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Opvarenden Indonesisch vaartuig gouden
voorraden en uitrusting overboord

Laatste infiltranten worden achtervolgd door politie
en militairen

De twaalf arrestanten die zaterdagFapoeas, afkomstig van Seroei, die reeds
per vliegtuig naar Hollandia werden geruime tijd geleden naar Indonesië

overgebracht waren de opvarenden van wjaren uitgeweken. De twee anderen
het Indonesische vaartuig dat voor de waren afkomstig van de Zuid- Oost-In-
Zuid West kust v^n Nieuw Guinea donesische Aroe eilanden.
werd aangehouden. De zes niet militairen vormden de be-

Van deze twaalf personen bleken er manning van het schip, dat omstreeks
bij onderzoek zes een militaire status dertig ton groot was.
te bezitten. Vier van hen hadden ran- De militairen verklaarden naar
gen variërend van korporaal tot ser- Nieuw Guinea te zijn gegaan in op-
geantmajoor, een van hen gaf op vrij- dracht van hun commandant te Dobo op
williger te zijn. de Aroe eilanden.

Onder deze zes militairen waren vier Toen de opvarenden van het schip
bemerkten dat ze in handen van de
Koninklijke Marino zouden vallen, heb-
ben ze alle voorraden en opk hun mili-
taire uniformen en uitrustingsstukken
overboord gegooid. Van dit alles is tot
op heden niets terug gevonden. Het ge-
volg hiervan is, dat de twaalf lieden
voorlopig alleen illegale grensover-
schrijding ten laste gelegd kan worden.
Ze zijn nu dan ook slechts immigratoir
aangehouden, en in preventieve hechte-
nis gesteld.

Over de infiltratie^in het gebied tus-
sen Kaimana en Kokonao, wordt be-
richt, dat politie en militairen de laat-
ste Indonesische indringers achtervolgen
op de hellingen van het gebergte ter
plaatse. Het is de bedoeling, dat de In-
donesiërs worden ingesloten en vervol-
gens buiten gevecht worden gesteld.

Voorlopige berichten spreken van
twee doden aan Indonesische zijde.

Chana verbreekt diploma-
tieke betrekkingen met

België
Ghana heeft gisteren de diplomatie-

ke betrekkingen met België vferbro-ken. De Belgische ambassadeur Gerard
Walraven is 48 uur de tijd gegeven
om het land te verlaten. De Ghanese
minister van Buitenlandse Zaken heeft
tegen de pers verklaard, dat deze maat-
regel is genomen omdat zijn regering
de Belgische regering verantwoordelijk-
acht voor de jongste gebeurtenissen in
Kongo en voor de moeilijkheden in het
bestuur van de wettige regering van
Kongo waarvan Patrice Loemoemba
premier is.

Soekarno zet hervorming voort
President Soekarno heeft gisteren in

Djakarta aangekondigd, dat hij voort
zal gaan met de vereenvoudiging van
het politieke partijen-systeem in Indo-
nesië. Hij sprak op een vergadering
die werd bijgewoond door de leider van
de Islamitische beweging, de leider van
de nationalistische beweging, mr Ali
Sastroadmidjojo, en de communisten-
leider Aidit.
Dit zijn de drie partijen die het ver-
eenvoudigingsplan yan de .president
hebben overleefd.
Het door president Soekarno reeds uit-
gegeven decreet tot de vereenvoudiging
van het politieke partijen-systeem
noemt voorwaarden, waaraan deze par-
tijen moeten voldoen. Zij moeten pre-
sident Soekarno en zijn politieke pro-

gramma steunen en moeten een bepaald
minimum aan leden en afdelingen tel-
len en mogen geen buitenlandse leden
hebben of buitenlandse hulp acceote-
ren. Om als partij erkend te blijven
moeten de nog bestaande partijen nu
voor eind februari volgend jaar verkla-
ren, zich aan deze bepalingen te hou-
den.

Ontvoerder van Graham Thorme voor derechter
Voor de rechtbank le Sydney sjetuig-

de vandaag een politiesergeant, dat de
genaturaliseerde Australiër, SJfeven
Leslie Bradley bekend had de school-
jongen Graharj?. Thorne, wiens lijkje
later werd gevonden, te hebben ont-
voerd.

