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Gevochten in Kongo
laaien op

Berichten uit de Kongo melden dlat er opnieuw gevechten zijn uitgebro-
ken tussen troepen van kolonel Moboetoe en strijdkrachten welke trouw zijn
gebleven _va_i de afgezette premier Loemoemba. Volgens deze berichten heb-
ben de troepen van de centrale regeringeen strijdmacht van Lotemoemba-ge-
trouwen Stanleystad opgevangen die trachtte in de Evenaarspfrovincie te
infiltreren.

Uit Leopoldstad wordt bericht, dat
75 Loemoemba getrouwen werden ge-
dood tijdens gevochten welke in do
nabijheid van Boemba plaats vond. De
Kongolese regeringstroepen zijn door-
gestoten naar de Evenaarsprovincie, die
een bolwerk is van de aanhangers van
Loemoemba, en daar een stad hebben
bezet.
Uit Katanga komen berichten van ge-
vechten tussen politie en Baluba-krij-
gers in de mijnstad Luena. Volgens de
UNO gezaesd brakeln f'e.le ge-
vechten uil toen de Katangese regering
gisteren, 100 gendarmen Luena lieten
binnentrekken.

Indiase
onafhankelijkheidsdag

Bijna. 800 genodigden hebben in Den
tic -bijgewoond die de

ambassadeur van India heeft gegeven
ter gelegenheid van de onafhankelijk-

an India.
Onder de gasten waren vertegenwoor-

van het Koninklijk Huis, voorts
de minister van Buitenlandse Zaken
en mevrouw Luns en andere leden van
het kabinet met hun echtgenoten, de
gevolmachtigd minister voor Suriname
en mevrouw Post, de voorzitter van de
Eerste Kamer, mr. Jonkman, hoofden
van diplomatieke missies in Den Haag

en afgevaardigden van het Nederlandse
bedrijfsleven.

„Warga negara's” in
Algerije,?

- Het Algerijnse bevrijdingsfronf.is be-
reid tot een redelijke en rechtvaardige
regeling voor de Europeanen die in Al-
gerije wonen.
Het officiële blad van de FLN heeft
gezegd dat de Europeanen nodig zijn
voor de ontwikkeling van het land. Zij

die de Algerijnse nationaliteit willen
aannemen moeten dezelfde rechten en
plichten krijgen als alle anderen. Dit
artikel gaat veel verder dan vroegere
toezeggingen van de Algerijnse opstan-
delingen.

PROTEST
In een brief aan de voorzitter van de

Veiligheidsraad wordt geprotesteerd te-
gen de brute en.onmenselijke behande-
ling van de afgezette premier Loemoem-
ba. Gevraagd wordt dat hij onder de
bescherming van de Verenigde Naties
wordt genomen. De brief zegt dat de-
ze landen geloven dat de gevangenhou-
ding van Loemoemba de verdeeldheid
in Kongo zal verergeren en de vesti-
ging van orde en rust zal blijven ver-
hinderen.
Belg!^ heeft inmiddels een verklaring
van de Verenigde Natiaß verw'orpjen
die zegt dat de Volkerenorganisatie
geen autoriteit heeft cm de invrijheids-
stelling' van acht Belgische soldaten te
eisen, die vorige week door Loemoem-
ba aanhangers werden gevangengeno-,
men in de provincie Klvoe.

UNO-COMMANDANT BEZORGD
De commandant van de UNO-strijd-

krachten, generaal McGuen, zei in Leo-
poldstad dat een kritieke situatie ont-
staat door de formatie van een vreem-
delingenlegioen van zWaarbetaalde
Europese soldaten in Ka/tanga. De gene-
raal zei dat berichten dat zulk e(3n
strijdmacht in Elisabelhstad wordt op-
gebouwd, onderzocht worden. Driehon-
derd Europeanen zouden volgens deze
berichten in 'Elisabethstad zijn met de

sief te bffginnen te-
gen de aanhangers van Loemoemba.
De commandant der Uno-strijdkrachten
in Kongo die op een inspectietocht door
Kongo is geweest zei dat de toestand
ernstig was, doch dat hij toch geloof-
de dat een treffen tussen pro-Loemoem-
ba en anti-Loemoèmba strijdkrachten
te voorkomen was.
De Veiligheidsraad zal woensdag bij

elkaar komen om het debat over Kongo

te hervatten.
De Verenigde Naties hebben namelijk
een verzoek ontvangen voor een bij-
eenkomst van de Veiligheidsraad ter

Icing van de situatie in Kongo.

