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UNO-debat over Kongo verdaagd
Neutralisten steunen

Loemoemba
De Veiligheidsraad heeft het de-

bat ovea- Kongo verdaagd tot volgende
week dinsdag, om de grote mogendhe-
den tijd te geven een voorstel van se-
cretaris generaal Hammarskjoeld te
bestuderen. Eerder deze week vroeg
Hammarskjoeld namelijk machtiging
aan de Veiligheidsraad om het Kongo-
lese leger te Teorglaniseren. Hij wil
daarmee voorkomen dat dei strijdmacht
zich zou mengen in het politiek coiï(-
flict in Kongo. Dag Hammjarskjpeld
zei, dat het leger zelve een bedreiging
Vormde voor de handhaving van wet
en orde.

Zowel India als Ceylon hebben voor-
stellen in de Veiligheidsraad ingediend
om de Kongolese troepen te ontwape-
nen.
Het. Ceylonnese voorstel sprak echter
alleen van de troepen van kolonel Mo-
boetoe. Bovendien zouden alle politie-
ke gevangenen, waaronder Loemoemba
in vrijheid gesteld moeten worden, en
alle Belgische militairen zouden het
land moeten verlaten. o
De Indiase gedelegeerde verklaarde in
de raad dat de huidige Kongolese re-
gering (van Moboetoe) noch de wil heeft
noch bij machte is om de doelstellin-
gen van de Verenigde Naties in Kongo
ten uitvoer te leggen.
OUDE KRITIEK

De Russische afgevaardigde, Zorin,
heeft de Sovj et-kritiek op secretaris-
generaal Hammarskjoeld en België met
betrekking tot Kongo hernieuwd.
Hammarskjoeld kreeg het verwijt, dat
hij in zijn houding tegenover de ge-
beurtenissen in Kongo bevooroordeeld
was en dat hij niet krachtig genoeg
was opgetreden tegen de Belgische ac-
tiviteiten.
België werd door Zorin bepchuTdigd
van interventie ten nadele van wat de
Rusisehe afgevaardigde noemde, de'
wettige regering van Loemoemba.
Zorin liet zich echter opmerkelijk mild
uit tegenover de Verenigde Staten. De
aankondigingvan Kennedy dat de Ame-
rikaanse politiek tegenover Kongo zou
worden herzien had bij hem hoopvolle
verwachtingen gewekt.
Andere sprekers waren de afgevaar-
digden van Ceylon, Mali,'lndia, Marok-
ko, die pleitten voor herstel van Loc-

moemba's regering en bijeenroeping van
het Kongolese parlement.

LEEDWEZEN
Op een persconferentie na afloop van
de bijeenkomst sprak de Amerikaanse
afgevaardigde zijn leedwezen uit over
de kritiek van Zorin op Hammarskjoeld
die hij ongerechtvaardigd noemde. Het
ware beter geweest, zei Stevenson, als
de Russische afgevaardigde construc-
tief had gereageerd op Hammarskjoeld
verzoek om volmachten voor de reor-
ganisatie van het Kongolese leger.

De Belgische afgevaardigde ontken-
de de Russische beschuldiging, da-Jj de
Belgische strijdkrachten «n het man-
daatgebied Ruanda Urundi zouden zijn
versterkt. Hij verklaarde integendeel
dal) de Belgische strijdkrachten van 3
battailjonq waren teruggebracht op 2
bataljons plus 2 compagniën.
De Amerikaanse luchtmacht zal vol-
gende week 120 Maleise soldaten u.t
Singapore naar Kongo overbrengen ter
versterking van de UNO-strijdkrachten
in Kongo. Een woordvoerder van de
Amerikaanse luchtmacht verklaarde,
dat sinds vorig jaar juli de Amerikaan-
se luchtmacht soldaten van 16 landen
naar Kongo had vervoerd.

Wegens opruiing van autochtonen in TP/NG

Cooperveroordeeld tottwee maanden
In Port Moresby is de voormalige

ambtenaar van het Gouvernement van
Australisch Nieuw Guftnea, Brian Leo-
nard Cooper, veroordeeld tot twee
maanden gevangenisstraf, wegens po-
gingen om de bevolking van het dis-
trict Madang tegen het bestuur op te
ruien.

Cooper die 24 ja)ar oud is, ontkende het
hem tenlaste gelegde.

De beschuldiging had in het bijzonder
betrekking op enkele toespraken van
Cooper. waarin hij de bevolking zou
hebben aangespoord om zich meester

te maken van het wapendepot en de
Sterke drank in Madang, het vliegveld

onbruikbaar te maken en de Europea-

nen naar huis te sturen. Hij zou ook
de verzekering gegeven hebben, dat
China en Rusland terstond hulp zou-

Ipx\ Hii --
Kongolezen als voorbeeld voor do in-

woners van Madang.

Een aantal autochtonen van Madang

deed aangifte van wat Cooper gezegd
zou hebben.
Tijdens de zittingen van vorige week
werden tal van autochtone getuigen uit
Madang gehoord door het Suprème
Court in Port Moresby.
Cooper, die het tenlaste gelegde ont-
kende verdedigde zich door er op te
wijzen dat verscheidene woorden in het
Pidgin Engels een andere betekenis
hadden dan in het officiële Engels,
waardoor men de strekking van zijn
woorden verkeerd zou hebben weerge-
geven.
Het Suprème Court te Port Moresby
werd voorgezeten door Suprème Jus-
tice Mann. Het was voor het eer'slt
in de geschieden^ van Australisch
Nieuw Guinea dat het Suprème Court
in vol ornaat zitting hield. Zowel Jïts-
tice Mann als de raadsleden droegen
toga en pruik, overeenkomstig de Brit-

( se tradities. Justice Mann sprak de hoop
uit dat ook voortaan de zittingen in

';: vinden. "De publieke belangstelling voor
pre. : Cooper is steeds zeer

i-weest:

Avontuur met senta Maria ten einde
Propagandastunt

Het avontuur met het door Portugese
revolutionairen gekaapte Polrtugese
passagiersschip Santa Maria is. na 13
dagen van spanning zo goed als ten-
einde. Na de deb'arkatie in de Brazili-
aanse haven Recife van d^_ 560 passa-
giers en de 360 bemanningsleden, heeft
de rebellenleider, kapitein Galvao, toe-
gegeven dat het dwaasheid zou zijn,
om weer' met het onbewapende schip
zee te kiezen. Buitengaats liggen Por-
tugese en Spaanse oorlogsschepen kkwr
om cle Santa Maria op te vangen. Bo-
vendien, ze'; Galvao, dat mlaar vier van
zijn aanhangers iets afwisten van na-
vigatie.

Het Braziliaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat
het schip aan de Braziliaanse marine
zou worden overgedragen. Daarna zou
de status van het, schip worden bepaald
op grond van de Braziliaanse wetge-

ving. Op dat ogenblik varen al 30 Bra-
ziliaanse mariniers aan boord.
U.P.I. meldt' dat het verhaal van de
Santa Maria eindigde in bloedvergieten
tussen de bemanningsleden en de mui-
ters, toen het schip meerde.
Galvao heeft met zijn rebellen inmid-
dels politiek asyl in Brazilië gekregen.