De 8-jarige .jongen werd op weg naar
school ontvoerd en aan de ouders, die
kort tevoren een grote prijs in de lo-
terij hadden gewonnen, werd een los-
prijs geëist van 25.000 pound. Het lijk-
je van de jongen werd-zes weken la-
ter op een verlaten stuk bouwland in
de omgeving van Sydney gevonden.
Steven Leslie Bradley werd in Ceylon
van het ms. Himalaya afgehaald en naar
Sydney terruggevoerd om terecht te
staan. Een verklaring van Bradley zegt,
dat hij naar een straat in de buurt van
het ouderlijk huis van de jongen ging
omdat hij wist dat deze daar langs
moest komen. Hij vertelde de jongen
dat hij hem naar school zou rijden,
waarmee hij hem in de auto kreeg. Hij
had de jongen in het bagageruim v*n
de auto opgeborgen en toen hij hem
's avonds wilde bevrijden, vond hij hem
dood.

Nieuws in het kort
— Een 31-jarige moeder in het Zuid-
limburgse dorpje Bunde bij Maastricht
heeft haar beide dochtertjes van 4V2
en 19 maanden verdronken. De vrouw
is tot deze verschrikkelijke daad ge-
komen omdat zij ui* wraak haar man
wilde treffen in het dierbaarste wat
hij bezat. De beide kinderen zijn door
hun moeder vanaf een brug in het Ju-
lianankanaal geworpen.
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Nieuws uit SORONG
Sama-samamanusia: een partij die niet
te hoog grijpt

In) een vorige (editie, maakten wij
reeds melding van de oprichting van
"en politieke partij te Sorong Doom,
"Sama-sama manusia" geheten.
Het bestuur, dat uit niet minder dan
17 personen bestaat, gaf inmiddels op
12 november j.l. een eerste manifest uit,
op 29 november gevolgd door een twee-
de.

— Van onze cojrrespondent —

BESTUURSSAMENSTELLING
De voorzittersplaats wordt bezet door

de Heer Husain Warwey, Islamiet en
ingezetene van Doom. Als vice-voor-
zitter treedt op L. Rumaropen, die van
beroep djuragan op de Gouvernements-
vloot is. Eerste secretaris is de Heer
M. Ongge, 23 jaar oud en Hoofdbeamb-
te bij de Dienst van Financien.
Zonder twijfel is hij een van de belang-
rijkste en wilsklrachtigste figuren van
de partij. Tweede secretaris is de
Seroeier Z. Abaa, terwijl de Nederland-
se stuwadoor J.H. Schouw, reeds se-
dert 11 jaar op Doom woonachtig, een
van de adviseurs is. Uit deze opsom-
ming blijkt dat de partij er in geslaagd
is figuren uit diverse bevolkingsgroe-
pen aan te trekken, hetgeen haar brede
basis ten goede komt. Wellicht is deze
basis zelfs te breed, want naar verluidt
wil een van de Islamitische commissa-
rissen, de Heer Muhammed Nur Maja-
libbit. thans al weer uit de partij tre-
den om een eigen Islamitische groepe-
ring op te richten.
Zove/r is het echter nog niet. In haar
huidige samenstelling vöïjmt het be-
stuur in elk geval een getrouwe afspie-
geling van de veelzijdige Doomse sa-
menleving en zij doet hiermede de par-
tij-naam (door de bestuursleden weer-
gegeven met "alle landaarden") eer aan.
Omddr de commissarissen bevinden
zich tenslotte nog enkele Bi akkers en
Seroeiers.

PROGRAMMA
Het eerste programma was in zeer

algemene termen gesteld en vermeldde
o.a. dat de partij als zodanig geen be-
paalde (religieuze richting vertegen-
woordigde. Verder moest de economie,
het onderwijs en de landbouw van de
bevolking met alle kracht gestimuleerd
worden. Het tweede programma is op
al deze punten geconcretiseerd en ver-
dient daarom nadere beschouwing. Men
somt thans 10 concrete punten op en
wel als volgt:

1 Een Gouvernements-LSB voor Isla-
mitische kinderen, te openen te So-
rong.

2 De opkoopprijs van zand en steen
moet de RWD valrhogen van f 15,—
tot f 17,50 per m3.

3 De Zendings-LSB te Doom moet een
zesklassige worden.

4 Er moeten meer voortgezette oplei-
dingen komen met Engels als voer-
taal.

5 De concessies voor nikkel en ko-
balt moeten zo spoedig mogelijk uit-
gegeven worden, opdat de economi-
sche openlegging kan beginnen.

