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Tunesische UNO-militairen door Kongoleze
troepen gedood

Een woordvoerder van de Verenigde
Naties heeft bevestigd, dat zeven le-
den van de strijdmacht der Verenigde
Naties in Kongo, door Kongolese troe-
pen in Leopoldstad zijn gedood. De ze-
ven Tunesische militairen werden maan
dag gedood, toen Kongolese militairen
het vuur openden op de Ghanese am-
bassade, omdat de Ghanese zaakgelas-
tigde een order van de Kongolese re-
gering ora het land te verlaten, had ge-
negeerd. Tunesische wachten bewaakten
de Ghanese ambassade, toen de Kongo-
lese soldaten begonnen te vuren met
machinegeweren, geweren en 2 om. ka-
nonnen.
Volgens de laatste binnengekomen rap-

porten werden naast de zeven gedode
Tunesiërs ook enkele UNO-militairen
gewond. Een onbekend aantal Kongo-
lese militairen is door de verdedigers
van de ambassade gewond.
Een woordvoerder van de Kongolese
president Kasavoeboe heeft over het
incident zijn spijt tot uitdrukking ge-
bracht, doch hij zei dat de verantwoor-
delijkheid voor het gebeurde hoofdza-
kelijk voor rekening van Ghana kwam.
De Kongolese minister van Buitenland-
se Zaken Bomboko zei. dat het incident
plaats vond omdat Ghanese ambassa-
de autoriteiten ten onrechte bescher-
ming hadden gevraagd aan de Ver-
enigde Naties voor twee van bun di-
plomaten, aan wie was aangezegd, dat
zij het land moesten verlaten.
Nadere berichte! uit Kongo
melden, dat, de rust in Leopoldstad weer
keerde, nadat de betreffende Ghanese
diplomaat, onder bescherming van UNO
troepen uit Kongo was vertrokken.

Indonesie ontkent landing
op Nieuw Guinea

Het Indonesische legercommando
heeft de Nederlandse beschuldiging, dat
Indonesische troepen in de afgelopen
week gepoogd hebben in Nederlands
Nieuw Guinea te infiltreren, ontkend.
De woordvoerder van het Indonesische
leger, overste Soenardjo, zei, dat het
hoofdkwartier van het Indonesisch le-
ger geen enkele melding had gekregen
over enige actie van wat hij noemde
"het West-Irianfront".
De overste zei, dat er beslist geen in-
vasie plaats had gevonden en dat het
zeer onwaarschijnlijk was, dat er Indo-
nesische troepenactiviteit; in Nieuw
Guinea zou zijn.

"Groote Beer" met 124 passagiers uit
Hollandia uertrokken

Gedrukte stemming bij het afscheid
Gistermorgen kondigden om ca. kwart

voor twaalf een drietal langgerekte
scheepssignalen het vertrek van het ss.
"Groote Beer" met honderd vier en
twintig stadsgenoten aan boord, aan.
Onder de passagiers waren ook een
vijftal ex-Deta-werkers, welke als eer-
sten op voorschotbasis de reis naar Ne-
derland ondernamen.
De meest in het oog vallende van deze
vijf was de lange-afstandloper Pim Vis-
ser, die ons toevertrouwde dat hij op
de eerste Hollandse Vierdaagse in Nij-
megen niet zou ontbreken.
Om negen uur was de debarkatie al be-
gonnen en spoedig stonden de auto's,
scooters en wat dies meer zij bumper
aan bulper op de Havenweg.
De belangstelling voor dit vertrek was
enorm groot. Maar tóch had het geheel
iets gedwongen en gedrukt. Een echte
blijde stemming van „nu gaan we ein-
delijk weg" was niet te constateren.
Voor velen viel kennelijk het afscheid
van Nieuw Guinea toch zwaarder dan
bijvoorbeeld de advertentie met "uit-
zichtloos bestaan" doet vermoeden.
Misschien zijn het juist de grote moei-
lijkheden welke deze groep, waarvan