BOODSCHAP
In een boodschap aan het Portugese

volk heeft hij uitgelegd, dat zijn actie
was, bedoeld als het begin van een re-
v< lutie' tegen de dictatoriale regimes in
Portugal en Spanje. Galvao zei te stre-
ven naar een vernietiging van de hui-
dige sociale orde in het Portugal van
Salazar, naar hervorming van het grond
bezit en afschaffing van de aandelen-
speculatie.
Galvao, die ontkende contacten te heb-
ben met het revolutionaire Cuba of
de communisten, meende dat de Santa
Maria-actie had aangetoond, dat dic-
tator Salazar niet onkwetsbaar was.
VERPLICHTINGEN

De directie van de scheepvaartmaat-
schappij waartoe de Santa Maria be-
hoojt, heeft verklaard haar verplich-
tingen tegenover de passagiers te zul-
len nakomen en de Spanjaarden en Por-
tugezen per schip naar- huis te zullen
brengen. De Amerikanen en de passa-
giers van andere nationaliteit zullen
per schip of per vliegtuig naar Miami-
Florida worden overgebracht.
Een zusterschip van de Santa .Maria, de
Vera Cruz, werd gisteren in wecjfe ver-
wacht.

NEDERLANDERS AL WEERTUIS
Gisternacht is een speciaal KI.-1,/r

s*-__i ~.~. do Nederlandse oassaffiers van
de Santa Maria uit Recife vertro
Zij werden vanochtend op Schiphol ver-
wacht. Allen maken het goed.

CESSNA BIJ WAGHETE
VERONGELUKT

Drie der vier inzittenden zwaar gewond
Gistermiddag- osn hajf drie is ,een

Cessna 180 van de Miluva (Missie
Luchtvaart) met vier inzittenden kort
na de start van het vliegveld van Wa-
ghete (bij de Wïsselmeren) neergjestolrt
en in drie stukken gebroken. Het toe-
stel werd bestuurd door de bekende
piloot, Pater Verheyen. Ejè andere in-
zittenden waren Pater Bruinsma, pa-
ter Smits en( de heer TJi. Jansen, leider
van het onderwijsexperiment Neder-
lands aan de Wisselmeren en wioon-
achtig te Enarotali

Volgens de eerste berichten hebben
twee van de inzittenden (wie is ons
nog niet bekend) een schedelbasisl'rac-
tuur opgelopen en een ander een kaak-
fractuur en een hersenschudding.
De Gouvernementsarts Ten Brink is
dadelijk nadat het ongeluk plaats vond
met een Beaver van Enarotali naar Wa-
ghete gevlogen om eerste hulp te verle-
nen. Ook een loper is terstond uit Ena-
rotali naar Waghete gegaan.
Men hoopte de gewonden gisteren nog
naar Biak te kunnen vervoeren, waai-
de chirurg Dr. Wester op dat moment

vertoefde. Door het slechte weer moest
dit plan echter onuitgevoerd blijven.

Als de weersomstandigheden ongunstig
blijven, zal Dr. Wester naar Waghete

gaan om ter plaatse medische hulp te

verlenen. _ ' ,
Over de oorzaak van het ongeluk be-
reikten ofis nog geen betrouwbare me-
dedelingen. Naar wij vernemen zou
vandaag een deskundige van Burger-

luchtvaart uit Hollandia naar Waghete
vliegen om een onderzoek in te stellen

Lachziekte in TP/NG
Radio Nederland meldt, dat een (ons

onbekende) stam in Australisch Nieuw
Guinea sterk is aangetast door de zo-
genaamde lachziekte. Dit is geconsta-

teerd door de Lutherse wereldfedera-
tie, die zendingswerk in TPNG ver-
richt.
De zendingsartsen hebben tot dusver
weinig hoop een geneesmiddel tegen

deze ziekte te vinden. De lachziekte
openbaart zich door een steeds toene-
mende duizeligheid bij de patiënt. Na
vier maanden is er van lopen geen
sprake meer. dan komt een stadium dat
het slachtoffer niet meer kan eten of
drinken Het einde komt meestal tegen

de negende maand. De patiënt begint

dan te lachen, wat de naam van de
ziekte verklaard. Onder de genoemde
stam is de lachziekte verantwoordelijk

voor de helft van de sterfgevallen b...
de vrouwen en voor een tiende van die
bij de mannen.

Goede Geldbesteding
Vier autochtonen afkomstig van de

Marham Vallei, ongeveer 35 Km van
Lae in Australisch Nieuw Guinea ont-
vingen van het Gouvernement van
TPNG een bedrag van £ 12000 (ongei-

veer 100 000 gulden) voor een bosop-

stand dat geschikt was voor de hout-
zagerijen. Na overleg met het Bestuur

hoe zij dit -geld zouden beleggen of
gebruiken, besloten zij om een Merce-

des Benz 322 Truck te kopen voor een
bedrag van £ 3.200. Daarmee gaan zij

een vrachtdienst onderhouden tussen
Lae en Kainantu een traject van ruim

honderd mijl terwijl ook andere plaat-

sen die op het wegennet in het betref-

fende gebied zijn aangesloten zullen
worden aangedaan.

Grootste Transactie
De' Canadese regering heeft van com-

munistisch China een bestelling gekre-
gen van achtentwintig miljoen schepel

tarwe en meer dan 12 miljoen'schepel
oerst De Canadese minister van Land-
bouw. Hamilton, verklaarde dat de ge-
sloten overeenkomst de grootste trans-
actie uit de wereldgeschiedenis inhield.
Hij zei dat het graan in de eerstko-
mende maanden naar China zou wor-
den verscheept.
De transactie wordt gezien als het ge-
volg van de bezoeken van een verte-
genwoordiger van de Canadese Kamer
van Graanhandelaren in 1958 en 1960
r .,n China,

spreekt
ms** *M* tf-, O. BO^lCi^A__^_D

op een Openbare Vergadering in het
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A.M.C. gaat nieuw kantoor bouwen
Obligatelening om de bouwkosten te dekken
Hr?.a^ C" AUtO" en-Motor Club, teHollandia is aan een nieuwe behuizing

"«' ♦ ? r,
teSenwo°rdige gebouwtje,naast de Oranje Garage, lijkt van bui-ten nog heel wat, maar dit oude op-trekje dat nog uit de Amerikaanse ba-sistijd stamt, is dodr de rajap aange-tast en erg vervallen, zoals ons dooreen bestuurslid van de AMC werd mee-gedeeld. Bovendien is de club er sindslang uitgegroeid. Door bemiddeling vande Resident kreeg men voor o.a. het

onderbrengen van de vele publicaties
op verkeersgebied de beschikking over
de voormalige KPM-loods tegenover*
het KroonduiS-kantoor, echter onder
conditie dat wanneer tot het afbreken
van dit hele wrakke winkelbuurtje kon
worden overgegaan, de AMC binnen
vierentwintig uur het veld zou ruimen.