6 Verlof vaojr de locale ambtenaar.
7 Rijst en suiker moeten in de toko's

behoorlijk met gewichten, niet per
blik afgewogen worden.

8 Aan kinderen, die op de vaste wal
naar school moeten, dient een sub-
sidie te worden verleend.

9 Aandacht van het Gouvernement
voor het velrvoer van schoolkinderen
afkomstig van de eilanden in de Ra-
dja Ampat, naar hun kampongs in
de grote vacantie.

10 De partijen moeten hun wensen en
verlangens zo veel mogelijk coördi-
neren en daartoe elkaar steeds op
de hoogte houden.

CONCRETE DOELEN

Overziet men dit alles, dan wordt
men getiroffen door de mate van con-
creetheid der doelstellingen in de eerste
plaats, maar ook en vooral door het
feit dat men zich vooral bezonnen heeft
op locale problemen en aan de natio-
nale, laat staan internationale, nog niet
toe is. Dit getuigt van een zekere wijs-
heid, omdat men hiermede dus niet me-
teen al te hoog mikt, anderzijds stem-
pelt het de partij voorlopig tot een re-
gionale groepering.
De aandacht voor het onderwijs springt
direct in het oog. Het idee van een
openbare LSB voor Islamitische kinde-
ren is niet nieuw. Men heeft het over-
genomen uit FakFak, waar voor de Is-
lamitische gemeenschap een openbare
V.V.S. is gesticht, die in principe ech-
ter ook voor de Radja Ampat bedoeld
is. Geen enkele Islamitische Radja Am-
patter is tot dusverre echter bereid ge-
bleken zijn kinderen naar FakFak te
sturen, omdat zij dan in de vacantie
niet naar huis kunnen en de mogelijk-
heid tot persoonlijk ïontact - in So-
rong wel aanwezig omdat vele Radja
Ampatters regelmatig naar Sorong ko-
men - uitgesloten is.
Het lijkt verder verklaarbaar dat men
de huidige LSB-Onderbouw van de Zen-
ding op Doom in een volledige LSB om-
gezet wil zien, omdat deze school steeds
groeiende aantallen leerlingen - dit jaar
88 - voor de eerste klasse aantrekt.
Het programma trapt ook enkele open
deuren in, zoals b.v. de subsidie voor
schoolkinderen die in Sorong op school
gaan, welke subsidie sinds enige tijd
reeds verleend wordt. Een dergelijke
punt zal dan ook wel weer snel ver-
dwijnen.
Dat rijst en suiker soms in de toko's
niet met gewichten afgewogen worden
is natuurlijk een zaak, die "steekt".
Het H.P.B. Radja Ampat reageerde in-
middels zeer snel met een circulaire,
waarin hij de tokohouders eraan her-
innerde dat er wel degelijk een wet-
telijke verplichting tot het werken met
de officiële gewichten bestaat.
Het open oog voor de nikkel en ko~
htilt-voorftomens op Waigeo verdient
speciale vermelding, want dit bewijst
dat de bevolking zelf ook veel voojr-

deel verwacht van de eventuele ont-
ginning van deze delfstoffen.

KANSEN
Zal deze partij de a.s. afgevaardigde

voor de Nieuw Guinea Raad opleveren?
Hiervan lijkt nog rrioeilijk iets te zeg-
gen. In de gehele Radja Ampat moeten
150 kiesmannen gekozen worden, waar-
van op Doom slechts 21. Het aantal
kiesgerechtigden bedraagt resp. ca. 7800
en ca. 1100.
Het bestuur van de partij is in elk
geval op'itimisiürfch. en meent dat dje
hele Radja Ampat achter haar staat.
Contribuerende leden heeft men echter
nog niet, doch dit zou slechts een kwes-
tie van administratieve aard zijn. Tot
dusverre heeft de partij echter nog
nagelaten candidaten te stellen voor de
kiesmannen-verkiezing, hetgeen formeel
ook nog niet mogelijk is-, doch feitelijk
elders wel reeds geschiedt. De glrote
vraag is of deze partij in staat zal zijn
een candidaat naar voren te schuiven
die «h voor Islamieten én voor Chris-
tenen aanvaardbaar zal zijn. Slaagt men
r[- in voor Doom locaal dit probleem
met een goede candidaat op te lossen,
dan lijkt de kans aanwezig dat de Is-,
lamieten en de Christenen van de eilan-
den straks bereid zullen zijn hun ge-
loofsgenoten op Doom na te volgen.

