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Nasution in Maiila niet geheel fevreden over
bespreningen met Australle en Filippynen
De Indonesische minister van defensie
heeft naar aanleiding- van zijn po-gingen
om bij c/fc buurlanden ra.i ïnöoiiesüa
ster.- ■

in Manilla» cic hoofdstad van ,:::. F
pijnea, een si : af-
gelegd als in Australiq.
Nasution verkïaartSc in Maniï.a, dat hij
ni&_ hond;ivd| ,i'.c-0..i.- i„vrjl.li wl^3
over hei resultaat van Zijn pogingen om
Auatraliis en de Filippijnen voor het

iche standpunt te winnen.
s in _£anilïa zijn

van mening, dv.[ de F lippi
zien in kit i ar. ïsluit bij
Australische standpunt, nl. dat de be-
volking .an W< ' - ieuv, Gui
te ■/'■.
nen beslissen. Steun v. ution
werd Ive *eer
geacht.

rdent Garcia ten
zou bovendien van menin* i H i lat do
kwestie Nieuw G.iirïea v'fi
eigde Naties m " ■ r?,'
j_-e -Fi *:n. i1
nesische standpunt in hel
Nt:uw Guinei , da*)" ; i '.».
volgens de offic-i I nilla
geen wezenlijke verbindingen, wal
en cultuur betreft, heeft met Nieuw
Guinea.
De houding van fle Filippijnen wordt
bovendien in sterke matei beiisv.Jßcd

-de nauwe banden die het land
".UGtruli-ïi, ;»&*. eVi.ï_»Js

die Filippijnien lid is van de Zuid-Oost
Aziajtische Verdragsorgfenisatie.
toais bfcjkend werd het Australischjfc
standpunt kort na het vertrek van '.a-
-sutic-n uit Australië nogmaals uiteen-
gezet door premier Menzies, die ver-
klaarde dat zijn land de Nederlandse
souvereiniteit over West Nieuw Guinea

naar iedere uitspraak van het
internationaal Gerechtshof of een vrij-
willige overeenkomst tussen Ned;

en Indonesië zou respecteren.

Nieuw Guinea maakt zich op om vandaag en overmorgen de verjaardag van
H.M. Koningin Juliana te vieren. Wespreken de wens uit, dat Koninginnedag
steeds de grote feestdag van NieuwGuinea mag blijven, als teken van ver-
bondenheid van dit land met het huisvan Oranje.

AMERIKAANSEPERSCOMMENTAREN
Het brèaoek van president So,e!

-a di ligde Staten dat grotfn-
't zelfde oogmerk plaats vond

van de Indonesische milds-
te '■ van ;ie. nl. steun te verw
-: ■ raken op r

■in :.e Amerikaans;
(gemeen geen gunstig

haal gevonden.
"'■ ' schouwing over de bespre-

<.-;.-.--" ■-i van president Soekarno ■■■m
iresident Kennedy schjseef

re Sua, dat Soekarno ei
1 doen de kwestie Nieuw Guinea
te laten rusten totdat hij in eigen I'lnd- - heeft gesteld en Indoie-

'■". ■-■ tot een land van vooi
:■" i"■ er Si

rstko-mende jaren zijn aandacht
Ie problemen in eigen land kou

geven zou een zelfbesturend Nieuw
Guinea mogelijk vrijwillig met Indo-
nesië samen willen gaan. Maar de te-
genwoordige geleide democratie in' in-

donesië, de voortdurende binnenlandse
oorlog' en de economische achteruitgang
van het land niakeu het voor de Papoea
bevolking niet attractief om zich bij
Indonesië aan te sluiten, aldus het blad.
DeNew Vork Worhl Telegram schreef:
Voor hij op zijn zoveelste wereldreis
uit Djakarta vertrok, heeft Soekamo's
regering een verklaring uitgegeven,
waarin zij zijn (Soekarno's) bezorgd-
heid over de „invasie" op Cuba tot uit-
drukking bracht. Hoewel de Verenigde

Staten niet met name werden genoem;,
was het duidelijk genoeg, dat hij ons
streng veroordeelde voor de „gewapen-
de aanval" op Cuba. Daarna was hij zo
arrogant naar de Verenigde Staten ta
komen in de eerste plaats om onze
sympathie en steun tegen de Neder-
landers (in de kwestie Nieuw Guine )
te vragen. Hij kreeg die niet. We mogen
dan de laatste dagen enkele slagen 13
incasseren hebben gehad, zo , sla;-'.

zijn we nog niet. aldus de Nev/
Vork World Telegram.
In het gemeenschappelijk communiq;>;.
dat na afloop van de besprekingen tus-
sfen Soekarno en Kennedy werd uitge-
geven, v,jerd de kwestie Nieuw Guinee,
zoals bekend, niet genoemd.

Gewijzigde parlementaire
Missie

I*n de samenstelling van de Neder-
landse Parlementaire Missie naar
Nieuw Guinea is wijziging gekomen.
Mr. dr. J. in 't Veld (PvdA) die reeds
te kennen had gegeven niet aan de
Missie te willen deelnemen, is .rvan-
gen door Dr. L.M. de Rijk van de Par-
tij van de Arbeid.
Mr. dr. L. de Gou (KVP) is vervangen
door Mr. J.L.M. Niers eveneens van
de KVP. Naar verluidt zou de gezond-
heidstoestand van de heer De Gou de
reis naar de»tropen niet toestaan.

houd.
De Dakota's die de Luchtmacht vijf-
tien jaar heeft gebruikt en die doo-
de Verenigde Staten in bruikleen wa-
ren afgestaan, zijn thans op 'éj.:; >- .
aan de Amerikanen teruggegeven, cm -dat hun taak door de Fokker-friend-
ships is overgenomen.

Kon-Luchtmacht neemt militair
luchttransport in NG Over
Zes Dakotas komen beschikbaar

"Het Vaderland" meldde: Over en-
kele maanden zal de Koninklijke

Luchtmacht in Nederïands Nieuw Gui-
nea, het militaire luv.iiiransport gaan
verzorgen, waarvoor in totaal zjes Da-
kota's ter beschikking komen.

