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Hr. Ms. Karel Doorman teruggekeerd
inNederland

Het vliegdekschip "Karel Doorman" is na een reis om de wereld in Rotter-
dam teruggekeerd, juist op tijd om de opvarenden thuis de feestdagen te la-
ten doorbrengen. Hr. Ms. "Karel Doorman" is om Afrika heen naar Australië
gevaren. Na het bezoek aan Nieuw Guinea en het afgelaste bezoek aan Japan
we!rd de reis voortgezet. Bezoeken werden gebracht aan Sydney, verscheidene
havens in het Pacificgebied en daarna aan havens in Chili, Argentinië en Bra-
zilië.
Den Haag (ANP) - In een onderhoud

met het ANP heeft, na het afmeren van
de "Karel Doorman" te Rotterdam, com-
mandeur Ferwerda over de periode in
Nieuw Guinea gezegd, dat het bezoek
een goede morele steun moet zijn ge-
weest voor de bevolking.

De toestellen van de "Karel Doorman"
hadden niet meegedaan aan opsporings-
acties tegen infiltranten, doch - over-
eenkomstig het oefenprogramma - nor-
maal de patrouillevluchten uitgevoerd.

Bij alle vluchten was een ruime vei-: -i acht genomen. De eni-
ge activiteit van Indonesische zijde, die
ik tijdens het bezoek van het Smaldeel
aan Nieuw Guinea heb bespeurd, was
overigens die in de kranten, verklaar-
de commandeur Ferwerda.

Was de commandant dus tevreden,
bij. de bemanning heerste een feest-

stemming. Gedurende de gehele tocht
over de Nieuwe Waterweg schalde door
de luidsprekers uitgelaten Zuidaimeri-
kaanse muziek. Maar veel heimwee naar
het zonnige Rio was er niet, met het
vooruitzicht van 30 dagen verlof. Een
verlof, dat met een goed gevulde porte-
feuille kan worden gevierd. Want
dank zij een spaarsysteem op deze reis
lag er voor allen in Rotterdam een flink
bedrag gereed. De administrateur moest
dinsdagmiddag in totaal meer dan een
miljoen gulden uithollen. Dfi enige we-
zens die dan ook triest keken, waren
de vijftig papegaaien, die uit Nieuw
Guinea waren meegenomen. Zij blijven
zes weken in quarantaine en moeten de
demonstratie van hun overigens gebrek-
kige en ondeugende spreekvaardigheid
nog even uitstellen.

De "Kerel Doorman" blijft tot April
1961 in Rotterdam voor onderhoud bij
Wilt.on-Feyenoord. Cc/fmmandelfr Fer-
werda verwacht dat het schip daarna
weer een lange reis zal maken, naar
oefen^ebieden in de onmiddellijke na-
bijheid van de Navo-sector.

Verdachte Cooper
ontstem schuld

In Madang (Australisch Nieuw Gui-
nea) wordt de strafzaak behandeld te-
gen de voormalige Australische ambte-
naar in New Guinea B.L. Coopeir, die
terecht staat op beschuldiging de bevol-
king te hebben opgeruid tegen de wet-
tige overheid.

Gisteren heeft de plaatsvervangend
chef van de federale politie in zijn
getuigenis voor de rechter van Madang
verklaard, dat Cooper tijdens een ver-
hoor dat hem in Sydney is afgenomen
heeft ontkend opruiende taal te heb-
ben gebruikt.
Cooper verklaarde bij die gelegenheid
dat hij verdenkingen koesterde betref-
fende de loyaliteit van de autochtone
bevolking in New Guinea jegens het
Australisch bestuur. Hij ontkende met
de autochtonen te hebben gesproken
over een spoedig zelfbestuur, terwijl
hij het belachelijk vond te veronder-
stellen, dat hij een bericht zou hebben
kunneo sturen naar de Russen of Chi-
nezen voor hulp aan de autochtonen.
Hij herinnerde zich .echter wiel met
autochtonen te hebben gesproken, die
hem gegevens vroegen over zijn in het
buitenland doorgebracht verlof.

