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Spanningen in Cuba
De Amerikaanse marine neeft in

Washington bekendgemaakt, dat de ma-
rine-bezetting van de Amerikaanse ba-
sis Guatenamo op Cuba is versterkt.
Het is niet bekend hoe groot deze ver-
sterking is, wel is bekend dat dit slechts
veiligheidstroepen zijn met draagbare
wapenen.
Er zijn onderwijl onbevestigde berich-
ten binnengekomen, dat Russische sche-
pen in Cabanas dicht bij St. Julien
vliegtuigonderdelen hebben gelost.

Er zijn andere berichten die meldden,
dat Russische en Tjeohische technici
Mig-straaljagers monteren op een in
de oorlog door de Amerikanen aange-
legd vliegveld in Zuidwest-Cuba.

Volgens een verklaring van de direc-
teur van de Cubaanse Nationale Bank
voor radio en televisie zullen de Rus-
sen volgend jaar bijna 200 technici zen-
den. Volgens de directeur heeft Cuba
behoefte aan vreemde experts om de
genationaliseerde Amerikaanse indus-
trieën in bedrijf te houden, omdat de
Cubanen niet in staat zijn de in code
uitgewerkte bedrijfsformules te ontcij-
feren.
Hij beschuldigde er Amerika en Frank-
rijk van met hun officieren anti-Castro
guerillastrijders in het Caraibische ge-
bied te oefenen. Hij zei dat wanneer er
een invasie in'Cuba zou plaatsvinden
dit een catastrofe voor de landingstroe-
pen zou worden.
Voor een klein gedeelte zou met deze
troepen afgerekend worden door Cu-
baanse troepen, terwijl het grootste ge-
deelte wel behandeld zou worden door
wat de directeur noemde: de grote man.
Volgens correspondenten bedoelde hij
hiermee: Rusland, die eerder heeft ge-
dreigd met het gebruik van raketten in
deze streek.

Nieuws uit Suriname
LUCHTVAART

Te Paramaribo is een commissie inge-
steld om de Surinaamse regering te ad-
viseren over eventuele oprichting van
een gecombineerde Luchtvaartonderne-
ming met Nederland en de Nederlandse
Antillen. De commissie bestaat uit de
minister van Openbare Werken en Ver-
keer en de< statenleden mr. W. Lim Apo,
mr. H. Heidweiler en H. Radhakishun.
JAARBEURS

Uit Trinidad is hotelaccomodatie ge-
vraagd voor circa 300 bezoekers, die de
Jaarbeurs Suriname zullen bezoeken.
Intussen hebben ook Puerto Rico en
Brits Guyana belangstelling getoond
om aan de Jaarbeurs van Paramaribo
deel te nemen en om inlichtingen ge-
vraagd.
OPENING MELKFABRIEK

In Paramaribo gaan deze maand de
machines draaien van een melkfabriek,
die op initiatief van de Surinaamse
overheid is gebouwd. Daarmee komt
een eind aan de chaos die uit het
oude systeem jyas voortgevloeid.
Als de nieuwe fabriek is geopend moe-
ten alle melkboeren hun melk. bij de fa-
briek brengen, waarna ze wordt gecon-
troleerd. Pas dan kan de melkboer met
zijn zuivere waar de klanten langs.
De winst van de fabriek komt ten goe-
de aan de melkleveranciers, die op den
duur een coöperatie moeten oprichten
ter exploitatie van de melkcentrale.
PINUS — AANPLANT VOOR PAPIER-INDUSTRIE

Deze dagen is uit Nederland in Suri-
name aangekomen ir. H. Ringma, die
verbonden is aan de Koninklijk Neder-
landse Papierfabriek Van Gelder Zo-
nen. Hij is in Suriname voor overleg in-
zake het pinusproject, de aanplant van
bomen voor de papierfabricage.
De heer Ringma deelde mede, dat het
de bedoeling is op korte termijn te ko-
men tot verdere uitvoering van het pi-
nus-project en verwerking van de
grondstof in Suriname. Hij zal onge-
veer 2 maanden in Suriname doorbren-
gen.

WINSTGEVEND
Tien jaar geleden controleerden de

acht grootste oliemaatschappijen 100%i
van de olie in het Midden Oosten en
95% in Venezuela. Tot voor kort waren
deze maatschappijen in staat de reser-
vevoorraden zodanig te beperken dat
zij de prijzen niet in gevaar brachten.
Het produk^iepatrcon werd ongeveer
bepaald door de tamelijk constante aan
delen van die maatschappijen in de
olieverkoop aan de importerende landen.

Deze situatie maakte een voor de olie
produktie buitengewoon winstgevende
prijspolitiek mogelijk. De prijzen van
de wereldmarkt waren de door de Ver-
enigde Staten ter bescherming van de
binnenlandse oJielndustrie vastgestel-
de prijzen.

CONCURRENTIE
Twee jaar geleden werd de markt

minder gunstig. De grote winsten, be-
haald in Venezuela en het Midden Oos-
ten, trokken andere ondernemingen aan
en deden bij de regeringen in de olie-
gebieden het verlangen rijzen naar ho-
ger aandeel in de winst. De Franse re-
gering bevorderde op succesvolle wijze
de olie-exploratie in Noord-Afrika; in
Italië ontwikkelde de staatpoiiemaati-
schappij ENI zich tot een internationa-
le onderneming; in Venezuela en Libië
ontdekten Amerikaanse ondernemingen
van middelmatige grootte heel wat olie
die, naar men verwacht goedkoop ge-
produceerd kan worden. De opkomst
van deze nieuwe ondernemingen heeft
de concurrentie verscherpt.

BENZINESTATION
De grote maatschappijen hadden bo-

vendien een bijna volledige controle op
de verkoop, speciaal van benzine. Hun
grote kracht ligt in het feit dat. motor-
brandstof alleen maar kan worden ver-
kocht door benzinestations en dat een
nieuwe maatschappij, die op de markt
wil komen, eerst haar eigen verkoop-

installaties moet bouwen.
In landen waar de verkoop niet zo

sterk onder controle van de gevestig-
de maatschappijen staat, zijn onlangs
veel benzinestations gesticht die hun
petroleum beneden de "officiële" prij-
zen aan de markt brengen.

Zij brengen de grote concerns ertoe,
ook tegen elkander scherper te concur-
reren, zelfs door prijsverlagingen.

Mossadeqs staatsgreep van enkele
jaren geleden in Perzië faalde omdat
hij in zijn strijd tegen de grote olie-
maatschappijen geen samenwerking had
gezocht met andere landen. De Russen
en de Italiaanse ENI zoeken zulk een
samenwerking wel. De Russen maken
van hun koopkracht handig gebruik
en proberen andere landen zover te
krijgen dat zij de aldaar gevestigde
raffinaderijen en verkoopstations Rus-
sische olie laten verwerken en verko-
pen (Cuba, IJsland). De ENI heeft soort
gelijke overeenkomsten gesloten met de
regering van Marokko.