SORONGVASTE WAL

In Sorong zelf, zowel de onderafde-
ling als de stad, is tot heden van partij-
vorming geen sprake. De stad Sorong
speelt in deze onderafdeling een veel
belangrijker, of liever :dominerender,
rol dan Doom in de Kadja Ampat. want
niet minder dan 57 van de 157 kies-
mannen van deze O.A. moeten uit het
district Sorong - de stad plus enkele
kampongs in de buurt - komen. Noch
bij figuren, die geacht mogen worden
met het C.W.N.G. verwant te zijn, noch
bij enigerlei andere groepering is ech-
ter tot dusverre van blokvorming spra-
ke. De tijd dringt: in beide onderafde-
lingen moeten de candidaatstteltingen
voor kiesmannen van 16 tot 21 dezer
plaatsvinden, te(rwijl de verkiezingen
voor de kiesmannen tussen 22 decem-
ber en 21 januari a.s. moeten geschie-
den. Het ziet er hier naar uit dat eerst
na de verkiezing van de kiesmannen
een zekere blokvorming tot stand zal
komen, over de richting waarvan nu
nog geen indicatie aanwezig is.

Radioprogramma

DINSDAG 6 DEC 1960 (49,42 m)
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00
uur: "Deze wondere wereld"; door Ger-
ton v. Wagening en Bert Steinkamp.
21.15 uur: De jonge Flierefleuters olv.
Joh. Jong. 21.41 uur: Ray Colignon, ham
mondorgel, met rhytm. begeleiding.
22.00 uur: Het congres van Vlaamse
schrijvers; rep. Jacq. Idserda. 22.06 uur:
Schubert-recital; G. Souzay, bariton. J.
Bonneau, sopraan. 22.20 uur: Uw lieve-
lingsmelodie, gepresenteerd door Henk
de Bij. 22.35 uur: Orkest van Raoul Pot
liakin met koor. 22.50 Nieuws in het
kort. 23.00 Sluiting.



DE SPROT van de afgelopen week
Voetbaltoernooi Korps

mariniers
MARINE KAZERNE — VHO 1—3

De toeschouwers kregen tijdens deze
wedstrijd matig spel te zien. Meer waar
voor hun 'geld kregen zij bij de wed-
strijd,

MARINIERS — VBH 2—4

Tijdens deze match die zondagmid-
dag op het terrein te Berg en Dal werd
gespeeld, werd waarlijk goed voetbal
geboden. Als Zeemacht in de a.s. com-
petitie met zulk een team kan uitko-
men zal deze ploeg zeker tot de sterk-
sten behoren.
De wedstrijd begon met een aanval van
de Marinejongens die echter door VBH
werd afgeslagen en dadelijk werd om-
gezet in een tegenaanval. Reeds in de
tweede minuut kreeg VBH een vrije
schop te nemen die tot ieders verbazing

doel trof. (0-1) Niet ontmoedigd trokken
de Mariniers opnieuw ten aanval en ver-
plaatste het spel naar de VHO helft
van het terrein.
In de 15e minuut loste linksbuiten Hol-
laart een prachtig schot dat echter door
de VBH-keeper tot corner werd ver-
werkt.
De Mariniers bleken ook daarna sterker-
en het was Lensen, die na mooi aange-
ven van Brouwer de stand gelijk
bracht. (1—1).
Nog voor de rust bracht Hollaart de
stand op 2—l door vanuit een goed ge-
plaatste corner de bal feilloos in te
koppen.
Dat VBH in de pauze de eigen taktiek
neg eens onder de loupe genomen had,
bleek al dadelijk toen vijf minuten na
de rust een goed opgezette aanval de
gelijkmaker bracht. (2—2). Kort daar-
op was VBH weer in de aanval. Na
enig geharrewar voor het doel van De
Mariniers kreeg een VBH speler de bal
plots voor de voeten en knalde hem
resoluut in de bovenhoek.
De mariniers gaven zich niet gewonnen,
en lieten enkele fraaie aanvallen zien.
Maar de voorhoede liet een paar opge-
legde kansen onbenut.
De beheerst spelende VBH-midvoor Pe-
leheran liet zich vooral in de tweede
helft niet onbetuigd en deed de ver-
dedigingvan de Mariniers op zijn grond
pesten trillen. Hoewel de militairen
bleven vechten voor een gelijkmaker,
kwam die niet, en vijf minuten voor
het einde werd de voorsprong van VBH
zelfs nog met een punt vergroot. (2—4)
Met deze stand kwam het einde op
het reeds schemerige veld. Sergeant
Bruinsma was een goed scheidsrechter
in een goede wedstrijd.