DeGaulle wil praten met
Algerijnse renenen

President De Gaulle heeft dfinsdag
avond in een toespraak voor radio en
telervisie verklaard, dat Frankrijk t|e
allen tijde bereid is de Algerijnse op-
standelingen voor onderhandelingen te
ontvangen. De enige voorwaarde die de
Gaulle stelt is, dat aan de gevechten
en aan de terreur een einde komt. Het
aanbod geldt ook voer andere groepen

in Algerije dan het "bevrijdingsfront"
van Ferhat Abbas.

Het is zijn bedoeling om met verte-
genwoordigers van deze stromingen te
spreken over de wijze waarop en de
voorwaarden waaronder een volksstem-
ming over de uiteindelijke toekomst
van Algerije zal worden gehouden.

De Gaulle richtte zich ook tot de
Europese inwoners van Algerije. Hij zei
dat Frankrijk hen niet in de steek zal
laten en hen ongeacht de uitslag van
het referendum alle mogelijke garan-

ties zal geven. Als het Franse volk
zich bij het komende referendum op
8 januari positief voor De Gaulle's be-
leid uitspreekt, zal het openbaar be-
stuur in Algerije zonder uitstel worden
gereorganiseerd in afwachting van de
zelfbeschikking.
Zoals bekend zijn de meest rumoerige
tegenstanders van de Algerijnse poli-
tics zal geven. Als het Franse volk
Algerijnen, maar de ruim één miljoen
Europeanen in Algerije.
Tijdens zijn recent bezoek aan Algerije
dat door de onlusten vroegtijdig be-
ëindigd moest worden, werd president
De Gaulle herhaaldelijk opgewacht doorsdtfrreemv.ende Europeanen, rliei hejn
trachtten te verhinderen om zich on-
der de Algerijnen te begeven. Het was
echter kenmerkend, voor het persoon-
lijk gezag dat de president uitoefent,
dat hij zich zonder bescherming tus-
sen de meest rumoerige menigten durf-
de te begeven.

Korte berichten.
Stockholm - (AP) Koning Gustaaf A-
dolf van Zweden reikte onlangs No-
belprijzen uit aan de Amerikaanse pro-
fessoren Donald Glaser en Willard Lib-
by (natuur- en scheikunde) de Franse
dichter Perse (literatuur). De Austra-
lische professor Sir Mac Farlane-Bur-
net en de Engelse professor Brian Me-
dawar deelden de prijs voor fysiologie
en geneeskunde.
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Waarom lange wachttijden in Postkantoor
te Hollandia?

Vele inwoners van Hollandia zullen
in de afgelopen weken ervaren heb-
ben hoe druk het kan zijn voor het lo-
ket "zegelverkoop" in het Hoofdpost-
kantoor te Hollandia en hoe lang men
als gevolg daarvan steeds moet wach-
ten, voordat men geholpen wordt. Dat
dit tot ergernis aanleiding geeft, ligt
voor de hand.

Bij informatie of er aan deze toe-
stand iets veranderd kon worden deel-
de heer A. Gerrits, chef van het post-
kantoor ons mede,

— dat hij voor de vijf loketten die da-
gelijks (naast het telegraafïoket) ge-
opend zijn volgens zijn personeelsfor-
matie eigenlijk maar vier man beschik-
baar heeft.— dat drie van de vijf dienstdoende
loketbeambten in opleiding zijn; da/i;
ze geplaatst zijn op de gemakkelijkste
plaatsen, waar ze hun handen voorlo-
pig vol hebben en dus niet kunnen as-
sisteren bij de zegelverkoop.
— dat het personeel dat nu in opleiding
is, zodra het volleerd is, wordt overge-
plaatst naar andere postkantoren en
vervangen wordt door nieuwe leerlin-
gen.— dat de verkoop van zegels en de
aanname van aangetekende situkken,
die nu aan éfén loket plaats vinden,

