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President Kennedy spreekt Krachtige taal
Amerikaanse defensie wordt versterf*!

President Kennedy der Verenigde Staten haett onmiddellijke maatrege-
len gelast om de militaire sterkte van Amerika op te voeren met een gewel-
dig programmal dat de Sovjet-Unie en Communistisch China ervan moet over
tpigen dat agressie nutteloos is. De President beloofde voortgezfette Amerikaan
se pogingen om wat hij noemde de voortdurende meedogenloze druk van
de Chinese Communisten in As*ë in toom te houden. PresMent Kennedy
zei dat deze druk de veiligheid van het gehele gebied van India tot Zuid Viet
nam en Laos in gevaar bracht.

De Amerikaanse president sprak in
zijn eerste State of the Union rede
aan het Congres. Hij sprak van een
economisch hulpprogramma, waar de
Sovjet Unie als deelnemer welkom zou
zijn.
De militaire wapenen van de Verenigde
Staten inoefen evenals de nieuwe.stra-
tegie, voortdurend verder worden ont-
wikkeld.
De president zei, dat .de rivaliteit tus-
sen de strijdmachten het moeilijk maak
te om vast te stellen hoe doelmatig de
defensie van Amerika werkte. Hij had
derhalve de minister van Defensie
MacNamara opdracht gegeven het ge-
hele defensiesysteem van Amerika aan
een onderzoek te onöerwerpen.
In afwachting van de voorlopige rap-
porten hieromtrent die eind februari
zullen worden uitgebracht, en naar aan
leiding waarvan de nodige maatrege-
len zullen kunnen worden voorgesteld,
is aan de minister van Defensie op-
dracht gegeven tot uitvoering van drie
belangrijke projekten. Deze zi|n: de
vergroting van de capaciteit der Ver-
enigde Staten op het gebied van het
luchttransport zodat elk transport pro-
bleem naar elke plek op 'Sarde in de
kortst mogelijke t|jd kan worden op-
gelost; ten tweede intensivering en ver
snelling van de productie van polaris-
raketten bewapening, en onmiddellijke
versnelling van de algehele raketten
productie.
In het economisch vlak moet het doel
zijn de opbouw van een gezond en zich
uitbreidende economie voor de gehele
niet-communistische wereld.
GUNSTIG ONTHAAL

De eerste State of the Union-bood-
schap van president ,Kennedy heeft in
westelijke kringen een gunstig onthaal
gevonden. Waarnemers toonden zich zo-
wel verheugd als gerustgesteld dbor
Kennedy's vastberaden houding tegen-
over het internationale communisme.
Radio Moskou gaf in zijn uitzendingen
voor het binnenland een samenvatting

van Kennedy's rede van twee. minuten.
Het persbureau Ta_;s Keëft de boodf-
schap vrijwel volledig weergeven.
De stoorzenders zwegen toen'de rede
werd uitgezonden door de \?ok.e of
America.
BENOEMING

President Kennedy heeft tot hoofdvan het Amerikaanse Bureau voor deruimtevaart benoemd James Webb, voormalig onderminister van Buitenlandse
Zaken onder president Truman. Webbkrijgt de leiding over alle Amerikaan-se ruimtfevaartprojekten, waarbij in-begrepen het Mercury-projekt om eenmens in de ruimte te brengen.

Australische ambssa
deur in Djakarta

naar Canberra
De Australische ambassadeur in Dja-

karta, de heer Patrick Shore is naarCanberra teruggeroepen voor overleg
met de Australische redering inzake de
laatste ontwikkelingen in Indonesië.
Het bezoek van de ambassadeur valt,
naar verluidt, geheel in het normale
schema van verlof en overleg dat lang
te voren is uitgestippeld.
Niettemin staat vast dat de featste ont-

/wikkielingen in Indonesië evenals het
dispuut met Nederland over de toe-
komst vkn Nieuw Guinea diepgaand
in beschouwing genomen zullen worden.

