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De kwestie Nieuw Guinea
Besprekingen met Oe
Thant zijnafgesloten

Opnieuw dreigende taal in Djakarta

De Nederlandse permanente
vertegenwoordiger bij de Verenig
de Naties, mr. Schürmann heeft
in New Vork verklaard, dat de be
sprekingen die de UNO-secretaris
generaal Oe Thant de afgelopen
weken met Nederlandse en Indone
sische vertegenwoordigers heeft
gevoerd, nu zijn afgesloten; Over
de resultaten van het overleg is
niets bekend gemaakt,

In Indonesië valt sinds gisteren weei
een toenemend aantal dreigende uit-
spraken te constateren met beitrekking

tot de Indonesische aanspraken op wes
tfeilijk Nieuw Guinea.
:Tn Djakarta verklaarde een hoogge-
plaatste Indonesische functionaris, daj
Indonesië nu op korte termijn de eer-
ste golf van "tienduizend vrijwilligers"
naar Westelijk Nieuw Guinea zou brer
gen. De functionaris, kolonel Achmadi,
die secretaris is van de Indonesische
nationale defensieraad, deelde mee dat
e[eze eerste vrijwilligers afkomstig wa-

De ruimtevaart van de Ameri-
kaan John Glenn is opnieuw uit-
gesteld en wel tot dinsdag 13 fe-
bruari. Zaterdag jongstleden werd
de lancering reeds kort voor het
toen vastgesteld tijdstip wegens
slecht weer afgelast. Deskundigen
van het Amerikaanse ruimtevaart-
programma verklaarden dat dit
nieuwe uitstel veroorzaakt was
door technische moeilijkheden in
de Atlas-raket en de bijbehorende
Mercury-capsule.
Aanvankelijk bestond het plan
dat Glenn morgen zou vertrekken.
Glenn toonde zich teleurgesteld
over het nieuwe uitstel.
Hij zei:.dit is een gecompliceerde
aangelegenheid en ik geloof niet
dat we kunnen gaan vliegen voor-
dat alle elementen in het geheel
gereed zijif y

, .

ren van Java en Sumatra
Hij voegde er aan toe, dat andere In-
donesische mannen en vrouwen deze
eerste golf spoedig zouden volgen. Hij
verklaarde dat de vrijwilligers zich ge-
reed moesten houden voor onmiddel-
lijk vertrek naar Nieuw Guinea.

Kolonel Achmadi verklaarde voorts,
dat Indonesië de mogelijkheid om vrij-
willigers uit het buitenland aan te trek
ken in ernstige overweging had geno-
men.

Volgens Indonesische berichten heb-
ben in totaal vijf miljoen Indonesiërs
zich als vrijwilligers opgegeven vooi
de strijd om Westelijk Nieuw Guinea
BEVEL TOT AANVAL

Woordvoerders van de Indone-
sische Marine en Luchtmacht ver
klaarden gisteren, dat Indonesi-
sche zee- en luchtpatrouilles de op
dracht hebben gekregen om alle
Nederlandse schepen die zich in
de Indonesische of de Nieuw Gui-
nese wateren bevinden, aan te val
leri.

De chef-operaties van de Indone-
sische marine, kolonel Sudarmo, ver-
klaarde gisteren in Djakarta op een
persconferentie, dat hij zich aan boord
bevond van een van de 'torpedoboten
die betrokken waren bij het gevecht
met Nederlandse oorlogsschepen bij de
Etnabaai óp 15 januari j.l. Kolonel Su-
darmo verklaarde dat de drie Indone-
sische torpedoboten geen torpedo's bij
zich hadden, omdat ze op inspectiereis
waren.
ACTIVITEIT IN CANBERRA

In ,de Australische hoofdstad
Canberra wordt een toenemende
diplomatieke activiteit geconsta-
teerd, waarbij het Australische
standpunt in de kwestie Nieuw
Guinea op de voorgrond staat.
Dit standpunt houdt in dat er een
vreedzame oplossing voor het ge-
.schil tussen Nederland en Indo-
nesië gevonden moet worden en
dat de mogelijkheid voor de inwo-
ners van Westelijk Nieuw Guinea
wordt geschapen om te zijner tijd
over eigen politieke toekomst te
betrissen, . ...