niet gesplitst kan worden over twee
loketten, omdat de meeste aanbieders
van aangetekende post aan het loket
tevens zegels willen kopen.— dat de opening van een tweede lo-
ket voor zegelverkoop en aanname van
aangetekende post onder de hjjidige
omstandigheden wegens personeelsge-
brek niet mogelijk is.— dat zeer veel tijd bespaard zou kun-
nen worden, indien kantoren en instel-
lingen geen stapels ongefrankeejrde
poststukken door de loketambtenaar
lieten wegen en stuk voor stuk van
zegels lieten voorzien.
Indien deze kantoren en inlstellingen
zich een voorraad postzegels en een
weegschaal aanschaffen, aldus de -heer
Gerrits, dan hebben zij de loketambte-
naar niet meer nodig.

De lange wachttijden heeft het pu-
bliek dus kennelijk voor een deel aan
zich zelf te wijten. Anderzijds mag men
van de PTT verwachten, dat zij voor-
zieningen treft, die aan de gebleken be-
hoeften van het publiek tegemoet ko-
men.

Vrijaf
Naar wij vernemen zal het Gouvei-

nements-personeel, zo de dienst het toe-
laat, op zaterdag 24 en 31 december
a.s. vrijaf hebben.

Salarisverhoging?
Naar aanleiding van de geruchten

als zou er een beslissing genomen zijn
met betrekking tot een salaris-verho-
ging voor Gouvernemeints-ambtenaren
in Nieuw Guinea, vernemen wij uit
goed ingelichte bron, dat deze geruch-
ten enigszins voorbarig zijn. Staatsse-
cretaris Bot heeft in de salaris kwestie
een standpunt ingenomen dat nu in
Nederland aan het oordeel van finan-
ciële deskundigen wordt onderworpen.
In januari a.s. worden te Hollandia
twee financiële experts uit Nederland
verwacht en er bestaat goede hoop dat
zij volmacht zullen hebben om de no-
dige beslissingen te nemen. "Er hangt
wel iets in de lucht", aldus onze zegs-
man.

Statisticus
Bij de Dienst van Economische Za-

ken is enige tijd geleden een statisticus
aangesteld, die aan het hoofd zal ko-
men te staan van het Bureau Statis-
tiek. In verband hiermee worden nu
maatregelen genomen, om de statisti-
sche werkzaamheden die nu nog door

gnde Gouvernementsinstanties
worden verricht, te concentreren in dit
Bureau Statistiek. Dit zou op den duur
wellicht uit kunnen groeien tot: een
klein maar gezaghebbend instituut, met
een belangrijke functie in kwesties van
lonen en prijzen en economische plan-
ning.

"Zeeveulens"
— Men schrijft ons —Toen op 19 december j.l. de leider

van het oprichtingscomité om 24.00 de
vergadering in het Zeepaardje voor ge-
sloten verklaarde, was Hollandia Hr
weer een vereniging rijker op gewor-
den en wel de "Vereniging tot exploita-
tie van een kleuterhuis te Hollandia,
De Zeeveulens".

De vereniging is in het leven geroe-
pen door de ouders van de kleuters die
tot 1 december j.l. waren ondergebracht
in de door het gouvernement geëxploi-
teerde crèche. Over de aldaar gerezen
moeilijkheden en de gerechtvaardigde
grieven van de ouders werd reeds enige
tijd geleden in dit dagblad geschreven.
Dank zij de spontane medewerking van
een grote particuliere vereniging en de
belangeloze hulp van vele ouders en
sympathisanten is de vereniging "Be
Zeeveulens" reeds op 1 december j.l.
met haar werk begonnen. Dat zij daar-
bij succes oogst wordt wel bewezen
door het feit dat het oorspronkelijke
aantal van 24 kinderen inmiddels is
gestegen tot 34 terwijl nog 8 kinderen
in de komende dagen zullen worden
toegelaten. Waarmee eveneens bewe-
zen is dat door de oprichting der ver-
eniging in een reële behoefte wordt
voorzien.