de meesten zon tien jaar geleden let-
terlijk aan land werden gezet, gezamen-
lijk meemaakten, die een hechte band
deden ontstaan. Niet alleen met elkaar
maar ook met dit land, want heeft niet
iedere kolonist zijn eerste oogst, hoe
armetierig ook, niet vurig lief?
Enkele mensen, die wij naar de indruk-
ken van hun ruim tienjarig verblijf op
Nieuw Guinda vroegen, meldden ons
dat ze een zware tijd achter de rug had-
den maar .... dat als ze nog eens als
uitgezonden kracht konden terugkeren
ze niet zouden aarzelen. Want de mees-
ten die wij spraken waren wiel zo nuch-
ter om Holland niiet te overschatten.
De inwoning bij familie de eerste tijd,
de winterkou, de geheel nieuwe levens-
omstandigheden, kortom de assimila-
tie in het algemeen lokte weinig ver-
trekkenden aan.
„Maar we bullen er best komen, komt
U volgend jaar als U verlof heeft, maar
eens aan. Dit is mijn adres". En dat
hopen we zeker te doen om de lezers
over het wel en wee van deze groep
op de hoogte te houden.
Toen de trossen los waren, en de sleep-

Sint Nicolaas op
1 December te Hollandia
Onze correspondent in Spanje seint

ons, dat Sint Nicolaas eni Zwarte
Piet enige tijd geleden uit de Spaan-
se haven Cadiz zijn vertrokken.
Vlak voor zijn vertrek verklaarde
de Sint, dat hij voornemens was om
op 1 december 's middags om onge-
veer vijf uur te Hollandia voet aan
wal te zetten.

Hij wist nog niet, aan welke stei-
ger hij zijn Schip zou meren, maar
wel kon hij meedelen, dat hij na
aankomst een rijtoer door de stad
zou maken die bij "Martens" aan de-
Oranjelaan zou eindigen.
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boot de "Groote Beer" had omgetrok-
ken spoedde het schip zich met een
enorme snelheid de haven uit. Laten
we die snelle uittocht maar niet sym-
bolisch verstaan.
Wij wensen al deze ex-stadsgenoten een
behouden vaart en een goede thuis-
komst.

Nieuwe gebeuwen van Katholieke PMS te
Hollandia-Binnen ingezegend en officieel

in gebruiK genomen
Gistermiddag werd een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de Katholieke

Primaire Middelbare School St. Paulus te Hollandia Binnen, toen de nieuwe
school- en internaatsgebouwen van deze PMS werden ingezegend en officieel
in gebruik werden genomen.

De directeur van de Katholieke PMS
te Hollandia Binnen, de heer J.A.J. van
Leeuwen heette de talrijke genodigden
die zich in het schoolgebouw hadden
verzameld hartelijk welkom en herin-
nerde er aan dat de meesten van hen
op enigerlei wijze aan de tot stand ko-
ming van het nieuwe schoolcomplex
hadden bijgedragen.

man zich tot de Directeur van Culturele
Zaken Mr. Chr. Lijesen.

De heer Van Leeuwen meende, dat de
omstandigheden in het nieuwe school-
gebouw zeer gunstig waren voor de
studie, maar hij waarschuwde de leer-
lingen, dat het niet alleen kennis was
dat zij nodig hadden, maar vooral ook
karakter.
De inzegening van de nieuwe gebouwen
werd verricht door de Apostolisch Vi-
caris van Hollandia, Monseigneur Sta-
verman, die de aanwezigen vervolgens
toesprak en daarbij o.a. enkele episoden
uit de geschiedenis van de school rele-
veerde.
Hij wees er op, dat aan deze eerste
Katholieke PMS altijd de naam ver-
bonden zou blijven van de heer De Wit
de vroegere directeur van Culturele Za-
ken en hij gewaagde met erkentelijk-
heid van het besluit dat de heer De
Wit destijds nam.
„Meer wil ik hier niet over zeggen", al-
dus Mgr. Staverman. „De aanwezigheid
van de directeur van de Protestantse
PMS te Kota Radja en van de Alge-
meen Schoolbeheerder van de Zending
der Nederlandse Hervormde Kerk wordt
door ons te zeer gewaardeerd, dan dat
ik nader zou willen ingaan op die perio-
de in de geschiedenis van Zending en
Missie. We kunnen het aan de geschied-
schrijver overlaten om ér over te oorde-
len."
Mgr. Staverman bracht voorts de begin-
tijd van de PMS in herinnering, toen
de school gehuisvest was in het oude
gebouw van de OSIBA te Hollandia
Binnen en hij sprak waarderend over
de toewijding van de eerste leerkrach-
ten.
Hulde bracht hij aan de Rector van de
school, pater Marcel Stevens, die al da-
delijk na zijn| benoeming belast wierd
met de organisatie van de nieuwbouw.
Een applaus van de aanwezigen zette
de lof van Mgr. Staverman voor pater
Stevens kracht bij.