Op het ogenblik heeft de Marine
Luchtvaartdienst in Nieuw Guinea drie
ex-Luchtmacht Dakota's in gebruik, die
als tijdelijke vervanging dienen van
de destijds buiten dienst gestelde Mar-
tin Marmer vliegtuigen. De Dakota's
worden gebruikt voor patrouille-werk
zaamheden en transport.
Zodra, de MLD in het najaar de be-
schikking krijgt over de speciaal voor
Nieuw Guinea bestelde Loekheed Nep-
tune lan.;>- ./-H..2.-
-tuigen, worden de drie Marine Dakota^s
aan de Luchtmacht overgedragen.
Inmiddels zullen dan door de Lucht-
macht drie Dakota's zijn aangeschaft,
die tegen die tijd naar Nieuw Guii^ea

::ken cm de daar gestationeerde
toestellen af te lossen voor een grote
onderhoudsbeurt in Nederland. Het ügt
in de bedoeling in de toekomst een
rouleersysteem te handhaven, waardoor
in Nieuw Guinea steeds drie toestel-
len beschikbaar zijn en drie vliegtuigen
in Nederland verblijven voor onder-

Vierweekse
wandelmarsen
Vanmiddag starten bij het gebouw

van het Veteranen Legioen ongeveer
700 wandelaars en wandelaarsters voor
de eerste etappe in de nieuwe vier-
weekse wandtelmarsen. DUt sporteve-
nement is zoals gebruikelijk georgani-
seerd door de Nieuw Guinea Atletiek
Unie, een docbtervereniging van het
Veteranen Legioen.
De belangstelling voor de wandelsport
neemt in Hollandia nog steeds toe, al-
dus vernemen wij in welingelichte
kringen. Het aantal deelnemers is dit
maal bijna 500 groter dan bij de laatst
gehouden wandelmars enkele maanden
geleden. Vooral bij de dames valt een
groeiende „«ömo voor deze sport te
constateren.
Vandaag te beginnen zal op vier ach-
tereenvolgende zaterdagen een traject
worden gelopen tot marimaal 30 Km.

INMEMORIAM
Na een ziekte van ongeveer zeverweken is in het Centraal Ziekenhui ;

op 27 april 1961 overleden de he. ,-
M.Ch.E. Coreelmont, algemeen inspec
teur en hoofdambtenaar van de Dienct

Ituxele Zaken
MAURICE CHARLES EDULE

COREELMONT
werd geboren te Batavia op ll_2-J.3io
In 1929 slaagde hij voor de onder mj-.
zersakte; later behaalde hij de he >f.
akte, akte Maleis en akte land- er
volkenkunde.
Van 1930 tot 1940 was hij verbohdeï
aan het R.K. gesubsidieerd onder ..■■;
te Batavia.
Na de oorlog, gedurende welke hij ï
Nederland verbleef, werd hij als iviu.
10-onderwijzer ter beschikking gesLe':
van de Negara Indonesia Timur.
Later was hij werkzaam bij hr
Middelbaar Onderwijs te B
\va ma hij ter cschikl'ing vr>rd
ste'd van de onderwijsdienst
landia.
Van 1950 af was hij verbonden aai: er-
Dienst van Cu!tu:ele Zaken als r:-
pectievelijk Inspecteur van Onder- 'te Merauke en Hollandia, Hoofd -,-■

de afdeling Bevolkingsonderwijs en A.
gemeen Inspecteur.
De overledene v/as met name algemeen
bekend bij de dorpsonderwijzers. Hoi
dorpsonderwijs heeft steeds zijn b
zondere aandacht gehad.
Zijn rustig optreden wekte niet alleer
het vertrouwen van het onderwijze
personeel, maar ook van de Schoo'
beheerders van Zending en Missie, dj-

de overledene zeer hoog achtten.
Veel heeft de heer Coreelmont ged:—
voor de verbetering van het dorpson-
derwijs, o.m. ook door aan dit ondc:
wijs nieuwe voor Nieuw Gu^iea ry
ei^enete leerboeken te verschaffen
Zelf schreef hij t( samen o.a. rr-.,r
Ds. Kijne de bekende rekenmethn-I
"Angka Berbaris".
De Dienst van Culturele Zaken ve-.
liest in de heer Coreelmont een r-
trouw en bekwaam ambtenaar, aan v*'
men een langdurig genot van zijn pe-1

sioen, waarvan hij na juni dit ia-
zou gaan genieten, gaarne had toe-
wenst.
Een algemene verslagenheid over r 3'
plotseling verscheiden heerste bij <"'■
medewerkers van de heer Coreelmo"
De heer Coreelmont was Ridder in -;
Orde van Oranje Nassau.
Hij laat een vrouw en êjién dochter ach.
ter.



Mijnbouwcontractheeft betreKking op cycloop-gebergte
en eiland Waigeo

NG-Raad nog juist geraadpleegd
Het had) niet veel gescheeld of del

wet betreffende een te sluipen over-
eenkomst met een viertal ondernemin-
gen voor de expiloïtaifcle van boü,em-
schutten op Nieuw Guinea, zou geheel
buiten de Nifeuw Guinea Raad om in
werking zijn getreden.

Het betreffende wetsontwerp werd
reeds in november van het vorig jaar
aan de Tweede Kamer aangeboden, is
daarna behandeld door de vaste com-
missie voor Nederlands Nieuw Guinea
en pas op het laatste moment werd er
bij amendement een zinsnede aan toe-
gevoegd die inhield, dat de Minister
van Binnenlandse Zaken pas gemach-
tigd was om het bijbehorend contract
met het viertal ondernemingen te slui-
ten, als de Nieuw Guinea Raad er zijn
instemming mee had betuigd.
De regering stelde zich oorspronkelijk
op het standpunt, dat een consultatie
van de Nieuw Guinea Raad een onge-
wenste vertraging met zich mee zou

VOORUITGANG ......
V- e lazen laatst dat de Metro Gold-

wyn Mayer in Tahiti een film aan het
maken i;J, en dat een Franse kunst-

;der een groot bord met "MGM
Go Home" op zijn huis spijkerde. Om-
dat net recht (ook daar) zijn loop moet
heb'::en, werd de goede man veroordeeld
tol een boete van vijfhonderd gulden.
We vinden zoiets spijtigs want kunst-
sch Iders verdienen over het algemeen
nie: zo heel veel, en de MGM gaat
toch wel door zon film.

kkig zijn wij hier een beetje an-
de.--. Als de MGM hier een film zou
willen maken zouden we al de iïlm-

ens met grote official-auto's laten
:toeren en eindeloos vertellen hoe
"' ; | wij het hier eigenlijk wel doen.
V/e zouden in alle toonaarden bewe-

„Heus jongens, vertel nou in de
Steets dat het ons Hollanders gewoon

" ■ri het hart gaat om dit land zo ach-
ter te laten".
En we zouden daarbij dan flink óp
om klamme linkerborst slaan om te
laten zien dat wij het hart op de goe-
de ilaats hebben kloppen.
Fier en onverveerd ..... Alles voor
en door de autochtoon.
Nee. we zijn hier krezie van Ameri-
kaï en; als er eens een deze kant uit-
komt dan staan hele rissen voorlich-
tingsambtenaren klaar om hem te ver.
te l a. wattic schrijven moet .(. . . .

lok dat is weer een uitvloeisel
van ons goeje hart!
V- i .e week spraken we Rolf Craib
nog effe van de "San Fransisco Chro_
hic'e". Een welgedane Amerikaan, die
weer net terug was uit de Asmat. "My
E >t", zegt Rolf altijd. We ontmoeten
hom voor het eerst in 1957 in het door
. -ajaps bezette hotel in Hollandia
Binnen. Hij kwam toen al geteisterd

17 tropenzweren uit de Asmat te-
en zou er een dik boek over gaan

sch jven .....
dat boek istie nog bezig, maar toen

hij dit jaar een uitnodiging kreeg om- eens te komen nam hij het met
b.'do knuisten aan.
T"'; 'ond het leuk om zijn Ford Thun-

:rd weer even in te ruilen voor
et ■ \smatprauw, want Rolf is zoals de
mei te journalisten een tikkie gek.