Voor zijn vertrek uit Djakarta had
de heer Shore gesprekken met de In-
donesische leiders over de jongste ont-
wikkelingen.
De ambassadeur zou volgens de cor-
respondent van radio Australië geheel
in staat zijn om volledige gegevens te
verstrekken over kwesties als. de jong-
ste Indonesische wapenaankopen in
Sovjet-Rusland en de beschuldigingen
en tegenbeschuldigingen door woord-
voerders inzake Weet Nieuw Guinea.
Alhoewel Australië de ontwikkelingen
te dien aanzien zeer aandachtig heeft

gevolgd, bestaat niet het gevoel dat
het'gevaar van een irplitaire actie welke
uit het dispuut zou kunnen voortko-
men ernstig is toegenomen.
Aangenomen wordt, dat de ambassa-
deur bij zijn bezoek aan Canberra ook
de voorbereidende maatregelen zal be-
spreken voor het bezoek van de Indo-
nesische minister van Defensie, gene-
raal Nasution, aan Australië.
Aanvankelijk zou generaal Nasution
in januari een bezoek hebben gebracht
aan Australië. Het werd echter uitge-
steld tot april van dit jaar.

Braziliaanse erKenning
voor"SantaMaria"?
De Amerikaanse Schout bij Nacht Al

lan Smith was gisteren uit de Brazi-
liaanse haven Recife onderweg naar
de veelbesproken "Sanjp Maria" voor
een onderhoud met de leider van de
revolutionairen op het schip, kapitein
Galv'ao. De Amerikaanse Iziee-ajfficier
die zich aan boord bevindt van een
Amerikaanse torpedobootjager wil spre
ken over de ontscheping van de 600
passagiers op dé Santa Maria.
De Amerikaanse Marine is er togen
dat deze mensen in volle zee van boord
worden gehaald. Zij achten dit met
het oog op de vele vrouwen en kinde-
ren te gevaarlijk.

(Vervolg op pag. 4)
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VERDRAAGZAAMHEID
Zijn welvaart en pcjitieke stabilih

teit heeft Thailand niet alleen aan de
tfraditionele relaties met het Westen
te danken, een zeer belangrijke factor
is ook de homogeniteit en -verdraagl-

zaamheid van de bevolking,
De raciale en sociale spanningen heb-
ben hier minder scherpe vorm aange-
nomen dan elders in Zuid Oost Azië.
Ook Thailand kent het probleem van
de Chinese kooplieden, die grote in-
vloed uitpefenen op het economische
leven. Siamezen en Chinezen hebben
echter ongeveer dezelfde levenswijze;
onderlinge huwelijken bijvoorbeeld ko-
men veel voor, terwijl in Malaya en
Indonesië het verschil van religie en
levensgewoonten een vreedzaam sa-
menleven zeer bemoeilijkt.
De dominerende positie van de Chine-
zen op economisch terrein wordt in
Thailand niet als al te drukkend onder-
vonden. Er zijn de laatste tijd wel
anti-Chinese maatregelen genomen,
maar deze richten zich in de eerste
plaats tegen de Chinese Volksrepubliek
en niet tegen de Chinezen in het land
zelf.
KONINGSGEZIND

De sogiale tegenstellingen zijn in
Thailand eveneens minder groot dan in
de buurstaten, zodat het communisme
geen vruchtbare voedingsbodem vindt.
Bovenal berust de interne stabiliteit
echter op de algemene verering voor
het koningshuis, Onder de huidige om-
standigheden zou het. moeilijk vallen
om een andere regeringsvorm ingang
te doen vinden; pogingen in die rich-
ting ondernomen hebben het gezag van
de kroon slechts versterkt.

De landbouw is de grondslag van de
welvaart, industrie bezit Thailand vrij-
wel niet, afgeziien van enkele bedrij-
ven in Bangkok, die souveniers voor
de duizenden toeristen vervt*rdigen.
Thailand is een agrarisch land en zal
dat voorlopig wel blijven, aang'ezjen
de algemene tevredenheid de regelring
weinig inleiding geeft om plafinen
voor industrialisatie te maken. Er be-
staat geen behoefte aan gigantische pro-
jecten.