Ere wedstrijden voor de
heer Brunt

WOENSDAG 7/12 1965 16.30 uur.
Erewedstrijd t.g.v. het bezoek v.d

heer L. Brunt Secr.-penningmeester v.d.
K.N.V.B.

Opstelling der elftallen:
VHO. Stook

(EDO)
W. Hanasbei A. Poey

WIK HVC
Klinkenberg Meraudje F. Hanasbei

Zeemacht WIK WIK
Davies G. Sibi
Hercules HVC

Lopulalang v.d. Laar Bies
POMS EDO HBS

-0-
K. Peleheran D. Wawejai D. Hanasbay

Ajapo MVV Spoetnik
Z. Samay B. Ohee
Spoetnik SVC
JacobRumbiak C. Rumbino L. Marisaan

SPN MVV SVO
Ben Kafiar Z. Rumajom

MVV DGZ
VBH Korwa

Spoetnik
15.45 uur. JEUGDWEDSTRIJD

Holl. Binnen — Holl. Haven

volleybal waterpolo in
Klootkamp

De op vrijdag 2 december j.l. gehou-
den Volleybal- en Waterpolowedstrij-
den, ter gelegenheid van het jaarfeest
van het korps Mariniers, zijn ondanks
de lage temperaturen een succes gewor-
den.
Ket frisse weer kwam de Volleyers goed
van pas. Vooral de teams van de Po-
litie en van de Mariniers waren in goe-
de vorm. Het politieteam behaalde e/én
overwinning en het A-team der Ma-
riniers twee.
Wat de waterpolo betreft: het koude
water deed denken aan wedstrijden in
Nederland.
Eerst streden de Mariniers tegen een
KL-combinatie, waarbij de Mariniers
met B—l8 —1 wonnen. Ondanks deze cijfers
kon niet van een "walkover" worden
gesproken, want de verliezers boden
goede tegenstand.
De tweede wedstrijd ging tussen de
KM-KL combinatie en een Burgerteam.
De strijd begon gelijkopgaand, maar
tenslotte deed de vermoeidheid van het
militaire team als gevolg van de eer-
der gespeelde wedstrijd zich gelden.
De Burgers konden toen de score ge-
leidelijk opvoeren tot I—ll. Bij de rust
was de stand I—7.
Op de tweede polodag hebben de toe-
schouwers van goed en spannend spel
kunnen genioten. De eerste wedstrijd
ging tussen de KM-KL combinatie en
het Mariniersteam. Nadat de Mariniers
de score geopend hadden, wist de
andere ploeg zich geHidelijk te herstel-
len en voerde de score zelfs op tot
4—l. Maar toen werd het de Mariniers
te bar en na (verwarde) aanvallen ge-
lukte het hun nog om juist op tijd ge-
lijk te komen met 4—4.
In de tweede wedstrijd van die dag
gingen Burgers en Mariniers elkaar "te
lijf". Aanvankelijk liet het zich aan-
zien, dat de Mariniers zouden winnen.
Keer op keer kwamen zij met goede

aanvallen voor de dag, maar door
slecht schieten kwamen zij er niet toe
hun kans te benutten. De burgers maak
ten voor de rust é|n doelpunt en dat
gebeurde zelfs toen zij met een man
minder speelden.
Na de rust vermeerderden de burgers
hun overwicht en hun score, ook al
kwam hun eigen doel nog vaak in ge-
vaar. Eindstand 6—o voor de burgers.
De punten werden gemaakt door Van
Wamel 3, Portier 2 en Couwenberg 1.
A.s. donderdag wordt de competitie
voortgezet met de wedstrijden "KM-KL
tegen Burgers", en "Mariniers tegen
Burgers".

voetbalbond Hollandia
De uitslagen van de in het afgelopen

weekend gespeelde competitiewedstrij-
den luiden als volgt:
IA; SPOETNIK — DOS I—o
2A: LON 2 — SPU I—o
2B: LOS 3 —ARMS o—l
4: JULIANA 3 — DGZ 5 o—o
SPOETNIK — DOS 1—0