T.'-.M.et, fainest plees in the wurrelt,"
tic dan, en zijn ogen gaan wat. oi,;. 'eren.

W° "roegen of hij in die vier jaar veel
ve -nderd vond. Wel nee, in de Esmet

alles nog het zelfde, terwijl wit
natuurlijk de Nieuw Guinea Raad en
zo bedoelden. Omdat wij ook een man
in de Asmat kennen, vroegen we Rolf
hoe het met hem was.

brengen. Inmiddels is deze vertraging
tot een minimum beperkt gebleven.
TWEE GEBIEDEN

De mijnbouw-overeenkomst heeft be-
trekking op twee gebieden in Nieuw
G)ui(nea, nl. het Cytfioopgebergte ten
Westen van Hollandia en het noorden
van het eiland Waigeo en enkele na-
bijgelegen eilanden in de onderafdeling
Radja Ampat. De Naamloze Vennoot-
schap,, waarin drie Nederlandse en een
Amerikaanse maata(chappy participe-
ren, krijgt op grond van deze overeen-
komst het recht om daar, met uitslui-
ting van anderen, ijzer, nikkel, kobalt
chroom, mangaan, pyriet, platinameta-
len, goud- zilverhoudende ertsen of mi-
neralen op te sporen en te ontginnen.
De duur van de overeenkomst is 75
jaar.
Artikel 8 van het ontwerpcontract om-
schrijft een aantal verplichtingen van
de maatschappij met betrekking tot de
door haar te verrichten werkzaamhe-
den. Ze is bijvoorbeeld verplicht om
binnen twee jaren na de totstandko-
ming van de overeenkomst in e|ón van
de twee genoemde gebieden met de op-
sporing van ertsen te beginnen en ui-
terlijk 8 jaar na de endertekening van
de overeenkomst moet de maatschappij
beslissen of zij zal overgaan tot het
opstellen van een volledig en uitge-
werkt ontwerp voor een in Nederlands
Nieuw Guinea te vestigen verwerkings-
installatie.
Teneinde roofbouw te voorkomen is
bepaald, dat de export van ertsen ge-
durende de eerste tien jaar van de
overeenkomst, dan wel tot het moment
waarop een eventuele verwerkingsin-
stallatie gereed is een maximum van
een half miljoen ton per jaar niet mag
overschrijden.

LANGDURIGE VOORBEREIDING
Tn 1949 werd door de. Dienst van

de Mijnbouw in Indonesië een geolo-
gisch onderzoek in het gebied van het
Cycloopgebergte ingesteld. Van dit on-
derzoek is geen rapport gepubliceerd,
maar volgens mededelingen van de met
het onderzoek belaste mijn-ingenieur
werd door hem het voorkomen van nik
kei en chroom aangetoond.
Het ministerie van Overzeese Rijksde-
len besloot in 1952 tot de uitzending

van een expeditie die tot taak kreeg

om na te gaan of de erts-voorkomens
van het Cycloopgebergte van economi-
sche waarde waren. Deze zgn. Delftse
expeditie toonde in de omgeving van
de Tanah-Merah baai de aanwezigheid
van exploiteerbare hoeveelheden erts
aan evenals voor de terreinen van Ifar
en Rhynauwen.

In 1955 werden door het kantoor voor-
het Mijnwezen het eiland Waigeo en
enige eilanden bewesten Waigeo ver-
kend. Exploratie vond plaats in1955.
Ook hier bleken mogelijkheden voor
economisch verantwoorde ontginning.
In de memorie van toelichting op het
wetsontwerp word gesteld, dat de nik-
kel en kobalt voorkomens in Nederlands
Nieuw Guinea zowel naar hpeyei
als naar gehalte een vergelijking met
andere productiegebieden (Cuba en
Nieuw Caledonië) kunnen doorstaan.
Dei wereldmarktprijs van. nikkel die
wordt beheerst door de International
Nickel Co. of Canada Ltd. vertoonde
sinds 1958 een dalende tendens doordat
het aanbod de vraag overtrof.
De rendabiliteit van exploitatie en ver-
werking wordt in hoge mate bepaald
door de ontwikkeling van nieuwe ver_
werkingsprocede's, waaraan in tal van
landen grote bedragen ten koste worden
gelegd.
De vestiging van een verwerkingsin-
stallatie in Nederlands Nieuw Guinea
zou voor het land van grote betekenis
zijn, maar zou tevens geweldige inves-
teringen veigen. De memorie van toe-
lichting spreekt om de gedachte te be-
palen, van 100 a 125 müjon dollar.
Blijkens de memorie van toelichtino
is het knelpunt bij de diverse onder-
handelingen steeds de vraag geweest,
of een investering lot een zcdanie be-
drag, waarbij de gedachten uitgingen
naar een overeenkomst van vijf 'en
zeventig jaar. verantwoord was te
achten. Dit verklaart o.a. dat de onder-
handelingen met verschillende concerns
die al in 1950 werden begonnen pas
kort geleden tot een resultaat hebben
geleid, dat nu ook gelegaliseerd kan

worden.
Welke voordelen zou de bfetretffende
overeenkomst voor het land kunnen
opleveren ? De werkgelegenheid zou
toenemen, zij het in mindere mate dm
velen hadden verwacht door de grote
mate van mechanisatie van het mo-
derne bedrijf. Toch zal een mijnont-
ginning de basis kunnen zijn voor een
belangrijke afgeleide economische ac-
tiviteit.
Het Gouvernement verwerft inkomsten
door de overeenkomst, nl. dadelijk na
ondertekeni-ig reeds 4 et. per Ha. per
jaar. Dit levert echter slechts 11 dui_
zend grielen per jan-r op.
Zou <_.i« echter tot product-'* worden
overgegaan, dan ontvangt het Gouver-
nement in de vorm van cijnzen en een
bedongen aandeel in de winst ettelijke
miljoenen, nog geheel afgezien van ds
te verwachten verhogde belastingop-
brengsten.

Australische interesse voor
bosareaal bij Sarmi

Bevoorradingsschip uit
Hollandia vertrokken

Dinsdagmiddag om 18.00 uur vertrok
de Australisch^ coaster Mubo uit de
haven van Hollandia naar Sarmi met
aan boord Captain Ray Stockton, een
bemanning van acht autochtonen en
de bosbouwïngenieur, Bruce Garth. De

thuishaven van de Mubo is Rabaul, in

Australisch Nieuw Guinea, en het schip

is eigendom van de "Bulolo Gold Dred-
ging Cy".