Dit verzoek werd gedaan door Joego-
slavië, Ceylon, Ghana, Guinee, Marok-
ko en de Verenigde Arabische Repu-

bliek.

Nederl. strijdkrachten
in NG sterk oeneen

Luitenant-admiraal Pi-öpper meent
dat de huidige Nederlandse strijdmacht
op Nederlands Nieuw Guinea stelrk ge-
noeg is om alle Indonesische infiltra-
ties en kleine aanvallen het hoofd te
bieden.
Aan een grootscheepse aanval zal Ne-
derland wel een zware dobber hebben,
maar hij zei nadrukkelijk een dergelijke
aanval onder de huidige omstandighe-
den niet mogelijk te achten. De voorbe-
reidingen daarvoor kunnen in deze tijd
niiet meer ongemerkt aan de wereld
voorbij gaan, aldus' admiraal I*)röpper.

De voorzitter Van het comitee van
Verenigde Chefs van Stavsm keerde za-
terdag in Nederland terug na een be-
zoek van twee en een halve week aan
Nieuw Guinea.
In de Indonesische dreigementen zag
admiraal Pröpper" geen aanleiding om-
de Nederlandse strijdkrachten te ver-
sterken. Dit zijn alleen maar woorden
zo meende hij. Daarmee kan men het
in de politiek ver brengen.

Admiraal Pröpper pleitte wel voor
een zo spoedig mogelijke inschakeling
van Papoea's bij de bescherming van
het land. Het is niet alleen een recht,
maar ook een placht dat de eigen be-
volking haar land: beschermt, zo zei hij.
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Aflossing marineschepen
De jager Amsterdam en het fregat

Piet Hein zullen in de eerste helft van
april uit Nederlands Nieuw Guinea de
thuisreis naar Nederland aanvaarden.
Uit Den Helder vertrekt Ob 13 februari
het fregat Evertsen via Curacao naar
Nederlands Nieuw Guinea, waar het
medio april zal aankomen. Een en an-
der maakt volgens een communiqué van
de Marine Voorlichtingsdienst deel uit
van de normale aflossingen van H.M.
schepen in Nederlands Nieuw Guinea.

Radioprogramma
MAANDAG 30 JANUARI 1961 (49,42 m)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting, 20.15 uur Sportpraatje door Wout
Bouw, 20.20 uur Opera-programma. So-
listen, koor en orkest van de Opera
Comique in Parijs, het geheel olv. Al-
bert Wolff, brengen de lste acte van
"flVTanon" (Jules Mas«jenet), 20.55 uftir
Harry Cold e.z. ensemble, 21.10 uur Wat
de pers ervan zegt, 21.18 uur Ballroom-
orkest olv. Klaas van Beek, 21.40 uur
Uw lievelingsmelodie, door Henk de By
21.55 uur Les Paul, gitaar, 22.10 uur
Liedjes van en door Jelle de Vries, 22.25
uur Don Redman e.z. ridders van de
Ronde Tafel. Intermezzo: Robert Mit-
chum, zang, 22.50 uur Nieuws in het
hort, 23.00 uur Sluiting.

Bakkerij De Boer wil een
redelijke Broodprijs

90 ci is te weinig
Het zou onjuist zijn, als wij, na Bak-

ker Braun aan het woord gelaten te
hebben over de kwektie van de brood-
leverantie in Hollandia Haven onze le-
zers en vooral on_Se lezeressen niet op
de hoogte brachten van het oordeel van
Bakker De Boer over deze kwestie.
Tenslotte is hij het die er nu voor zorgt
dat dit stadsdeel van brood wordt voor-
zien.
Zaterdag schreven wij dat Bakkerij De
Boer voorlopig Brauns klanten fcer wil-
le zal zijn. We blijken hiermee te wei-
nijg gezegd te hebben.
Bakker De Boer verklaarde ons dat hij
alle klanten ten alle tijde zal bedie-
nen. Nog nooit heb ik een klant in de
steek gelaten, zegt hij.