De vereniging stelt zich ten doel kleu-
ters, waarvan beide ouders (leden der-
vereniging) werken of om andere re-
denen (bijv. ziekte) niet in staat zijn
gedurende de normale kantooruren het
ouderschap volledig uit te oefenen, op
te nemen, bezig te houden en te ver-
zorgen, uiteraard tegen een bepaalde
vergoeding welke echter is afgestemd
op de draagkracht van de ouders. De
vereniging werkt zonder financiële
steun van de overheid, in welke vorm
dan ook. De leiding van de vereniging

berust in de alleszins capabele handen
van de dames De Vries, Westenbrink,
Pattynama en Voorhoeve en de heren
Neijendorff en Hendriks terwijl als 7e
lid aan het bestuur is toegevoegd de
leidster van het kleuterhuis mevrouw
Steinert. Naast het bestuur is een ou-
dercomité gevormd dat toezicr^r uit-
oefent op de dagelijkse gang van za-
ken in het kleuterhuis.

Alle inlichtingen over de vereniging
(zoals lidmaatschap, toetreding van
kleuters, donateurschap) zullen gaar-
ne door ieder der vorengenoemde be-
stuursleden worden verstrekt; het
kleuterhuis is telefonisch bereikbaar
onder nr. Hollandia 440.

Dat de inrichting van het kleuter-
huis nog niet volledig is behoeft geen
verwondering te wekken: de vereniging
heeft (nog) geen kapitaal. Dat er on-
danks dat toch reeds zoveel is, is te
danken aan het enthousiasme van de
oprichters en van vele sympathiseren-
de buitenstaanders. Maar dat iedere
gift, in welke vorm dan ook, met open
armen zal worden ontvangen, behoeft
eveneens geen betoog. Vernomen werd
nog dat de vereniging binnenkort
rechtspersoonlijkheid zal aanvragen.

Wij spreken de hoop uit dat deze
loffelijke uiting van particulier initia-
tief met succes zal worden bekroond.
Wanneer het alleen van het enthou-
siasme van de leden afhangt, zal dat
succes zeker niet uitblijven, daarvan
zijn we overtuigd.

Volleybal S.V.B.H.
Uitslagen van de op 15 december 1960

in de Ie klasse heren van de afd. Hol-
landia Haven gespeelde wedstrijden.
Rapidb I — POMS o—2 (2-15; 12-15)
Nigi-hoys I — POMS o—2 (14-16; 6-15)

loys I — Rapido I 1 — 2 (8-15;
16-14; 9-15)

ra I — Kangeroe's I 2—o (15-9;
15-2)

SOS 1 Kangeroe's I 2~*o (15-3; 15-10)
SOS I — Pandora I o—2 (12-15; 16-18)

I>. ze week worden de laatste wed-
strijden van dit jaar gespeeld. De com-
petitie begint weer in de week ingaan-
de 8 januari 1961.
Korte berichten

New Vork City - De Algemene Verga-
dering der Verenigde Naties heeft een
motie van de Afro-Aziatische landen
om het regime van Loemoemba in Kon-
go te herstellen, verworpen.
Ook een motie van de Anglo Amerika-
nen om Kasavoeboe de gelegenheid te
geven een nieuw parlement op te zet-
ten, kon geen genade vinden. Hierdoor
blijft Dag Hammarskjoeld niets an-
ders over dan zijn bewind in Kongo
op de oude voet voort te zetten. De
Aigemene Vergadering heeft haar zit-
ting verdaagd tot maart 1961.
New Delhi - Pandit Nehru heeft ge-
zegd, dat India misschien alsnog tot
het terugtrekken van haar troepen uit
Kongo zal overgaan, tenzij de Indiase
militairen behoorlijk behandeld wor-
den. Nehru is tegen een voorstel van
Ghana om een Afrikaanse troepenmacht
te vormen in Kongo. Hij zag daar het
nut niet van in omdat ze niet onder
de Verenigde Naties zouden werken.



