die uit een zwaar ge-
hinderde positie de partijen weer op
gelijke voet. bracht (1 —1).
Nog geen minuut later stuitte een kop-
bal van Habiboe over de ZIGO-keeper

heen in het doel (I—2). Doch wie ge-
dacht had, dat ZIGO het hierbij liet
zitten had het mis.

Fel diende men van repliek. Uitste-
kend combinerend werd bet POMS-
doel belaagd. In uiterste nood haakte
Renjaan een ZIGO-aanvaller'. Uit de
toegestane vrije schop knalde Silas Ha-
madi de bal hard en droog onhoud-
baar langs keeper Si Hasan (2—2).

Een minuut voor het einde liet Si
Hasan de bal vallen, de terugspringen-
de bal werd ingeschoten, doch scheids-
rechter Benz had buitenspel geconsta-
teerd.

Na de rust een nog pittiger partijtje
voetbal. Het is Habiboe, die een lop
voorzet van Wassinay in de 16e mi-
nuut benlut (2—3). Nog geen minuut
later is het wederom Alfred Pararo, die
met een hoog sdbot, waarbij keeper
Si Hastn niet vrij uit ging, scoort (3—3).
De spanning stijgt ten top. POMS
wordt iets sterker en in de 19e minuut
is het P. Naderman die scoort (3—4)
POMS blijft aanvallen. Coorengel redt
op de doellijn. Geheel onverwacht weet
Wassinay op miraculeuze wijze te sco-
ren. Tetrwij|l' niemand hielt verwacjit
loeit hij in gedekte positie de bal in het
ZIGO doel(3—s). Een pracht doelpunt.
ZIGO zet alles op alles en de verdedi-
ging van POMS krijgt het zwaar te
verduren. In de 30e minuut gelukt het
Liem om met een kopbal de achter-
stand te verkleinen (4—5).
De laatste minuten verlopen onder
hoogspanning. ZIGO valt fel aan, doch
het zit niet mee als, Saudira tegen de
paal en Vercouteren net naast schiet.
Zo komt het einde van een wedstrijd,
die lang in het geheugen zal blijven.
ZIGO had met haar pittige ploeg stel-
lig een gelijk spel verdiend, een uitslag,
die de krachtsverhouding beter had
weergegeven.

Voetbalbond Hollandia
De competitie

De competitie 1959/1960 werd zaterdag
j.l. definitief besloten met de kam-
pioenswedstrijden voor de tweede en
derde klasse van de afdeling HAMADI.
SVO 2 en Adundi betwistten elkaar de
eer in de tweede klasse. Tegen de ver-
wachting in zegevierde Adundi na een
goede wedstrijd, welke pas in het laat-
ste kwartier beslist werd, met 2—o.
Biak Timur 3 en TMI 3, die voor de
titel in de derde klasse tegen elkaar
uitkwamen speelden eveneens een goe-
de en sportieve wedstrijd welke tenslot-
te in een 3—o zege voor Biak Timer 3
eindigde. Aan de Zeevaartscholieren uit
Australisch Nw Guinea, die pas ze-
ven maanden het voetbalspel beoefenen
mag een compliment niet worden ont-
houden voor hun kranige prestatie, om
tot deze kampioenscompetitie door te
dringen.
Na de wedstrijd reikte de VBH-voor-
zitter, de heer Stobbe met enige toe-
passelijke woorden, de kampioensbe-
kers uit.

DGZ naar Vanimo
DGZ 1 brengt op 29 en 30 oktober a.s.
een bezoek aan Vanimo, waar een wed-
strijd zal worden gespeeld tegen een elf
tal van het Pacific Islands Regiment.
De tocht zal worden gemaakt met de
gouvernementsstomer "Arfak". In de
loop van november zullen de Pacific
Islanders een tegenbezoek brengen aan
de VBH.

Voetbalin Nederland
Wij maken er de voetballiefhebbers

op attent, dat in de sportrubriek van
dinsdag j.l. een tweetal fouten is geslo-
pen. De uitslagen van de wedstrijd
AJAX — WILLEM II moet ten rejchte
zijn 6—o (ipv. 3—o), terwijl VVV —
ALKMAAR geen gelijkspel opleverde
doch een 3—l overwinning voor Alk-
maar.

