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Overleg tussen Tsjombe en O'Brien op komst?
Iers UNO-detachement geeft zich over

een Katanganen
UNO zendt versterkingen

naar Katanga
Een UNO-woordvoerder in Eli-

sabethstad heeft medegedeeld, dat
president Tsjombe volgens een Ka
tangese radiouitzending op weg is
naar Elisabethstad voor overleg
met de UNO-vertegenwoordiger
O'Brien- Dat betekende volgens de
woordvoerder echter niet, dat de
UNO-troepen in de tussentijd hun
actie zullen staken.
Inmiddels duren de gevechten in
Katanga voort.

De UNO-vertegenwoordiger in Ka-
tanga, dr. O'Brien kon geen bevesti-
ging geven van een bericht, dat een
ifers detachement van da Verenigde
Naties in Jadotstad. zich aan troepen
van Katanga had overgegeven. Eerder
was bericht da.t de Katangese troepen
de lerse militaire;! in Jadotstad, ruim
honderd kilometer ten noord-iwest.er.
van Eiisabefhstad hadden omsingeld
Een Katangees radiostation meldde
dai de leren zich hadden overgegeven
nadat meer dan vijftig van hen ge-
sneuveld

Reuter bericht inmiddels, dat er
[ UNO-versterkingen
naar Elisabethstad en Kamina
worden overgebracht. Deze zou-
den worden ingezet om te trach-
ten de leren, die in handen der
Katangezen zijn gevallen weer te
bevrijden.

De lerse militairen zouden aan al-
lerlei vernederingen worden bloot
gesteld en zij zouden reeds be-
dreigd zijn met executie.
Volgens een UNO-woordvoerder
worden de Katangese troepen bij
Jadotstad aangevoerd door Belgi-
sche officieren.
KATANGESE STRAALJAGER
Een straaljager van de Katangese
luchtmacht heeft voor de tweede
maal het vliegveld van Elisabeth-
stad gebombardeerd. Deze straal-
jager zou ook een aanval hebben
uitgevoerd op een vluchtelingen-
kamp van Baluba's bij de stad en
op het vliegveld van Kamina, ruim
300 km ten Noord Westen van
Elisabetstad.

Volgens een bericht van de Verenigde
Naties dat in New Vork werd gepu-
bliceerd, is de torste aanval van de
Katangese straaljager uitgevoerd door
een Rhodesische piloot-

Volgens de Verenigde Naties hebben
buitenlandse officieren de leiding van
de Katangese landstrijdkrachten.
Volgens een bericht van het Radiosta-
tion van Elisabethstad. dat in handen
is van de UNO, zijn de gevechten in
die stad. op enkele verspreide scher-
mutselingen na. beëindigd.
Volgens de UNO-vertsgenwoordiger
O'Brien hebben de Katangezen in de
gevechten met de UNO-troepen tot nu
toe 200 man verloren. Vijfhonderd an-
deren zouden zijn gewond .De Verenig-
de Naties hadden zeven doden en 20
gewonden te betreuren. Daar waren de
[erse slachtoffers in Jadotstad echter
niet bij inbegrepen.
FRANSE KRITIEK

In Parijs is nu officieel kritiek
geleverd op secretaris generaal
Hammarskjoeld, omdat hij, vol-
gens de Franse regering in Ka-
tanga zijn bevoegdheden te buiten
is gegaan.
Een der Britse onderministers van
buitenlandse zaken is op het ogen-
blik in Leopoldstad. Hij wil con-
tact opnemen met Hammarskjoeld.
De Britse politiek zou gericht zijn
op het bereiken van een wapen-
stilstand in Katanga.