' !

Omdat wij als zeer spits bekend staan
zijn in de afgelopen week natuurlijk
heel wat candidaten voor de Nieuw
Guinea Raad bij ons aan huis geweest.
Wij wisten het op den duur al ... .
Als er schuchter aan de deur geklopt
werd dan riepen wij al: „Kom maar
binnen met je knecht, want we zitten
al weer helemaal recht". Want slimme
jongens komen altijd met zn tweeën.
Zaten ze met een glaasje bier en stoti-
terden ze wat, dan grepen wij in en
zeiden achteloos: „Slagzinnen zeker hé,
stunts en al die flauwe kul meer?"
En ze bekenden allemaal schuchter:
„Ja, als je helpen kunt "Nou, helpen kunnen we (haast) altijd
op Nieuw Guinea.
We stelden Pandita Mori het volgende
voor: Laat een mooi kaartje drukken,
fijne, sierletters op geschept Oud Hol-
lands papier met volgende tekst:

SOLI DEO GLORI
STEMT PANDITA MORI . . .

En dan gewoon 's zondags uitdelen op
de daarvoor bestemde plaats ....
Maar hij trapte er niet zo maar in . . .
Hij moest nog eerst effe zijn adviseurs
waarschuwen.
Een ander, die overigens niet bij ons
kwam, maar die toch te algemeen be-
kend is om te worden overgeslagen,
stellen w-iji hierbij het volgende voor:

blijvers,
van de wieg tot het nieuw
guinea graf
begeleid door meester
Olaf ....

En omdat onderlaatst in onze eigen
-st (rat kabar om geld gevraagd werd

een bepaalde kandidaat, dachten
an de volgende vlammende regels:

GOEDE (Boek) RAAD IS DUUR
GAUDEAMUS IGITUR ")

Voor weer een ander dachten we:
HET TEMPO VAN DE ERWEE-
DEE
BRENG 'K IN DE RAAD VAN
NIEUW GUINEE
GOEDE HUIZEN EN GEEN KROT-
TEN
STEMT UW TOEGENEGEN OTTEN

goföde vriend David Peppölaar
: wij het volgende toe:

HE. PEH, ALS JE VRAAG: "NAAR
WAAAAAAR!"
TJOBAH, JE STEM SI PEPPE-
LAAR.

toen we al die gemene pblitieke-
xig'neic.'e.s uitgedacht hebben, begonnen
we eigenlijk van onszelf te spugen. We

Toon Hermans op-
"n toen hij zong:

LIEVE MENSEN, BEMIN VOORAL
ELKANDER,
EN KIJK NIET NAAR DE VROU-
WEN VAN EEN ANDER

toen dachten we: Hé ja, als we dat nou
eens allemaal konsekwent deden, dan
tiaddei hele kluppie kandidaten

Nu de winkelgalerij haar voltooiing
nadert, ziet het er naar uit dat dit
moment niet lang meer op zich zal
laten wachten.
Aan alle kanten is het dus hoog tijd
dat de AMC een ander heenkomen
zoekt.

SLAGZINNEN .

EEN EIGEN GEBOUW
Het bestuur van de AMC heeft de

hoofden bij elkaar gestoken om zich
te beraden over een nieuw gebouwtje
want daar moet het toch naar toe. Men
werd het eens over een ontwerp van
de middelbaar technisch ambtenaar bij
de RWD W.H. Eggen.
Het nieuwe gebouw dat door de Am-
sterdamsche Ballast Maatschappij zal
worden uitgevoerd zal verschillende
ruimten bevatten, het grootste gedeelte
van de 80 m 2grondoppervlak zal in
beslag worden genomen. door een ver-
gaderzaal tevens verkeerscentrum. Dit
verkeerscentrum beantwoordt aan een
bijzonder nuttig doel; daar kunnen nl.
theoretische voorexamens worden afge-
legd door hen die van plan zijn hun
rijbewijs te gaan halen.

De AMC is dalarvoor goed ingericht;
ment bezit borden waar, door middel
van magneten, alle mogelijke vérkeers-
sit-uailies kunnen warden nagebootst,
maquettes, verkeersborden enz. enz.

Daarnaast zal het gebouwtje een ma-
gazijn bevatten waar alle Verkeers-
publicaties en andere paperassen kun-
nen worden opgeborgen. En tenslotte
nog een klein kantoortje voor het ver-
strekken van papieren, het geven van
inlichtingen etc.
MAAR....BOUWEN IS DUUR

Wanneer men bedenkt dat de A.M.C.
480 leden telt die jaarlijks maximaal
f 40.— contributie betalen, dan zal het
duidelijk zijn, dat het financieren van
een eigen gebouw een zware dobber is.
Van de benodigde f 20.000.— blijkt de
club f 12.000.- direct zelf te kunnen
fourneren. In een vergadering in de
MULO-zaal werd met de leden overlegd
hoe men het beste de resterende f 3000.-
-bij elkaar kan krijgen. Hoewel het
waarschijnlijk wel mogelijk zou zijn
dit bedrag van de bank te lenen, waar-
voor het Gouvernement borg zou kun-
nen staan, vond men dit toch geen ge-
lukkige oplossing.

Besloten werd een obligatielening uit
te schrijven, met een rente van 3*/» en

Overleg Zending
en Missie

Naar De Tifa bericht, hébben vorige
week enkele leidende persoonlijkheden
van de Zending en Missie op Nieuw
Guinea elkaar in Friesland ontmoet,
waar ze de gemeenschappelijke proble^-
men op openhartige wijze bespraken.
Van de zijde van de Raad voor de Zen-
ding te Oegstgeest namen aan dit ge-
sprek deel: de secretaris, Dr. G.P.H.
Locher en de beide zendingspredikan-
ten Dr. I.S. Kijne en Ds. H. Wolden-
dorp.
Van de zijde van de Missie: Apostolisch
Vicaris, Mgr. M. Staverman, de Missie
secretaris Pater Ph. Tetteroo OFM en
Pater Dr. L. van den Berg OFM, mis-
sionaris met verlof.

Cursus D.V.P.
Donderdag j.l. vond te Hollandia-Bin-

nen de eerste door de Demokratische
Volkspartij georganiseerde analfabeten-
cursus plaats. Als docenten treden op
de heren M- Rumainum, secretaris van
de DVP en P. Warihar, gepensioneerd
onderwijzer.

LAATSTE NIEUWS
Vanmorgen vernamen wij, dat het ge-
lukt is om de drie personen die bij het
vliegtuigongeluk te Waghete zwaar ge-
wond werden, naar het hospitaal te
Biak over te brengen. Een van
hen verkeert in ernstige toestand.