Prijsconflieten kunnen zich in de olie
branche bijna alleen voordoen op inter-
nationaal niveau, en wel tussen pro-
ducerende en consumerende landen.
Soms zijn de nationale belangen niet
eenvoudig ite bepalen. Engeland, dat
zelf bijna geen olie produceert, zou be-
lang hebben bij lage verkoopprijzen,
indien het niet de standplaats was van
twee grote maatschappijen die, afge-
zien van wat de Verenigde Staten en
de Sovjet Unie uit eigen bodem halen.
bijna 30u/o van 's werelds ruwe olie
produceren. In het verleden schijnen
de belangen van producenten en con-
sumenten elkaar in evenwicht gehouden
te hebben. In de toekomst komen de
winstmarges van deze maatschappijen
in het geding. Een verkleining van deze
marges kan dit evenwicht verstoren.

Persconferentie Minister Toxopeus

Regering heeftbesloten tot instelling van Bijstandskorps voor AALE Nederlandse Ambtenaren in N.Guinea
Om half één vanmiddag hield minister Toxopeus zijn reeds aangekondigde

persconferentie in het receptiepaviljoen van de Gouverneurswoning.
Al bij de beantwoording van de eerste vraag deed hij de zeer belangrijke

mededeling, dat de Regering besloten heeft om een korps van bijstand in te
stellen van alle Nederlandse ambtenaren (zowel uitgezonden als plaatselijk
aangetrokken) in Nieuw Guinea.

Hij keerde zich in dit verband tegen
de conclusie die de pers had menen te
moeten trekken uit zijn interview op
Schiphol. Het was bepaald niet waar
aldus de minister dat ik mij voor mijn
vertrek niet terdege bewust was van de
moeilijke situatie waarin vele Neder-
landse ambtenaren in Nieuw Guinea
komen te verkeren als gevolg van de
versnelde inschakeling van de autoch-
tonen in het Overheidsapparaat.

IK werd ér echter van weerhouden
om van de maatregelen die reeds wa-
ren voorbereid bekendheid; te geven,
omdat daardoor enkele instanties zich
gepasseerd zouden kunnen voelen.

Hei wetsontwerp dat de instelling
van het korps van bijstand behelst
moet nog in Nederland en Nieuw Gui-
nea door het "Georganiseerd Overleg"
worden behandeld, alvorens bij het par-
lement te worden ingediend.

„Ik wilde het gevaar vermijden dat
ik de "Commissie voor het georgani-
seerd overleg" in Nietów; Guinea voor
een fait accompli zou stellen, aldus de
minister, juist omdat deze commissie
enige tijd geleden om een dergelijke re-
den zijn werkzaamheden had gestaakt.

Het besluit tot instelling van een
Korps van Bijstand werd genomen vlak
voordat de minister uit Den Haag ver-

Veranderingen in het patroon van
der wereld - oliehandel

Uit tal van berichten is de laatste
tijd gebleken, dat de positie der grote
gevestigde oliemaatschappijen moeilij-
ker wordt. Het huidige probleem van
de olie-industrie is niet zozeer het pro-
bleem van een surjplus surp)'.|us
in de eigenlijke zin des woords is er
altijd geweest), maar dat een periode
waarin het surplus effcjctief kon wor-
den gereguleerd is beëindigd. Dit is een
van de voornaamste conclusies van een
artikel over de huidige oliesituatie, ge-
schreven door PH Frankel en WL New;-
ton, in de National Institute Economie
Review.

CONCURRENTIE BLIJFT
Het artikel van Frankel en Newton

veronderstelt dat de concurrentiemoei-
lijkheden de komende tien jaar wel
zullen aanhouden. De oliemaats<>ap-
pijen zullen waarschijnlijk mee;
moeten lenen omdat zij minder kunnen
reserveren, en dus proberen hun inves-
teringskosten te drukken. Zij gaan een
moeilijke periode tegemoet. Dat de we-
reldolievoorziening .Jbijna een Ameri-
kaanse en Engelse aangelegenheid was,
is volgens de schrijvers een historische
samenloop van omstandigheden ge-
weest. Een verandering moest wel ko-
men. De Verenigde Staten en Engeland
mochten niet verwachten dat zij altijd
de wereld zouden blijven voorzien van
door andera landen geproduceerde olie.

trok. Het besluit arriveerde in Hollandia
enkele dage» nadat hij daar zelf was

Minister Toxopeus maakte voorts be-
kend dat de "Commissie voor het Ge-
organiseerd Overleg", ondanks de in het
verleden gerezen moeilijkheden was bij-
eengeroepen om deze kwestie te bespre
ken. De snelheid waarmee het korps
een feit zal zijn hangt nu niet meer
van ons af, aldus de minister.

Behalve de positieregeling van de
ambtenaren in Nieuw Guinea, kwamen
nog verscheidene andere aangelegenhe-

den ter sprake.

ONTKENNING
De minister ontkende cncter andere

nadrukkelijk, dat hij in het gesprek
met de voorzitter van PARNA gezegd

zou hebben, dat de eerste zaak die aan
Hp Nieuw Guinea Raad zou worden
voorgelegd, het vaststellen van even-
tuele streefdatum zou zijn.

Tk ben tot een dergelijke uitspraak
;«+ hpvoegd, aldus de minister,

door de voorzitter van PARNA in de

nnk enkele andere zinsneden die hem
mond waren gelegd meende de minis-
f t moeten dementeren.

Maandag hopen wij U een uitgebreid
iot van depersconferentie te geven,

verslag van de p _

NIEUWS IN HET KORT

_ Tohn Kennedy, de demokratische kan
Hidaat voor het Amerikaanse presidents
Sap heeft voorgesteld, om alle Cu-
baanse eigendommen in Afrika in be-
slag te nemen als schadeloosstelling
voor de genationaliseerde Amerikaanse
eigendommen in Cuba.

De goudprijs is de laatste dagen op

He beurs van Londen aanzienlijk ge-
stegen in verband met geruchten over
een ophanden zijnde devaluatie van de

De" Amerikaanse regering heeft inmid-
dels meegedeeld dat geen devaluatie
van de dollar wordt overwogen.

- Het Engelse socialistische Lagerhuis-

lid Wilscn, heeft zich kandidaat gesteld

voor het leiderschap van de Labour-
nartij tegenover de huidige leider,
Gaitskell. De Labour-partij is ernstig

verdeeld over de kwestie van de atoom
bewapening van Engeland.

— In de Perzische Golf is binnen de
territorale wateren van Perzi.fe een
nieuw olieveld gevonden. Het zou een
beginproductie kunnen halen van 500
ton per dag.

_ Premier Nehroe van India heeft de
moeilijkheden in Laos vooral geweten
aan inmenging van de grote mogend-
heden. Hij zei, dat iedere poging om
Laos in te lijven bij een of ander
machtsblok, het land kon doen veran-
deren in een slagveld.