Bakker De Boer is van mening dat
nu is aangetoond, dat de broodprijs
van 90 et. die op initiatief van Braun
tot stand kwam te laag was.
Braun kon het alleen volhouden door
met zijn personeel ondraaglijk lange
arbeidsdagen te maken, en dat is er de
oorzaak van geweest, aldus Bakker De
Boer dat het personeel is weggelopen.
Wat ik wil, zo vervolgt hij is een rede-
lijke broodprijs. Ik hoef geen goud te
verdienen, maar wel een behoorlijke
boterham. Een prijs van 90 et is te
weinig. Ik heb Economische Zaken uit-
genodigd om een kostprijsonderzoek in
mijn bedrij! in te stellen ten behoeve
van een nieuwe broodprijscalculatie. Ik
hoop dat dat voor 25 februari gebeurd
is. In afwachting daarvan laat ik de
prijs op 90 et. E.Z. heeft verklaard van

mening te zijn dat een redelijke brood-
prijs waarschijnlijk tussen 90 en 95
et per brood zou liggen, aldus Bakker
De Boer.
EIGEN BAAS

iin nu we het toch over de brood
bussmess hebben, voegt hij er aan toe,
zet dan meteen in de krant, dat er van
ue gerucmen ais zou mijn bedrijf geheel
in handen van de Nigknij zijn, niets
waar is. Ik doe al jaren op prettige
wijze zaken met de Nigimij, en ik zie
niet in wat damr voor bezwaar tegen
kan zijn, maar ik ben e|gen baas in
mijn bedrijf.

Er is enige tijd geleden sprake van
geweest dat er een N.V. NIBO zou wor-
den opgericht waarin de Nigimij en De
Boer zouden deelnemen.
Maar de plannen gaan niet door, om-
dat men het niet eens kon worden over
de voorwaarden tot participatie.
De aanleiding tot deze N.V. plannen
was, dat de Nigimij in het bezit is van
de ovens van winkel Juliana, die door
De Boer gehuurd worden om brood te
bakken. In plaats van huur zou er een
andere vorm van samenwerking gevon-
den worden, waarbij de bestaande
ovens in een nieuw gebouw zouden
worden gehuisvest.
Het gesprek komt tenslotte op het hui-
dige bedrijf van Bakker De Boer.
In de Bakkerij werken nu tien man,
waarvan twee ploegbazen. Dan is er
nog 9 man werkzaam bij de bezorging
en in de winkel. En ik heb nog nooit
moeilijkheden met mijn personeel ge-
had, merkt Bakker De Boer niet zon-
der trots op.
GEEN VETTE BANKREKENING

Dat E.Z. nu Bakker Braun gaat hel-
pen, zoals zaterdag in de krant stond
vind hij uitstekend, maar hij wil zelf
ook wel eens geholpen worden.
„In november van dit jaar zal Bakkerij
De Boer tien jaar bestaan en in die
tien jaar heb ik alle winst meteen weer
in het bedrijf geïnvesteerd. Ik ben een-
maal met verlof geweest en betaalde
daarvoor met geld waarover ik eerst
nog belasting had betaald. Aan een vet-
te bankrekening in Nederland ben ik
nog niet toegekomen", aldus Bakker De
Boer. „En als het straks eens mis mocht
gaan in Nieuw Guinea, wie neemt dan
mijn bedrijf over? Dit zijn dingen waar
E.Z. eens rekening mee moet houden
als er een broodprijs wordt vastgesteld"

Japans schip opgebracht
De Thayso Fisheries Company in Ja-

pan heeft bekend gemaakt dat een van
haar schepen, de "Banshu Maru" bij
het eiland Ambon is aangehouden door
een Indonesisch oorlogsschip en opge-
bracht naar de haven van Ambon.
Het schip heeft een lading van 1500
ton walvissenvlees en was op weg naar
Japan. Volgens de Japanse maatschap-
pij is er nog niet bekend wat de reden
is voor de opbrenging van de Banshu
Maru.

Jouwe wint medewerking
van Nederl. bedrijfsleven

Naar Radio Nederland meldde, heeft
een studiecommissie die opleidingsmo-
gelijkheden wil scheppen voor een
technische middenstand in Nederlands
Nieuw Guinea (het Studiefonds Mam-
te?) van de vier grote werkgeversorga-
nisaties in Nederland toezegging voor-
steun gekregen.
Dit heeft de heer Nicolaas Jouwe, die
voorzitter is van de commissie, in Den
Haag meegedeeld. Het wordt wenselijk
geacht dat een aantal jonge Papoea's
bij grote bedrijyen te werk zal worden
gesteld, zodat zij in eigen levensonder-
houd kunnen voorzien, 's Avonds kun-
nen zij dan technisch onderwijs volgen.
Aan het Gouvernement in Nederlands
Nieuw Guinea zal worden gevraagd de
uitzendkosten te subsidiëren, die onge-
veer 5000 gulden per leerling zullen be-
dragen.
De heer Jouwe zal 3 februari naar Hol-
landia terugkeren, na ongeveer een
maand in Nederland besprekingen van
velerlei aard te hebben gevoerd. .