Over de oorzaakvan het ongeluk ver-
nemen wij, dat de eerste indruk van
hen die het zagen gebeuren was, dat
het toestel zodra het los van de grond
was, meegezogen werd door een ver-
radelijke valwind.

een aflossingstermijn van vijf jaar. De
obligaties zullen f 50.— per stuk zijn.
Ofschoon de obligaties en bijbehorende
circulaire nog in de maak zijn, hjeteft
het bestuur van het slagen van deze
actie grote verwachtingen. Men ver*-
moedt dat de lening dadelijk volgete-
kend zal zijn, vooral daar er de voor-
delige clausule aan verbonden is, dat
men bij vertrek uit Nieuw Guinea ten
alle tijden de obligaties bij de A.M.C,
zal kunnen inleveren tegen de nomibale
waarde van dat moment.

niet eens nodig, geen Nieuw Guinea
Raad, geen Justitie, zélfs, geen
Maar dan zullen jullie terecht antwoor-
den: "Maar dar. ook geen "

VRIJBUITER *") laten we ons derhalve verheugen.

CENTRAAL PUNT
Het nieuwe A.M.C.-kantoor zal ge-

bouwd worden naast Jossy, met het
front naar showroom Beatrix, voor een
instelling als de A.M.C, een mooi cen-
traal gelegen punt.

Tijdelijke huisvestingstoe slag
voor aantal

onderwijzers
G.V.B. Bij artikel 37 (tweede lid) van
de "Lager Onderwijs- en Subsidie-or-
donnantie" is aan de desbetreffende
dorpsgemeenschappen de verplichting
opgelegd te voorzien in de huisvesting
van de op de dorpsscholen geplaatste
leerkrachten.
Een aantal dorpsleerkrachten is even-
wel niet op dorpsscholen, maar op Ver-
volgscholen, Lagere Scholen B of op
zgn. Centrale dorpsscholen geplaatst;
zij dienen in eigen huisvesting te voor-
zien. Voorts zijn leerkrachten werk-
zaam bij dorpsscholen die in stedelijke
gebieden of in de naaste omgeving daar
van gevestigd zijn. Déze scholen wor-
den bezocht door leerlingen die uit dat
stedelijk gebied afkomstig zijn.
Het gevolg hiervan is dat geen dorps-
gemeenschap kan worden aangewezen
die zorg draagt voor de huisvesting van
de leerkrachten. Ook deze onderwijzers
voorzien in , eigen huisvesting, meestal
in gouvernementswoningen.
Deze leerkrachten missen hierdoor een

dat verbonden is aan hun
rechtspositie; het is billijk dat de over-
heid voor dat gemis een compensatie
verleent.
Deze compensatie zal nu gegeven wor-
den met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 1961 in de vorm van een
tijdelijke huisvestingstoeslag waarvan
het bedrag is afgestemd op de maxima-
le huurprijs die de dbrpsonderwijzers
voor landswoningen in rekening wordt
gebracht. Deze toeslag - een bedrag van
f 20,— wordt niet beschouwd als aan
de bezoldiging te zijn verbonden, waar-
door er b.v. geen ziektekostenbijdrage
over wordt berekend.
Er zal tegen-worden gewaakt dat dorps-
gemeenschappen, die in de voorgestelde
regeling mogelijk aanleiding zien .zich

,te onttrekken aan de verplichting tot
het verzorgen van huisvesting van
dorpsleerkrachten, hun bij de "LOSO"
opgelegde plichten verwaarlozen,

Marine in N.N.G. geeft
geen andere visie

Naar ons van officiële zijde werd
bericht, ligt het niet in het voornemen
van de Koninklijke Marine in Neder-
lands Nieuw Guinea om de berichten
tegen te spreken als zouden de marine-
jongens die aanwezig waren bij de
moord op chauffeur Driessen te Biak.
een laffe houding hebben aangenomen.
Schout bij nacht. Platerink wenst hier-
over geen mededelingen aan de pers
hier te lande te doen. Men kon ons
slechts meedelen dat alle stukken die
op deze zaak betrekking hebben naar
Nederland zijn opgezonden, zodat de
Marine daar thans volledig geïnfor-
meerd is.

Maleis schip aangevallen
*'«"*_S_<■;-""""«-r-J*? vf "'f7 ■ '~'

Een Maleis schip is door Australische
bommenwerpers gered van zeerovers in
de (omgeving van Penang. De piraten
vielen een bevoorradingsschip van de
Maliese Marine aan.
De gezagvoerder van het bevoorradings-
schip, de Actina, seinde een verzoek
om hulp, omdat op de Actina werd ge-
schoten en de piraten getracht hadden
haar te enteren. De piraten vluchtten
toen de Australische bommenwerpers
te hulp schoten en de Actina kon zon-
der verdere incidenten naar haar basis
in Penang terugkeren. "

Ingezonden

In het navolgende wil ondergeteken-
de gaarne zijn persoonlijke mening eens
geven over de Nieuw Guinea Raad.
Er zijn n.l. mensen, dieeen politiek op-
pervlakkige gedachtengang ten beste
geven en beweren, dat het beter zou
zijn dat Nieuw Guinea eerst eens aan
zijn economie ging werken, daarna er
voor moet zorgen dat er vtoldoerwte
jongeren worden opgeleid en als dat
in orde is dan pas de Nieuw Guinea
Raad op te richten. Ik vind dit opper-
vlakkig, hoewel op het eerste gezicht
men moet zeggen dat de sprekers ge-
lijk hebben.
Volgens mijn mening is de Nieuw Gui-
nea Raad te vergelijken met een diep-
lood, dat Stuurman Nederland uitwerpt
om daarmee de diplomatieke invloed
en machtspositie van Indonesië te pei-
len. Dit is de belangrijke functie die
het instellen van de Nieuw Guinea
Raad heeft en wij noch de Overheid
hebben belang bij om dit te verber-
gen, want dit is waar.
Nu wil ik aan alle candidaten voor de
Nieuw Guinea Raad vragen: Is U in
staat om trouw te zijn aan de belangen
van' on_> land, 'opdat U in staat bent
daar steeds voor op te komen totdat
wij onze vrijheid zullen verkrijgen?
De Nederlandse candidaten zullen hier
stellig op antwoorden: Natuurlijk, daar
toe ben ik bereid en in staat, en als
ik wordt gekozen zal ik dat aan nemen
met begrip voor dat wat van mij ver-
langd wordt, ik zal daarvoor vechten
met moed en inzicht.
Mijn landgenoten zuHen zeggen: Ja.
natuurlijk, het is toch mijn land. Tk
zal voor mijn land opkomen los van
Indonesië, ,en ik wil trouw zijn aan
mijn land en volk.
Als de candidaten inderdaad zo ant-
woorden zou men daar gerust op kun-
nen zijn. Ik zou echter het volgende
willen opmerken:
Neemt U mij niet kwalijk brocdlfrs
Nederlanders, maar vooral de Neder-
landse Overheid, dat ik zeg: Pas er
voor op dat de roeiers in onze Nieuw
Guinea Raad-prauw niet overwegend
Nederlanders zijn. Met andere woor-
den: Laat de Democratie ons hier geen
parten spelen zodat belangrijke perso-
nen van inheemse landaard buiten de
Raad worden gehouden. Laat "Moeder
Gouvernement" in haar wijsheid zich
niet laten misleiden door de gevolgde
kiesmethodes. Ik hoop dat de Overheid
de wijsheid van Salomo zich indachtig
zal maken.
Indonesië houdt vol met opstoken en
valse beschuldigingen, Australië houdt
vol met zijn ene oog dicht te houden,
Japan blijft glimlachen en Amerika
blijft bij voortduring doen alsof ze van
niets weten, en tussen die allen in
raakt de Papoea in de knel, terv._jl de
Overheid beschikt over wijsheid.
Dit waren zo mijn gedachten omtrent
de Nieuw Guinea Raad. Ik hoop, dat
de lezers mij niet zullen misverstaan
Misschien klinkt wat ik schrijf scherp;
maar het kan van nut zijn dat wij al-
len beseffen waar'het om gaat met de
Raad. Immers zetel en namen zijn niet
van belang voor de.Nieuw Guinea Raad,
maar v/el het goede en uiteindelijk doel
waarvoor de Raad moet instaan. Ik
hoop daarom dat men waf ik hier
schrijf sportief weet op te vatten, en
dat het geen oorzaak van onenigheid
wordt. Mocht iemand kritiek hebben
op het bovenstaande, laat hij er mee
voor den dag komen.
Met verontschuldiging voe- mijn ge-
schrijf,