De uitslagen in de sectie betaald
voetbal luiden:

Alkmaar — Feyenoord 2—4
Willem II — Elinkwijk 4—l
DOS — NAC o—4
DWS — NOAD o—o
GVAV — MW I—o
Sparta — Rapid JC 3—l
ADO — VW o—2
Enschede — PSV 2—4
Fortuna '54 — Ajax 2—3

Gesp. pijn.
Feyenoord 7 12
GVAV 7 11
Ajax 7 10
VW 7 9
PSV 7 9
Sparta 7
Rapid JC 7 7
DWS 7 7
MW 7 7
Alkmaar 7 7
Enschede 7 7
NAC 7 6
NOAD 7 5
Fortuna '54 7 5
Willem II 7 5
ADO 6 4
DOS 6 3
Elinkwijk 7 1
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EERSTE DIVISIE A

KFC — Vitesse I—l
Vqlewijckers — DFC I—6
Leeuwarden — Helmondia 6—2
Fortuna — Enschedese Boys 2—2
RBC — Volendam, 2—2
EDO — BW I—4
Limburgia — Veendam 3- 1
AGOVV — HVC 2—2
Hermes — Stormvogels 2—o

Gesp. ptn.
KFC 7 13
Heiemes 7 12
DFC 7 10
Volewijckers 7 10
Ensch. Boys 7 9
Vitesse 7 9
Leeuwarden 7 8
Volendam 7 8
AGOVV 7 7
Limburgia 7 7
BW 7 6
Veendam 7 6
Fortuna 7 4
RBC 7 . 4
EDO 7 4
Stormvogels 7 3
Helmondia 7 3
HVC 7 3
EERSTE DIVISIE B
Excelsior — Heracles 3—l
Helmond — Blauw Wit I—4
VSV — SHS 4—l
Go Ahead — SW o—2
Eindhoven — Sittardia I—l1—1
't Gooi — RCH I—o
Wageningen — Heerenveen I—3
DHC — Be Quick o—o
EBOH — ZFC o—2

Gesp. ptn.

Blauw Wit 7 12
Excelsior 7 12
Heracles 7 11
't Gooi 7 10
ZFC 7 9
Be Quick 7 9
DHC 7 B
Eindhoven 7 7
SW 7 7
Sittardia 7 6
Go Ahead 7 6
VSV 7 6
Heerenveen 7 5
RCH 7 5
EBOH 7 5
SHS 7 4
Helmond 7 3
Wageningen 7 1

FILATELISTEN VERENIGING N.N.G.

Ledenvergadering, dinsdag 18 oktober
in gebouw Secretarie te 20.00 uur.
Lagere-Schooljeugd woensdag-middag
19 oktober en Middelbare-Schooljeugd
woensdag-middag 26 oktober om half
vijf in gebouw Christelijke school.
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Dr. Bottemanne onderbrak zijn werk
intussen herhaaldelijk voor buitenland-
se reizen. De voedsel- en landbouwor-
ganisatie van de Verenigde Naties droeg
hem op, als visserijexpert een onder-
zoek in te stellen naar de visserij van
Brazilië en Ceylon. Hij werd ook afge-
vaardigd, voor Nieuw-Guinea, naar de
Pacific-conferenties in Madras en Ma-
nilla. In dit gebied ondernam hij op
verzoek van de Nederlandse regering
ook een studiereis. Hij maakte eveneens
deel uit van de wetenschappelijke stu-
diegroep van prof. Tinbergen, die door
de Mexicaanse regering uitgenodigd
was, een rapport over Mexico samen te
stellen. Nog deze zomer maakte Dr.
Bottemanne studiereizen naar Canada
en Noorwegen.

Laatste Nieuws
Generaal Nasution, de Indonesische

minister van Defensie, heeft in Bang-
kok gezegd dat Indonesië geen bescher-
ming zoekt van de ZOAVO door als lid
van deze organisatie toe te treden.

De generaal brengt een driedaags
bezoek aan Thailand. Hij zei dat de In-
donesische politiek sinds de eerste da-
gen van de onafhankelijkheid niet was
veranderd, terwijl er geen plannen be-
staan om die nu te veranderen.