Lovende woorden sprak de Monseigneur

voorts tot de aannemer die het .ge-
bouwencomplex had gebouwd, de heer
Beckx. „U hebt al in vele kringen een
goede naam, en U kunt er overtuigd

van zijn, dat dat voortaan ook in krin-
gen van de Missie zo zal zijn," zo luid-
de het compliment.
Na de Dienst van Openbare Werken
on de RWD dank te hebben gezegd voor
hun medewerking, richtte Mgr. Staver-

Met voldoening gewaagde hij van het
feit, dat het Gouvernement de stelregel
volgde, dat het onderwijs toevertrouwd
behoorde te worden aan de corporaties.
In Australisch Nieuw Guinea huldigt
de overheid in dit opzicht vaak andere
opvattingen, aldus Mgr. Staverman, die
daaraan toevoegde vernomen te heb-
ben, dat de heer Lijesen over enkele
dagen voor een bezoek naar Australisch
Nieuw Guinea zou vertrekken. Onder
algemene hilariteit raadde hij de Di-
recteur van Culturele Zaken aan om
"van vreemde smetten vrij" te blijven.

Mr. Lijesen, die .vervolgens het woord
voerde verklaarde, dat de opening en
inzegening van de school ook voor het
Gouvernement een reden tot blijdschap
was, omdat daardoor weer een extra
school beschikbaar was gekomen van
het type, dat zo nodig was om de taak
die het Gouvernement zich heeft gesteld
nl. de snelle opvoeding tot zelfbeschik-
king, tot uitvoering te brengen.

Als laatste sprak de leerling Herman
Mote, afkomstig van het gebied van de
Wisselmeren. Hij merkte onder meer
op: „Tot nu toe kosten wij leerlingen
alleen maar geld, maar ik hoop dat wij
eens in samenwerking met het Gouver-
nement en de Missie een bijdrage kun-
nen leveren aan de vooruitgang van
Nieuw Guinea", hetgeen hem een har-
telijk applaus bezorgde.

OPENINGS CEREMONIEEL

De opening van de school geschiedde
door het hijsen van de schoolvlag aan
de mast voor het gebouw. De leerlingen
stelden zich daartoe eerst rond de vlag
gemast op en verrijkten het ceremonieel
met zang en fluitspel. Het fluitorkest
der leerlingen bleek een opvallende
zuiverheid van toon te bezitten.
Tot slot konden de gasten het complex
van school- en internaatsgebouwen be-
zichtigen.
Zij die het betreffenlde perceel slechte
van de hoofdweg af in ogenschouw heb
ben genomen, ziillen waarschiijrilijk
niet vermoeden welk een uitgestrekt-
heid taan gebouwen en reirjfreatïegele-
genheid zilch nog bevindt achter het
schoolgebouw dat van de wieg af zicht-
baar is.
Het PMS-terrein sluit aan bij het reeds
bestaande Missie-complex te Hollandia
Binnen.
De Katholieke PMS St. Paulus heeft
momenteel drie klassen van elk onge-
veer dertig leerlingen. Daar de cursus
in totaal vier jaren duurt zal de school
dus volgend jaar geheel volgroeid zijn

en daarna zullen de eerste leerlingen
zich voor het einddiploma aandienen.