M.A Rumainum.

Glaasje: Hé ik dacht dat jij nog op
d(J Santa Marifc zat?
Flesje: Ik mowt er wel af, want
zonder mij wilde geen enkele pas-
sagier van boord.
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Prijzen voor afname in Amsterdam, Florence, Padua, Napels en Palermo, alsmede overige inlichtingen worden U gaarne verstrekt.

DE ONTWIKKELING, DE VERKIEZINGEN, HET LAATSTE NIEUWS UIT EIGEN LAND
EEN WERELD VOL BERICHTEN EN MUZIEK NU OOK IN UW HUIS.
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Meester op elk terrein der fotografie, met de

BESSAMATIC

De allermodernste eenogige kleinbeeid spiegelreflexcamera.
Met volmaakte belichtirtgsautomatiek in het zoekerbeeld.
Twee instelmogeiijkheden voor afsfandinstelling nl. instelwig en
matglas, rechtstreeks gekoppeld met de wisselobjektieven van

alle brandpunten.
Met Color-Skopar 2,8/50 mm. als standaardobjektief.

m£ §|) omdat de lens zo goed isl

É J3 dit is de PHILIPS FAMILIE TAPE-
|j RECORDER, een veelzijdige kleine
EL-^ tape-recorder die opmerkelijk goed-

wf^p_§^^^B fafiPpV Het *s een goed instrument dat iedereen in de
, W^^^Si^^Y^^^W' familie elke week uren amusement brengt.

\ '"YtYjÊ Vader, moeder, maar ook de kinderen kun-
'jj jf nen deze recorder bedienen. Hier komt geen

7 expert aan te pas, want alles wordt met een
eenvoudige drukknop gedaan en wat voor
wonderlijke dingen kunt U met de Philips
Familie-Tape-Recorder doen

U kunt: „Gesproken Brieven" naar kinderen en familie in Nederland
zenden — Een verzameling aanleggen van Uw lievelingsmuziek.
Werkelijk er is geen einde aan het plezier dat U kunt hebben
van een Philips Familie-Tape-Recorder.
De prijs bedraagt ’ 465,—.

Met de nieuwe

PHILIPS STEREO tape recorder
Nu de GETROUWE GELUIDSWEERGAVE volgens de

HOOGSTE MAATSTAVEN
Prijs type E.L. 3536 f 1245.—

Deze stereo bandrecorder demonstreren wij gaarne voor U.

Ook voor Uw aankopen van
de wereldberoemde

Jjeica. apparatuur
is de „ NIGIMY" tot Uw dienst

_fl w
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Uit de Hogeschool der Wetenschap
TYPISCHE VERSCHILLEN TUSSEN

NOORD-EN ZUIDPOOL

Zoals bekend hebben geleerden over
de gehele wereld en afkomstig uit alle
landen in het jaar 1959, het geofysisch
jaar, hun medewerking verleend aan
diverse interessante natuurwetenschap-
pelijke onderzoekingen.
Zo heeft men bepaalde onderzoekingen
met betrekking tot het weer en het
klimaat verricht zowel in het noord-
poolgebied als in het zuddpooljjebjed
en men Üs tot merkwaardige ontdekkin-
gen gekomen.
Zo bleek uit de jongste publicatie, dat
er een interessante afwijking is tussen
de jaarlijkse temperatuurschommelin-
gen in het zuidpool- en noordpoolge-
bied, die overigens ook afwijkt van die
boven de continenten.
De schommelingen in het zuidpoolge-
bled zijn het grootste in de stratosfeer
en wel 50—60 graden C, gematigd op
zeeniveau namelijk 20—40 graden C. en
het kleinst in de troposfeer en wel 10
graden C. In het nodrdpoolgebied is het
verschil in de stratosfeer ongeveer 30°/»
geringer dan in het zuidpoolgebied, in
de troposfeer daarentegen dubbel zo
■groot en op zeeniveau gelijk.

'Gezien hét feit, dat op zeeniveau er
vrijwel geen verschil is, zou men zon-
de- dieper onderzoek geneigd zijn aan
te nemen, dat dit ook het geval is in
de andere sferen, maar door de recente
-onderzoekingen,blijkt dit niet het geval
te zijn

SMELTPUNT BEPAALD VAN EEN

KOSMISCHE STOF

Op onze aarde kennen'wij bepaalde
elementen, doch er zijn elementen die
hier niet voorkomen, doch wel elders
in de kosmos. Een zon element is tech-
metium, een stof -die o.a. op de zon
voorkomt. Nog niet zo lang geleden js
men er in geslaagd dit element kunst-
matig t,e vervaardigen en wel door mo"

lybdeen met neutronen te bombarde-
ren. Zijn atoomnummer bedraagt 43'
en zijn atoomgewicht 99-100. Techne-
tium is .radio-actief en vertoont schei-
kundig overeenkomst met rhenium.
De geleerde Anderson heeft van de uni-
versiteit van Oxford een kleine hoe-
veelheid, ongeveer een gram, kunnen
lenen en is hiermede gaan experimen-
teren. Het gelukte hem als eerste het
smeltpunt van dit element vast te leg-
gen, dit smeltpunt ligt rond de 2200
graden Celcius. Dit is voor de eerste
maal dat de wetenschap in staat is ge-
weest het smeltpunt vast te stellen van
een niet op aarde thuisbehorende stof.

Zeepaardje heeft
grote plannen

Op initiatief van het nieuwe bestuur
van de Sociëteit "Het Zeepaardje" zal
een soort "Kunstkring" gevormd wor-
den die de jeugd de zo onontbeerlijke
verpozing en ontspanning wil geven.
Om te beginnen is er vanmiddag een
gevarieerd programma; men krijgt te
zien en te horen de leerlingen van de
dames Belinfante en Brandenburg van
den Gronden, daarnaast dansjes en
voordrachtjes van 'kleuters tot "tieners"
En zelfs voor de modernen onder ons
het optreden van de "Humboldt Bro-
thers" en dé "Rocking Boys", opgroei-
ende jongens zoals U en ik bezitten.
De leden hebben vrije toegang en voor
de niet-leden is het entree laag gehou-
den.