Papare in Tokyo
In aansluiting op ons artikel van gis-

teren over het bezoek van de Radja
van Roembati aan Japan vernemen wij
nog, dat Indonesië kennelijk zijn best
doet om de groeiende goodwill voor-
Nieuw Guinea in Japan tegen te gaan.
Drie dagen nadat de Radja van Roem-
bati in Tokyo aankwam, vertrok Silas
Papare, de Papoea, die jaren geleden
naar Indonesië ging en sindsdien een
pleitbezorger van Soekarno's politiek
is, uit Tokyo naar Djakarta.

Nederlander in Perth geeft
voorlichting over NG

De heer P.R. Boele van Hensbroek,
voormalig officier van de Koninklijke
Marine en momenteel Managing D|i)-
rqctor van "Forrestdale 'Ehtepprises"
in Perth (West Australië), bracht enke-
le weken geleden een bezoek aan Ne-
derlands Nieuw Guinea, en stelde zich
uitgebreid op de hoogte van de econo-
mische en politieke situatie hier te lan-
de.
Teruggekomen in Perth legde hij zijn
bevindingen vast in een serie goed ge-

ünieerde artikelen, die zijn ver-
schenen in het te Perth verschijnende
dagblad de -West Australian".
Na te hebben geconstateerd en ver-
klaard dat West Nieuw Guinea eco-
nomisch nog weinig ontwikkeld is, zegt
de heer Bcele van Hensbroek:
„Er is geen koloniale geschiedenis in
Nederlands Nieuw Guinea. Er is geen
verbittering noch bij de Papoea noch
bij de Europeaan. Er heeft nooit de
situatie bestaan van de blanke baas
en de zwarte dienaar. Het zou dan ook
een "blessing in disguise" kunnen zijn.
dat Nederlands Nieuw Guinea zo onder-
ontwikkeld is als het is, want het zou
het eerste voorbeeld kunnen zijn van
een land waar blanken en niet-blanken
gezamenlijk en als gelijken een land
openleggen.

Nieuwtjes uit Nederland
Schiphol - Een DC-8 Vtin de KLM
keerde veilig en wel terug op het
vliegveld van Houston Texas kort na-
dat de gezagvoerder had ontdekt dat
het hydraulische systeem defect was.
Het toestel was met 38 personen aan
boord op weg naar Mexico City.

Schiphol — De zware storm die vorig

weekeinde boven West Europa en de
Atlantische Oceaan heeft gewoed heeft
voor het luchtverke^^alleen maar pret-
tige resultaten gehad. Alle snelheidsre-
cords van passagiersvliegtuigen op weg
van de Verenigde Staten naar Europa
wergen gebroken. Straal passagiers
vliegtuigen bereikten gemiddelde uur-
snelheden boven de Oceaan van meer
dan 1000 km per uur. Een Amerikaanse
DC-8 met 44 passagiers aan boord vloog
lerland. Een Frans passagiersvliegtuig
in 4V2 uur van Boston naar Shannon op
vloog in 5V2 uur van New Vork naar
Parijs.

— De bekende Nederlandse artist in de
gen toen hij een deurtje opende. Daken
drift geraakt. In Drente is de grootste

gen waren ondergelopen. Tusrid«rp-
al weinig minder florisant te zijn.
chef uit een rangeer-locomotief gezo-
kleinkunst Wim Kan zal ook ditmaal
voor de radio in Nederland optreden op
Oudejaarsavond. Zijn programma van
conferences en liedjes zal heten: "Uit-
huilen en opnieuw beginnen". Zn colle-
ga Toon Hermans is van een succesvol-
le tournee uit Wenen in Nederland te-
ruggekeerd. Toon heeft weer plannen
voor het vervaardigen van een nieuwe
film.