De Indonesische ambassadeur in Au-:
stralië, brigade-generaail Suadi, is gis-
teren uit Canberra naar Djakarta ver-
trokken. Hij zou met zijn regering het
Austalitrfche ,4tandpunt in de kwestie
Nieuw Guinea gaan bespreken. Hoewel
Suadi plotseling uit Canberra is ver
trokken, kwam zijn vertrek voor waajr
nemers niet geheel onverwa/ehit.

KORTE BERICHTEN

De Wetgevende Vergadering van
Singapore heeft gisteren met 35 teaen
13 stemmen een resolutie aangenomen
ten- gunste van het plan tot stichting
van een federatie van Malaysia.' Drie.
leden waren tijdens de stemming afwe-
zig. De enige oppositie kwam van het
extreem-linkse Socialistische Front.
De premier van Singapore, Lic Kwan
Yoe, beschuldigde aan het eind van het
debat het Socialistische Front ervan
dat zij in deze kwestie de bevelen van
de Indonesische Communistische partij
volgt. lic legde er de nadruk op, dal
er niets anti-Indonesisch is in het plan'
voorheen grote Maleise federatie, maar
zo zei hij, het zou wel in strijd zijn met
de belangen van de Indonesische com-
munistische partij, omdat de commu-
nistische activiteit in de gebieden van
Brits Born.eo rloor de totstandkoming
van de Federatie zal worden, belem
merci
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Misschien deze week nog openbaar
debat NG Raad over zelfbeschikking

College van Gedelegeerden adviseerde
tot Inschakeling hoogste niveau

Naar wij vernemen is het afde-
lingsoverleg van de Nieuw Guinea
Raad over het aan de Nederland-
se regering uit te brengen advies
over de wijze van hantering van
ket zelfbeschikkingsrecht van
West Papoea, bijna voltooid. Dit
overleg' draagt een vertrouwelijk
karakter en heeft als uitgangspunt
een voorbereidend verslag dat
door het College van Gedelegeer-
den van de Raad was opgesteld.
Dit verslag werd tijdens de eerste
bijeenkomst van de plenaire Raad
in de huidige bijzondere zitting
op 22 januari j.l. aan de Raadsle-
den ter hand gesteld.
Uil betrouwbare bron vernemen
wij voorts, dat het openbaar debat

over deze kwestie op zijn vroegst
vrijdag of zaterdag a.s kan wor
den verwacht.
VOORLOPIG VERSLAG

Over het door het College van Ge-
delegeerden uitgebrachte voorlopige
verslag bericht het Algemeen Handelt
blad van 22 januari, in een artikel van
zijn Hoilandiase correspondent 0.a.:

„In een voorbereidend verslag
dat .... door het College van
Gedelegeerden van de Nieuw Gui
nea Raad is uitgebracht, wordt dit
recht (het zelfbeschikkingsrecht)
aldus omschreven: De bevolking
van West Papoea heeft het recht
en naar moet de gelegenheid wor

den gegeven zich in vrijheid uit
te spreken over haar volkenrechte
lijke en staatkundige toekomst.
Het verslag houdt een aanbeveling
in om onder de gezichtshoek van
internationalisatie van het beheer
over West Papoea op de korst mo-
gelijke termijn de aanwezige'
meest ervaren Papoea's op het
hoogste niveau in te schakelen.
Naar verluidt zouden de gedach
ten er naar uitgaan om op zeer
korte termijn drie departementen
door Papoea's te gaan laten behe-
ren.
In politieke kringen van de Pa-
poea's werden hiervoor de depar-
tementen van Binnenlandse Za-
ekn, Culturele Zaken en Sociale
Zaken en Justitie, genoemd.
In dit verband hoort men nu
reeds de namen van respectieve-
lijk Tanggahma, Kaisiepo en Inu-
ry", aldus het Algemeen Handels-
blad.