”De maan was dood”

Toen op 5 september j,l. in geheel

Niïuw Guinea een volledige maansver-
duistering was waar te nemen ver-
keerde de gehele bevolking van de Ba-
l «Hei in het Centrale Bergland in
pT s?aat lan grote opwinding, aldus

rrd? gemeTd in een desbetreffend be-

StU
D

U
erS"deoodagvan de maan" maakte de

mensen uiterst nerveus. Overal werden
t! vuren gestookt en de gehele nacht

gr
p,d od vele Plaatsen gedanst. Een ge-

rukkige omstandigheid daarbij was dat
d" bevolking op sommige plaatsen (bui-

fen de Grote Vallei) de maan de schuld

I7i van het doodgaan van varkens wat
varkenspest bleek te zijn. Ditmaal had
de witte mens het nu eens met op zijn

geweten!



De tien taboe’s bij de Filmkeuring in Papua.Guinea
Ordonnantie te Hollandia in voorberiding op toegang tot filmvoorstellingen

Het Gouvernement van Papua-New
Guinea is, voor zover wij kunnen na-
gaan, de enige Overheid in de Pacific,
die films, welke voor autochtoon pu-
bliek worden vertoond, vooraf laat
keuren.

De meningen over deze keuring zijn
verdeeld, en enkele lieden zien deze
keuring als een overdreven vorm van
paternalisme. Zij wijzen er op, dat tot
op vandaag dezelfde scènes gecoupeerd
worden, welke dertig jaar geleden ook
gecoupeerd werden, toen de autochto-
nen nog lang niet zo "wereldwijs" wa-,
ren als dat nu het geval is.

Waarschijnlijk is het meest interes-
sante aspect van de zaak dat de au-
tochtonen van Australisch Nieuw Gui-
nea juist dat genre films te zien krijgt,
dat in de gehele Pacific bijzonder po-
pulair is.

Immers de favoriete films zijn ru-
moerige Westerns, en alles wat maar
schietpartijen tussen boeven en agen-

ten inhoudt. Dus juist die films waar-
in de "goede" jongens het toch altijd
van de "slechte" jongens winnen.

Het enthousiaste publiek van een
kleine bioscoop in Port Moresby juicht
en schreeuwt als een groepje cowboys
razendsnel over het doek schieten. Vlak
daarachter dan meestal een horde gil-
lende Indianen. ledere keer als de be-
rijders in het zadel schokken, of zij nu
adhtervolgd worden, of zelf de achter-
volgers zijn, wordt het applaus storm-
achtiger.

Vijf minuten later komt dan de ge-
ijkte scène aan de beurt waarbij een
settler wordt gescalpeerd. 'Wat later zien we een enor|m trein-
ongeluk, waarbij een groot aantal vrou-
wen en kinderen wordt gedood.

Maar de laatste scènes, die wij hier
boven vermelden, blijven achter in de
montagekamer van de Voorzitter van
de Gouvcrntement^keMlring^cbmmissie,
de man die verantwoordelijk is voor
alle films welke voor autochtoon pu-
bliek zullen worden vertoond.
VOORAL VEEL SPANNING EN ACTIE

Een ouder ambtenaar van het Be-
stuur drukt zich als volgt uit: „Inheem-
sen^ zien graag veel spannende scènes,
die een maximum aan spanning uit-
drukken. Binnen redelijke grenzen ko-
men we aan deze behoefte tegemoet.
Maar, hoewel wij geloven dat we niet
te steng moeten zijn, vinden wij nu
ook weer niet dat wij ze maar klakke-
loos kunnen laten zien."

Waar het krachtens een ordonnantie
voor autochtonen verboden is onge-
keurde films te zien, zijn zij dus wel
aangewezen op datgene wat de monta-
gekamer van de Keuringscommissie
verlaat. Echter het „Departmen-t of Na-
tive Affaire" heeft een lijst opgesteld
van onderwerpen die zij voor de au-
tochtoon tahoe acht. En wel de vol-
gende onderwerpen:
1) Twisten tussen inheemsen en Euro-

peanen,
2) Buitengewone wreedheden,
3) Gevechten met messen of flessen,
4) Aanslagen op vrouwen, gepleegd

door mensen, of vechtende vrouwen
in het algemeen,

5) Kinderen en invalieden, welke aan
een sledhte behandeling worden
blootgesteld,

6) Scènes, waarin, voor Papua en New
Guinea geldende wetten, met voeten
worden getreden,

7) Laagheid in het algemeen,
8) Wreedheden ten opzichte van die-

ren,
9) Suggestieve handelingen met betrek-

king tot het sexuele leven,
10) Liederlijke dronkenschap.

„Een zeer groot gedeelte van de au-
tochtone bevolking in het Territorium
is nog zeer primitief in hun opvattin-
gen," aldus de Voorzitter van de Keu-
ringscommissie, de heer T. Aitcheson,
„en velen kunnen niet begrijpen dat
de films slechts een ontspanningsmid-
del is."

„Zij nempn zeer veel dingen van het
witte doek over, net zoals Europese
kinderen die hun cowboyheid naapen,
of moordenaartje spelen!"

De Native Officer, de heer Ken Ches-
ter, welke alle films censureert, die in
de "inheemse" Badili-bioscoop te Port
Moresby worden vertoond, gelooft dat
"een opeenvolgende acftie datgene is,
wat de inheemse bezoeker wtensti te
zien."

„Vooral cowtboy-films zijn bijzonder
populair, en als tw'eedje, nmisda,ad-en
oorlogsfilms. Ook zingende cowboys, of
eigenlijk alles wat.maar met paarden
te maken heeft is eveneens bijzonder
geliefd. Scienqe Fiction is echter niet
gewenst. De autochtoon kan niet be-
vatten wat het eigenlijk allemaal voor-
stelt, of waar het om draait.
Persoonlijk zal ik, niets laten passeren
dat voortdurende brute geweldpleging
illustireert, of brooddronken vernieti-
ging", aldus de heer Chester.

„Een geweergevecht tussen de poli-
tie en bankrovers, of bijvoorbeeld een
vuurgevecht tussen cowboys en India-
nen is natuurlijk toelaatbaar, maar
geen straatgevecht met gebroken fles-
sen of baseball-slaghouten. Een vuist-

gevecht waarbij geen bloed vloeit zal ik
doorlaten, maar een eenzijdige weerge-
geven verfilming van een gevecht waar
bij een man meedogenloos door ande-
ren wordt afgeranseld zal ik couperen."

BADPAKSCHENESTOEGESTAAN
Terwijl een normale omhelzing' tus-

sen man en vrouw, of een vrouw in
badeostuum geschikt geacht worden
voor vertoning zullen alle scènes wel-ke prikkelend sensueel zijn, zoals bij-
voorbeeld een buikdanseres of een lu-
gubere liefdesscène, worden gecoupeerd.