De Koninklijke Marine heeft in Rot-
terdam een onderzeeboot in dienst ge-
nomen van een heel nieuw type. Het is
de "Dolfijn", een schip dat niet zoals
de andere duikboten uit één cylinder
bestaat, maar uit drie.
Deze nieuwe methode, een Nederlandse
uitvinding, bespaart gewicht en het
schip kan dieper duiken. De bouw van
de "Dolfijn" heeft 3 jaar geduurd. Een
zusterssehip, de "Zeehond", komt over
enkele maanden in dienst.

De Tweede Kamer heeft zich ernstig
verzet tegen een eventuele verdere gra-
tieverlening van vier Duitse oorlogs-
misdadigers die zich tijdens de Duitse
bezetting in Nederland beestachtig heb
ben gedragen. De vier Duitsers waren
na de bevrijding tot de doodstraf ver-
genisstraf. Indien opnieuw gratie zal
oordeeld. Door gratie werd deze straf
echter omgezet in levenslange gevan-
worden verleend zullen deze misdadi-
gers nog vrij komen.

Rotterdam — Dank zij snelle Neder-
landse hulp is de katoenoogst in Soe-
dan, die door een insectenplaag werd
bedreigd, gered. In totaal 50 ton be-
strijdingsmiddelen, die Shell Pernis in
voorraad had. werd met vliegtgigen
vanaf het Rotterdamse vliegveld Zes-
teinhoven naar het bedreigde gebied
gezonden.

— De regering acht de bouw van onge-
de voor een evenwichtige voorziening
veer 80.000 woningen per jaar voldoen-
van rV< winm'ïhehoeften. Van bouw-
programma voor 1961 van 80.000 WO-

n zullen er rond 70.000 tot stand
komen in de goedkope sector. De hierin
opgenomen 65.000 gesubsidieerde wo-
ningen (32.500 weninßwet-woninoen en
evenveel premie-woningen) kunnen
vrijwel alle als "volkswoningen" wor-
den beschouwd. Bovendien kan onge-
veer een kwart van de in de vrije sec-
tor te bouwen woningen eveneens als
volkswoningen worden aangemerkt.
Door een tekort aan geschoolde bouw-
vasarbeiders over het gehele land ver-
keert de bouwmarkt in een meer of
minder grote mate van spanning.

Amsterdam — Naar buitenlands, voor-
genomen met. het rood schilderen van
beeld wordt in Amsterdam een proef
trottoirbanden op plaatsen waar niet
geparkeerd mag worden. Een rode
stippellijn wordt aangebracht op plaat-
sen waar bepaalde uren van de dag
niet geparkeerd mag-worden.

Amsterdam — Voor Amsterdam be-
staan vergevorderde plannen voor de
aanleg van een openlucht-kunstijsbaan.

WETENSCHAP
EEN NIEUWE METERMAAT VASTGESTELD.

Onlangs heeft er in Parijs een gebeur-
tenis met een historisch karakter plaats
gehad, die in de woelige wereld van
onze dagen al heel weinig de aandacht
heeft getrokken. De elfde algemene con-
ferentie over maten en gewichten, waar
aan door afgevaardigden van twee en
dertig landen werd deelgenomen, heeft
besloten de standaardmeter van platina
iridium die te Parijs bewaard wordt, te
vervangen door een nieuwe standaard-
meter, gebaseerd op de golflengte van
een bepaalde lichtsoort. De golflengte
van het licht is namelijk de meest
nauwkeurige maat die wij ons kunnen
wensen.

Dit betekent, dat de meter van nu af
aan niet meer gedefinieerd zal wor-
den als de afstand tussen twee strepen
op een staaf van een bepaalde platina-
iridium legering, maar als 1650763,73
maal de golflengte, in een vacuüm, van
het licht van de oranjerode spectraal-
lijn, uitgezonden door het gas krypton
86. een isotoop van het in de lucht
voorkomende edelgas krypton.