Japans welvaart bepaalde
de uitslag der verkiezingen

De Japanse verkiezingen werden ge-
houden tegen de achtergrond van een
gro,t'e welvaart. Ook de ejaonomische
vooruitzichten waren goed. De rijift-
oogst belooft een record te vestigen en
de industrie heeft de arbeiders grote
gratificaties voor de jaarwisseling in het
uitzicht gesteld.
De Liberaal Demokraten die een neu-
jtralistische bulitenlandse poliliek met
kracht van de hand wijzen, hebben in
hun verkiezingscampagne voortdurend
gewezen op de huidige welvaart in het
land en hebben voorts plannen voor
verdergaande economische expansie
aangekondigd.
Premier Ikeda verklaarde dat hij geen
omstreden wetsontwerpen aan de orde
wilde stellen en geen poging zou doen
om het Amerikaans-Japanse veiligheids
verdrag te herzien. Zoals bekend leidde
dit verdrag in de afgelopen zomer tot
ernstige ongeregeldheden waardoor pre
sident Eisenhower zijn voorgenomen
bezoek aan Japan moest afzeggen.
Waarnemers menen,, dat de socialisten
stemmen hebben verloren als gevolg
van hun leidende rol in de genoemde
ongeregeldheden. Een van hun kandi-
daten was mevrouw Kyodo Asanuma,
de weduwe van de socialistische partij-
voorzitter Inedjiro Asanuma, die vo-
rige maand op een politieke bijeenkomst
door een zeventien jarige jongen werd
doodgestoken.
Op Akao Bin, de voorzitter van de
uiterst rechtse "Partij voor een Groot
Japan", waarvan ook Jamagutsji, de
moordenaar van de socialistenleider
Asanuma, deel heeft uitgemaakt, zijn
in het kiesdistrict van Tokyo, waar hij
kandidaat was gesteld, slechts 150 stem-
men uitgebracht.

Korte berichten
Houston Texas — Een meubelfabrieks-
eigenaar alhier nam drie chfmpanse's in
dienst voor eenvoudige werkzaamheden.
De dieren voldeden goed, maar er was
teveel publieke belangstelling. Voorlo-
pig zijn ze nu weer werkloos.

Palm Beach Florida — "President-elect"
John Kennedy heeft aangekondigd dat
hij de staf van het Witte Huis zal in-
krimpen, teneinde straks beter persoon-
lijk contact te hebben met zijn advi-
seurs.

London — Kort nadat twee Engelse no-
zems waren opgehangen voor roof-
moord, werd er weer een roofmoord ge-
pleegd. Dit maal was de portier van een
bank het slachtoffer.

Vervolg van pag. 1



Munt verzwakken of juist versterken?
Disconto is onzeker middel geworden

Waarheen koerst de wereld finan-
cieel-economisch? Zij kan voortdra-
ven in de reeds lang ingeslagen weg
naar verdere muntverzwakking. Er kan
ook een ogenblik komen waarop des-
kundigen tot de slotsom komen dat
koerswending noodzakelijk is. Die wen-
ding kan veroorzaakt worden door de
druk der omstandigheden; zij kan everi
eens een gevolg zijn van een vooruit-
gang in de techniek der geldbeheersing.
Wij leven nu in een tussenperiode. Een
deel der landen voelt de trek der infla-
tie, anderen zouden liever een „cflatoir
proces wensen, iriaar de meerderheid
streeft naar stabiliteit in die vaïuta-
waarde-verhiaudingen. Om dje) stajbi-
liteit te bereiken hebben de centrale
banken in de verschillende landen, aan
wie het toezicht op de munt is toever-
trouwd, verschillende wapens tot hun
beschikking, die onmisbare hulpmidde-
len zijn om het gestelde doel te berei-
ken. Een van die klassieke wapens is
het disconto.

Wij lezen de laatste tijd veel over
disconto-wijzigingen, omdat dit middel
een belangrijke rol kan spelen om de
dollar te redden van een devaluatie.
Wij zouden evengoed kunnen zeggen:
om de Duitse Mark te redden van een
revaluatie. Maar weinigen,verstaan wel
ke rol het disconto daarbij moet spelen.
Vanouds is het officiële disconto het ta-
rief waartegen een centrale bank bereid
is prima handelspapier te kopen. Alle
andere tarieven van de centrale bank
hangen daarvan af of zijn er van afge-
leid. Ook de particuliere banken houden
zich bezig met disconterings-operaties.
Zij moeten nu zorgen, dat zij beneden
het tarief van de cireulatiebank blijven
willen zij niet worden uitgeschakeld
door hun grote collega.
Zoals reeds gezegd hangen alle andere
tarieven met dat officiële disconto sa-
men, ook die van het rekening courant-
crediet. Hierbij moet het tarief van de-
particuliere bank het officiële disconto
steeds te boven gaan.