Ten aanzien van films, welke de ras-
sendiscriminatie als centraal thema heb
ben, merkte de heer Chestfer op dat
films, welke beelden gaven van de in
de Zuidelijke Staten van Amerika on-
langs ontstane rassen-incidenten, of on-
lusten in Zuid Afrika, niet vertoond
zullen worden.

„Hoewel, onlangs hebben wij een
film over het Mau-Mau terrorisme in
Kenya vrijgegeven, en dat ging bepaald
goed", zei hij.

„En", zo vervolgde hij, „hoewel het
thema de tegenstelling tussen blank en
bruin was, applaudiseerden de toe-
schouwers (autochtonen. Red.) bij de
scènes waarbij negers gefouilleerd en
naar de gevangenis gebracht werden."

De heer Chester zei dat „deze klaar-
blijke waardering voor het' Europese
rechtsgevoel zeer levend was onder een
groot gedeelte ven de autochtone bios-
coopbezoekers."

„Vrijwel alle films hebben het over-
duidelijke thema van de Held die over
de Schurk zegeviert. Ik geloof niet dat
de autochtoon ooit moe van zulke films
zal worden. In feite juichen ze het
hardst als in een cowboy-film juist de
Indianen aan de verliezende hand zijn."

Van tijd tot tijd gaan er stemmen op
tegen de Keuringscommissie, op grond
van de discriminatie. De xoeeste Euro-pese bioscopen in het Territorium ver-
tonen films welke in Australië reeds
gekeurd zijn, en dus niet voor autoch-
tonen toegankelijk zijn. Op deze wijze
weert men de autochtoon uit de des-
betreffende theaters.

De bedrijfsleider van een Port Mo-
resbyse bioscoop, de heer A. Carter zei
dat hij niet voortdurend het soort films
kon vertonen, dat bij de inheemse be-
zoeker het meest geliefd is.

„Ons Europees publiek zou op den
duur ziek worden van zingende cow-
boys en gillende Indianen!", besloot hij.

A.A.P. Reuter
(Overgenomen uit Pacific Islands Month
Iy Vol. XXXI No. I)

OPHOEPELDATUM...
We kunnen er gewoon niet over zwij-

gen. Maar volgend jaar, zo eind April,
zullen wij op een zonnige morgen zeer
slaperig opstaan, ons de longen (tot
berstens toe) met Nieuw Guinea lucht
vullen, en dan zeer luid over de daken
schreeuwen: "Tot hier toe, lieve men-
sen" en geen stap verder!"
Wij zijn dan aan verlof toe. Ambtelijk
gesproken, wel te verstaan, want gees-
telijk zijn wij er al sinds onheugelijke
tijden aan toe.

De Nieuw Guinea-Moeheid heeft ons
al aardig in zijn greep.
We zijn namelijk overdreven gek ge-
worden op alles wat maar echt Hol-
lands is.

Vroeger, (in onze puberteit) hebben
we wat op Holland gescholden, maar
ten onrechte, want het lijkt ons nu een
paradijsje toe.

Als we vroeger van een goedwillende
firma een kalendertje kregen met
twaalf kunstreproducties van Holland-
se landsdhapjes, dan gaven we zoiets
linea recta aan ons kleine zusje.

Hollandse landschappen. ... we wa-
ren wel wijzer, we hingen ons werk-
vertrek vol met FRANSE landschap-
pen, nogal vurig weergegeven door ene
meneer Van Gogh.

Nee, bekroumpen zijn we nooit ge-
weest en zeer cosmopolitisch.
M3Sr als we nu zon prentje zien met
Hollandse, boerderijtjes, dijken, boerin-
nen en koeiers, dan schieten ons een
serie brokken in de keel, waar wijzelf
U tegen zouden willen zeggen.

We gaan aan zon prentje geestelijk
effe kapot.

Ook voor een avondje Toon Hermans
kt het (gekke) oude Centraal .Theater
geven wij U grif een overheerlijke va-
cantie in de Baliem cadeau. Meteen

Zelfs Johnny Jordaan, die wij vroe-ger een ordinaire zangert vonden, is nu
in staat om ons de tranen uit de ogen
te doen wellen.

Als we in d_e vooravond hem horen
kroenen "Geif mè maor Aomsterdèm",
dan kunnen we slechts met zeer veelkoud bier de avond tot een bevredigend
einde brengen.

Terwijl wij vroeger alleen van cns
stuk gebracht werden door de Kind er-
totenleider van Mahler.

Nee, we moeten nu echt vlug weg,
naar het koele land in het hoge Noor-
den.

Daarom vinden wij het zo jammer
dat de Parna pas 1970 als ophoepelda-
tum genoemd heeft, we zouden graag
wat eerder gaan. Tegen de Kerst ofmorgen desnoods. Vrijbuiter heeft geen
overwegende bezwaren. Trouwens deMinister ook niet

We zijn in staat om alles goed te vin-
den als we maar weer zo vlug moge-
lijk aan de leestafel in Américan kun-
nen zitten.
Wij kunnen de ambtenaar zo goed be-
grijpen, die we onlangs zeer nadrukke-

lijk en omstandig aan papier zagen rui-
ken. 'S
Ja, ruiken ....
Toen we hem vroegen waarom hij dat
deed, antwoordde hij op zachte fluis-
tertoon: "Het zijn de nieuwe Hollandse
Staatsbladen, en die ruiken nog zo lek-
ker, joh!"
Ja, zo worden we allemaal op de duur,
zelfs Uw

VRIJBUITER.

ONZE FILMMEDEWERKER TEKENT
HIERBIJ AAN:

Als wij goed zijn ingelicht, dan is er
momenteel een ordonnantie bij de Advo-
caat Generaal in bewerking, welke een
aantal maatregelen zal behelzen met be-
trekking tot de toegang bij de verto-ning van films op Nederlands NieuwGuinea.

En dan niet zo zeer door een bepaal-
de discriminatie in het leven te roepen,dan wel, door een verscherpte controlete laten plaatsvinden op de toegang
van minderjarigen bij films, welke in
Holland het predicaat "achttien jaar en
ouder" kregen.

Hoewel wij bovenomschreven keu-ring op Australisch Nieuw Guinea al-lerminst bevredigend achten, lijkt hetons buiten twijfel, dat ook hier een be-
paalde regeling tot stand moest komen.

Wat Australisch Nieuw Guinea be-treft; het hanteren van een lijst vanverboden onderwerpen komt ons be-paald ouderwets voor.
Men maakt nu eenmaal_ door enkele

coupures van een karakterloze film
geen positieve film.