Dit klinkt niet eenvoudig, maar het
betekent niet, dat de meter zoals wij
die in het dagelijkse leven gebruiken,
langer of korter zou zijn geworden; het
betekent alleen, dat men getracht heeft
de juiste lengte van onze standaard-
lengtemaat zo nauwkeurig mogelijk te
omschrijven ten behoeve van weten-
schap en industrie.

KONINGIN OF WERKSTER NAAR
KEUZE.

Het is reeds lang bekend, dat bijen-
koninginnen van jongs af door de bij-
enkolonie met geheel ander voedsel
worden gevoed dan de andere bijen.

Butenandt heeft in Duitsland op zijn
instituut proeven genomen en hij heeft
voorwaarden gevonden. waaronder
men in broedstoven werksters-larven
die na het uitkomen uit het ei direct
uit de korf werden gehaald, door voe-
dering met koninginne-gelei zonder dat
aan andere voorwaarden behoeft te
worden voldaan, normale koninginnen
kan laten worden.

De moeilijkheid is, deze larven binnen
twee dagen levend uit de korf in de
broedstof te plaatsen. De broedstof
dient op de normale temperatuur name-
lijk 35 graden C. gehouden te worden.
Wordt een larf echter na een langere
tijdsduur dan 48 uur in de broedcel ge-
bracht, dan ontwikkelen ze zich tot nor-
male werksters.

Dr. JEAN HUGO

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING

Alle waterafnemers woonachtig in
Berg en Dal en omgeving worden hier-
mede in kennisgesteld, dat op vrijdag
23 december 1960 om 10.00 uu»r de wa-
tertoevoer afgesloten wordt i.v.m.
werkzaamheden aan de hoofdleiding.

Zonder nadere waarschuwing zal na
beëindiging der werkzaamheden de toe-
voer wederom heropend worden.



SHELL NIEUW GUINEA N.V.
Vraagt

DIRECTIE - SECRETARESSE
Voor deze zelfstandige functie zoeken wij een goede Steno-typiste Neder-
lands en Engels met kantoorervaring.
Sollicitanten worden verzocht zich persoonlijk met de Directeur in ver-
binding te stellen,
Aanstelling geschiedt na een. inwerk-periode door de huidige Secretares-
se, aanvangende op 1 februari 1901.

Aan alle vrienden en kennissen een
goed verblijf en tot ziens.

PIET ANTONI
a/b DC—7.
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BEKENDMAKING
POST- & TELEGRAAFKANTOOR

Op zaterdag 24 december a.s. zal het
Post- en Telegraafkantoor te Hollan-
dia geopend zijn van 07.30 tot 10.00 uur,
uitsluitend voor de aanname van aan-
getekende en geadviseerde stukken,
verkoop van Post- en Zegelwaarden en
de aanname van telegrammen.

De laatste lichting voor de luchtpost
naar Nederland zal plaats vinden om
10.00 uur.

Het Bijpostkantoor te Holiandia-bin-
nen zal geopend zijn van 07.30 tot 09.00
uur eveneens voor de evengenoemde
diensten, terwijl de bijpostkantoren ta
Sentani en Hollandia-Noordwijk geslo-
ten zullen zijn.

vertoont heden 22/12 voor één dag. de
film: "SALAH SANGKA"
met Mistia, Sharif Medan, Norsiah Ali
en Mustapha Maarof.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 22/12 voor het laatst