Naar wij vernemen hoopt het bestuur
hierdoor mensen te trekken want te
lang is het Zeepaardje op dit gebied
"stervende" geweest. Er is nu echter
een nieuw en actief bestuur dat nog
veel meer pijlen op zijn boog heeft. ,
De voorstelling van vandaag begint om
half zes. Bij grote' opkomst zal eventu-
eel een tweede opvoering ingelast wor-
den en wel op zondagmiddag.

Beschrijving:
Je kistje hoeft niet mooi te zijn,

cm. dus) en een lengte van twee-ma.il
maar wel schoon. Als je erg netjes te

werk wilt gaan, schuur je het aan de
binnenkant een beetje af, maar het. Zaag de bezemstokken nu
in stukken die ongeveer 5 cm. groter
zijn dan de lengte van het kistje.

Schuin- ze glad. Zet het kistje met de
open kant naar boven op de grond en
spijker op iedere lange kant een op
maat gezaagde stok.
Zaag nu twee niet te brede latten, die
iets korter zijn dan de kist van binnen
breed is. Leg de overige stokken naast
elkaar in de lengte over de open bo-
venkant van de kist (Ze komen dan
natuurlijk evenwijdig aan de twee

reeds opgespijkerde stokken te liggen)

Heb ie er veel, dan leg Je ze vlak

«t elkaar en anders verdeel je ze
naast elkaar bedekken moet.
over de e ]

verbindt je al die
Met de twee latten

n
._ net_

stokken aand^ raakkelijker en
ter. maar spikcre ,g . g
vlugger)- Als je Alt | de af
deksel «aar. Haal n bij>

en leg hem nu met o . Lak

_
nen weer op de k-s-.-

nu de stokken van het deksel en op de
kist netjes af. Kies de kleur of kleuren
in harmonie met het lapje wat straks
om het kistje gaat. Je zult het waar-
schijnlijk twee of drie keer moeten
doen want bezemstokken "zuigen" heel
wat verf op in het begin. Na elke keer
lakken eerst goed\laten drogen.
Nu het lapje. Als je het helemaal zelf
wilt doen dan plooi je het lapje om het
kistje heen, waarbij je elke plooi met
een punaise zo dicht mogelijk onder
het deksel vastprikt. Zon randje pu-
naises staat heel aardig, maar het heeft
één nadeel. Je haalthet er niet zo mak-
kelijk af om het lapje eens te wassen.
Wil je het dus makkelijk afhaalbaar
hebben, vraag dan je moeder of ze de
twee uiteinden aan elkaar naait (zodat
het een gesloten geheel vormt, en er
aan ésén kant een zoom in legt, waar
je een lang elastiek door kunt halen.
In dat geval moet je lapje dus iets
breder zijn dan kisthoogte.
Succes,' jongens.

Het Arabiertje
Deze woesteling, die gewend was al-

tijd zijn zin te krijgen, en om dat te
bereiken alles kort en klein sloeg, wat
hém in de weg stond, liep nu op Doka
toe met zon vaart, dat hij hem bijna
te pakken kreeg.
Het groepje beneden vplgde hen in
ademloze spanning. Bakoela kon nau-
welijks een kreet onderdrukken, toen

gorilla haar kind bijna
dood drukte tegen zijn harige borst.
Eindelijk had Doka ,d bereikt,

dat Doka maar let'je me
speelde en eigenlijk nï hem
weten wilde-. Tot grote
het drietal beneden, kien- het
dier weer naar boven.
Weer was het Aleppo, die de leiding
nam. Hij wilde nog een laatste >

wagen om Oeëlie te redden.
~Vlug, Aganza, haal een jonge cocos-
noot", beval hij. Zonder zich een ogen-
blik te bedenken en blindelings ver-
trouwend ep Aleppo's inzicht, doop
Aganza weg. zo onhoorbaar als sle.-hts
een inboorling dat kan. Eenmaal uit het
gezicht verdwenen, vloog hij als e?n
pijl uit de boog weg. 't Gin?* immers
om het leven van zijn kind.
Gelukkig lagen bij de grot nog pas-
geplukte, jonge noten, waarvan hij de
mooiste weggriste cm hem zo snel mo-
gelijk aan Aleppo te brengen.
Zachtjes floot Aleppo Doka weer. 't
Aapje zat treurig in mekaar gedoken
in de schaduw van de rotf, en trok
zenuwachtig; ;aïlerlei rare grimassen.
Hij wist, dat' hij gefaald had, maar
toen Aleppo floot, begreep hij, dat
Aleppo nog vertrouwen in hem stelde
en nog een kansje wilde wagen.
„Leg deze cocosnoot bij de gorilla neer
en roep hem weer met lokgeluidjes.
maar zorg, dat hij dit keer helemaal
naar beneden komt met de baby", fluis
terde Aleppo.

Hij duwde de pop onder Doka's ene
arm én de cocosnoot onder zijn ande-
re, en zo belast en beladen, klom het
aapje moeizaam weer naar boven.
Daar zat de zwarte kolos nu op de
grond en wiegde de kleine Oeëlie, die
echter geen teken van léven meer gaf,
in zijn geweldige armen.
Zodra hij Doka zag, begon de gorilla te
grommen en hij deed een uitval naar
die vreemde indringer, maar Doka legde
vlug de cocosnoot neer en zorgde bui-
ten het bereik van de Hercules te blij-
ven. Een diep gegrom weerklonk en
met éjtn slag van zijn gespierde arm
had hij de cocosnoot op de rotsen te
pletter geslagen, en slurpte daarna be-
hagelijk 't zoete vocht op. Hij was
zichtbaar tevreden met dit blijk van
Doka's vriendschap en toen deze hem
zachtjes lokkend riep, daalde de mens-
aap met grote snelheid achter Doka
naar beneden, de kleine Oeëlie onder

Doch dit was zijn laatste gang, want
de arm klemmend.
nauwelijks had hij de grond bereikt
of een regen van kogels en pijlen daal
de op hem neer en zonder een kik te
geven zakte het enorme beest in me-
kaar. ,_._,__
Bakoela en Aganza vlogen op het dode
dier af om hun dierbaar kleintje te
bevrijden en weer aan het hart te druk
ken. maar het lag daar slap en schijn-

baar levenloos. ~ . .
..Vlug. naar de grootvizier; die is im-

mers ook dokter!" riep Aleppo gejaagd
en zo snel mogelijk haastte het groep-

je zich naar de grotwoning, waar de
grootvizier, die de schoten gehoordhad.
al klaar stond om het kleintje te on-
derzoeken , , . " „ uovt .<_.