Men zou bijvoorbeeld in "Duel in the
Sun" wel een kwartier kunnen knip-
pen zonder dat het landerige, zieke-
lijke karakter van de film zou ver-dwijnen.
Men voelt, zo lijkt het ons, deze moei-
lijkheden in Port Moresby ook wel, an-
ders zou de bedoelde Mau-Mau film
(waarschijnlijk "Something of Value")
niet voor vertoning zijn vrijgegeven.
Immers, blijkens Punt I van de "ver-
bodslijst" zou dit onmogelijk zijn ge-
weest.
Trouwens, als men streng de hand zou
houden aan deze tien onderwerpen, zou-
den bijvoorbeeld films zoals "De ke-
tenen der Haat", die juist voor een be-
tere verstandhouding tussen blank en
bruin pleiten, verboden worden, ter-
wijl zij juist hier positief zouden kun-
nen werken.

Men zal o.i. een film, behoudens even
tuele kleine coupures, in zijn geheel
moeten goedkeuren of afkeuren.

Een ander punt is, dat hoewel het ban

dietengenre zo bijzonder populair blijkt
te zijn, dit nu meestal met die films
zijn die de Papoea iets bijbrengen over
de reële Westelijke Wereld.

Want voor de Papoea is de film meer
dan ontspanning alleen. In de ruime-
re zin van het woord "leert" hij van
iedere film. Zij is voor hem een ven-
ster op de wereld.

Als men dus, hoewel men ogenschijn-
lijk aan de gevoelde behoefte voldoet,
sledhts "populaire" films zou vertonen,
zou de autochtoon een volkomen ver-
ward beeld krijgen van het werkelijke
Westen. En hij zal, zo hij alleen dit
soort films ziet, en wie zal hem dit kwa-
lijk nemen, gaan denken dat Amerika
louter door Cowboys en Europa door
bankrovers en agenten bevolkt wordt.

Wij dienen juist de import van be-
tere films te stimuleren, juist voor de
autochtoon.

En dan bedoelen wij die films die
een waarheidsgetrouw beeld oproepen
van onze problemen en achtergronden.

Of in een dergelijke film nu een
vuistgevecht voorkomt, waarbij bloed
vloeit, lijkt ons minder belangrijk.

Wat dat betreft niets menselijks
is de Papoea vreemd.

Wij hopen te zijner tijd op bedoelde
ordonnantie voor Nederlands Nieuw
Guinea nader terug te komen.

J.B.

Ongezonden

VERTEGENWOORDIGERS...

Naar aanleiding van de resolutie-
punten van de D.V.P., die zullen zijn
aangeboden aan de Minister van Bin-
nenlandse Zaken zoals vermeld staat
in "De Groene" van zaterdag j.l. t.w.
dat er D.V.P. vertegenwoordigers die-
nen benoemd te worden in de Advise-
rende Raad van Hollandia - dat ze zit-
ting dienen te hebben in de Nieuw
Guinea Raad, - dat ze dienen opgeno-
men te worden als delegatieleden voor
Nieuw Guinea naar het buitenland, wil
ik graag de volgende vragen stellen:
Waarom wordt er dan geen toestem-
ming gevraagd aan Zijne Exellentie de
Gouverneur of de Resident van Hollan-
dia of het H.P.B, van Hollandia, indien
er graag gewild wordt, dat D.V.P.-ver-
tegenwoordigers in de Adviserende
Raad van Hollandia zitting krijgen?
Waarom als een speciaal resolutie-punt
aangeboden aan de Minister. Wat voor
een directe-betrekking heeft de Minis-
ter met de stad Hollandia?

Welke personen van de D.V.P. zullen
dan als vertegenwoordigers willen op-
treden in de genoemde Raden en de-
legatieleden ,j_por Nieuw Guinea? Zij
die elke dag kris-kras door de stad lo-
per) en voor tientallen bureaus zitten
of zijn, die een speciaal punt krijgen
in het partij-programma van D.V.P.?
(punt 6).

Waarom eist D.V.P. om haar leiders
(want hier gaat het om) zitting te doen
krijgen in deze Raden en niet die van
bijvoorbeeld PARNA, laat staan die van
PONG en EPANG in Manokwari.

Is dit niet wat men in het Engels
"selfish" noemt?

Als je alleen voor je eigen belangen
optreedt, hoe kun je dan een goede ver-
tegenwoordiger zijn voor een volk naar
binnen zowel naar buiten?

Is er werkelijk geen werk te krijgen
in Hollandia of in Nieuw Guinea? Zo
ja, waarvoor "solliciteert" de D.V.P.
naar werk bij de Adviserende Raad
van Hollandia, Nierfev Guinea Raad en
naar dtelegatie voor Nieuw Guinea?

J.F. Marey.

Flesje: "Bij de Politieschool is een
zwembad geopend."

Blikje: "Weer een plaats waar ze
om me zullen vechten!"



KOOR U MENEER
Mijn vader is mijn beste kameraad
Vader was er maar wat trots op, dat

hij de beste vriend van zijn twaalfja-
rige zoon was. Hij was er misschien
nog enthousiaster over dan zoonlief zelf
en dat is ook begrijpelijk, want voor de
jongen was dit de gewoonste zaak van
de wereld, vader was zijn vriend, zijn
gelijke. Maar vader die volwassen was
en wist dat het ook anders kon zijn,
die vond het iets aparts- Tegen ieder-
een had hij het er over, hoe goed de
vriendschap tussen hem en zijn zoon
wel was. "Och opvoeden is niet zo
moeilijk," placht hij te zeggen, "als je
maar de vriend van je kinderen wilt
zijn. Neem Hans nu - een fijne vent -
nooit moeite mee, ik kan me trouwens
niet voorstellen dat ik ooit moeilijkhe-
den met hem zou krijgen."

En toch kwamen die moeilijkheden.
Al naar gelang Hans ouder werd viel
de afstand die er nog bestond tussen
hem en zijn vader, meer weg en op
veertienjarige leeftijd was hij zo "ei-
gen" meU zijn vader, dat hij hem be-
handelde als zijn gelijke. Als Hansjes
muts niet goed stond, rauwde en snauw-
de hij tegen "paps" als tegen zijn
vriendjes. Tegen vader liet hij zich be-
ledigend uit over kennissen, buren en
leraren.

En toen kwam het ogenblik, waarop
vader voelde, dat hij dit toch niet al-
lemaal kon tolereren. Het werd te bar-
"De jeugd kent geen grenzen." riep hij
uit. Opeens was "paps" ver te zoeken
en kwam de strenge vader om de hoek
kijken, die de jongen nooit gekend had.
DE ONTGOOCHELING

„Zeg eeng, aap van een jongen, tegen
wie denk je wel dat je het hebt. Je
hebt het tegen je vader- Je moet niet
denken dat je alles tegen me kunt zeg-
gen." schoot vader uit zijn slof. „Als

ik zoiets nog eens hoor, dan zal ik
je .... "

Berst lachte de jongen. „Doe niet zo
idioot! Wat heb jij ineens? Je lijkt wel
gek!"

Vader stoof op: „Wat zeg je daar?
Je hebt het tegen je vader, mannetje!
Ik zal jou eens ....