HET ACHTERDEURTJE
Dan zouden de geldliefhebbers dus bij

voorkeur naar de cireulatiebank gaan?
Dat is niet mogelijk want de centrale
bank leent niet aan iedereen. Dat voor-
recht is aan een bescheiden aantal re-
keninghouders toegekend. Die kunnen
dus lenen bij de centrale bank en dat
bedrag weer tegen een hogere rente
aan derden uitlenen. In het verschil zit
hun winst.
De particuliere banken moeten de cen-
trale bank wel als achterdeurtje hou-
den, want als hun eigen middelen te-
kort schieten, moeten zij bij de centrale
bank aankloppen. Daarom heeft de cen-
trale bank altijd de particuliere banken
in zijn macht. Als de centrale bank het
disconto verhoogt moeten de particu-
liere banken wel mee. Doen de laatsten
dat niet, dan zullen zij bij een tekort
schieten van hun likwiditeit met ver-
lies een beroep op de centrale bank
moeten doen. Om de volgzaamheid van
het particuliere bankwezen te vergro-
ten, kan de centrale bank zelf op de
geldmarkt gaan opereren door het ver-

kopen van waardepapier aan de parti-
culiere banken.
Tegenwoordig is er dan ook het middel
van het aanhouden van een verplicht
percentage kasmiddelen en de recht-
streekse kredietbeperking. Omgekeerd
kan de centrale bank haar open markt
politiek eveneens aanwenden om het
disconto omlaag te brengen.

KAPITAALVERSCHUIVING
Behalve in het binnenland spelen de

disconto's der verschillende landen ook
in het internationaal verkeer een grote
rol. In het binnenland is het disconto
de regulator van het renteniveau.
In het buitenlandse geldverkeer is de
werking sterk verwant. Zodra een land
het disconto verhoogt, zal dit tot gevolg
hebben dat men in die staat een hogere
rente van zijn geld kan maken. Dat wil
dus zeggen dat grote kapitalen naar dat
land worden gezonden om daar een goe-
de irenteopbrengst te krijgen. Zoidr^deze vluchtende kapitalen echter be-
merken dat het disconto in dat land
weer daalt, vertrekken zij weer. De de-
viezenpositie en de geldhoeveelheid van
zon land worden daarmee sterk beïn-
vloed door een ongewenste tijdelijke
geldverplaatsing, die het beeld voor de
te volgen monetaire politiek vertroebelt.
Ten tijde van de gouden standaard was
de disconto-politiek de onderdanige
dienares van de gouddekking, die in
een land aanwezig moest zijn om de
juiste spelregels na te komen. Thans
is het disconto een veel gebruikt in-
strument geworden in de conjunctuur
beheersing.
GOEDKOOP OF DUUR GELD

Zodra een land de activiteit van het
zakenleven wil bevorderen, verlaagt dat
land het disconto. Dan is het geld goed-
koop en de aantrekkingskracht ervan
voor het zakenleven groot om met ge-
leend geld investeringen te doen, waar-
door het zakenleven opbloeit. Dat is het
nationale gevolg.
Het internationale gevolg is, dat er zo-
veel mogelijk geld en deviezen en dus
ook goud aan dat land worden ontrok-
ken om het elders tegen een hogere
rente uit te zetten. Een land waar de
activiteit van het zakenleven groot is,
zal trachten het disconto op te schroe-
ven om de zakenmensen af te houden
van het kred":etopnemen. Internationaal
zal het effect zijn dat er een grote
goud en deviezenstroom binnen komt,
waardoor de conjunctuur een nog meer
overspannen beeld vertoont.
Het eerste verschijnsel zien wij in de
Verenigde 'Staten waar bfet discojnto
laag is. Het tweede geval ondervinden
in de eerste plaats West-Duitsland en
in mindere mate de andere Westeuro-
pese landen. Nu zien wij de laatste we-
ken de Europese landen de disconto's
omlaag brengen om de Verenigde Sta-
ten te helpen. Anderzijds moedigen zij
mdt deze gedragslijn het zakenlevfen
aan om (nog meer) krediet op te nemen
en dit verscherpt ongewenst de gun-
stige conjunctuur.
MEER MISSERS