Volgens een correspondent heeft de
generaal gezegd: de communistische
dreiging in Indonesië is niet ernstig.

daar wij controle over het gouverne-
ment hebben. Ten aanzien van de Chi-
nese bevolking in Indonesië zei Nasu-
tion dat in de vroegere kolonie van Ne-
derland de Nederlanders en de Chinezen
de economie controleerden.
Met de onafhankelijkheid waren de
Nederlanders verdwenen, en het Indo-
nesisch probleem heden ten dage is dat
de Chinezen zijn gebleven.

Generaal Nasution die met zijn echt-
genote en een gevolg van vijf man reist.
vertrekt morgen naar Djakarta.

\-

Het Nederlandse Vliegdekschip Karel
Doorman, zal vandaag voor een vier-
daags bezoek in Sydney aankomen. De
Groningen en Limburg, de forpedoboot-
jagers, die de Doorman vergezellen,
brengen in deze dagen een bezoek aan
Auckland, Nieuw-Zeeland. Zaterdag
vertrekt H.M. Karel Doormaji uit Syd-
ney en zal de torpedobootjagers ergens
in de Pacific ontmoeten.
Hierna vertrekt het Eskader naar Zuid-
Amerika.

N.V. Stoomvaart Maatschappij "NederlaniF)
SS. „GROOTE BEER-

TER INFORMATIE VAN PARTICULIERE BELANGHEBBENDEN
WORDT HIERBIJ BEKEND GEMAAKT DAT VOOR DE 8- EN
10-PERSOONS HUTTEN THANS EVENEENS HET SLAAPZAAL-
TA-..-FVAN _. m()
VESCHULDIGD ZAL ZIJN.

Voorts bij reizen per SS. „GROOTE BEER"
rechtstreeks debarkcment te AMSTERDAM.

BAGAGEVRIJDOM PER VOLLE PASSAGE 1,14 m\
Nadere inlichtingen bij N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij.

PACIFIC 4 DAAGSE WANDELMARS
De organisatoren van de wandelmars

richten een beleefd verzoek tot Gouver-
nements en Particuliere instanties, om
de deelnemers aan deze mars op 26, 27,
28, 29 oktober 1960 ZATERDAGSE-
DIENST te willen geven. De start is om
13.00 uur.

2552

Te koop aangeboden: Complete inboe-
del o.a. ijskast 90 ltr. Te bevragen bij
L. Schaegen van Zoelen. Polimac I no:
4834. 2549
TE KOOP: Woonhuis gelegen centrum
Hollandia Binneyi. Ruime-eetka.mer, 3
slaapkamers waarvan 2 van 3x5 M2,
eigen gemakken.
Vraagprijs f 2500,—

Te bevragen bij Hr. A. Klencke,
Biakstraat Hollandia-Binnen.

2546

Gevraagd per 1 NOVEMBER 1960:
EEN AGENT VOOR DE "NIEUW-
GUINEA KOERIER" IN MANOKWARI.

Brieven aan "Nieuw Guinea Koerier"
Postbus 45, te Hollandia.

REK THEATER
vertoont heden 18/10 voor het laatst de
excellente film uitgebracht door M.G.M.:

"DE MIJNEN VAN KONING
SALOMON"

met Stewart Granger en Deborah Kerr.
Een zeer interessant en subliem verhaal
gebaseerd uit het gelijknamige boek.

Kom kijken in "REK" het is vandaag

voor het laatst.
SPOEDIG in REK "Sinhue, de Egypte-
naar" in cinemascope.
VERWACHT in REK Robert Mitchum
en Susan Hayward: "WHITE WITCH
DOCTOR".
REK Holl.-Binrten vertoont heden 18/10
de fUrn: "WHITE WITCH DOCTOR"
in technicolor. met Robert JVlitchum en
Susan Hayward.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 18/10 en morgen 19/10

"TWILIGHT FOR THE GODS"
In kleuren, met Rock Hudson, Cyd
Charisse en Arthur Kennedy. Een mach-
tig verhaal, dat ontstond uit de woeste
furie van wind en water.
Besiend verteld, prachtig geschilderd
en machtig uitgebeeld.
Sentani heden 18/10: "THE HANGING
TREE" met Gary Coopér.
Holt Binnen morgen 19/10: "STAND
AT APACHE RIVER" met Stephen Mc.
Nally.

Vervolg van pag 3.

CENTRAAL ZIEKENHUIS

H.C.P.M. SCHUBERT, oogarts is afwe-
zig van 17 oktober tot 28 oktober.
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