Er volgde een minder prettige scène.
Vader zegevierde, want hij v/as de
sterkste. Maar hij begreep niet, dat hij
een levensbasis wegsloeg bij zijn zoen.
VERRADEN

Toen de jongen die avond boven in
zijn bed lag, heeft hij bittere tranen
geschreid. Hij voelde een groot onrecht,
dat hij niet precies onder woorden kon
brengen. „Het was gemeen, ontzettend
gemeen .." ~ 'Hij was verraden door
zijn beste vriend.

Maar vader, onwetend van wat bo-
v^n gebeurde, dacht: die jbngen wordt
veel te vrij, daar moet ik eens een stok-
je voor steken. Ert hij was er nog van
overtuigd dat hij zijn zoon een goede
opvoeding gaf.

Hans toomde zich in. Hij werd minder
onbehouwen, maar ook minder spon-
taan. En als vader eens kameraadschap
pelijk tegen hem optreedt, is er altijd
in zijn ogen iets van twijfel te zien.
„Meent paps het nou, of kamt er zo
weer een uitbarsting?" Het rotsvaste
vertrouwen in vader is verdwenen.
DE OMGEKEERDE WEG

„De vriend zijn van je kinderen is
heel mooi, maar dat kan slechts wan-
neer deze vriendschap met zorg en tact
wordt opgebouwd. Van nature kijken
kinderen tegen de grote, volwassen,
oudere, op. Maar zij willen zelf oh zo
graag groot zijn en wanneer de volwas-
sene vriendje gaat spelen met een nog

klein kind, dan zal dit kind, dat zelf
zo graag groot wil zijn, dit dadelijk
aangrijpen om gelijke met deze vol-
wassene te worden. Elk begrip van af-
stand, gaat dan verloren. En dit kan
men later pas herstellen door verraad
en een ontgoocheling, zoals Hansjes va-
der deed. Maar dat is de bedoeling

niet.
Verstandig is, zolang de k'nderen

klein zijn, ze - waar nodig - beslist
het ouderlijk gezag te laten voelen. Be-
waar de afstand ook al speelt U zo
nu en dan met ze. Maar het jonge kind
moet persé de afstand blijven gevoelen,
zodat er respect en begrip blijft, wan-
neer het ouder is. Is dit eenmaal ge-
worteld, dan kan later, wanneer ze oud
genoeg zijn, de teugel gevierd worden-
Dan kan men zonder grote gevaren
werkelijk vrienden worden. Het begrip
voor de plaats die ieder inneemt, is
dm voorgoed aanwezig.

Op die manier, dus precies omgekeerd
aan die van Hansjes vader, behoeft men
nooit een kind te ontgoochelen.Elk los-
ser worden van de teugel, elk gevaar
van vriendschap van de ouder wordt
dan met vreugde aanvaard. Dan is va-
der de beste vriend.

Hebben jullie eigenlijk wel in de ga-
ten dat, nu de vacantie allang weer
achter derug is, het snel op 5 december
aan gaat?

Phoe ... zul je zeggen, dat duurt nog
zolang. En toch, als je maar een klein
beetje geld in je spaarpot.hebt en Va-
der, Moeder, broers of zusjes cadeautjes
wilt geven, dan is het zaak er nu vast
aan te beginnen. We gaan dan nu een
rubriekje openen, dat heet:

Néééé niet binnen komen!
Je begrijpt het al. Jé zoekt een plaats-
je, je eigen kamertje, de goedang of
welk plekje ook, waar je nieuwsgierige

familieleden nou eens niet mogen ko-
men. En je gaat aan de gang. Als je
je zelf regelmatig in dat "hoekje" op-
sluit, zul je zien dat je zo tegen 5 de-
cember een aardige hoeveelheid pakjes
weg te geven hebt.

Met dit voorbeeld kun je van aller-
lei doen.

De jongens kunnen het uitzagen uit
triplex en er een kalender van maken,
een kapstok of een .sleutelrekje. Ook
kun je het plakken op het deksel van
een houten doos (sigarenkistje).

De meisjes kunnen het voorbeeld
borduren op slabbetjes, schortjes enz.

Kri-Pik EN Kru-Puk Krant
Gevaarlijk spel.

Het kamertje van Spriet zag er hele-
maal .niet spookachtig uit en hoeweize, voor ze het licht uitdeed, nog eens
even overal onder en naast keek, wasze zo moe, door alle belevenissen van
die dag, dat ze al sliep toen haar hoofd
het kussen raakte! En het verging de
jongens evenzo.

De volgende morgen al vroeg werd
Spriet_door Mrs. Beaton gewekt met de
mededeling, dat er veel te doen zou zijn
en dat er dus geen tijd was voor treu-
zelen.

Na he|t uitgebreide Nieuwzeelandse
ontbijt, waarvoor de mannen weer naar
het grote huis kwamen, en een dito uit-
gebreide afwas, werd Spriet met stof-
doeken en vegers naar de "bibliotheek"
gestuurd. Dat was, volgens Mrs. Bea-
ton, het werkvertrek van Mr. Wing-
sleg en dat moest extra zorgvuldig wor-
den schoongemaakt. Want Mr. Wingsleg
kon behoorlijk mopperen, als hij daar
een ongerechtigheidje ontdekte. Spriet
kreeg dan ook uitgebreide instructies
en bovendien de mededeling, dat Mrs.
Beaton zelf af en toe zou komen kijken
om te zien, of het wel goed genoeg
gebeurde.

Het was dan ook geen wonder, dat
Spriet uitgebreid aan de slag sloeg.
Maar tegelijkertijd nam ze zich voor
om van deze kans goed gebruik te ma-
ken en eens te kijken, wat voor ge-
heim Mr. Wingsleg - die ze nu in ge-
dachten al de Manke Rooie noemde -wel in zijn werkvertrek kon hebben
verborgen
En die gelegenheid deed zich gauwer
voor, dan ze had gedroomd. Want bij
het - vooral zorgvuldig, zei ze tegen
zichzelf - uitstoffen van de boeken-
kast kwam ze bij een hele stapel foto-
albums terecht! Daar moet ik in kijken,
flitste het door haar heen, maar ze be-
dacht meteen, dat ze eerst wat aan de
kamer moes* doen; wilde," ze g|een
standje krijgen van Mrs. Beaton. En
dus_werkte ze met de moed der wan-
hoop door en keek af en toe verlangend
naar de albums.
Toen ze eindelijk zo ver was, dat ze
meende, dat er nu wel een ogenblikje
af kon, pakte ze het bovenste album
van de stapel. Maar daar stond met
grote letters "Auckland" op geschreven.
Dus pakte ze een tweede, maar daar
stond "Pitcairn en Panama" op, ook de
volgende albums leken haar niet de
moeite waard, maar op één van de laat-

ste was geschreven "Frasertown, het
begin" en dat leek Spriet nu net wat

„Nou, nou, je bent wel erg grondig
ze zocht,
bezig," hoorde ze ,opeens Mrs. Beaton
zeggen, die binnen kwam „als je hier
alle boeken stuik voor stuk wilt gaan
afstoffen, ben je over drie weken nog
niet klaar" en ze wees met een veel-
zeggend gebaar op de enorme boeken-
kasten, die het vertrek vulden.