De heer Garth vormt de voorhoede
van een groep bosbouwkundigen van
de Bulolo Gold Dredging Cy die een
onderzoek gaat instellen naar het bos-

„Nou", zei Rolf, „ik' heb drie dagen met
hem in een prauw gezeten, en hij heeft
drie dagen lang van de vroege ochtend
tot de late avond zitten kankeren op
Amerika', Kennedy, de Amerikaanse
politiek, de Amerikaanse ....."
„Ach", zeiden wij toen, „wat een voor-
uitgang, want vroeger kankerde hij
alleen maar op het Gouvernement".
Maar om nou bordjes buiten te han-
gen met "Gouvernement Go Home"
lijkt ons wat te voorbarig.
Je hebt er trouwens erg aardige amb-
tenaren onder ......

VRIJBUITER

bestand bij de Sidoearsi-gebergte in het
stroomgebied van de Tor-rivier in het
achterland van Sarmi.
Naar de heer Garth meedeelde zal de
Mubo als bevoorradingsschip fungeren
tussen Sarmi en het gebied van onder-
zoek, al zal het vermoedelijk niet in
staat zijn om de Tor verder dan 20
a 30 Km op te varen. Het verdere
transport zal met andere vaartuigen
moeten geschieden.
Of dit onderzoek zal leiden tot het uit-
geven van een explojtatieconcessie aan
de "Bulolo Cold Cy" is in dit stadium
nog niet te zegoen.
Naar wij van de heer Garth vernamen
is de Bulolo Gold Dredging Cy sinds
1930 in Australisch Nieuw Guinea werk
zaam en op een bepaald tijdstip voor
de oorlog had ze niet minder dan 8
dredges (baggermachines) voor de goud-
winning in exploitatie. Daarna daal-
d*e de goudproductie echter aanzien-
lijk en de Bulolo Gold Dredging Cy
zocht toen emplooi in de busexploita-
tie. Ze bezit 4St°/« van de aandelen van
"Commonwealth_New Guinea Timbers
Ltd" de maatschappij die de Klinkii-
triplexfabriek in Bulolo exploiteert. De
andere 51 "/o zijn in handen van de Aus-
tralische regering.

Boendermaker tevens coördi-
nator Gouvernements-voorlich-

ting
G.V.B. De benoeming van de heer A.
Boendermaker, tot voor kort directeur
van de Dienst van Binnenlandse Za-
ken, tot Gemachtigde voor Algemene
Zaken bij de Nieuw Guinea Raad, is
gepaard gegaan met een organisatori-
sche herschikking.

Alle voorlichtingsinstanties zijn n.l. se-
dert 5 april 1961 centraal ondier de
heer Boendermaker bijeengebracht,
waardoor aan een lang gevoelde behoef
te, het voorlichtingsbeleid in één hand
te brengen, is voldaan. Op deze wijze
kan met betrekking tot de voorlichting
van en over Nieuw Guinea in het al-
gemeen en over de Nieuw Guinea

Raad in hel bijzonder het grootste ren-
dement worden verwacht en de groot-
ste coördinatie worden verkregen
Aan het kantoor van de Gemachtigde
voor Algemene Zaken bij de Nieuw

toegevoegd: de
afdeling Bevolkingsvoorlichting, met
de leiding waarvan is be^st de heer
P. Merkelijn, de afdeling Film- en'Fo-
toproduktie, onder leiding van de heer
P. ter Laag (thans met verlof) en het

is VooHicijylngs'sl-'rcau.
onder leiding van de heer Cl. Bc'loni.
De afdeling Bevolkingsvoorlichting is
geheel gericht op de voorlichting van
de autochtone bevolking: door middel
van periodieken, door gebruikmaking
van de radio en door een dage'ijkse
nii uwsvoorziening in het Maleis. Zij
g(neft een gedrukt weekblje.d en een
geïllustreerd maandblad uit, organiseert
studie- en discussiegroepen, verzorgjt
radiorubrieken en hanteert voorts het
visuele medium van voorlichting, door
middel van films, kleuren-diapositie-
ven of flmstrips en andere visuele mid-
delen. Voorts stimuleert deze afdeling
de volkslektuur door vertaling en ver-
koop van diverse boeken en geschrif-
ten
De afdeling Film- en Fotoproduktie is
het "produktie"-apparaat, waar uit Be-
vclkingsvoorlichting en Gouvernements
Vdofrlïchtingsbureau ten behoeve van
hun voorlichting putten. Het is deze
afdeling, die met eigen cineasten en
fotografen de vervaardiging van films
- h.et basismateriaal voor documen-
taires en voor televisieuitzendingèn in
Nederland — foto's en andere visuele
middelen verzorgt. Zo beschikt de af-
deling Film- en Fotoproduktie op het
ogenblik over een filmotheek van on-
geveer 20 documentaires qyer Neder-
lands Nieuw Guinea in kleuren en
zwart-vit, alsmede over een foto-ar_
chief met ruim 700-0 foto's.
De documentaires worden door de af-
deling Bevolkingsvoorlichting over ge-
heel Nederlands Nieuw Guinea ver-
toond.
Het Gouvernements Voorlichtingsbu-
reau dat sinds 1 januari 1959 bij de
Gouvernementssecretarie was onderge-
bracht, richt zich voornamelijk op de
voorlichting van de Europese bevol-

(Vervolg op pag. 4)

Glaasje: Wat vind je van die grote
loterij ?

Flesje: Overbodig ! Mijn broertjes en
ik zijn elk al een lot vilt de
loterij !



Ingezanden

De verkiezing van het College van
Gedelegeerden van de Nieuw Gui-
nea Raad op 8 april j.l heeft veel
stof doen opwaaien: De afgevaardig-
de Bonay diende zijn ontslag in
(maar kwam gelukkig weer op die
beslissing terug) en de afgevaardig-
de Jouwe deed in een persgesprek
met de Nieuw Guinea Koerier een
felle aanval op Dr. Kamma. Gaar-
ne willen wij nu laatsgenoemde in
de gelegenheid stellen om zijn visie
op de betreffende aangelegenheden
middels een ingezonden artikel open
baar te maken.