Hij teisterde; naar het kleine hartje

en zuchtte verlicht.
.Goddank. hsj leeft nog. Bakoela leg

hem voorzichtig in het wiegje en bind
hem vast. zodat hij zich niet kan bewe-

gen Hii heeft een hersenschudding en
is misschien van binnen gekneusd door
de kracht van de gorilla!
Allen haasten zich Bakoela te helpen,

want de arme moeder was tot mets

meer in staat en stond maar te beven
van de doorgestane angst.

Salmira. met een grote pleister op haar
gezicht, verzorgde liefderijk de kleine
zieke. Het kleine, springlevende, darte-
le kereltje van deze morgen, was ver-
anderd in een doodstille zieke, die slap
in haar armen hing en zijn oogjes ge-
sloten hield. Wat was er over geble-
ven van haar lieve negerpopje. Maar
nu moest ze flink zijn en zorgen, dat
Abu hem verbinden kon. Ongeduldig
veegde ze haar tranen af. Ze legde
haar burnpus in het wiegje, zodat de
kleine Oeëlie wat zachter zou liggen
dan op het stro. Nadat de grootvizier
de wondjes van de baby had. verzorgd
werd het kleintje in de wieg vastge-
bonden en in een koele, donkere plek
van de grot neergezet.

Reorganisatie
RONG.

programma's
Naar wijj vernemen ondergaat het

programma van de RONG met ingang
van zondag 5 februari enkele belang-
rijke wijzigingen. Het meest ingrijpen-
de is wel dat voortaan op zondagavond
het programma van half zeven tot acht
uur meer in het bijzonder bestemd zal
zijn voor de autochtone luisteraars. De
protestantse kerkdienst in het Neder-
lands verschuift naar de zondagochtend.
Nu zal voorlopig de ene week een pro-
testantse kerkdienst worden gehouden
en de andere week een Katholieke stu-
diedienst. Zondagavond zal om en om
een Katholieke dan wel een Protestant
se avcndoverdenking worden gehouden.
Muziek op verzoek op dinsdag komt te
vervallen. Er komt in het vervolg nog
maar één verzoekplatenprogramma en
wel op zaterdagavond. Muziek op ver-
zoek wordt dan ondergebracht in een
meer uitgebreid programma onder de
titel: "505-RONG-box!", dat zal duren
van half negen tot tien uur.
Aan het eind van het dinsdagavond-
programma komt een nieuw programma
onder de titel "licht klassieke avondak-
koorden".
Het hoorspel van de woensdagavond
wordt verplaatst naar de vrijdagavond.
Op de woensdagavonden komt afwisse-
lend "in de teenagerscorner" en een
nieuw programma, getiteld: "N.V. Amu-
santa". Dit laatste is te beschouwen als
een vervanging van "De Warwinkel".
Het "Buitenlands Weekoverzicht" komt
in het vervolg ook op woensdagavond.
De wekelijkse concertavond is gehand-
haafd op donderdag.
Er komen drie nieuwe programma's, die
zowel in het Nederlands als in het Ma-
leis zullen worden aangekondigd. Dat
zijn: op maandagavond: "Gado-gatdtf-
RONG"; op woensdagavond: "Melodie
en ritme" ("Lagu dan irama") en op
vrijdagavond: "Muzikale wereldkaart''
("Peta-bumi) musikal").
De "Island International Club" op za-
terdagavond blijft gehandhaafd.

Het Nederlandse kinderprogramma op
zaterdagavond van Ditty Zwollo wordt
verplaatst naar zondagmiddag om en
nabij half één. 'Paulus de Boskabouter
krijgt een plaats na het nieuws van
acht" uur op zaterdagavond.

Kri Pik en Kru-Puk Krant

EEN OPBERGBANK
Benodigheden:

Een kistje, (van ongeveer 30 cm hoog)

Een stuk of drie bezemstokken of stok-
ken van een .kapotte box.
Een lapje stof of plastic dat een breed-
te moet hebben van de kisthoogte (30
de omtrek van het kistje.

Radioprogramma
ZATERDAG 4 FEBRUARI 1961
Op 49,42 meter
20 00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Muziek op verzoek; 21.00
uur Muziek uit de musical "Carousel"
(Rodgers-Hammerstein) met Gordon
MacKae e.a.; 21.50 uur Orkest Frank
Chacksfield; 22.00 uur Island Interna-
tional Club. Productie Hans Oosterhof;
22.50 uur Nieuws in het kort; 23.00 uur
Sluiting.

ZONDAG 5 FEBRUARI 1961 (30,8 m.)

09 00 uur Programma-overzicht; 09.03

Protestantse Kerkdienst; 10.00 uur
Zondagochtendklanken: Mantoyani e.z-
orkest en het Norman Luboff Koor;

10 30 uur Nieuw op 45 toeren; 11.15 uur
Concert voor viool en orkest nr. 4 in

d kl t (Paganini) Lamoureux orkest
olv. Franco Gallini. Solist Arthur Gru-

miaux, viool. 11.45 uur Wat is het film-
gevaar? Door B.J. Bertina; 12.00 uur
Klok; Operetteconcert door het Prome-

nade orkest, mmv. de sopraan Chrtsti-
ne Spierenburg; 12.30 uur Voor de jeugd

een programma olv. Ditty Zwollo; 12.40
uur Gordon Jenkins e.z. koor en or-
kest spelen composities van Gordon
Jenkins; 13.00 Nieuws: 13.15 Lenny Dcc,

hammondorgel; 13.30 Populaire klassie
ken (gr, pi.) 14.00 uur Sluiting.

49,42 meter
20.00 uur Nieuws, weersverwachting
20.15 uur De Zaaiers olv. Jos Cleber;

20.40 uur Het geestelijk lied in Suri-

name: toelichting dr. v. Wengen; 20.55
Tony Bennett; 21.15 uur "Amsterdam
uur Count Basie en zijn orkest; zang
en Rotterdam" door A. van Gorkum;
21.23 uur Dancin-ï-time (orkesten Vic-
tor Silvester en Jan Corduwener) 21.45

uur Katholieke Avondoverdenking;
22.00 uur Wii schakelen over naar Stu-
die X. . . The Four Freshmen; 22.35

uur Bill Halev en zijn Cornets; 22.45

uur Ray Kinney e.z. Hawaüan-orkest;
23.00 uur Sluiting.



MEDEDEL 'i M O

WARFNHUIS iIJLiA NA"
deelt haar geachte Clientèle mede, dat zij momenteel haar pand verbouwt om- van de P. en D. winkel een moderne

met zelibediening te maken. Wij roepen Uw clementie in, indien de verbouwing U tijdelijk enig' ongerief mocht bezorgen.
Wij vertrouwen dat binnen enkele maanden de verbouwing gereed is en wij zijn. er van overtuigd dat U daarna bij

even prettig zult winkelen _r.g in de bekende magazijnen in Nederland.