GROTE DROOGTE IN
INDONESIE

De droogte die in Indonesië nog
steeds voortduurt heeft in vele
gebieden tot een ernstige situatie
geleid.
In Djakarta zijn berichten ont-
vangen over sterfgevallen als ge-
volg van voedseltekorten. In som-
mige streken van Indonesië zou
het enige voedsel dat nog beschik-
baar is bestaan uit de merg van ba
nanenplanten-
De sterfgevallen die zich hebben
voorgedaan waren het gevolg van
het ontbreken van goed drinkwa-
ter. De Indonesische volksgezond-
heidsautoriteiten hebben vaccin
naar verschillende delen van het
land gezonden om epidemieën te
voorkomen.
De droge tijd, die pas in oktober
eindigt is dit jaar geen enkele
maal door tussentijdse regens on-
derbroken. In het bijzonder in
West Java en Sumatra heerst wa-
ter gebrek.
In verscheidene moskeen in West
Java is om regen gebeden. In een
stad worden openbare gebedsbij-
eenkomsten gehouden.

AMERIKA HEEFT
KERNPROEF

GENOMEN
De Verenigde Staten hebben gis

teren in Nevada hun eerste kern-
proef genomen, sinds drie jaar ge-
leden de proeven vrijwillig wer-
den gestaakt- De ontploffing vond
onder de grond plaats en was van
klein kaliber.
In een verklaring van president
Kennedy werd gezegd, dat de ex-
plosie geen radioactieve neerslag
heeft veroorzaakt.
Deze Amerikaanse explosie volgt
op tien Pvussische kernontploffin-
gen in de dampkring.
De Verenigde Staten kondigden
op 5 september j.l. aan dat ze be-
sloten hadden om de kernproeven
te hervatten nadat de Sovjet Unie
deze ook reeds had hervat.

Kennedy verklaarde dat de proeven
op de duur belangrijke gegevens zou-
den opleveren voor het Amerikaanse
systeem om kernproeven fe ontdek-
ken.
De proeven zouden ook waardevol ma-
teriaal opleveren voor vreedzame doel-
einden. Kennedy bevestigde da+ d ■ Yt?r
enigde Staten nog steeds bereid waren
met de Russen te onderhandelen over
een verbod v^n atoomproeven van de
breedst mogalijke strekking.

Een woordvoerder van het Wit-
te Huis verklaarde op een pers-
conferentie, dat de Verenigde Sta-
ten, in het belang van het land,
hun proeven niet van te voren
zouden aankondigen. En ook zou-
den niet alle proeven die geno-
men worden, achteraf bekend ge-
maakt worden.

GRILLIG EN LICHTZINNIG
Vorige maand is de grillige Ja-

nio Quadros als president van Bra
zilië afgetreden, na slechts enkele
maanden in functie te zijn ge-
weest. Dat was een slag, want de
republiek begon juist weer tot po-
litieke en economische soberheid
terug te keren, na een lange pe-
riode van lichtzinnigheid onder
president Kubitschek.

Deze vurige medicus die door de
rampzalige daling van de koffieprijs
meer gestimuleerd dan terneergedrukt
werd. heelt Brazilië .geregeerd door

zonder enige gene inflatie als zijn eco-
nomisch devies te kiezen.

Hij beloofde in vijf jaar tijds vijf-
tig Jaar vooruitgang te verwezenlijken.,
en men zegt c^at hij in vier jaar veer-
tig jaar inflatie verwerkelijkt heeft,
de kosten van het levensonderhoud ver
dubbelden in de loop van twee jaar.

Niettemin heeft Kubitsehek zijn
land weten te veranderen, en in veel
opzichten ten goede. Hij bracht Bra-
zilië aan de rand van een bankroet,
maar daar stond de bouw van de nieu-
we hoofdstad Brasilia tegenover, en hij
was wel weinig orthodox in zijn me-
thoden, maar hij verhaastte de indus-
trialisatie zozeer, dat thans bijna alle
artikelen in de winkels van Braziliaan-
se makelij zijn. Zelfs ernstige en scep
tische lieden hebben James Morris de
verzekering gegeven, dat onder Kubi-
tsehek Brazilië werkelijk is beginnen
te groeien, ft'-i langen leste.

Toen kwam president Quadros,
die als eerste taak had het zwaar
geschokte, hoewel ook verrijkte
land weer tot zichzelf te brengen,
en het vertrouwen te herstellen.
Hij scheen dat aanvankelijk met
een zekere omslachtige bekwaam-
heid te doen. Quadros is een vreem
de, grillige zo niet excentrieke
man, die, zoals de meeste Brazi-
lianen trouwens een extreme indi-
vidualist is.