Redactie

FEITEN

Van verschillende zijden werd in de
afgelopen dagen een zekere druk op
mij uitgeoefend om toch de verdraai-
de feiten zoals die ïïaar aanleiding
van het ontslag van het Raadslid Bo-
nay in de Nieuw Guinea Koerier van
zekere zijde werden gelanceerd, recht
te zetten.
Aanvankelijk voelde ik daar wefjiijg
voor en nog zet ik mij met tegenzin
achter de machine. Ware het niet, dat
deze voor ons al weer "oude koeien"
in de Hollandse krantenwei vrolijk
rondspringen, ik zou hebben gezwegen. 'Het zijn mede de publicaties in de Ne-
dcrlr.ndse pers, die aan mijn naam en
de kerk waarvan ik lid ben geen goed
doen, die mij noodzaken de feiten te
noemen.
Laat ik hier dan voor de belangstel-
lende lezers een beknopte opsomming
mogen geven van die feiten.
Men moge dan zelf oordelen in hoever-
re het gepubliceerde in de week, dat
wij namens de Raad in Australisch
Nieuw Guinea waren, strookt met de
waarheid.
De contacten die ik had met de leden
van de Raad, waren informatief. Doel
was te overleggen wat gedaan moest -
worden, want voor mij persoonlijk was
het van belang dit te weten. Ik ver-
zocht dan ook mij hun eventuele plan-
nen bekend te maken, opdat ik mee zou
kunnen doen. Niemand van de negen
leden wist iets van een eenheidsplan,
zoals Jouwe later verklaarde
Wel heb ik toen meteen gezegd, dat
ik van mening was dat er geen Ne-
derlanders in het College moesten zit-
ten. Het lid Bonay verweet me toen
aan rassendiscriminatie te doen, wij
moe_ten ytten op deskundigheid en
een goede gang van zaken en niet wel-
ke indruk het naar buiten zou ma-
ken wanneer er een paar Nederlanders
in het College zitting zouden hebben.
Zij ste den toen voor Kaisiepo en mij
te benoemen. Ik stelde hiervan Kai-
siepc telefonisch op de hoogte, op ver_
z< ek van die drie leden, die hem hun
stem gaven. Kaisiepo ging aceoord met
zijn kandidatuur. Veel verder gingen
onze besprekingen toen niet, want we
wilden eerst zien te weten te komen
wat de andere leden van plan waren.
Toen wij vernamen dat Pater^ Van de
Berg een fractie had gevormd is er la-
ter een uitvoerig onderhoud gevolgd
tussen De Rijke en mij.

Reeds eerder was het onderwerp "frac-
ties of niet" aan de oorde gesteld bij
een Persgesprek. We kwamen tot de
overtuiging dat de tijd om bepaalde
fracties te vormen nog niet was ge-
komen. Fracties gaat men vormen op
grond van gebleken principiële tegen-
stellingen en niet op veronderstelde
en aangezien de algemene belangen
van land en volk van Nieuw Guinea
primair zijn moet men het gevaar van
verdeeldheid tot het uiterste vermij-
den. Dat de toen bereikte eenheid la-
ter compleet werd genegeerd door
Jouwe is dan ook een wonderlijke con-
structie.
Het 'feit dat onze z.g.n. fractie Kai-
siepo stemde heeft hij dan ook ver-
zwegen Op de bewuste avond van don-
derdag 6 april had er een bijeenkomst
plaats onder leiding van Van Zeeland.
Er kwamen daar geen lijsten ter tafel,
iedereen kon opgeven of hij in aan-
merking wenste te komen voor 't Colle-
van Gedelegeerden. Later op de avond

waren er 16 leden van de Raad aanwe-
zig, de afwezige werd als candidaat be-
handeld, dat was Bonay.

Er werd volstrekt geen haast betracht;
de bijeenkomst duurde van 8.30 tot
2.30 's nachts. Geen enkele drang werd
uitgeoefend, zoals ook reeds door De
Rijke aan de Pers werd medegedeeld.
D(e proefs-Jefnmijngen waren geheim;
van overreding of druk was geen spra-
ke. In de loop van deze "proefstem-
ming" heb ik nadrukkelijk gesteld, dat
ik mij met een bezwaard hart kandi-
daat had gesteld. Niemand moest me-
nen, dat hij mij een persoonlijk ge-
noegen deed door op mij te stemmen.
Ik zou immers bij verkiezing mijn hui-
dige werkzaamheden op moeten geven,
en na bijna 30 jarige dienst is dat
geen geringe zaak. Ook zou ik niet
willen dat men mij om redenen van
mijn leeftijd of uit een zekere eerbied
zou stemmen en in geen geval zou ik
een zetel willen innemen van iemand
die meende daar meer voor in aan-
merking te komen Hierop kwamen al-
lerlei protesten los. Ik had A gezegd
en moest nu ook B zeggen. Het College
had mijn kennis van land en volk nodig
en men meende dat ik mij niet mocht
terugtrekken. "»
Ik heb toen berust, al wogen de kon_
sekwenties mij zwaar op de maag.
Wanneer dan ook later De Rijke te-
genover een correspondent van UPI
verklaard, dat men mij slechts uit ~bel-
öefdheifl" bj*eft gakozien, klinkt dat
heel eigenaardig wanneer men de fei-
ten kents
De candidatenlijst, op grond van her-
haalde proefstemmingen en daarop vol
gende uitvcjerige bespnekingien, vast-
gesteld werd toen ondertekend door
alle 16 aanwezige leden van de Raad,
en de volgende dag nog door Bonay.
Hiermee verklaarden zich dus Bonay
en Jouwe aceoord met hun candidatuur
zowel als die der anderen, die later
ook in de toen vastgestelde volgorde
werden gekozen. Toen Jouwe dus latei-
grote bezwaren zei te hebben, bleek
het dat die niet werden gedeeld dooi-
de anderen, want de lust is on .rond
van geheime stemming vastgesteld. De
heer Jouwe was de gehele avond aan-
wezig en heeft zonder bezwaren naar
voren te brengen getekend.

Als afgevaardigden in Port Moresby
hoorden wij op maandag 10 april, via
journalisten, van het zich terugtrekken
van Bonay en om welke redenen dit
was gebeurd en we hebben dit diep
betreurd.'Toen dan ook Wcmsiwor een
brief schreef aan de Vice Voorzitter
van de Raad (in vliegende baast
wege receoties etc.) verzocht ik hem
namens mij te schrijven, dat ik mij
gaarne terugtrok om plaats te maken
voor Bonay Helaas ging dat schrijven
(hoewel direct gepost) de volgende mor
gen niet mee met het charter-vliegtuig
naar Holland.i.a.

Bij aankr.-~nc(- in Hollandia had Wom_
siwor dii-y~t .hn onderhoud met de
Viee V'oo'-zi^er en d.eelde hem ziin
standpunt mee. Persoonlijk sprak ik
de b^er Bon." . ri. maal over deze
aangel.fjeenh.id terwi.' ik '?v^s r*,»

eerste Viee Voorzitter aanspoorde Bo_
rpy te beween miin r^ants in ie ne-
men Hii als lijstaanvoerder wps d^n--_
toe de aahffeweTsen oei"Soon. Toen B'-1-

nay ondanks al deze pogingen niet te
bewegen was op mijn voorstel in te
gaan. meende ik het hierbij voorlopig
te moeten lal en. De werkzaamheden
van het College hadden intussen een
aanvang genomen en wij wiliden de
gang van zaken niet storen door deze
interne kwestie. Dit zijn de voornaam-
Ste feiten, die :'n het archief thuis ho-
ren naast de mededelingen eerder in
dit blad verschenen.

F.C.K.