Bij deze wedstrijd was het duidelijk
merkbaar, dat hiör een ploeg, bestaan-
de uit voor het merendeel ex-DOS-spe-
lers (Spoetnik) in hej veld stond tegen
het DOS van thans. Het was althans
een lauwe, weinig spannende wedstrijd,
waarin men van weerskanten er nauw-keurig voor waakte vooral niet tegen
elkaar op te botsen. Voor de rust washoofdzakelijk de inderdaad technisch
en tactisch betere Spoetnikploeg aan het
woord en de voorsprong welke de
Kweekscholieren namen door een mooi
doelpunt van Samay (1—0), was maar
een flauwe afspiegeling van de Spoet-
nik meerderheid.
Na rust was er van het Spoetnikover-
wicht niet zoveel meer over en toenkwam DOS ook tot goede aanvallen.Gebrek aan stootkracht en het gemis
van een doorzetter iji de voorhoede
stonden evenwel een Kota Radjasucces
in de weg. Zo kwam het einde met on-veranderde stand (1—0), waarmedeSpoetnik nog blij kan zijn. DOS kwambeter voor de dag, dan enkele wekengeleden, toen dit team thuis kansloosvan DGZ verlodr. Als de blauwwitten
hun voorhoede wat kunnen versterken,
zullen zij stellig nog onverwachte suc-
cessen boeken.

VBH heeft een
bondsgebouw

Zaterdagavond j.l. vond de offc-iele
opening plaats van het nieuwe bonds-
gebouw van de VBH te Hollandia Bin-
nen. Na een openingstoespraak van de
Voorzitter van de VBH, de Heer Stob-
be voerden achtereenvolgens het woord.
de wnd. Resident, de Heer R. Stephan,
de oud Voorzittetr van de VBH, de Heer
Abas, de Vice-voorzitter, de Heer Ka-
siepo, de Voorzitter en Secretaris van
het soos-bestuur de heren Mantundoy

(Vervolg op pag. 4)



en Fakdawar. de Voorzitter van de VH-
O.de Heer Korver en de Directeur van
de LTS te Kota Radja, de Heer Heynes.
Reeds laag bestcud de behoefte aan een
«agen bondsgebouw en vorig jaar kwam
de kans, toen de Resident zo welwillendwas, het oude ISAN-gebouw ter beschik
king te stellen van de VBH. Een schenk
king van de KNVB stelde de VBH in
staat, dit inmiddels tot ruine vervallen
gebouw te restaureren en hetgeen wij
zaterdag zagen, overtrof onze verwach-
tingen. Een licht verfje, een mooie bat-
en een gezellige warjdversiaring zorgen
voor een gezellig geheel, waar het goed
toeven is en waarmede de VBH stellig
gefeficiteerd mag worden. Zo dachten
de VBH-ledcn er ook over, want e.'r
heerste (fen uitt/undjige stemming en
men danste en zong tot het morgvnglo-
ren op de muziek van de band van de
Heer Maholete.

volleybal SVBH
Vorige week werden de eerste wed-

strijden van de volleybalkompetitic
1960/61 van-de SOFT- & VOLLEYBAL-
BOND HOLLANDIA gespeeld.
In de eerste klasse hdren vonden óp
het HBS-terrein te Hollandia de vol-
gende wedstrijden plaats:
POMS —HBS I I—2 (12-15, 15-13, 9-15)
POMS — Kangeroes 2—o (15-11, 17-15)
HBS I — Kangeroes 2—o (15-5, 15-11)

In de eerste klasse heren nemen ook
nog deel Recochet (kampioen kompetitie
19f59/*6O), Pandora, Rapido. Nigi-rjovj-..

SOS en EDO. In Hollandia-Binnen
wordt een afzonderlijke herenkompe-
titie georganiseerd. De damesteaiï\s zijn
Vtoor Hollandia en Hollandia-Binnen
in één klasse ingedeeld.

Op een betonplat aan de Oranjelaan/
Bontedorp zijn doorjeerlingen van de
Stichting Vakopleiding NNG drie vel-
den aangelegd.

De tweede serie wedsflrijden van de
heren eerste klas Hollandia wordt op
donderdag 8 december a.s. gespeeld/. Om
vier uur 's middags kunt U op de vel-
den aan de Oranjelaan Recochet, POMS
Pandofra, Rapido en EDO zien spelen.
Op het HBS-terrein komen HBS, Nigi-
boys en SOS tegen elkaar uit.