(Wordt vervolgd)

HET ARABIERTJE
Salmira had alle kleren gewassen en

te drogen gehangen aan de oleander
struiken, want ze wilde, dat alles
schoon was als ze weer op reis moesten
■aan,

„Op reis!" Hoe vreemd klonk haar
dat in de oren. Ze had het hier zo naar
haar zn en er was zoveel te doen ge-

weest de laatste dagen dat het weg-

Taan van dit heerlijke plekje en de goe
rt oude man, die haar zo lief was ge-

L haar iets vreselijks toescheen.

V d
ze Üu voor de tweede keer een

vader verliezen? Want het stond bij

qalmira vast, dat haar eigen vader door
TP Bedouinen vennoord was. En hoe
L het toch met moeder gaan, die maar

steeds tevergeefs op bericht van hen
ütto pn in dodelijke ongerustheid

taS ziekenhuis vertoefde.
Wne vreemd en eenzaam zou hun le-

ven worden zonder vader.
Sahnira sloeg de handen voor de ogen
«n he_ron te huilen, maar het was het

«et "omdat ze zich schaamde met

Srnaar huis te verlangen. Hield ze

dan niet meer van haar moeder?
rsn dat moment daalde net de groot-

vizier de trap af. Hij had een heerlijk
rfstige middag gehad nu de kinderen
hpt werk van hem hadden overgeno-

men Maar inplaats van Sahnira yro-
liik en wel bezig te zien, zag hij daar
een snikkend mensenkind.

Wat is er Salmira?" vroeg hij mee-
warig. „Verlang je naar huis en naar
je hoogvereerde moeder?"

Nee, Abu, juist niet!" snikte Salmira
ik vind het hier immers zo prettig,

maar het is toch eigenlijk slecht, dat
ik niet meer naar moeder verlang!"

De oude man ging eens rustig bij

haar zitten en sprak: „Jullie hebt zo-
veel meegemaakt, mijn kleine Salmira,

dat het geen wonder is, dat je het hier

prettig vindt, Maar Je - /.en dat^e

raa^ JeTfmilnVeurtomtehui-
SS ÏÏ\E« de hals ,an de oude

man en kuste hem hartelijk.

Ne tranen schoten de grootvizier m de

o.en Hoe had hij zich al aan dit hef-
l°ike wezentje gehecht als aan een eigen

dochtertje! Nu pas bemerkte hij hoe
vreselijk eenzaam hij was geweest en

Zf zwoer een dure eed, dat hij beide
k nderen weer veilig naar huis zou
hreneen. Want ook als hij aan Aleppo

dacht kwam er een glans in zijn ogen

Deze 'schrandere, wakkere knaap, met
al zijn goede eigenschappen, was im-
mers' zoals hij gehoopt had, dat zijn

jon°e vorst de Kalief, zou zijn.

(Wordt vervolgd)
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Laatste Nieuws
Belgi^ heeft een eis van Hammars-

kjoeld afgewezen om alle rechtstreekse
hulp aan Kongo te beëindigen en de
1800 man technisch^ personeel naar
huis te roepen. De eis van de secretaris
generaal was vervat in een brief die
vorige week zaterdag aan de Belgische
Uno-vertegenwoordiger was ter hand
gesteld.
Na de kabinetszitting van gistermiddag
gaf de Belgische regering een communi-
qué uit, waarin o.m. staat, dat de brief
grote verrassing heeft gewekt, niet al-
leen door zijn inhoud, maar ook door
een aantal uitdrukkingen die niet zou-
den getuigen voor eerbied voor de Bel-
gische souvereiniteit.
Het communiqué besluit door erop te

wijzen, dat het lidmaatschap van de
volkerenorganisatie alleen mogelijk en
nuttig is zolang als de ledenstaten cor-
rect worden behandeld.
Volgens waarnemers betekent dit een
bedekte Belgische dreiging om uit de
organisatie te treden wanneer de UNO
erop staat dat de betrekkingen tussen
Belië en Kongo geheel worden verbro-
ken.

De nadrukkelijke verklaring van de
Amerikaanse regering de aankoopprijs
voor het goud te handhaven op 35 dol-
lar per ounce heeft aan de wilde spe-
culaties op de Londense beurs een eind
gemaakt.
Nadat gisteren een hoogtepunt van 45
dollar per ounce was bereikt liepen de
prijzen terug tot 38 dollar.
Vandaag werd de goudprijs vastgesteld
op 36,58 dollar. Daar de vraag daarna
in Londen door het aanbod kon worden
gedekt was de Londense markt vrij
kalm. De geldhandel in Hongkong is tot
24 oktober stop gezet.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat
de plotselinge vraag naar goud een ge-
volgd was van een advies van Zwitser-
se banken, goud te kopen inplaats van
dollars.

Het vrachtschip Wayatobo van de
Union Steamschip Company, dat in de
buurt van het eiland Apia bij West-
Samoa, zaterdag op een rif is gelo-
pen, is vlotgekomen.
Het 19.000 ton metende_schip werd door
een ander schip van de Union-lijn van
het rif afgesleept.

De Wayatobo was op weg van Au-
stralië, naar Canada.
Het schip maakt geen water en is nu
in Apia voor inspektie.

Koningin Elizabeth van Engeland en
de Hertog van Edinburg zijn vandaag
voor een privébezoek aan het Deense
koninklijke paar naar Kopenhagen ge-
vlogen. Koningin Elizabeth heeft eer-
der op de dag in Burrough de eerste
Britse atoomduikboot te water gelaten.

Radioprogramma
ZONDAG, 23 OKTOBER 1960 (30,8 m)
09.00 uur: Programma-overzicftt. 09.03
uur: ïiath. Studiodienst. 09,20 uur:
Zondagochtendklanken a. Art van
Damme-kwintet: b. Johnny Meijer,
accordeon. 10.00 uur: De machtige brcu-
zen stemmen van de Lage Landen (ca-
rillon); 10.20 uur: Joh Hendrik, tenor.
10.30 uur: Nieuw-op-45-toeren. 11.15
uur: Romano Robato en zijn orkest.
11.45 uur: De zaak M.P. - Jacq Idserda
vertelt over de nieuwe Nederlandse
film van Bert Haanstra. 11.50 uur: Ken
Griffin, hammondorgel. 12.00 uur: Klok.- De Aethergeuzen olv. Lex Karse-
meijer. 12.20 uur: Paulus en de verras-
sing (deel II). Een verhaal voor de
jeugd van en door Jean Dulieu. 12.30
uur: Sherwood Sextet olv. Guy Sher-
wood. 12.50 uur: Jamaica Johnny (Calyp
so's). 13.00 uur: Nieuws, 13.15 uur: Her-
haling (ged.) van "De Warwinkel". 14.00
uur: Sluiting.