Nieuws uit Fak-Fak
STREEKRAAD— J.l. dinsdag vond te Fakfak de in-

stallatie van de streekraad Fakfak
plaats in aanwezigheid van Zijne Ex-
cellentie Gouverneur Platteel.
De Streekraad heeft negen gekozen en
drie benoemde leden. De gekozen le-
den zijn: Achmad Uswanas (radja van
Fatagar), Nazar Paris Heremba (Radja
van Wertoear), Jusuf Bai, Markus War-
popër, R.S. Soumokil ,Achmad Bai, Ju-
lianus Kabes, Mezach Tigtigweria en
Musa Hindom.
De benoemde leden zijn: Hadji Ibra-
him Bau (Radja van Roembati), J.W.
Drost en Ang Tsjong Loy.
Voorzitter is het hoofd van Plaatselijk
Bestuur van Fakfak de heer R.Ch.
Manier.

Dinsdagavond recipieerden de voor-
zitter en de leden van de streekraad
in het Christelijk Militair Tehute voor
alle inwoners van Fakfak.
FEEST— In verband met de installatie van
de Streekraad Fakfak zijn de feeste-
lijkheden ter gelegenheid van Koning-
innedag dit jaar reeds woensdag j.l.
begonnen. Behalve het gebruikelijke
Oranjefeest is er dit maal te Fakfak
ook een tentoonstelling georganiseerd
met stands van Bestuur, Politie. Ko-
ninklijke Landmacht, de Vereniging
van Huisvrouwen, de Landbouw voor-
lichtingsdienst Gezondheidszorg, On-
derwijs en de Nigimij. Voikslectuur,

en Zending hebben gezamen-
lijk een boekenstand georganiseerd.
ONGEVAL— Bij het dorp Pikpik in het district
Kuka. heeft een onge'uk plaats gevon-
den dat aan twee mensen het leven
heeft gekost. De toedracht is niet
nauwkeurig bekend, want de stoffelij-
ke resten van de twee personen zijn
pas drie dagen naidlerhand gevonden
en er waren geen getuigen bij het ge-
beuren.
Men stelt zich voor dat een en ander
als volgt in zijn werk gegaan is: Op
zondag 9 aprill gingen de 23-.arf_|3
Thomas Wagap en de 21-jarigje Oc_
tovianus Homba2 het bos in cm doerian

ia zijn beide in een si-
rihboom geklommen om sin'hnoten te
plukken. Waarschijnlijk heeft toen Oc_

tövienus Homba2 een aanval van epi-
lepsie gekregen, een ziekte v/aar hij
reeds eerder las! van had Bij zijn val
heeft hij waarschijnlijk zijn vriend
geraakt die daardoor ook viel, beide
moeten opslag gedood zijn. Drie da-
gen Itïter vonden de inwoners va/1,
Pikpik hun lichamen die reeds in staat
van ontbinding verkeerden.
Ze werden ter plaatse begraven.
UITWIJKPOGING— Nadat op 2 april j.l. een groep inwo-

neds van Fakfak er met een gestolen
prauw en buitenboordmotor naar In-
donesië van door ging, vond op 16 april

j 1 een soortgelijke poging plaats, die
echter mislukte. Een groep jongens af-
komstig uit Kaimana en Babo met een
zekere I Telussa aan het hoofd, stal
een buitenboordmotor uit de goedang
van de handelaar Ang Giok Soe en
bracht die naar Tattnbai-oeni. Verder
werd een drum benzine gestolen en
er waren reeds plannen om ook een
Drauw te bemachtigen. Maar de buiten
hoofdmotor weigerde en daarom ver
borgen de dieven hem in de bush. De

drum benzine lieten ze op het strand
liggen Daarna gingen ze naar huis

en werden in hun slaap door de po-

litie verrast Ze bleken een grote zak

met levensmiddelen en kleding gereed

te hebben lfggen voor het geval ze
zouden vertrekken.

Kri-Pin en Kru-Puk Krant
Het Arabiertje
Simra liep stapvoets tussen het doolhof
van rotsblokken door. De bleke maan,
in zijn laatste kwartier, bescheen flauw
tjes de grond, zodat Simra grote moeite
had een weg te vinden naar de kleine
Zfand;iee-, die hen van helt glebergftjej
scheidde. Daar aangekomen, zette de
kameel het op een lopen. De koele
nachtwind streek hen langs de slapen
en vrolijk balkend draafde Simra voort
door het rulle zand. Hier was hij in zijn
element. Dat zachte, gele zand was hem
even vertrouwd als het terrein bij de
oase van Simra, waarnaar hij genoemd
was.
Maar nauwelijks betraden zij weer het

rotsige bergland of Simra begon bang
te worden. Voorz.ih'tig zodtiten zij^i
hoeven een weg tussen de steeds hoger
wordende rotsblokken. Aganza steeg af
en leidde het angstige dier langs het
hem welbekende bergpad omhoog. Ze
liepen stapvoets langs steile afgronden,
ravijnen begroeid met stekelig struik-
gewas. Aleppo keek zijn ogen uit. Dit
Was de eerste keer, dat hij in een berg-
land kwam. De ijle lucht maakte hem
duizelig en tegelijk dronken van vreug-
de. Hij ademde diep de zuivere, koude
morgenlucht in. Hoe anders was dit
alles dan de -gloeiend-hete luicht, die
boven de woestijn trilde of de zilte
zeelucht van zijn geboortestad Alexan-
drie. i

Ook Aganza genoot in de stilte. Hoe

vaak had hij niet naar dit vrije, avon-
tuurlijke leven verlangd, toen hij nog
als negerslaaf aan een wrede meester
toebehoorde! Af en toe wees hij Aleppo

oo een bijzondere boom of struik, op

arenden en andere roofvogels, die hoog
boven het gebergte rondcirkelden, lang-

zaam zwevend op hun enorm-e wieken.
op zn hoogst stond, liet

houden. Aleppo verdeelde
de' maiskoeken en brak een cocosnoot
or°n om het zoete vocht op te drinken.

Simra werd extra verzorgd, want het
kameeltje was mee van de lange tocht
en het 'inspannende klimmen.

.Vanavond wij gebergte doorzijn en
bij savanne overnachten !" zei Aganza,
tevreden, „Met Simra dit pleziertochtje
zijn."

Radioprogramma
Zaterdag 29 april 1961 (49,42 m).

20 00 uur Klok ;nieuws; weersverwach-

ting; 20.15 uur Paulus era Kwek de-

Eend (deel III), een verhaal voorde
jeugd van en door Jean Duheu; 20..»
uur De Bandonica's; 20.30 uur „505 -
Rong - Box"; 22 00 uur Lou Stem, pi-

ano, en zijn orkest; 22.15 uur Island In-
ternational Club; 22.45 uur Bill Haley

en zijn orkest; 22.50 uur Nieuws in het
kort; 23.00 uur sluiting.

Zondag, 30 april 1961 (30,8 m.)