"MICHAEL STROGOFF"
Iri cinemascope en kleuren.
met Curd Jürgens, Geneviève Page en
Henri Nassiet.
s'Werelds grootste avonturenroman in
de beste verfilming aller tijden.
Haven morgen 23/12 en overmorgen
24/12: "THE NUN'S STORY" met
Audrey Hepburn. De veel omstreden le-
vensbeschrijving van een Belgisch
meisje dat na 17 jaar non geweest te
zijn het klooster verliet. Wegens de gro-
te lengte van de film zullen de aan-
vangstijden gewijzigd worden als volgt:
6.30 uur n.m. en 9.30 uur n.m.
f 0,50 verhoging op alle entreprijzen.
Holl. Binnen heden 22/12: "TWILIGHT
FOR THE GODS" met Rock Hudson.
Sentani heden 22/12: "TROMMELVUUR
OP MONTE CASINO" met Joachim
Fuchsberger.
Holl. Binnen morgen 23/12: "TROM-
MELVUUR OP MONTE CASINO" met
Wolfgang Preiss.

II ELKE DAG EEN IV9OP ! ! 1
Kalenders van Max Tailleur met
een gratis grammofoonplaat

BIJ ONS VERKRIJGBAAR !
VERDER: J

Auto's, Plakplaatjes, Ballen met
Walt Disney Figuren, School»
borden en Geschenkpapier.

II BOEKHANDEL Gebr. TERLAAK
TED'S CAFE-RESTAURANT

Heden 22 december verhuisd naar
het H.B.S. - CLUBGEBOUW.
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Het AUTOBEDRIJF "NEW-GENE" laat hierbij aan
belanghebbenden weten dat per 31 december 1960 het beheer-
schap zal worden overgedragen aan den Heer E.A. VAN BEEM

De beheerder: E.R. Drion

„M EERZICHT" " "~"

WATERSPORT-CENTRUM CAFE-RESTAURANT
Dagelijks geopend van 08.00 tot 23.00. uur
iedere VRIJDAG GESLOTEN na 18.00 uur

EERSTE KERSTDAE GESLOTEN
! 3279 '

LUCHTPOSXSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag:

Dinsdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Djakarta- Amsterdam-Cs.
Woensdag: Merauke- Tanahmerah.
Donderdag: Wamena.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong.
Zattó-dag: Brak- Manokwari- Sorong-Fakfak- Amsterdam-Cs.- Lae- SydneyVoor nadere inlichtingen telefoonHollandia 296.

Op maandag 26 december (2e Kerst-dag) zal bij tijdige aankomst van hetvliegtuig uit Nederland het postkan-
toor te Hollandia geopend zijn van11.C0 tot 12.00 uur voor de afgifte van
de gewone luchtpoststukken.

De Bijpostkantoren te Hollandia-Binnen en Hollandia-Noordwijk (Dok
II) zullen gesloten zijn.

Telegrammen kunnen van 08.00 tot
09.00 uur worden aangeboden bij de
Radio Bedrijfscentrale.

TE KOOP: Ronde tafel met 4 stoelen
(Pastoe), wasmachine, ijskast 120 Ltr.,
2 klapstoelen, kinderstoel, kinderledi-
kant, cocosmat, Vespa Scooter 150 cc.
PANIS, Pantaiweg 221, tel. 95 Holl-Bin-
nen. 3280

TE KOOP t.e.a.b.
Bos-koelkast 210 ltr., Westminster

hangklok, Schilderij, Kerstversierselen
met electrische verlichting, Leeslamp
m. krantenbak, Rest. Eetservies en
glaswerk, Vazen, Voetenvegers. Pluche
tafelkleed.
FAATZ, Dok IX, no. 4314, tussen 4 — 7
uur. 3278

"De Veerman" van 27 t/m 31 decem-
ber gesloten. Vanaf 2 jaruari voortzet-
ting uitverkoop met 25% korting. 3291

Ook Nederlanders in Sydney en Brisbane
vragen ona;
KETJAP DJAGO en KETJAP DJAWA
Delicious ! Tasteful ! Wonderful !

3292

„DE BOEKENBEURS"
Zak- en Kantooragenda's

Maand- en Omlegkalenders
Vuurwerk.

3293
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