Voetbalbond Hollandia
bestaat 12 jaar

Men schrijft ons
Het was op 24 januari 12 jaar ge-
: de Voetbalbond Hollandia
i voormalige Kota Baroe werd
opgericht. Op die datum in het jaar
1949 begon de eerste competitie onder
leiding van de ambtenaar van Socia-
le Zaken, heer Brenninkmeyer en .de
bekende voetballeider S.A. Abas.
Het is de Voetbalbond Hollandia sinds
haar oprichting bepaald niet steeds voor
de wind gegaan in haar 12-jarige po-
ging om vooral de Papoea-leden op
waardige wijze de nodige sportontwik-
keling bij te brengen.
Dat zij niet helemaal daarin geslaagd
is, kan voornamelijk te wijten zijn
aan het weinige begrip, dat zij vaak
bij de Overheid vonden.
Het beste bewijs is, dat de V.B.H, nog
steeds niet over ótén behoorlijk sport-
terrein beschikt en het ziet er naar
uit, dat het beloofde voetbalveld, in
aanleg te Hollandia-Binnen, niet voor
medio 1962 gereed zal zijn.
Niettegenstaande de vele moeilijkheden
die de bestuursleden ondervinden bij
de uitoefening van hun taak. zien zij
de toekomst niet somber in. Door een
gestadige groei van 18 elftallen bij de
oprichting tot 144 elftalllen met een
totaal van 1892 leden in 1961 kan de
V.B.H, zich de g(robtste voettfalbond
van Nederlands Nieuw Guiniea n'pe-
men.

De voorzitter, D. Stobbe, die reeds
12 jaar als bestuurslid bij de bond
is aangesloten heeft vorklaard spoedig
zijn functie aan een Papoea-sportman
te zullfen overdragen, opdat deze gro-
te organisatie.van sportminnende lands-
kinderen door hen zelf wordt voort-
gezet op de weg naar verder succes.

Thailand, een oase van welvaart en stabiliteit
-Thailand is de énige staat in Zuid

Oost Azië, die in de koloniale periode
zijn onafhankelijkheid heeft weten te
bewaren. Reeds in 1833 kwam een ver-
drag tot stand met de Verenigde Sta-
ten. Een kolonie is Thailand nimmer
geweest, aan welke gelukkige omstam
digheid het valt toe te schrijven dat de
bevolking vrij vatn vooroordelen, open
staat voor moderne westerse invloeden.

Door hun aanpassingsvermogen heb-
ben de Siamezen een hoog welvaarts-
peil bereikt. Ook de politieke banden
met het Westen zijn nauw; Thailand
voert in het kader van de ZOAVO een
anti-communistische politiek; het hoofd
kwartier van deze organisatie is in
Bangkok gevestigd.

TOCH ENKELE PROBLEMEN
Geheel vrij van zorgen is Thailand

intussen niet.
Men vraagt zich af of de nauwe 'bin-
ding met het. Westen op de duur niet
nadelig zal zijn.
Ligt Tjhailand niet te dicht bij China
om zich een zo heftig anti-Chinese hou-
ding te kunnen veroorloven? Als Ame-
rikaanse voorpost en lid van de ZOA-
VO zal het land vroeg of laat moei-
lijkheden met China krijgen en in elk
conflict in Zuid Oost Azië verwikkeld
raken.

Een tweede probleem is van econo-
mische aard: Thailand is te afhanke-
lijk van enkele exportprodukten (rijst,
rubber, verder tinerts en teakhout), die
zeer gevoelig zijn voor fluctuaties op
de wereldmarkt, waarop de regering
geen invloed kan uitoefenen. Zekerheid
of de gunstige economische situatie zal
voortduren, heeft Thailand al evenmin
als alle andere landbouwstaten.

(Han.l«v.sbjaft>

Nieuwtjes uit Nederland
Nagenoeg alle (99%) huisartsen,
(hebben meegewerkt aan een enquête
van de Stichting Bevolkingsbeleid ach-
ten het van belang, dat de patiënten
zich met kwesties op sexueel gebied,
zoals de contraceptie (voorkoming van
zwangerschap) tot hun huisdokter kun-
nen wenden, 93" o van de geënquêteerde
artsen acht- voorlichting over contra-
ceptie een noodzakelijk onderdeel van
de medische hulp. Aan de enquête werd
meegewerkt door 780 van de 1550 Ne-
derlandse huisartsen. Van de 19% dei-
artsen, die alleen de algehele of perio-
dieke onthouding aanvaardbaar achtten,
bleek 99% katholiek, 11% gereformeerd
en 5,3% van een andere gezindte. Van
het totale aantal Nederlandse huisart-
sen is 35,1%, Ned. Hervormd, 15,2%
rooms-katholiek, 8% gereformeerd en
29" o buitenkerkelijk. De anderen be-
horen tot kleinere kerkgenootschappen.