(49,42 m.) 18.30 uur: Programma-over-
zicht, 18.33 uur: Protestantse Kerkr-
dienst. 19.30 uur: Mahalia Jaekson,
zang. 19.40 uur: Rumba's door het or-
kest van Xavier Cugat. 20.00 uur: Klok;
nieuws; weersverwachting. 20.15 uur:
Cosmopolitain-orkest olv. Jos Cleber.
20.45 uur: "Laat eens wat horen" (cab).
21.28 uur: Zondagavond-dansmuziek.
(Orkest Alfred Mencani). 22.00 uur:
"Deze week" door Bob Meijer introdu-
ceert . . . Guy Béart. 22.35 uur: Benny
Goodman en zijn orekst. 23.00 uur:
Sluiting.

MAANDAG, 24 OKTOBER 1960 49,42m.
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Sportpraatje door Her-
man Walhain. 20.20 uur: Opera-pro-
gramma. Eerste en Tweede acte van
"Rienzi" (Wagner). Opname van de
Wiener Festwoche 1960. Uitzending in
samenwerking jnet de Oostenrijkse Ra-
dio Omroep. 21.35 uur: Wat de pers er-
van zegt. 21.42 uur: Metropole Orkest
olv. Dolf van der Linden. 22.12 uur:
Mario; een voordracht door Otto Ster-
man. 22.23 uur: Old-time dance music
door het orkest van Sydney Tomas.
23.00 uur: Sluiting.

GETROUWD:
T.W. van HEUSDEN

en
A.E. van HAASEN

Hollandia,
Zwolle.
22 oktober 1960.

GOUVERNEMENT VAN NEDERLANDS—NIEUW—GUINEA
BEKENDMAKING.

Daar het voornemen bestaat de levering van H.S.D.-olie ten behoeve van
Gouvernementsinstanties te Manokwari voor 1961 te doen plaats vinden door
tussenkomst van een particuliere leverancier, worden gegadigden voor deze
levering - welke ongeveer 750.000 liter zal belopen - verzocht zich schriftelijk
in verbinding te stellen met:

het Hoofd van het Bureau Inkoop,
Dienst van Financië^,
Dok 11,
Hollandia.

Uitnodigingen tot het indienen van offerten zullen verzonden, worden op
15 november 1960 , dit zodat contact voor dien datum tot stand gekomen
dient te zijn.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

HONG - LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden 22/10 en morgen 23/10

"NAPOLEON"
Een indrukwekkend schouwspel over
zijn leven, werken en strijden. Beroem-
de en intieme scènes doen Napoleon
weer voor ons leven. Grandioos en im-
posant verfilmd! Groots opgezette veld-
slagen en een keur beroemde in-
ternationale sterren.
Haven zondag 23/10: Matinee "JOE
BUTTERFLY" Een heel goede comedie
film. Aanvang 10.15 uur.
Holl. Binnen heden 22/10: "DANCE
WITH ME HENRY" met Lou Costello.
Sentani morgen 23/10: "FRANKEN-
STEIN" met Boris Karfcff.
Sentani heden 22/10: "JOE BUTTER-
FLY" met Audie Murphy.
Haven maandag 24/10:
"TAMU AGUNG" met Tina Melinda en
Hassan Sanusi.

REK THEATER
Kondigt heden 22/10 de Premiere van

"GUYS AND DOLLS"
"Guys and Dolls" met Marlon Brando
Frank Sinatra, Jean Simmcns en Vivian
Blaine.

De film is opgenomen in cinemasco-
pe., "Guys and Dolls", een film die de
wereld in beroering brengt.

MIS DEZE UNIEKE KANS NIET!
Heden 22 oktober en zondag 23 oktober
de Premiere van deze film in "REK"

Strikt 18 jaar en ouder.
Toegangs-prijzen zijn:

Loge f 3,— en zaal f 2,—
In verband met de lengte van deze

film wordt er meer -»ppauseerd (2x).
KOM VROEGTIJDIG Uw kaarten aan
het loket halen.

Te koop: Damesjapen, grote maat,
nieuw. Te bevragen, tel. 314. 2580
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VOOR EEN VIS OP UW DISCH

"MOONLIGHT BAY"
2576

BLIJF GEZOND !! ! I
EET:

IREMIA Margarine
REGIMA Koelkamer-

margarine
I IMPORTEUR: N.V. PACIFIC IMPORT MIJ.

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke- Tanahmerah.
Woensdag: Biak- Manokwari- Fakfak-
Amsterdam-Cs- Djakarta- Wamena-
Lae- Sydney.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong.
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Fakfak- Amsterdam-Cs.
Voor nadere inlichtingen tfn. Hla. 296.

Gevraagd: Kindermuskieten-bedje 60 x
120 cm., eventueel zonder matras. Even-
tueel ruilen tegen nieuw laag spijlen-
bedje, de Bruijn, Julianaweg tel. 406.

2571

Het Electriciteitswezen maakt bekend
dat op maandag, 24 oktober 1960 tussen
14.00 en 16.00 uur alle electriciteits-
verbruikers te Dok 8, Dok, 9 Base-G
van stroomvoorziening onderbroken
zullen worden.

Bij slecht weer zullen de werkzaam-
heden v/orden uitgesteld.

M'n LOERIE is weggevlogen,
wie brengt hem bij me terug?

Ik mis hem zo! Hij heeft een kettink-
je aan zn poot.
Terug te bezorgen tegen beloning bij
Nieuw Guinea Koerier.

Tandarts Brouwer, vanaf 24 oktober
tot 1 november 1960 niet te consulteren
wegens dienstreis. 2575

Rectificatie:
De Heer en Mevrouw de Blok — Zoongeven met blijdschap kennis van de ge-

boorte van hun dochter
SÓPHIA ADRIANA DINA,

Hollandia, 20 oktober 1960.
2565

GEMEUBILEERDE VILLA'S EN BUN-
GALOWS te huur met garage, met en
zonder Centrale verwarming en voor-
zien van alle moderne comfort, aan
hoofdweg tussen Apeldoorn en Arnhem.
Bij dorp aan bushalte. Bosrijke omge-
ving; 5 min. van school; voor grote en
kleine gezinnen.
P. v. IWAARDE, Arnhemsewiegr 578,
Beekbergen (Nederland.)

EDO vertoont zondag 23 oktober: "Mrs.
Miniver" Aanvang 21.00 uur.

H. ENGELBERT N.V.
vraagt een

TYPISTE
met ervaring, voor spoedige indienst-
treding en voor tijdelijke werkzaam-
heden.
Aanmelden persoonlijk of telefonisch.
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