Juist de monetaire gang van zaken
in de laatste weken heeft ons kunnen

leren dat het disconto-wapen'niet tref-
zeker meer is. Het binnenlands effect
ervan wordt door buitenlandse reac-
ties teniet gedaan. De gereedschappen
waarvan de geldwereld zich ten tijde
van de gouden standaard bediende, zijn
niet zo succesvol voor de toestand waar-
in wij nu leven.
Duidelijk is aangetoond dat er geen
sprake meer is van een automatisme
maar dat er nu sprake is van een dis-
contb-strategie met veel speculatieve
mogelijkheden. Het is teleurstellend te
moeten concluderen, dat de na-oorlogse
pogingen om het internationale geld-
verkeer in betere banen te leiden tot
op heden nog volkomen zijn mislukt.

Financieel overleg tussen
Duitsland en Amerika

De onderhandelingen in Bonn tussen
de Verenigde Staten en West Duitsland
die ten doel hebben het wegvloeien van
het Amerikaanse goud tegen te gaan,
vinden cnder stricte geheimhouding
voortgang.
Beide partijen zijn overeengekomen
niets over de bereikte resultaten los te
laten voor het einde van de bespre-
kingen. Uit welingelichte Amerikaanse
bron wordt echter vernomen, dat het
Duitse aanbod om jaarlijks 3800 miljoen
mark uit te geven voor hulp aan ont-
wikkelingsgebieden nog niet voldoende
wordt geacht.
Ook op militair gebied blijft Amerikaeen grote bijdrage verlangen, o.m. voor
de technische onderbouw van de NATO.
Verder zou Duitsland moeten deelnemen
aan wapenleveranties voor de bondge-
noten van het Westen. Ten slotte zou
Duitsland weer moeten mee betalen aande kosten van de Amerikaanse troepen
in de Bondsrepubliek.

Twee doden bij spoorwegongeluk
in Nederland

Een militaire trein met Britse verlof-
gangers is op weg van West Duitsland
naar Hoek van Holland gisteravond bij
Woerden ontspoord.
Van de 150 reizigers werden een ma-
troos en een Duitse bediende gedood.
Drie mensen werden zwaar gewond.
Licht gewond werden naar schatting
50 personen. De ravage is enorm, het
spoorwegpersoneel is druk bezig de in
elkaar geschoven wagons met behulp
van snijbranders los te maken. Op de
plaats van het ongeluk werd gewerkt
aan het leggen van een nieuw spoor.
In verband daarmee moest de rijsnel-
heid tot 40 km. worden verminderd. Ofdeze trein sneller heeft gereden is niet
bekend.
Het laatste treinongeluk in Nederland
met dodelijke gevolgen dateert van
augustus 1957, toen 2 personentreinen
bij Woenzel op elkaar inreden. Daarbij
kwamen zeven personen om het leven.

Straaljager viel op
boerderij

Gisteren is een straaljager van de
Nederlandse Koninklijke Luchtmacht
ten zuiden van Franeker in Friesland
neergestort en op een boerderij terecht
gekomen. De boerderij stond direct in
lichterlaaie. De bewoners, man, vrouw
en vier kinderen en de piloot zijn in
de vlammen omgekomen.



Nieuwtjes uit Nederland
— Een groep militairen die opdracht
hadden gekregen om als slot van een
oefening Borculo zo snel mogelijk te
veroveren zijn in een merkwaardige si-
tuatie terecht gekomen.
Toen de soldaten de plaats stormender
hand wilden bezetten stootten zij op een
ongewone drukte die helemaal niet in
de plannen was opgenomen.
Het bleek dat er op deze dag jaarmarkt
was. De militaire voertuigen liepen ge-
heel vast in het verkeer, terwijl de sol-
daten verdwaald raakten tussen de be-
zoekers van de jaarmarkt en het talrij-
ke vee dat overal stond opgesteld.
Tot overmaat van ramp braken vele
varkens en biggen los die waren ge-
schrokken van de geweerknallen met
losse flodders. Voor de militairen zat er
niets anders op dan eensgezind met de
burgers de dieren weer bijeen te drij-
ven en naar hun plaatsen terug te
brengen. Officieren deelden snoep uit
aan kinderen die door al dat lawaai be-
gonnen te huilen.
De verovering van de plaats werd toen
maar verder stopgezet.