IJmuiden - De Hoogovens in IJmuiden
laten een zeeboot ombouwen tot een
drijvend hotel. Dit hótelsehip dat een
ligplaats in IJmuiden zal krijgen, zal
'onderdak verschaffen aan 350 Italiaan-
se werknemers van de Hoogoven:,

— Het belangrijkste aardoliewingebied
in Nederland ligt niet meer in ZuidOost
Drente, maar in West Nederland nl. in
de driehoek Noordwijk-Werkendam-
Monster. Daar produceert de Nederland
se Aardolie Maatschappij op het ogen-
blik 3400 m3per dag. In Schoonebeek
bedraagt de dagelijkse productie thans
gemiddeld 2800 m3per dag. Het Schoo-
nebekerveld staat wat de produktie be-
treft nog op de derde plaats in West-

Male produktie van de
NAM dekt thans 25° o van de nationa-

ehöeftè.

Amsterdam - Dit jaar zal worden be-
n met de bouv Coen-lJun-
erwijl aan de IJ-tunnel binnen
bare tijd zal worden begonnen.

Dit heeft de minister van Verké
rstaat, drs. Korthals, aan de Twee-

de Kamer meegedeeld. De U-tunnel zal
binnen 6 a 7 jaar gereed zijn.

— Het Starfighter-project heeft Neder
land tot nu toe een verlies bezorgd van
f 576 miljoen. Volgens vage Amerikaan-
se toezeggingen ifiu de Verenigde Sta-
ten op een bestelling van 218 straalja-
gers 118 van deze toestellen gratis Ie"
veren aan Nederland. Het te leveren
aantal is nu echter teruggebracht door
de V.S. op 120 waarvan er 95 voor re-
kening van Nederland komen. Blijkens
Zwitserse onderzoekingen is bovendien
gebleken dat de Franse Mirage straal-
jager superieur is aan de Starfighter.
Dit land heeft dan ook een bestelling
gedaan op het Franse vliegtuig.

Utrecht - Het scheepvaartverkeer op
het Amsterdam-Rijnkanaal is ernstig
gestagneerd doordat ter hoogte van
Utrecht een motorvrachtschip in het
kanaal is gezonken. Het schip was ge-
zonken tengevolge van een botsing met
een ander schip. Honderden binnen-
vaartschepen moeten nu wachten tot
de doorvaart weer vrij is.



Nieuwe Filmordonnantioe van kracht
Geen nakeuring van films voor Nieuw Guinea

— Van onze fljlm]
Met ingang van heden 1 februari 1961

treedt een ordonnantie "houdende be-
palingen met betrekking tot de keuring
en toelating van films" voor Nieuw
Guinea in werking.
Het is kortweg gezegd de langverwach-
te filmordonnantie welke de verouder-
de "Film-ordonnantie 1940" zal gaan
vervangen.
Reeds lang werd de behoefte aan een
ordonnantie gevoeld. In de pers werd
dan ook verschillende malen geatten-
deerd op een aantal onverkwikkelijk-
heden bij de vertoning van films hier
te lande.
Wij .zijn bijzonder verheugd dat de
nieuwe ordonnantie haast letterlijk een
aantal voorstellen van ons volgt, welke
wij in de ''Nieuw Guinea Koerier" op
4 maart van het vorig jaar deden. Een
en ander naar aanleiding van de "acht-
tien jaar en ouder"-film "Attack", wel-
ke in Hollandia voor alle leeftijdsgroe-
pen werd vertoond.
WAT BEHELST DE NIEUWE ORDONNANTIE?

Er zal geen nakeuring komen voor
films, welke op Nieuw Guinea zullen
'worden vertoond. In fejte zullen een-
voudig de normen van de Nederlandse
Centrale Commissie voor Filmkeuring
van kracht worden voor Nieuw Guinea.
Immers de import zal alleen kunnen ge-

schieden uit door de Gouverneur aan-
gewezen tanden, met in achtneming
van de aldaar geldende keuringsnor-
men.
En wij verwachten dat een aantal
Aziatische landen daartoe niet zullen
behoren, hetgeen impliceert dat de im-
porteur welhaast automatisch op Neder-
land zal moeten terugvallen. AI was
het alleen al om het . eenvoudiger be-
talingsverkeer met dat land.