De heer en mevrouw A.G. Fransen.
danken hierbij alle vrienden, beken-
den, S.V. EDO-leden, superieuren v.d.
Secretarie en A.B.M, voor de vele blij-
ken van belangstelling bij hun huwe-
lijk ondervonden.

no. 3651

ONDERTROUWD:
LIEM HOEY TJIANG
en
LAO HEAN NIO

Hollandia', 10 februari 1961
no. 3659

%tó*

't adres voor herenkleding.
Komt U eens kijken naar de
COLBERTJASSEN
maat 14 t/m. 54. Heren pyama's
en ondergoed. Trainingspakken
voor kinderen .van 1 t/m. 8 jaar.

Boekhandel: "GEBR TERLAAK"

heeft .
ENGELSE POCKETBOOKS

ontvangen.

VERLOOFD:
M.H. Bommel

en
R.A. Ogilvie

Hollandia, 4 februari 1961.
N0.3669

Voor Uw

LOGIES IN
AMSTERDAM

PENSION VANEE.
Frans van Mierisstraat 98 Zuid.

Billijke Tarieven. Reservering gewenst

£;_>£ if£
T-Tkoop. BÏTRI scooter 150 cc (24000
km) t.e.a.b. v. Deelen, Boslaan 860 -
tijdens kantooruren telf. 284, Dok II

no. 3653
Te koop: Woonhuis plus erf gelegen
Santa Rosa. T.e.a.b. Inl, De Wit, Ka-
daster.

no. 3649
Te koop: Costuum donkergrijs maat 48,
dressoir uitneembaar. Dok IX. 4284

no. 3662

Te koop aangeboden: Tropensmoking
grote maat tel. 475 N0.3672
Zeepaardje: heden aanv. 17.30 u. kin-
deramateur uitvoering. Toeg. leden vrij,
niet leden, begeleiders, f.l,- kinderen
f0,50 N0.3670

*Knhn l^hnn ajapostraatV9JHO -*Jftsffl HOLLANDIA-BINNEN
Heeft ontvangen dames- en kinderschoenen in verschillende kleuren,
modellen en maten. Tevens diverse stoffen en nog vele andere dingen.

no. 3663

BEKENDMAKING m.b.t. DE VERKIEZINGEN VAN DE

NIEUW GUINEA RAAD
De wnd. Resident van Hollandia maakt aan de inwoners van Hollandia be-
kend, dat gebleken is, dat vele personen geen gebruik hebben gemaakt, van
de gelegenheid tot inzage van de voorlopige kiezerslijst voor het stedelijk

centrum Hollandia, Kiesdistrikt II welke van 15 t/m 22 oktober 1960 voor een
ieder op het H.P.8.-kantoor ter inzage heeft gelegen.

Degene die van mening is dat hij ten onrechte niet op de kiezerslijst is op-
genomen, hetgeen daaruit kan blijken, dat hij nog geen oproepkaart ontving,
kan maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 februari 1961 van 07.30 - 13.00
uur bij het Onderafdelingshoofd verzoeken alsnog op de kiezerslijst te wor-
den opgenomen.

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Genjem - Biak - Amsterdam
Cs (06.30 ui

Dinsdag: Biak - Manokwari - Sorong

Djakarta - Amsterdam-Cs.

Woensdag: Merauke - Tanahmerah.

Donderdag: Wamena.
0

Vrijdag: Biak - Manokwari - Sorong.

Zaterdag: Biak - Manokwari - Sorong

Fakfak - Merauke - Lae - Sydney -
Amsterdam-Cs.
Voor nadereinlichtingen telf. Hla. 296

Foto's
We zouden het op prijs stellen, in-

dien wij op de dag voor de ver-
kiezingen van alle kandidaten voor
de zetel van Hollandia-Stad in de
Nieuw Guinea Raad een foto konden
afdrukken. Van vier kandidaten ont-
vingen wij reeds een foto dan wel
een cliché en wij maken de overi-
gen er op attent, dat indien zij van
de door ons geboden gelegenheid tot
publiciteit gebruik willen mla
hun foto uiterlijk maandag a.s, bij
de Nieuw Guinea Koerier dienen '-.
te leveren, omdat er met de ver-
vaardiging van een cliché (het
in Nederland moet geschieden) onge- |
veer twee weken is gemoeid |

RCd- [|

ij Zojuist ontvangen HELENA zwembroeken, ook grote maten j

„MOfDNLIGHT BAY"
De weg is w«(er hersteld!

I no. 3658

Sihnprogramma
"REK THEATER"

Heden zaterdag 4/2 en zondag 5/2 ver-
toont REK de film:

"ROMMEL DE WOESTIJN VOS"
(Rommel the Dessert Fox)

met James Mason.
Rommel, de hardnekkige Duitse Veld-
heer die zeer goed wordt uigebeeld
door James Mason. Grote episodes uit
de afgelopen Woestijn-oorlog. Hard,
meedogenloos. Hedenavond in REK
Zondag Matinee in REK de film:

"RUN FOR THE ARROW"
met Rod Steiger en Sarita Montiel.
Aanvang 10.30 uur.
Spoedig in REK:

"A CAT ON A HOT TIN ROOF"
met Elisbeth Taylor, Paul Newtnan en
Burl Ives.
REK Holl.-Binnen vertoont zondag 5/2
de film:
"THE RED BADGE OF COURAGE"

met Aud-(e Murphy en Bill Maulclin.

"ORIËNT THEATER"
Vertoont heden 4/2 voor het laatst met
trots.

"SEPARATE TABLES"
de film die twee oscars heeft verwor-
ven, gespeeld door vijf .beroemde ster-
ren, die U zo vaak hebt bewonderd in
grote creaties:
Deborah Kerr, Rita Hayworth, David
Niven, Burt Lancaster en Wendy Hiller.
Een aangrijpende en ontroerende film
met uitmuntende spelprestaties.
Haven morgen 5/2 en overmorgen 6/2:

"THE LAWLESS BREED"
met Ro'tlt Hudson, Julia Adams en
Mary Castle. «Éen waar verhaal, geba-
seerd op het dagboek van een veroor-
deelde. Een boeiend en vaak opwin-
dend verhaal uit de bloedigste dagen
van een avontuurlijke tijd.
Haven morgen: 5/2 Matinee:

"BREAKTHROUGH"
Een oorlogsfilm van de beste soort.
Aanvang 10.15 uur.
Holl.-Binnen heden 4/2:

"LES HEROS SONT FATIQUES"
met Yves Montand.
Sentani morgen: 5/2: TOUGH OF EVIL
met Charlton Heston.

w ' ' / ——-—I—__. , ,I _=__=___=-

De few-Suinea Import & Export Mij. (nigiij) Ni

ASSURANTIE-AFDELING

verzorgt gaarne Uw

■ Brand-,
Transport-en of
V3PI3b UERZEKERINGEN
als gevolmachtigde van de
N.V. NEDERLANDSCHE LLOYD

« Levens-
uerzeHersngen
als alleenvertegenwoordiger van de
NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V.

■ SpearMassen
als hoofdagent van de
N.V. NEDERLANDSCHE SPAARKAS

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij onze kantoren te: HOLLANDIA
SORONG, MERAUKE, BIAK, MANOKWARI. SEROEI of FAX FAX
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