(Verjaardag H.M. Koningin Juliana)

09.00 uur Programma-overzicht; 09.03
uur Protestantse Kerkdienst; 10.00 uur
Liederen van Valerius door het Neder-
lands Kamerkoor olv. Felix de Nobel;
10.16 uur Suite Berganasque (Debussy)»
uitgevoerd door Friedrich Gulda, piano;

10.30 uur Nieuw op 45-toertn; 11.15 uur
Koninklijke verjaardagscocktail

a. Jubel-ouverture (C.M. von Weber):

b. Fantasia alla Marcia over het „Wil-
helmus"; c. Festouverture (Smetana);
d Piet Hein Rhaosodie (Peter van An-
rooy) . 11.45 uur Halbo C. Kool be-
spreekt het nieuwste boek van Jo van
de Walle: De muggen van San Antonio"
11.53 uur Guus Jansen bespeelt het
Hammondorgel; 12.00 uur Klok. rhea-

.est olv. Gerard van Krevelen;
12 24 uur enVoor de jeugd" door tante
Di'ttb Zwollo; 12 44 uur Ben and hls
Trpical Rhytm Kings; 13.00 uur Nieuws

13 12 uur ..Holland zingt", Pro Musica

olv Lex Karsemeyer met orgelbege-
leiding door Pierre Palla; 13.25 uur
Muziek van Taptoe-Delft: 13.40 uur Het
Weens Symfonie-orkest olv. Frcnz
Sallhofer 'speelt muziek van -Johan
Strauss jr.;14.00 uur Sluiting.

20.00 uur Klok: programma-overzicht:
"nieuws: weersverwachting; 20.15 uur
Het „Paur infantry Koor" zingt spiri-

tuals; 20.30 uur De Sint Jan m Den
Bosch; ,een klankbeeld van en -door
Jack Idserda; 20.52 uur Het Casade-
orkest olv Johnny Ombach mmv. Auk e
K .rSemeyer sopraan; 21.19 uur ..De
sir-n uitgelegd", een praatje over ge-

spreke nboeken n voordrachtskunst op

de plaat, door Jan Willem Hofstra
21 20 uur Kurt Edelhagen er, zijn orkest
21 45 uur Katholieke Avondoverdenking
2200 uur uw lievelingsmelodie door
Henk de'By; 22.15 uur Het George

Shearing-Quintet; 22.35 uur Toki Hor

vath'en zijn Hongaars Pusta-orkest;

23 00 uur Sluiting.



Zelfstandig advocatenkantoor

Mr.Adriaansens
Naar wij van welingelichte zijde ver-

nemen, hebben Mr. J.O. de Rijke en
Mr. W.M.Th. Adriaansens besloten om
per 1 mei a.s. hun bestaande associa-
tie te beëindigen. Het ligt in de bedoe-
ling, dat I.lr. Adriaansens zijn advo-
caten-praktijk zal. voortzetten in het
tegenwoordige advocate!;-kantoor aan
de Havenweg, terwijl Mr. De R)ljke
zijn intrek zal nemen in het gebouw
van Pharma, zodra dit winkelbedrijf
zal zijn verhuisd naar de winkelgalerij.

Veel regen in
maand Maart

Het heeft in de afgelopen maand
maart flink geregend. Ook zonder de
cijfers van het Meteorologisch en Geo-
fysisch Bureau zullen de inwoners van
Hollandia het daar wel over eens zijn.
Toch zijn deze cijfers instructief: Vo-
rig jaar maart viel er te Noordwijk in
totaal 141 mm regen. Dit jaar was het
niet minder dan 573 mm. Voor Base
G zijn deze vergelijkjjngscijfiers res-
pectievelijk 104 en 532 mm; voor Hol-
landia Haven 128 en 380 mm; voor Ha-
madi 127 en 196 mm; voor Hollandia
Binnen 60 en 160 mm en voor Sentani
147 en 204 mm.
Maar vergelijken we de regenval in de
afgehopen maand maart met het gemid
delde van die maand over een aantal
jaren, dan blijkt, dat Sentani minder
regen dan normaal heeft gekregen en
Holiandia-Binnen maar 19mm meer dan
normaal. Base G kreeg echter bijna
100 mm meer.
Opvallend zijn overigens de verschillen

gemfd/êlfie repjenval bynnen een
klein gebied als dat van Base G tot
Sentani.
Het gemiddelde van de maand maart
in Base G (gemiddelde over 7 jaar) is
436 mm. Hetzelfde gemiddelde in Sen-
tani is 250 mm, voor Holiandia-Binnen
is het 141 mm.

kingsgroep in Nederlands Nieuw Gui-nea, van de omringende Engelsspreken-de landen en Nederland. Het doet ditdoor middel van mededelingen voorde pers en brochures. Daarnaast is ditbureau de nieuwsvoorziening ten be-
hoeve van de Nederlandse luisteraars
van de RONG opgedragen, zomede de
rondge'eiding en voorlichting van bui-
tenlandse en Nederlandse met de pers
gelieerde personen.
Het Gouvernements Voorlichtingsbu-
reau tenslotte, is de "trait d'union" tus-
sen de Overheid en de lokale en inter-
lokale persvertegenwoordigers.

Perscommentaren

Twee Nederlandse dagbladen hebben
in hun hoofdartikelen een beschouwing
gewijd aan de motie van de Nieuw
Guinea Raad over de zelfbeschikking
van Nieuw Guinea. "De Tijd/Maasbode (RK) schreef: De
zelfbeschikking van het Rijksdeel
Nieuw Guinea betekent in feite voor
het Rijk in Europa verminderde zelf-
beschikking. Een motie van de Nieuw
Guinea Raad heeft dat nog eens onder
onze aandacht gebracht. Volgqns cl^
motie staat het de Nederlandse rege-
ring niet meer vrij enige verandering
in de huidige status van Nieuw Guinea
aan te brengen zonder instemming (er
staat niet overleg msaar instemming)
van de Nieuw Guinea Raad. Bovendien
wordt van Nederland de verzekering
gevraaod dat Nederland zijn taak in
Nieuw Guinea zal voortzetten, "totdat
de Raad in de toekomst eventueel an-
ders verlangt".
Daar staan we dan. Onder de bevelen
van de Nieuw Guinea Raad, althans
voor wat betreft de Nieuw Guinea po-
litiek, ons voornaamste buitenlandspo-
litiek probleem. Zo is de opvatting van
de Nieuw Guinea Raad , 'thans.
Het Nederlandse parla(n>ent k|'n
de motie vooral cityi ding leren, n.l.
dat zelfbeschikking (van de Papoea's)
en bewegingsvrijheid (van de Neder-
landse politiek) niet samengaan.
De Volkskrant ('eveneens RK) schreef:
Als het zo ligt, lijken de activiteiten

van sommige Nederlanders die ons voor
houden, dat wij zo spoedig mogelijk
onze Nieuw Guinea politiek radicaal
moeten wijzigen, omdat daarvoor geen
enkel reëel perspectief zou zijn, min-
stens voorbarig. Men gaat er bij die
activiteiten steeds maar van uit, dat
er in cle wereld voor het Nederlandse
standpunt generlei begrip wordt op_
gebracht en dat Nederland daarvoor
zelfs meer en meer verdacht zou ra-
ken

Minister Luns stelt daar nu tegenover
dat vast staat, dat noch in Washington
noch bij verscheidene Aziatische rege-
ringen, in ons Nieuw Guinea beleid
een koloniaal optreden wordt gezien.
Wij menen dat aan deze conclusie toch
wel degelijk waarde mag worden ge-
hecht, omdat met minister Luns ie-
mand aan het woord is, die beter dan
wie ook in staat is om zich over de
meningen in de werc-ld een cordeVl
te vormen en die nu in de afgelopen
weken ook weer persoonlijk met de
hoogste Amerikaanse giezagsd|ragers
kon spreken.