Wordt Hollandia geadopteerd
door Den Haag?

Enkele gemeenteraadsleden van Den
Haag hebben voorgesteld om het ste-
delijk centrum Hollandia in Nederlands
Nieuw Guinea te adopteren. De heer
Nicolaas Jouwe heeft op een bijeen-
komst van het oudstrijderslegioen in
Den Haag verklaard, dat hij deze sug-
gestie uit de Haagse gemeenteraad met
graagte heeft ontvangen. Hij zei dat
dit een van de grote mogeliijkheden zal
zijn om de steun van Nederlandse in-
stanties te krijgen voor het vele werk,
dat met het oog op de technische voor-
bereiding van Nieuw Guinea's zelfstan-
digheid, nog moet worden verzet.

Epidemie bedreigt
West Java

De basiscommandant van Djakarta
Kolonel Kusuma, heeft de Indonesische
regering gevraagd, om de overstromin-
gen in West Java als een hationalte
ramp te beschouwen.
De kolonel is juist teruggekeerd van
een inspektietoteht dobr de gettroffen
gebieden. Hij zei dat niettegenstaande
de preventieve maatregelen een epide-
mie de overstroomde gebieden schijnt
te bedreigen. De overstromingen in
West Java hebben meer dan honderd-
duizend mensen dakloos gemaakt entienduizenden hektarenrijstvelden weg-
gespoeld.

Soekarno benoemt
President Soekarno heeft een zeven-

tien man tellend college van uitvoe-
ring ingesteld voor de Nationale Plan-
raad.
Het college zal uitvoering moeten ge-
ven en toezicht moeten houden op de
projekten voor de ontwikkeling van In-
donesië
De voorzitter van de nationale plan-
raad zal tevens voorzitter van het col-
lege van uitvoering zijn.



VERKEERDE INTUITIE
Het typische is, dat vrijwel iedere

leek instinctief verkeerd reageert, wan-
neer zijn wagen in een slip raakt. De
juiste handelingen die, als het ware
automatisch moeten worden uitgevoerd
druisen in tegen 's mensen instinctieve
reactie en daarom is het noodzakelijk
deze kunst te leren.
Hollandia beschikt in tegenstelling tot
Nederland nog niet over zogenaamde
"slipscholen", waar men in niet min-
der dan een dag de kunst kan leren.
Velen zullen bij het horen van "slechts
een dag" de schouders ophalen en me-
nen, dat in zo korte tijd iets dergelijks
niet geleerd kan worden. De praktijk
wijst echter uit, dat dit wel gaat.
En bij deze slipscholen krijgt men zelfs
late/r nog eens de kans om op een. dag
te tonen, dat men de kunst nog niet
verleerd is.
Uiteraard ligt er aan zon cursus een
weloverwogen leerplan ten grondslag.
Men kent een viertal oefermingen die

de cursist in vrijwel elke situatie kun-
nen redden.

Primair is, dat U van de >rem af-
blijft. Dat is iets ontzettend moeiliüks.
Want het komt regelmatig voor, dat een
cursist bij hoog en hij laag na een mis-
lukte oefening beweert niet geremd te
hebben, terwijl zijn voet nog op het
rempedaal rust. Het is t|e matoht der ge-
woonte, waarbij w((j niet meer behoeven
te denken.

Verongelukt vliegtuig
gevonden

Be tussen Djakarta en Bandoeng ver-
miste Dakota van de Indonesische lucht
■^aartmaatschappij Garuda is hoogst-
waarschijnlijk neergestort op een punt
ten noordwesten van Bandoeng. Vlieg-
tuigen hebben daar een wrak ontdekt.
Volgens de minister van Luchtvaart is
de kans op overlevenden gering. Het
toestel had 21 mensen aan boord.