Korte berichten
De Scandinavische luchtvaartmaat-

schappij SAS ,de Air France en de
Japan Airlines hebben in onderling
Ovi rleg besloten hun aantal vluchten
met DC-81 straalvliegtuigen ov&r de
Noordpool voorlopig tot maart te hal-
veren.
Deze maatregel is noodzakelijk gewor-
den door het betrekkelijke geringe aan-
tal passagiers dat van die vluchten ge-
bruik maakt. De' KLM heeft al eerder
de DC-8 voor poolvluehten afgeschaft
en maakt nu gebruk van DC-7C's. Dit
is echter ook een tijdelijke maatregel.
Er vliegen te veel maatschappijen over
de Noordpool om het gebruik van de
dure DC-8 machines nog langer rend-i-
-bel te doen zijn.

De Indonesische gebieden Djambi
(Sumatra) en Makaesar (Celebes) zijn
ernstig getroffen door overstromingen
en stormen.
In Djambi hebben duizenden mtnser.

hun woningen verlaten en een soortge-
lijke toestand bestaat in het gebied
van Makassar. In Makassar zijn twee
kinderen verdronken. Een Japanse

vrachtboot van achtduizend ton werd
door de harde wind op de kust gezet*

Radioprogramma
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20.00 Klok,, program overzicht nieuws
20.20 Actualiteiten of gram. muzie*.
im^O Teenagerscdrner: samensteljngenn?res?ntatige Bob Meijer 2L35 H*g
koor Sweet Sixteen olv JfL farse-meiier mmv. hét kwintet Jo Bos, 21.30

Machito en zijn Afro-Cubaans ensem-
ble 22.00 Wat de pers er van zegt, 22.10
Melodie en Ritme Lagu dan irama (ned
Maleis) 22.40 Charlie Kunz, piano 22.45
Nieuws in het kort Woord ter overden
king, 23.00 Sluiting.

NIEUWE STAAT VAN MAXIMUM
DETAIL-PRIJZEN

Verscherpt toezicht op naleving

Bij besluit van 23 december
1961 heeft de Directeur van Eco-
nomische Zaken een nieuwe staat
van maximum-detailprijzen vast-
gestëld, de tekst waarvan o.a. via
de Nieuw Guinea Koerier wordt
o -spreid.
Deze staat blijft geldig tot nader
bericht.
Blijkens dit besluit wordt de staat

kracht op de dag, volgende
der aanplakking door de

Hoofden van Plaatselijk Bestuur.
Voor de Noordhavens, inclusief
Sorong, vindt een aanplakking
plaats op 31 januari 1962 en voor
de Zuidhavens uiterlijk op 28 fe-
bruari a.s. zodat de nieuwe prijzen
van kracht zijn op 1 februari resp.

rt 1962 (of zoveel eerder als
de betrokken Residenten wenselijk
zouden achten).

Zoals de naam reeds zegt, bejtreft het
bier maximum-prijzen; men mag geen
hogere, doch uiteraard wel een lagere
prijs In rekening brengen.

Als gebied, waarbinnen deze prijzen
gelden, zijn aangewezen de onderafde-
lingshoofdplaatsen Hollandia, Biak, Se-
roei, Manokwari, Sorong, Doom, Fak-
Fak en Merauke, alsook het district
Sentani. Elders mogen deze prijzen
worden verhoogd met de werkelijke, in
redelijkheid gemaakte opvoerkos'fcen
per verkoopeenheid, vermeerderd me',
ten hoogste lO'/o van die kosten.
Het Prijsaanduidingsbesluit 1960, In
werking getreden op 1 augustus 1960.
blijft ongewijzigd van kracht.
Dit besluit houdt o.a. in dat een aantaj
met name genoemde goederen bij uit-
stalling of ten verkoop aanbieding voor

zien moet zijg van duidelijke prijs-
aanduidingen.
VERSCHERPTE CONTROLE

Namens de Dienst van Economi
sche Zaken werd medegedeeld, dat
aan de Hoofden van Plaatselijk
Bestuur zal worden verzocht ver
scherpt op de nakoming der rege-
lingen terzake toe te zien. Ook
hebben de in de verschillende Re-
sidenties werkzame ambtenaren
van de Afdeling Algemene Econo
mische Zaken van D.E.Z. opdrachl
gekregen overtredingen van het
Pri^saanduidingsbesluit te signa-
leren.