Tijdens de verkiezingscampagne
werd hij door geen enkele partij ge-
steund, en niemand die Morris in Bra-
zilië sprak scheen hem te kennen, laat
stean .te begrijpep. Maar in zijn poli-
tiek was hij zeer bssluitvaardig. Op
financieel en economisch gebied deed
hij een aantal verstandige dingen, in
de buitenlandse politiek introduceerdehij. wat duidelijker in het oog viel. een
nieuw eltement van neutralisme. Hij
scheen zeer bezorgd te zijn de uiterstlinkse partijen te bevredigen, misschien
omdat hij de behoefde aan een meer
homogene steun voelde, misschien uit
een soort verzekeringstaktiek. Al met
al scheen hij iemand te zijn die inzag
dat men. voor een grote sprong, er
goed aan doet even rond te kijken.

Verhoging paraatheid
Nederlandse Strijd

krachten

De Koninklijke Marine heeft
het volgende aan haar personeel
bekend gemaakt.
In verband met de ontwikkeling
van de internationale politieke
toestand zijn de laatste weken
door velen van Nederlands bond-
genoten voorzorgsmaatregelen ge-
troffen tot verdere verhoging van
de paraatheid der strijdkrachten.
Dergelijke maatregelen zijn thans
ook getroffen en bekend gemaakt
ten aanzien van de Nederlandse
landstrijdkrachten.
Deze maatregelen houden o.m. in
een verlenging van de werkelijke,
diensttijd voor bepaalde groepen
van de gewone dienstplichtigen.
Soortgelijke maatregelen tot ver-
hoging van de paraatlhid van de
zeestrijdkrachten zijn thans in
overweging. Nadere mededelingen
hieromtrent kunnen binnenkort
worden verwacht.

Brazilie heeft last van groeipijnen
Op de bezoeker maakt Brazilië

de overweldigende indruk, dat er
een welhaast volmaakte; toekomst
aan het aanbreken is, zo schrijft
journalist Morris in the Guardian-
Met zoveel vuur en zwier en ver-
toon van rijkdom wordt er betoogd
en aannemelijk gemaakt, dat ie-
dere immigrant, als hij maar wil
er miljonair kan worden, dat al-
leen de zuurste asceet, of tradi-
tionele economist, zojuist door
Moskou, of het Internationale Mo
netaire Fonds afgevaardigd, de
kille moed zou hebben om te kla-
gen.

Behalve misschien Thailand weet
James Morris geen land waar het ge-
makkelijker is alle politiek te negeren,
zelfs de werkelijkheid opzij te zetten,
en zijn leven in -dromen te verdoen.
Maar politiek is er natuurlijk, zelfs in
Brazilië, en hoewel Morris zelf er vol-
komen van overtuigd is dat niets, geen
kortstondige dictatuur en geen wilde
inflatie, lang zal kunnen verhinderen
dat deze republiek zal bereiken wat dvi
delijk haar bestemming is. voet hij
zich toch verplicht ook aan de pro-
zaïsche kant van hef, leven :>i Brazi-
lië aandacht .te schenken.

VELE PROBLEMEN
Het torn namelijk ni*t worösn onfr

ke'-rd c'nrt BraralïS vooralsnog met ta&
varv nroblero-an te kampen heeff. Het
la een J°hd van een bijna onvoorstel-
bare! Hjkflom. maar bet ontevreden
ro-.r:'o!>*'c.n. vraar honger en larmoede
hewserv wwrfifl door v^ien a's een van
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Indrukken uit de "aloha-state"
Een vergelijking tussen Hawaii en Nieuw-Guinea. Bij zijn terugkeer uit Ha-

waii, waar hij als lid van de
rfieuw Guinea delegatie het
lOth Pacific Science Con-
gress bijwoonde, gaf ir. H.
Schroo ons zijn indrukken
en enkele wetenswaardige
feiten betreffende deze
nieuwste en 50ste Staat van
Uncle Sam.