WAT DAN WEL?
De te plegen handelingen bij een ko-

mende slip moeten er precies zo inge-
pompt worden. De leerling mag niet
remmen, maar moet ontkoppelen, dus
juist trappen op het andere pedaal en
dan wordt het een kwestie van tegen-
sturen. Op die manier kan iedere chauf-
feur de grootste moeilijkheid overwin-
nen. Want wie remt, blokkeert zijn wie-len op een gladde weg en de auto wordteen volkomen onbestuurbaar moord-
werktuig. Wanneer ontkoppeld wordt,blijft de wagen bestuurbaar. Gaat hij
door gladheid naar links zwenken, dan
kan men dit door het stuur naar rechts
te draaien corrigeren.
Na enige theorie, waarin het hoe en
waarom uiteengezet wordt, gaat.de can
didaat met de leswagen op de spiegel-
gjadde baan en daar kan het geleerde
in praktijk worden gebracht. Tenslotte
blijkt de cursist al heel, spoedig, hoe
hij in allerlei netelige situaties mees-
ter over zijn wagen kan blijven. Dit
geeft hem meer zelfvertrouwen en daar-
door wordt hij ook onder de moeilijk-
ste omstandigheden een betrouwbaar
rijder.
ledere automobilist die een voorstander
is van "Veilig Verkeer", die het léven
van zichzelf en ajnderen wil sparen,
dient een dergelijke cursus te volgen,
tot grotere veiligheid op de weg. zeg-
gen meer en meer mensen in -Neder-
land.
lets voor de A.M.C.?

Kunt Ual slippen?
Vakkundig een slip opvangen is de kroon op Uw

rijcapaciteiten
Er is geen automobilist die regelma-

tig op de weg is, of hij heeft wel eens
kennis gemaakt met "de slip". De regen
van de afgelopen dagen heeft de we-
gen van Hollandia extra glad gemaakt.
Het nare is, dat een slip altijd onver-
wachts komt. Of de weg en de weersom
standigheden zijn er niet naar, ,dat men
op een slip voorbereid is, of het is wel
het geval, maar dan komt zon slip toch
nog atlijd plotseling.
Het vervelende van zoiets is, dat er
in veel gevallen mensenlevens op het
spel staan, Jjetzij van de inzittenden
van de auto of van medeweggebruikers.
Merkwaardig is, dat iemand wel leert
autorijden, een rijexamen aflegt en dan
gebreveteerd de wegen be|rijdt, doclh
wanneer hij plotseling voor een slip
komt te staan, hopeloos brokken maakt,
althans wanneer het geluk niet een
duchtig woordje meespreekt.
Wil hij de weg veilig berijden, dan
dient de automobilist een cursus ge-
volgt te hebben, waarbij hem geleerd
werd hoe een slip te voorkomen. Want
leren slippen betekent eigenlijk: leren
een slip te voorkomen. De opleiding is
er namelijk op ingesteld de automobi-
list te leren, hoe hij moe|t reageren
wanneer zijn wagen de eerste neiging
vei-toent in een slip te geraken, waar-
door hij dan in staat is deze op te
vangen en zijn weg ongestoord te ver-
volgen.

Opstanden in China
Vluchtelingen die de Portugese be-

zitting Macao op het Chinese vasteland
bereikten, berichten evenals het natio-
listisch Chinese nieuwsbureau, dat er
hongeropstanden zijn uitgebroken in de
door hongersnood geteisterde gebieden
van communistisch China.
Hongerende menigten hebben voedsel-
opslagplaatsen bestormd in het Sang
Wie-district, 150 mijl ten noorden van
Macao. Arrestaties zijn verricht en de
staat van beleg is afgekondigd.
Ook in Zuid-China hebben hongerige
boeren veVzet gepleegd. Arbeiders uit
staalfabrieken hebben vorige maand een
dag gestaakt om kracht bij te zetten
aan hun eis voor meel en rijst.
De communistisch Chinese regering on-
derhandelt momenteel met de Austra-
lische regering over de aankoop van
gerst, nadat reeds grote hoeveelheden
tarwe in Australiö zijn aangekocht.

Korte berichten
(Binnenland)— Het lid van de Nieuw Guinea Raad

voor het Kiesdistrict Sarmi zal benoemd-
worden door de Gouverneur. Ter voor-
bereiding hiervan belegt het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur van Sarmi, de heer
Van Voskuylen, ip een achttal plaat-
sen vergaderingen met "de vertegen-*
woordigéVs van de verschillende groe-
peringen van de bevolking. De eerste
vergadering is dezer dagen in het dorp
Betaf gehouden. De bedoeling hiervan
is om in elke vergadering tot een drietal
aanbevelingen te komen waaruit uit-
eindelijk de Gouverneur een keuze kan
doen.