In het mededelingenblad van
de Dienst van Economische Za-
ken werd voorts het volgende be
kend gemaakt:

„Ook de opsporing van prijsovertre-
dingen vanwege de Magistraat bij hei
Landgerech't zal met kracht worden
voortgezet; de Dienst van Economische
Zaken onderhoudt daartoe een nauw
cccitact met voornoemde Magistraat,Intussen zullen alle inwoners van ditland nogmaals langs alle beschikbarevoorlilchtingskanalen worden opge-
wekt van vermoede prijsovertredingen
onmiddellijk kennis ie geven aan daplaatselijke Polïtie-autoriteiten, ofrechtstreeks aan het Bureau Hande)
van de Dienst van Economische Zaken,
Dok II (telf. 249, voorzover Hollandiae.o. betreft).

PETROLEUM
Tenslotte wordt nog medegedeeld

dat de detailprijs van petroleum voor
HoUandia en Hollandia-Binnen Is ge-
bracht op 30 eevs en voor Biak op 33
cent de liter, eveneens Ingaande 1 fe-
bruari 1962.



K.A.P.Z. organiseert examens voor typisten-op-uurloon

Drie categorieen

Onder de gehuwde dames die al dan
niet, voor hele kantoordagen, typewerk
verrichten voor het gouvernement, zijn
enige tijd geleden protesten gerezen
tegen het feit dat ieder die als typiste
op uurloon wordt aangesteld, hetzelfde
salaris cutvangt, nl. f 2,70 per uui
bruto, ongeacht de kwaliteit van hét
werk en de vaardigheid van de typis-
te.
Om aan de gebleken wensen tegemoet
te komen heeft het Kantoor voor Al-
gemene Personele Zaken een differen-
tiatie aangebracht op grond van erva-
ring en andere werkzaamheden, die
voor de taakuitoefening van de betrok-
kenen van belang zijn.
Voortaan zullen de 'tikkende dames
in drie categorién worden onderschei-
den. De reedg aangestelde typisten-op
-uurloon komen allen automatisch in
catagorie 111, de laagst geklassificeer-
de, met het oude salaris van f2,70
bruto per uur.

-Zij die. menen in een hogere klasse
thuis te horen, kunnen een type-exa-

men afleggen om in categorie II en 1
terecht te komen, met salarissen van
respectievelijk f 3,30 en f 3,90 per uur.
Ook zullen alle toekomsUge typistys
op uurloon een examen moeten afleg-
gen.
EISEN

De eisen voor categorie 111 zijn: a,
een minimumsnelheid van 100 aansla-
gen per minuut; b. het kunnen 'typen
van een eenvuodige staat; c. het kun-
nen typen van een brief aan de hand
van een slordig geschreven concept; d.
het kunnen typen van een 'lofschrift
van een brief.
De eisen voor het examen voor de s'u-
pertypisten van catagorie II is zwaar-
der. Hier is de vereiste snelheid 140
aanslagen per minuut; de over te tik-
ken staat is ingewikkelder; de typistes
moeten fouten in het concept kunnen
verbeteren; in het briefafschrift ko-
men moeilijke woorden én uitdrukkin-
gen voor.
De typisten van de hoogste catagorie
(I) hebben het nog moeilijker. Zij moe-
ten behalve alle vereisten van II ook
brieven stenografisch kunnen opnemen
en uitwerken dan wel via de dictafoon
gesproken'brieven kunnen typen.

24, Januari j.l. zetten de eerste
zestien gegadigden zich in de Mu-
lo-zaal te Hollandia achter hun
schrijfmachines, om een gooi te
doen naar deze betere salarisklas-
sen. Naar de heer .J.H.W.C. Boon
van de KAPZ, die belast is met
de organisatie van het e.e.a.. ons
mededeelde, heeft deze eerste
proef ruimschoots bewezen, dat de
klachten die wij hierboven noem-
den, gefundeerd waren.
De typesnelheden varieerden van
37 tot 264 aanslagen per minuut!
Van de vijf dames die zich opga-
ven voor het examen voor cata-
gorie I slaagde er een, nl. mejuf-
frouw C.S.S. Smits, werkzaam op
het Kantoor voor Bevolkingszaken
van de Dienst, van Binnenlandse
Zaken.