— Prinses Beatrix heeft een dezer da-
gen in navolging van haar jongere zus-
ter prinses Irene, die onlangs een nieuw
ziekenhuis in Almelo heeft geopend, een
soortgelijke instelling in Gorinchem ge-
opend. Het streekziekenhuis in deze
laatste plaats telt 236 bedden en heeft
ongeveer f 14 miljoen gekost. Het nieu-
we ziekenhuis in Gorinchem heeft twee
van elkaar gescheiden vleugels, de een
met een christelijk karakter, de andere
van algemene aard.

— Steeds meer bedrijven in Nederland
gaan over op de vijfdaagse werkweek.
Dit keer zijn het de "Bijenkorf" met

de dochteronderneming "Hema" en NV
Perry v.d. Kar die met ingang van 1
februari de verkorte werkweek invoe-
ren. De klanten van deze grote waren-
huizen zullen hiervan weinig bemer-
ken. De huidige openingstijden blijven
gehandhaafd. Voor het personeel zal een
rouleringssysteem worden toegepast.
Ook het 15.000 man sterke personeel
van "Vroom en Dreesman" krijgt ver-
moedelijk binnenkort een 5-daagse werk
week. De voorbereidingen hiertoe zijn
bijna gereed.

Resoluties aan Gouverneur
Van Epang, Pang en Parsepp
Dezer dagen hebben de besturen van

de drie te Manokwari gevestigde par-
tijen Epang, Pong Gij Parsepp twee ge-
zamenlijke resoluties ingediend, gericht
aan het gouvernement van Nederlands
Nieuw Guinea.

Het eerste punt van eerstgenoemde
resolutie houdt een afwijzing in van
het verzoek van de politieke partij Par-
na tot het houden van een driehoeks-
conferentie. Verder zegt deze resolutie
in het tweede en derde punt volledig
vertrouwen te hebben in het beleid van
de Nederlandse regering en het lot van
Nieuw Guinea een zaak te achten tus-
sen het Nederlandse gouvernement en
het Papoeavolk.

In het vierde en laatste punt wordt
gesteld dat geen anderen het recht
hebben zich in deze zaak te mensen.

In de tweede resolutie betuigen de
gezamenlijke partijbesturen geen in-
stemming met het vertrek van Neder-
landers en anderen uit dit gebiedsdeel.
Aan alle landaarden wordt verzocht te
blijven, in het belang van de economi-
sche en politieke opbouw van Neder-
lands Nieuw Guinea. In het derde punt
van deze resolutie wordt de Papoeani-
sering als niet rechtvaardig zijnde door
de partijbesturen verworpen. Het gou-
vernement wordt tenslotte om garantie
verzocht veor alle Nederlanders-parti-
kulieren en Nederlandse onderdanen,
naar analogie van de garanties voor het
Bijstandscorps.

Ds. Drost naar
Paramaribo

Volgens het ANP hebben de depu-
taten voor het Caraibisch gebied van
de Generale Synode der Gereformeerde
Kerken aan Ds. J. Drost, met verlof te
Bergen (N.H.), laatstelijk predikant te
Hollandia bij de Evang. Chr. Kerk, ver
zocht zich voor een half jaar beschik-
baar te stellen voor de Gereformeerde
Kerk van Paramaribo, die vacant is.
Ds. Drost heeft daarin toegestemd en
is zaterdag 19 november daarheen ver-
trokken.

Door Gods goedheid werden we heden
verblijd met de geboorte van een meis-
je dat we

DIEUWKE
noemen.

J. van Lottum
T. van Lottum-Strijker
Geertje
Henk
Jaap
Trijntje.
Hollandia, 23 november 1960.

NIEUWJAARSKAARTEN
zijn verkrijgbaar

bij HOLLANDIA FILM.
2907

AANGEBODEN:
VOLKSWAGEN '57 plus minus 44.000
km., beschikbaar ' 24/12, Mjele wasma-
chine. Hutkoffers, 4-pers. tent, Bmm.
camera Paillard B 8 met drie objectie-
ven, event. met viewer, plakpersen en
projector.
Sonke. Joka. tel. Holl. Bin. 17.