A.C.fk. JAARRIT 1960
Het reglement en de inschrijfbiljetten voor de A.M.C. JAARRIT 1960 te hou-den op 17 december, zijn vanaf heden verkrijgbaar bij het Secretariaat —Havenweg.

De inschrijving sluit WOENSDAG 14 DECEMBER.

Hl 3024 m.— _. u

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 6/12 en morgen 7/12
een uiterst levendige film over een
boeiende reeks gebeurtenissen:

"BLOWING WILD"

met sterren als Gary Cooper, Ruth Ro-
man, Anthony Quinn, Ward Btfnd en
Barbara Stanwyck.

Een film van klasse!
Sentani heden 612: "THE PRIDE AND
THE PASSION" met Sophia Loren en
Frank Sinatra.

REK THEATER
Heden de film in prolongatie

"BROKEN LANCE"
("Haat")

In Cinemascope en Color de Lux
Spencer Tracy - Jean Peters - Robetrt
Wagner - en Richard Widmark.

4 topsterren in een zeer goede film.
"Haat" Spencer Tracy Richard
Widmark, twee felle figuranten in een
zelfde film.

Het SUBLIEME verhaal over het
Wilde-Westen, waar talloze grondge-
bieden buitgemaakt v/orden. Hierdoor
ontstond "Haat"
"HAAT" in REK voor het LAATST !
REK Holl.-Binnen vertoont heden in
prolongatie de film:
'ZONDAARS IN SPIJKERBROEKEN"

DE N. I. G. I. M. Y. N.V.
vraagt voor spoedige indiensttreding

"ervaren Secretaresse"
Kennis van de Engelse taal gewenst.
Prettige werkkring. Voor geroutineerde kracht goed salarisI
Sollicitaties mondeling dan wel schriftelijk bij N.1.G.1.M.V. N.V.

wl"m'r wüiwnm muil in i iimii umi marnum.i^—m..m*muiwrff-,Tnn^giatti^Mßin^—^^j

Bij de Afdeling Scheepvaart kunnen
per 1 januari 1961 geplaatst worden:

1 assistent-BOEKHOUDER

1 BOEKHOUDER 3e klasse

Aanstellingseisen:

Einddiploma MULO en een diploma
boekhouden van voldoende gehalte.

Sollicitaties te richten tot het Hoofd
Afdeling Scheepvaart van de Dienst
van Verkeer en Energie, Dok II Hol-
landia.

TERREIN BERG EN DAL

Woensdag 7 december
aanvang 16.30 uur ViH.O. — VB.H.

Voorafgegaan door JEUGDWED-
STRIJDEN aanvang 15.40

Combinatie Hollandia stad versus com-
binatie haven.

OPENBARE VERGADERING TE
SENTANI

Het bestuur van KENA UW EMBAY
belegt op a.s. woensdag te 19.00 uur een
openbare vergadering in het gebouw
Ponne te Sentani.

Deze vergadering is bestemd voor al-len, dus niet uitsluitend voor autoeh-toonse belangstellenden.
Het bestuur.

&toU UricUlen
Washington D.C. President Eisenho-wer zal dinsdag een bespreking hebben

met senator Kennedy over de nieuw tevormen regering. Kennedy zal met mi-litair eerbetoon op het Witte Huis ont-vangen worden. Kennedy hoopt eindvolgende week klaar te z ijn met zijnkabinetsformatie.

■/-

Moskou — De satelliet die in 88 minu
ten roftd de wereld reisde met tweehonden en andere dieren aan boord is
vergaan. In de dampkring terugkerend
is het ruimtevaartuig verbrand.

TE KOOP:
TWEE WONINGEN op perceel IOOm.

X 180 m. met vruchtbomen gelegen te
Sentani.
1 Grondfrase-machine (merk Bantam)

1 Jeep.
P.n.o.t.k. RjH. Neyendorff, Sentani

3020

WINKEL 51 DOK VIII
KERSTARTIKELEN

KAARSEN
WIT DAMAST TAFELLAKENS

EN
SERVETTEN.

3011

Te koop: 2 deurs klerenkast en Pastoe
boekenrek. Hendriks Cyclöopdwarsstr.
'Holl.-Binnën. 3018

Vervolg van paig. 3
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