_■_— In verband met zijn candidaatstel-
ling voor de Nieuw Guinea Raad in
het kiesdistrict Teminaboean is de be-
stuursassistent A. Onim met standplaats
te Genjem, overgeplaatst naar Temi-
naboean.
In zijn plaats wordt de-hoofdbestuurs-
asgistent F.D. Latuny te Teminaboean
overgeplaatst naar de afdeling Hollan-
dia.

— Prof. H.A.P.C. Oomen, verbonden
aan de Gemeentelijke Universiteit te
Amsterdam, heeft zijn tournee van on-
geveer drie maanden door Nieuw Gui-
nea beëindigd. Zondag vertrok profes-
sor Oomen tezamen met de gouverne-
rbentsarts M. van Rhijn voor een be-
zoek van een week naar Port Mores-
by en Keondiawa in Australisch Nieuw
Guinea. Het bezoek wordt gebracht in
het kader van de Australisch-Neder-
landse samenwerking. De problemen,
die met de voedingsdeskundige Dr.
Bailey, van het Department of Public
Health in Port Moresby besproken zul-
len worden, hebben betrekking op het
voedingsonderzoek in beide gebieden.
Na terugkomst uit Australisch Nieuw
Guinea zal Prof. Oomen via Manila
naar Nederland terugkeren.

Brazittie wil ‘Santa mam’
in beslas nemen

De Amerikaanse ambassade in Rio
de Janeiro heeft bekendgemaakt dat de
pogingen om de passagiers van het ge-kaapte Portugese schip "Santa Maria"
in een Braziliaanse haven aan land tebrengen, zijn opgegeven. Gehoopt werd
dat de passagiers het schip zouden kun-
nen verlaten in de Braziliaanse haven
Recife.
De ambassade verklaarde nu dat als
resultaat van de bespreking met de Bra
ziliaanse regering de pogingen om deze
regeling te treffen waren opgegeven.
De woordvoerder van de ambassade zei,
dat de Braziliaanse regering vastbeslo-
ten was beslag op het schip te leggen
en dit aan Portugal terug te geven.
Aangenomen wordt dat de Santa Maria
nog op weg is naar Recife.

Een Portugees fregat en twee torpe-
dobootjagers zijn op weg om de Santa
Marifc te onderscheppen! De Portugese
regeling heeft een formele klacht in-
gediend bij de Interpol, waarin gezegd
wordt dat het passagiersschip is gesto-
len.

(Vervolg op pag. 4.)



id in Nederlan
Ie Indonesische d

i -, Admiraal Pröpper
ird-iets groter dan in Nederland.

er daar dichterbij, maar er
-■dreven geve*

eerd, noch onder de Pa-
bevolking.

— De bailey-brug over de kali Dojo-
Lama in het, Sentanische is door het
wassende water uit ha: ;en ge-
licht. De aanhoudende regel
laatste week h; kali Aw ;
als zij ter pla, dt, in
een snels! romende
derd. Vele bomen zijn ontworteld, door
de stroom mieegevoerd en tegen dfe
brug opgedrukt. Geconstateerd is, dat
de watermassa in het riviertje even-
als in haar zijstrom
genval groter is dan voorheen. Moge-
lijk moet een en ander in verband ge-
bracht worden met het Openkappen van
het bos in het d van
de kali Awai.

— Met het gereedkomen van de aula
tevens gymnastiekzaul is het eerste ge-
deelte van de bouw van de 5-jarige
Bijzondere HBS te Hollandia voltooid.
Schoolgebouw en aula -zijn nu opgele-
verd. Een tweede vleugel zal naar men
hoopt op 1 september a.s. gereed zijn.

Vertiezingsmieuws uit Hollandia
Suweri, die enkele

i candidaat, gesteld werd
van Hollandia Stad in

Guinea Raad heeft zijn can-
uj- ingetrokken, ten gunste van

ndi.

i temen is de vergadering
igavond door de D.V.P.