2909

"CENTRIVAL ZIEKENHUIS"
Dr. J.G. Wester, chirurg, houdt van

25 november tot 5 december geen
spreekuur.

MONTEURS GEVRAAGD
Het Electriciteitswezen te Hollandia

vraagt voor spoedige indiensttreding
enige monteurs voor centrale en buiten-
dienst.

Aanmelding op kantoor E.W.

TE KOOP:
LANDROVER - PICKUP 1957

1 PK CARRIER AIRCONDITIONER
C.N.O.T.K. - Te bevragen - KOK -
Tel. H'dia 333. 's avonds tel H'dia 102.

Door plotseling vertrek niet in de
gelegenheid zijnde, vrienden en ken-
nissen te groeten, wens ik iedereen een
goed verblijf.

F.E. MARTENS,
Biak, Amsterdam, Californiël.

2906

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK
heeft

ENGELSE POCKETBOOKS ontvangen.

Mede namens onze lieve moeder
Mevr. de Wed.

J.S. KLINK- van STEENBERGEN
(OMA KLINK), betuigen wij onze
innige dank aan de HH. Doktoren
en in het bijzonder het verplegend
personeel van het Centraal Zieken-
huis voor de liefderijke verzorging
gedurende 6V2 jaar.
Fam. W. Klink, Den Haag,
Fam. F. Klink, Overschie,
Wed. L. Klink-Van Hek, Leiden,
Fam. E.N. Klink, Hollandia.

2903

Te koop: Tropensmoking, grote maat.
Galis, Oranjehotel. 2905

Al is de "Groote Beer" weggegaan, de
"VAKMAN" blijft bestaan. 2899
Te Koop: Puch motorfiets 175 cc. 1956
in .pracht cond. f 600,,— Jacksteit, Dok 9
nr. 4292. 2912

Süniprogram-iitt
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst.
Een Western van bijzondere klasse

"THE LAST OF FAST GUNS"
(Opdracht zonder genade)

in Cinemasoope en Technicolor
met Jack Mahoney, Linda Cristal en
Gilbert Roland.
Prachtige opnamen in Mexico ! Sterke
speelscènes. Grote spanning.
Haven morgen en overmorgen 24 en 25
nov.: "DAS MaDCHEN MIT DEN
KATZENAUGEN" met Wolfgang Preiss.
Een mooi meisje in de maalstroom van
de onderwereld.
Holl. Binnen 24/11: "LAST OF THE
FAST GUNS"
Sentani 24/11: "UP PERISCOPE" met
James Gardner.

REK THEATER
vertoont heden in Hollandia Binnen:
"ZONDAARS IN SPIJKERBROEKEN"

(Les Tricheurs)
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ABONNE'S
Vergeet U niet Uw abonnement
te voldoen, op postgiro nr 16 of
aan ons kantoor Oranjelaan ?

ui—_—i—ü—wn——»m mm iii —ii ii mi ii innii_'i_w_J


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 273 23.11.1960
	Tunesische UNO-militairen door Kongoleze troepen gedood
	Indonesie ontkent landing op Nieuw Guinea
	"Groote Beer" met 124 passagiers uit Hollandia uertrokken Gedrukte stemming bij het afscheid
	Nieuwe gebeuwen van Katholieke PMS te Hollandia-Binnen ingezegend en officieel in gebruiK genomen
	OPENINGS CEREMONIEEL
	Japans welvaart bepaalde de uitslag der verkiezingen
	Korte berichten
	Munt verzwakken of juist versterken? Disconto is onzeker middel geworden
	HET ACHTERDEURTJE
	KAPITAALVERSCHUIVING
	GOEDKOOP OF DUUR GELD
	MEER MISSERS
	Financieel overleg tussen Duitsland en Amerika
	Twee doden bij spoorwegongeluk in Nederland
	Straaljager viel op boerderij
	Nieuwtjes uit Nederland
	Resoluties aan Gouverneur Van Epang, Pang en Parsepp
	Ds. Drost naar Paramaribo

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5