Overigens was het een publiek ge-
heim, dat wat wij gemakshalve "Maleise
Ölrns" noemen, (dus producties uit Ma-
lakka en Indonesië) in verhouding met
films, uit Nederland 'zeer- duur, en daar
door voor de exploitant nauwelijks ren-
dabel waren.
Daarbij kwam dan nog dat na de haus-
se van de eerste Maleise films nu de
belangstelling voor dergelijke films
sterk aan het tanen is.
De nieuwe filmordonnantie houdt dus
in ieite in dat we binnenkort weinig

en Maleise films meer te zien zul-
lenkrijgen.'
Dit lijkt ons persoonlijk geen groot
verlies, vooral omdat door de snelle in
voering van het Nederlands, de jeug-
dige Papoease biosJccopbezcieker bin-

Radioprogramma
WOENSDAG 1 FEBRUARI 1961 (49,42)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Willy Schneider zingt;
20.30 uur Hoorspel; 21.30 uur Jou Bush-
kin, piano e.z. Bleu Angels; 21.50 uut
Maïando e.z. orkest: 22.19 uur Bijtjl
Thomson bespeelt het Wurlitzerpijpor-
gel; 22.35 uur JulietteGreco, zang; 22.50
u»r Nieuws in het kort; 23.00 uur Slui-
ting.

medewerker —nenkort wfinig moeite meer hebben
zal met 't eenvoudige Nederlands van de
voettitels. Want als er iets "basis-Ne-
derlands" is, dan zijn het wel de voet-
titels van de films.

Op de toelating Van personen bij film
voorstellingen waarvan de leeftijd niet
i/n overeenstemming is met de geldende
toegangsbepalingen, zijn z.w\are straf-
fen gesteld.

PRACTISCHE OPLOSSING GEVONDEN

Het aanhouden van de Nederlandse
keuringsnonmen 'lijkt ons inderdaad de
meest practische oplossing van het lo-
cale keurïngsprobieem. Want het is
nauwelijks een kwestie van "omvang-
rijke werkzaamheden verbonden aan
een dergelijke filmkeuring" zoals het
Bureau Voorlichting in haar persmede-
deling over de nieuwe ordonnantie
suggereert; naar het kiezen van aan-
vaardbare normen, en in de meeste
"nietzelfbesturende" gebieden is een
dergelijke keuring een bron van con-
troversen. Als men slechts "positief
keuren" wil, dan moeien alleen films
worden toegelaten, welke "tot heil des
volks" zijn, als men overgaat tot "nega-
tief keuren", dan weert men alleen dat
wat evident gevaar oplevert voor de
openbare orde en de goede zeden.
Z">u men dus op Ni'-uw Guinea werke-
lijk "positief" keuren, dan zouden hoog-
stens twee of drie van de honderd te
importejren films toegelaten kunnen
worden; zou men- '.negatief' keuren
dan zouden een aantal films welke
"slecht" van karakter waren nauwe-
lijks door sterke coupure in "goed"
kunnen worden veranderd.

De Nederlandse Filmkeuring jps vrij
"liberaal" wat gewaagde scènes betreft;
echter de leeftijdsgrenzen wol-den rigo-
rens getrokken. Eenvoudiger gezegd,
men mag veel bloot zien, als men maar
achttien jaar en ouder is.

Aldus kan het voorkomen dat in Am-
sterdam, met zijn circa veertig theaters
slechts tien films "voor alle leeftijden"
zijn, een twintigtal "voor veertien jaar
en ouder".
Wij geloven dat de Nederlandse bepa-
lingen voldoende garantie inhouden,
want het gaat hier immers om de isnge
Papoea. De oudere Papoea bezoekt
slechts sporadisch de bioscoop. c

Wij hadden persoonlijk graag gewjld
dat het Gouvernement nog verder was
gegaan dan slechts het geldend verkla-
ren van de keuringsnormen van het
land van herkomst.
Wij bedoelen dan, gelijk Romeinen 13,
dat de Overheid niet slechts geroepen
is het kwade te Weren, maar tevens
het goede te prijzen.
Het "goede te plrijzen" lijkt ons bij-
voorbeeld daadwerkelijke steun bij de
import van goede jeugdfilms, of een
adhaesie-subsidie beschikbaar te stel-
len , voor een soort Filmliga.
MS|ar mogelijkerwijs ligrt z^ilks toch
op de weg van het particulier initia-
tief.