De vier anderen bleken weliswaar
niet geschikt; voor deze hoogste klas-
se maar wel voor catagorie II waardoor
zij er toch zestig cent per uur aan bru-
tosalaris op vooruit gaan.
Hetzelfde geldt voor zeven van de elf
dames die slaagden voor het examen
voor categorie 11.
Het examen werd afgenomen door de
heer Boon, die hierbij geaSsisteefrd
werd door mejuffrouw E.C. Noteboom
welke laatste reeds vele typisten heeft
opgeleid.

Het examen van 24 januari was zon
succes, daft naar wegen wórdt gezocht
in de toekomst ook dergelijke examens
buiten Hollandia af te nemen, opdaf
ook de dames elders in West Papoea
kunnen profiteren van betere salaris-
voorwaarden.

Ms. Rotti nam 130 m3
huisraadaan boord

" Naar ons van de zijde van ex-
peaitiebedrijf „Nieuwenhui js
werd medegedeeld, heeft het
vrachtschip „Rotti"' van de stoom
vaartmaatschappij Nederland dat
j.l* zondag de haven van Hollan-
dia verliet en thans op weg is
naar Nederland 130 m3Hoilandia-
se huisraad in zijn ruimen. Dit is
meer dan in rustiger tijden naar
Nederland wordt verscheept. Het
gemiddelde is nl. slechts zestig
kubieke meter.

Ondanks de vele uren dat door het
personeel van het expeditiebedrijf
werd "overgewerkt", is toch nog 1/4
van de inboedels die zich in de haven-
loods bevonden i_4t meegegaan. Dit
restant zal thans worden vervoerd mét
de 'volgende Holland-boot, de Schie-
Lloyd die ongeveer medio februari uit
Hollandia zal vertrekken. Ook dit schip
zal hierdoor een hoger huisraad-gemid-
delde dan normaal halen.

Overigens blijft uit de hoeveelheid
huisraad die thans voor verzending
wordt aangeboden, dat de rust is weer-
gekeerd: de behoefte om dierbare kost-
baarheden in veiligheid te brengen Is
blijkbaar verdwenen.

Opvallend was bij de lading van
de Rotti het grote aantal afzenders.
Terwijl het normale gemiddelde van
_Ö m 3in de regel wordt aangeboden
door tussen de 20 tot 25 afzenders, was
de 130 m3van de Rotti afkomstig van
niet minder dan 92 eigenaars. Een ge-
volg hiervan is weer dat bij "Nieuwen-
hijus" een tekort aan kleine kisten
dreigt, waarin deze kleine inboedeltjes
verpakt moesten worden.

Vertnelding verdient voorts, dat de
premie der molestvereekering voor de
te verzenden goederen kort geleden
drastisch Is verhoogd, namelijk van 3/8
promille *tiot 5 promille.

In Lelden
KIRIHIO'SKAMER TE

HUUR
Spoedig beslissing over

studiebeurs
Den Haag, ANP — De „Nieuwe
Haagse Courant" meldde: De hos-
pita van de Papoeastudent Frits
Kirihio, mevrouw Van Tiggele uit
de Leidse Roodborststraat, gaat
Kirihio's kamer weer te huur aan
bieden. Al meer dan een maand
geleden is de student, vertrokken.
Of, en zo ja, wanneer hij zal te-
rugkomen, heeft hij nooit laten
weten. Al die tijd heeft mevrouw
Van Tiggele geen huur ontvangen.
In Leiden heerst een groot tekort
aan woonruimte voor studenten.

Toen hij vertrok, heeft KiriMo al
zijn bezittingen achtergelaten. „Hij
had moéten zeggen, wanneer hij terug
zou komen" ,meent zijn hospita. Zij
herinnert eraan, dat studenten heel
dikwijls tijdens de academische vakan-
ties geen gebruik maken van hun ka-
mer in de univ ersiteitsstad, maar in
dergelijke gevallen maken zij steedq
een afspraakje met hun hospita over
de betaling van de huur tijdens hun at
wezigheid. Kirihio heeft dit niet gedaan
Hij vertrok met de noorderzon.