De onlangs geïnstalleerde Nieuw Gui-
nea Raad, het eerste eigen parlement
van de Papoea's, heeft dezer dagen een
motie aangenomen, waarin wordt ge-
constateerd, dat de stemmen zoals die
nu in Nederland opgaan om alsnog on-
ze politiek gericht op zelfbeschikking
te laten vallen, ginds grote onrust ver-
wekken.

De Papoea's willen, nu zij zelf kunnen
meespreken, de verzekering dat er niets
buiten hen om zal worden veranderd.
Ook deze stem van de inheemse be-
volking van Nieuw Guinea mag in Ne_
gerland nog weer eens het besef ver-
sterken, dat het niet om zaken maar
om het lot van mensen gaat, waarvoor
wij ons — zolang er mogelijkheden
zijn — onverminderd verphtjwborde-
lijk moeten voelen.

I

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. H.C.P.M. Schubert, oogarts beeftzijn spreekuur op woensdag hervat.

Silmprogramnw
ORIËNT THEATER

vertoont heden 29/4 voor het laatst:
CA'jI'ARINA VALENTE en RUDOLPH
PRACK. in de hartveroverende film

„DAS EINFACHE IvïAdchEN"
Songs, muziek en dans ! Een keur van
schlagers! Daverende humor en uit-
bundige vrolijkheid 1 Alle leeftijden
Haven morgen en overmorgen:

„OPERATIE KAYAK"
met José Ferrer en Trevor Howa^rd!
In Cinemascope en Technicolor

14 jaar.
Een zeer boeiende oorlogsfilm
Höl'tand'ia-Binnen hede^i:„RETREAT*
HELL" met Frank Lovejoy en Tina
Louise. 14 jaar
Sentani morgen: „KING RICHARD''
met Rex Harrison 14 jaar
Sentani maandag 1/5: „DAS EINFACHE
M&DCIIEN" alle leeftijden
Matinee Haven morgen: „JUNGLE
MANHUNT" met Johnny Weissmüller

14 jaar

rex Theater
Wijziging: instede heden „The naked
Ma|a", vertoont Rex heden 2£\/4 en
morgen 30/4 de film met Dirk Bogarde
en Yoko Tani:

„THE WIND CANNOT READ"
Een film naar het gelijknamige boek.
Geheel opgenomen in India. 18 jaar
Maandag en dinsdag vertoont Rex de
film „FOEI NICOLE" met Romy Schnei-
der. Een film met Romy zoals U nog
nooit gezien hebt. 18 jaar
Zondag 30/4 matinee: „The litte Big
Hom" met John Ireland aanv. 10 30 u
Per persoon f 1— Toegang 14 jaar

l !jj

iOp 1 mei a.s. 's morgens te 11.00 uur zal als gebruikelijk in het receptie-
paviljoen van de ambtswoning van de Gouverneur te Noordwijk Openbaar
Gehoor verleend worden dat kan worden bijgewoond, door alle ambtena-
ren en particuliere zelfstandigen, die hierop prijs stellen. Het gebruik
brengt mede, dat bij deze plechtigheid de dames-echtgenoten niet tegen-
woordig zullen zijn. Wel kunnen dames deelnemen, die in ambtelijke of
particuliere sfeer een zelfstandige positie innemen. /

Men wordt er op attent gemaakt dat een ieder 5 minuten voor het begin. Il
der plechtigheid in het receptiepaviljoen aanwezig dient te zijn.
10 minuten voor de aanvang zal niemand meer op het erf van het
Gouverneurshuis worden toegelaten.

__________^__jgKmYf,f.^Bas^r-iTiiiiiii^7^ ~i____t___^_«__ ____■_

Per 1 mei a.s. afzonderlijk gevestigd: f: ;, lij .„">.._. jli

Advocaat en Telefoon 88
Procureur Kantoor: tussen „Pharma" en „N.H.M "

LOTERIJ TEN BEHOEVE VAN DE

„CHINëSë SCHOOLVERËHüt-iiHe"
TE HOLLANDIA.

(Vergunning verleend bij Besluit van de Dir. van Soc Zaken en Justitie
ddo. 18 april 1361 No. MD/28/LT).

PRIJZEN: j
Ie prijs f 7.500,—; 2e prijs f 2.500—; 3e. prijs f 1.000,—; 4e prijs t/m
43e prijs f 100,—.

TREKKING: j j
Op 31 mei 1961 ten overstaan van de fungerend Notaris te Hollandia

De loten zijn verkrijgbaar in Hollandia, Biak, Manokwari, Sorong, Merauke en
Fak_Fak.

I Slechts loten voorzien van een gedeelte van een stempel van de "Chinese
Schoolvereniging" zijn geldig.

De loten zijn eerst op 30 april verkrijgbaar.
Prijs f 5.—- per lot —> Verkrijgbaar bij alle Chinese winkels.

| p^; a'»^ïiH|ïii||||pp^s^p^i|||i|

' /* \ «'ïRBSE:*--
rf> 4 f.

I ig
1

\\
i 4777 7'ÜSCA's \|

1 onverqe geur ... /

’477J"7GSCA" Eau de Cologne f
paart de bloesem-frisse

I | "4711" Echte Eau de Cologne
Ij■i jaan de opwindende geur van
f 4711 "TOSCA" Parfum-
Is.,' i

'I EAU DE COLOGNE J

M7U-, KEÜLEI
JJ""" * ' "'" AJ9/H

"-"—"——"""—" ~ — "11 i—ui ■■■■"inr~rïT" TiT" ■_■ ■ iiii^m iißßTirrT^i ii"i "ii77"i"ii ■ _^__t.'___i_L_n_l____ _.___ I__j_

Ook op de Pasar Malam is

„BtfOÓNLIQHT iAY5a
met haantjes, zoute- en zure haring, patat frites en saté

SENTIFAR (Zwembad Sentani)
Zondagavond 30 april 1961 Oranjebal
mm v. „The Blue Rockets olv. Hr de
Graaf Aanvang 21.C0 uur
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