J.B.

Nood inWestJava
minder acuut

Berichten welke in Djakarta werden
ontvangen uit dé overstroomde gebie-
den van West-Java melden, dat de toe-
stand sedert het weekeinde verbetert.
Weg- en treinverkeer is in vele dis-
tricten hervat. Een volledig verslag
wordt afgewacht van het hoofd van de
afdeling Irrigatie in Bandoeng die mo-
menteel de getroffen gebieden bezoekt.
Voedsel en medicamenten zijn uit Dja-
karta verzonden voor de naar schat-
ting 300.000 slachtoffers van de over-
stroming.

Korte berichten
(Binnenland)

— OP de in Hollahdia ge-
houden ja-arve.-gsüc.r.ring van de Re-
gionale Afdeling van de Arka onder-
girtg het Regionale Bezuur een uit-
breiding. Het nieuwe bestuur is, als
volgt samengesteld: Mr. J.H.G. Boek-
raad, voorzitter: W. Th. Éc-khof, vice-
voorziUer; E. Pcaria, tweede yice-voor-
zitter; M. M'aresch. eerste secrt
H.L.M. Bos tweede secretari.1.: A.P.
Heerës; eerste penningmeester; W.L.P.
J. Mouthaan, tweede penningmeester en
Van Leeuwen en C.-I. van Baaien le-
den.

— In een gartij-vi
PONG te Manokwari, waarbij
zakelijk leden van de Noemfoerse be-
volkingsgroep aanwezig waren, werdeen voorman van die groep candidaat
gesteld voor de Nieuw Guinea Raad.
Het is Zacharias Ruinbekwam. die tot
op heden alleen bekendheid genoot als
vice-vporzitter van een coöperatie.
De andere partijen in Manokwari 'zou-
den vorige week eveneens hun candi-daat stellen.

— De Raad van de Zending der Ne-
derlands Hervormde Kerken te Oegst-
geest heeft tot Algemeen Schoolbeheer-
der van de zendingsscholen in Nieuw
Guinea benoemd de heer G. van denHoven van Genderen, momenteel met
verlof in Nederland. De heer Van den
Hoven zal medio juni naar Nieuw Gui-
nea vertrekken. De nieuwe Algemeen
Schoblbefrieerder is reeds sinds 193ff
in dienst van de zending der Neder-
lands Hervormde Kerken en vervulde
tot juni 1960 verschillende functies op
het gebied van onderwijs en lektuur-
verspreiding in Indonesië. De tegen-
woordige Algemeen Schoolbeheerder in
Nieuw Guinea, de heer P. de Bruin,
zal nog een jaar samenwerken met d«
njieuwe schooljaeheerder, waarn© hij
zijn werkzaamheden hier te lande zal
beëindigen en met verlof naar Neder-
land zal vertrekken. De heer De Bruin
is reeds sedert januari 1951 Algemeen
Schoolbeheerder van de zendingsscho-
len op Nieuw Guinea. Voordien", van
begin '48 tot eind '50 was hij in die
functie in de Noord Molukken werk-
zaam met standplaats Halmaheira.



Er is evenwel goede hoop dat de Santa
Maria de haven van Recife kan bin-
nenlopen zonder dat ,het schip in be-
slag wordt genomen.
Volgens de gouverneur van de provin-
cie waartoe Recife behoort, is de nieu-
we Braziliaanse president Quadros van
plan de revolutionairen op de Santa
Maria de rechten van oorlogsvoerenden
toe te kennen. Quadros werd gisteren
geïnstalleerd.

\

Verkiezingsnieuws
uit Hollandia

Naar wij vernemen hebben zich twee
autochtone cahdidaten voor de zetel
van Hollandia-Stad in de Nieuw Gui-

nea Raad terug getrokken.
Het zijn de heren L. Awotn en GA.
Lanta, die hun candidatuur beschikbaar
stelden ten gunste van Ds. Mori Mu-

zendi. Het aantal candidaten (dat op

de laatste dagen van de daartoe gestel-
de periode plotseling tot 12 steeg) is
daarmee weer gedaald tot tien.