1 en waar Mr. J.O. de Rijke
I zou voeren, wegens gebrek

Hing niet doorgegaan.

uur vanmiddag eindigde de
termijn waarbinnen candidaten gesteld

>rden voor de zetel van Hol-
landia-Stad in de Nieuw Guinea Raad.

wij vernemen hebben zich in to-
taal 12 candidaten verkiesbaar gesteld,
t.w.:
Awom, !... werkzaam bij Culturele Za-
ken; Boekraad, J.H.G., politierechter;
Carels. H.. werkzaam bij Gezondheids-
zorg: Inury, W., werkzaam bij Cultu-
rele Zaken: Lanta, G.A., Puedikant: Mo-
ri Muzendi, H., Predikant; Ninepat. A.,

bij de Dienst van Financien,
Qtten. A.L.A., werkzaam bij de RWD;
Peppelaar, D.R.. politie-inspecteur; *>Rijke. J.0., particulier; Warómi. F.J.,
aannemer te Hamadi en Waromi, M..
werkzaam bij Kadaster.

Korte berichten
Een Maleise econoom heeft in Can-

berra gezegd, dat de Colomboplanhulp
aan Aziatische landen beter zou kun-
nen worden gebruikt voor scholen en
hulp in de dorpen «Jan aan spectacu-
laire projekten in de grote steden.
De econoom is prof. Engku Asis, hoofd
van de economische faculteit van de
universiteit van Kuala Lumpur. De
professor zei, dat de Aziatische landen
te geneigd waren om de huh gegeven
hulp te spenderen aan veertien-verdie-
pingsgebouwen in de grote steden, in
plaats van aan opvoeding en aan ge-
zondheidszorg en landbouw, 't Zou veel
beter zijn, zo zei Engku Asis, wanneer
de Aziatische regeringen besloten om de
geboden hulp te spenderen aan de bouw
van 2000 scholen per jaar.

(Vervolg van pag. 1) (Vervolg van pag. 3)

GEVRAAGD een .
Ambachtsonderwijzer

i aalbewerking aan de Openbare Lagere Technische School te Hollandia.
I.v.m. de a.s. pensionering van de Heer Wieligmans.

ige practische ervaring in de machinale metaalbewerking vereist.
t volledige inlichtingen over opleiding en ervaring in te die-

nen (zo mogelijk voor 15 februari a.s.) bij de Inspecteur van Onderwijs te
Hollandia.
Datl indiensttreding 1 april a..-..

j Bij rie Afdeling 'Kadaster en Kaartering (D.0.W.) kunnen administratieve
geplaatst in de rang van:

Kler-k KBerk I
kommies Commies 1

i en voor typewerk: op uurloonbasis.
,-htingeh te verkrijgen bij administratie Kadaster, Dok 4.

_-—-__—lil IPH l-lll'l I I lil ——111- ■ _«" - — lil- ■»*W-_-W_----_--__y___---_--_---____________l_W__llll-tl I ■ 111-l|l__l_l 111 Ml ÉIII~|| II M^M-_i

ONTPAKT:
en en tricot, slips en-stretch sokken, Mcisjessport-

bakvisvesten en jumpers, witte en gekleurde sokjes,
Mooie collectie damesvesten, jumpers, blou-

Italiaanse damesslofjes, vele modellen a f 19,50, open schoen-
t. wit, goud, zilver e.a. kleuren, vanaf ’ 29,50, hoge'en halve

hak.

VIJSMA, Witte Olifant.
r ' no.. 3579

TE KOOP:
eethoek, salonzitje bekleed

ird kunstleer, boekenkast, ijskast

" r., Erres

kroonlamp etc.
Wieligmans, Bostean 861, na 5 uur n.m.. 3577

■ 1 en 5 -

wagen
Ir. J,O. de Rij--

no. 3576

OO PRISON'

I

TER

"RUN OF THE ARROW"
ï.UCHT VOOR DE PIJL)

>lor en RKO -( Rod

en Ralph Mecher.
: film. Een man die

pad ging. Een man die de
kon dode;: . . .

toch moest doden.
Rod SJ i zijn grote rol
i die alleen ten strijde
ging-
Macht -kkend, hi
in REK

Murphy, Bill
"THE RED BADGE OF

COURAGE" naar het gelijknamige
boek van Stephen Cranes.
Verwacht in REK: "THE BLUE AN-
GEL" in cinemascope en colbr met Cu-rt
Jurgens.
Heden in REK Holl.-Binnen: "THE RE-
TURN OF JESSE JAMES" met John
Ireland.
Dinsdag in Hollandia-Binnen "RINDU
DAMA'I"
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