Intussen zijn in Leiden de colleges
weer begonnen. Als Kirihio ernst zou
maken met zijn studie, zou hij zich no
weer in Leiden moeten bewinden. Zijn
afwezigheid betekent voor de regering,
die zijn universitaire opleiding bekos-
tigt, een aanwijzing dat hij zijn studie
nier ernstig neemt. Een beslissing ovei
het al dan niet handhaven van Kiri-
hio's beurs valt daarom binnenkort te
verwiachjten, zo verluidt in Den Haag.

NIEUWS IN HET KORT

Gevreesd wordt dat 27 personen maan-
dag om het leven zijn gekomen toener een bom ontplofte in een gebouw van
de speciale Franse veiligheidstroepen
in Algiers. Het gebouw was het hoofd
kwartier van een bijzondere groep vei
ligheidspolitie die onlangs door presi-
dent De Gaulle" naar Algerije was ge-
zonden voor de arrestatie van de lei-ders van de rech't-extremistische Ge-
heime Leger Organisatie.
Het feit dat deze groep in Algiers was
aangekomen werd verondersteld een
staatsgeheim te zijn. De bom was ver-
borgen in een kist met schrijfmachines
die in het gebouw werd afgeleverd.
Er waren in totaal 40 personen in het
gebouw en tot dusverre is slechts van
13 personen bekend dat zij de aanslag
hebben overleefd. Dit is de tweede aan-
val van de Geheime Leger Organisatie
op speciale Franse veiligheidstroepen
in Algerije.

Winkel Wisma JUIST ONTPAKT:
Bijoux, dames- en herenvesten, kinderblouses, jongens-
shorts en kleuterjasjes.



Korte berichten
Indonesië heeft besloten de interna-

tionale jaarbeurs/ in Djakarta uit te
stellen tot 15 september a.s. "teneinde
de deelnemende landen meer gelegen-
heid te geven hun stands voor te berei-
den". De jaarbeurs, die wordt georga-
niseerd door de Indonesische regering
en een particuliere organisatie, zou
oorspronkelijk in juli beginnen

Oe directie der n.v.K.P./VL deelt, mede dat zij i.v.m. de sterk gestegen
exploitatiekosten zich genoodzaakt ziet om met ingang van i maart a>.
de locale vracht- en passage tarieven met circa 10% te verhogen.

De nieuwe tarieven zijn binnenkort op alle K.P.M, agentschappen iet inzage
_M_ai-MC-_M-t«-tM«^»Mg-M-mrti--imiiaimCT-&M^ i i ■__i_Mi»_MM___li_M,Ef~.^^_,_f^S^^^ —1

"Prijsverhoging Benzine en Petroleum en HSD
SHELL NIEUW GUINEA N.V. maakt bekend dat verhoogde

invoerrechten en distributiekosten een herziening van haar detail-
verkoopprijzen per 1 februari a.s. noodzakelijk maken. Voor ben-
zine zal de prijs met 4 cent per liter verhoogd worden tot 43
cent per liter voor de plaatsen Hollandia, Biak en Sorong, en
met gelijke verhogingen voor de buitenplaatsen.
Supersnel.) zal in mindere mate stijgen in prijs en zal in Hollan-
dia en Biak 55 cent per liter gaan kosten en in Manokwari 60 cent

-per liter. i
Voor- petroleum worden alleen de prijzen in Hollandia en Biak
verhoogd tot respectievelijk 30 cent en 35 cent per liter. In de ■buitenplaatsen blijven petroleumprijzen onveranderd.
Voor Shell-Diesoline (hsd) is voorts een verhoging met 1 cent per
liter noodzakelijk gebleken".
'

Winkel 51 Nieuw £)©!. ö
Damesvesten Heren pullovers
Vitrage Wollen sokken
Assortiment BH's Onderjurken
Lakens, slopen Flanellen lakens
Kinderjurkjes Effen linaeus
Bedrukte tinneroy

OP ALLES 10% KORTING

OlElEiftB UiTVIEi^iCOOfP.ii.
Parfum, lotion, geparfumeerde zeep, gezichtspoeder in vol-
ledig kleurenassortiment, talk. In de geuren: TABU, CA-
NOE, 20 CARATS, PLATINE, VOODOO, BOLERO.