QUICK .... VOETBALSCHOEHEN S
maat 5 t.m. 11

Gerectificeerde prijzen f. 17.50
fa 20 50

In MANOKWARI - BIAK - HOLLANDIA. DE MEEST GEBRUIKTE VOETBALSCHOEN !
<*__-_.:.-—'—-"-: ■'""-wJTV-rTini-rriirir-i.n rin-im-ir_nn_- _ .__■_-<______■■»____—n_n_____—_—— nH__i________i ——————

Het Kantoor voor Bevolkingszaken vraagt voor directe indiensttreding: 1
«_»**« asctislonle V°'or de bibliol3heek (vereiste het be-
cc" <K-*""»"""»■"«»»*="■

■__"___- Zlt van een Mulo-diploma; ervaring
met wetenschappelijke bibliotheek j

strekt tot aanbevelihg). -i
©on COmmieS dan wel een typiste op uurloon.

Aanmelden ten kantore te Dok 11.

Bij de Onderafdeling Veeteelt kan worden geplaatst: s

/ Veeteeltopziener
Gegadigden moeten enige theoretische kennis en voldoende practische er-
varing over de veehouderij in de tas pen bezitten.
Sollicitaties: Dienst Economische __»aken - Dok 11, Höllajadi.a.

Restaurant Uictorie
voorheen TANTE OEN A.P.O.
Geopend met ingang van 2 februari '61

no. 3598
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MEDEDELING
FEROUGE K.F. (De Brilleman) deelt
zijn geachte clientèle mede, dat hij per'
1 februari is verhuisd naar Cycloop-
straat, Hollandia-Binnen.
Bezoekdagen zijn dinsdags en vrijdags,
van 16.00 uur tot 19.08 uur.

no. 3620

Het Electricite'Jtswezen maakt bekend
dat i.v.m. werkzaamheden aan het net
gelegen tussen de Jarmoch Centrale en
begin van de Öranjelaan, de electrici-
teitsverbruikers in dit gebied van
stroomvoorziening verstoken zullen zijn
van 12.00 uur tot I#.oo t*ur op donder-
dag 2 februari 1-961.
3>ij slecht weer apllen de werkzaam-
heden worden uitgesteld.

TE KOOP:
FIAT 1100 Sedan model 1959

In zeer goede conditie
H. KESSING, Tasangka of 's morgfens
telf. 247 Dok 11.

no. 3621

filmprogramma
REK THEATER

Heden l-,2 en donderdag 2-2 de film
naar het gelijknamige boek van Stephen
Cranes:

"THE RED BAD OF COURAGE"
met Audie Murphy, BiM Mauldin en
John Huston. s
Een greots verhaal over Amerika uit
de tijd der Burgeroorlog. Heden in REK
Spoedig in REK: "DE BLAUWE EN-
GEL" met Curt Jurgens in Cinema-
scope.
Verwacht in REK: "A CAT ON A HOT
TIN" met Liz Taylor, Paul Newman en
Burl Ives.
REK Hollandia Binnen heden 1-1 de
fiilm met Rod Steiger "RUN FOR, THE
ARROW"

ORIËNT THEATER
\

vertoont heden 1-2 en morgen 2tJ 2
Anthony Quinn en Shirley Booth, twee
grote karakterspelers in Paramount's
beklemmende filmverhaal

"HOT SPELL"
Co-9tarring: Shirley Mac Laine.
Een jong meisje tart elke conventie en
alles wat haar in de weg staat. Een
emotionele film.
Holl.-Binnen 2-2: "LTNTRUSA" met
Amecfeo Nazari.
Sentani morgen 2-2: "LES HEROS
SONT FATIQUES" met Yves Montand.

" ——______ ~~ '' - ~z
| Sorongse TAHU- en TEMPE-fabriek recommandeert zich tot het leveren. van Ta.hu en of Tempe ook op zon- en feestdagen. Ter voorkoming van |I teleurstellingen, stellen wij het zeer op prijs, indien UUw bestellinig een: dag van te voren opgeeft via telf. Hlb. 165.

no. 3603 |

Jachturienden
MIJN HARTELIJKE DANK

TOKEH
no. 3611

(Vervolg van pag. 1)

BAKKERIJ DE BOER
ESPRESSO KOFFIE

VERRUKKELIJK!
EEN KEER GEPROBEERD

ALTIJD BEGEERD.
"9=== M =====
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