LOVÜBLE:
Bustehouders

OPTiLON:
Ritssluitingen (ook wit) in ALLE MATEN
Damesceintuurs, damesporiemonnaies, Damestasjes, kinder-
tasjes.

l_ï_ 'VWmü SLAI-@T OI
mtww *M_, im i_cmmxamaman—_w__wcb_i_*_*'Uiii■iiimmir_w_——■_■_■«iiiiwim iy.wi—iwwM_Mn_—wfT_c_~__giE2_r~:

Het bestuur van de AMC deelt mede, dat haar kantoor met in-
gang van 1 februari 1962 weer op de normale uren geopend is.
Kantooruren maandag t/m. vrijdag 8 — 12 uur v.m.

De Nieuw Guinea Koerier vraagt voor de afdeling administratie
een

VROUWELIJKE KRACHT
Aanmeldingen: Kantoor Nieuw Guinea Koerier, Oranjelaan, Hol-
landia,
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Met blijdschap geven wij kennis'vahde geboorte vnn onze zoon

fyecacd Üieic
G.D. van Gorcum,
N.I, van Gorcum-Latama.
Nancy, Inge, Margi.
Hollandia, 27 januari 1962.

no. 6782

8 FEBRUARI
DIES LEIENAKEN

Nadere inlichtingen:
Mr. J. Plantenga Hla. 40, ts't. 21
Mej. mr. D.K.M Wils, Hla. 410

no. 6752

Judovereniging
"QIEN GOE"

geef! in trainingszaal, zaterdag 3 febr.
a.s.

JUDO DEMONSTRATIE
zaal open vanaf 19.00 uur, begin 19.30
uur, programma tevens toegangsbewijs
a f I,— aan de zaal, Manifestatieter-
rein, verkrijgb;..

Te kuop gevraagd: Scooter, telf 175
testel 25, tussen 18.00 en 20.00 uur.
1 no. 6750

Jihn;}iogramma
rex Theater

vertoont heden 31-1 en morgen 1-2 de
grote film in cinemascope en color.

"OPSTAND DER GLADIATOREN"
met Anna Maria Canale en George
Marehal.
Rome: in de tijd der Romeinen, waar
de gladiator een grote rol speelde. Zie
de machtige gladiatoren in het oude,
Rome. Prachtige opname in kleuren.
Groots, uniek, opwindend en grandioos
in deze film. Duizenden medespelenden.
paden in REK. 18 jaar.
Spoedig de zeer goede western met

"ESCAPE FROM RED ROCK"
Brian Donlevy

14 jaar.
Hollandia-Binnen heden de zeer goede
film: "HEIDE WARE"


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 26 31.01.1962
	De kwestie Nieuw Guinea Besprekingen met Oe Thant zijn afgesloten Opnieuw dreigende taal in Djakarta
	ACTIVITEIT IN CANBERRA
	KORTE BERICHTEN
	Misschien deze week nog openbaar debat NG Raad over zelfbeschikking College van Gedelegeerden adviseerde tot Inschakeling hoogste niveau
	VOORLOPIG VERSLAG
	Korte berichten
	Radioprogramma WOENSDAG 31 JANUARI 1962
	NIEUWE STAAT VAN MAXIMUM DETAIL-PRIJZEN Verscherpt toezicht op naleving
	VERSCHERPTE CONTROLE
	PETROLEUM
	K.A.P.Z. organiseert examens voor typisten-op-uurloon Drie categorieen
	EISEN
	Ms. Rotti nam 130 m3 huisraad aan boord
	In Lelden KIRIHIO'S KAMER TE HUUR Spoedig beslissing over studiebeurs
	NIEUWS IN HET KORT
	Korte berichten

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7