De Staat Hawaii is sedert 1959
een integrerend deel van de (J-
S.A. en bestaat uit een keten van
20 grotere en kleinere eilanden in
de Pacific, welke door Captain
James Cook in Januari 1778 ont-
dekt werden. Van de zes grotere
eilanden, Kauai. Oahu, Molokai,
Lanai, Maui en Hawaii, is Oahu
het best bekend vanwege de hoofd
stad Honolulu. de wereld vermaar
de Waikiki Beach en de Japanse
aanval op Pearl Harbor op 7 de-
cember 1941.

Het eiland Hawaii geniet wereld-
bekendheid vanwege haar drie ac-
tieve vulkanen die gemiddeld om
de twee jaar acte de presence ge-
ven door uitbarstingen, aardbe-
ving of vloedgolven.
RIJKE TOERISTEN

De eilanden worden elk jaar over-
stroomd door 150.000- to£ 200.000 toe-
risten, die aldaar rondreizen om te ge-
nieten van de veelkleurigheid en rijk-
dom van landschap, vegetatie, bevol-
king, de altijd blauwe zee en immer
aanwezige zonneschijn.
Vanwege de grote afstand welke Ha-
waii scheidt van de rest, der wereld
zijn het voornamelijk rijke toeristen
die hier komen en die dan ook bereid
zijn om veel geld uit te geven en te
kogen van al wat hier uit, het verre
oosten in de luxueuse winkels bijeen
gebracht is. De toeristen besteden dan
ook een 60' miljoen dollars in Hawaii.
weshalve de toeristen industrie als de
derde grote bron van inkomsten kan
worden aangemerkt-

Aangezien de stranden en koraal-ei-
ïinden van HoCHandia of Maraokwftri
echt niet onderdoen voor Waikiki e.a.
badplaatsen, zekere bezienswiaaxdighc-
den hier te lande betrekkelijk eenvou-
dig te ontwikkelen en te exploiteren
zijn en ook wij in onze winkels toe-
risten koopwaar «ft Nederland en het
nabi,Je Oosten kunnen verkopen, is het
wiel bijzonder jammer dat de ontwik-
ktelbn? de todristen indusAie in
Nederlands Nieuw Guinea alleen maar
bij praten en overwegen blijft.
"ALOHA"

Vanwege de vriendelijkheid en on-bevangenheid der bevolking wordt Ha-
waii ook wel de "Aloha Stiaat" ge-
noemd. Aloha betekent zoveel als
"groeten", "liefde", "welkom", "vaar-
wel" en deze heilwens ontvangt devreemdeling dan ook in volle mate.Bij aankomst wordt men behangen meteen bloemenkrans of "lei" vergezeld
van Aloha wens en omhelzing van hetdesbetf.ietf-enfe bloerntenmeisje.
Het is zaak hier van te voren op be-dacht te zijn. teneinde een en anderop passende wijze te kunnen recipro-ceren. De mannelijke nieuwkomer
schaft zich daarna onverwijld een A-
loha-shirt aan om in de lokale sfeerte passen, terwijl de dames hun kle-ding aanmerkelijk vereenvoudigen dooreen muumuu te kopen welke eruitziet als een kleurige en enigszins
verfraaide nachtjapon, een . uitvinding
der eerste zendelingen. Andere prefe-reren de verbeterde muumuu of holo-muu welke meer coupe bezit), cjHchmeer afwijkt van de oorspronkelijkepuriteinse opzet.
Vanuit de zeer luxuese hotels en flats
is het een ieder toegestaan in bad-kledij door Honolulu's straten te fla-neren of rond te rijden.
Dit rondrijden geschiedt in auto's diebepaaldelijk niet oudler dan >en ofUwee jaar mogen zijn en van een aan-merkelijk betere standing moeten zijndan de "sleeën" die hier bij ons als"topklasse" gelden.

Men treft in de stad terreinenaan waar duizenden, ogenschijn-lijk gloednieuwe, gebruikte wa-gens voor verkoop staan te wach-
ten op een koper die wat minderte besteden heeft, zoals een stu-dent, werkman, militair etc.
Dit zijn dus de "verouderde" ty-pen, waar we hier van enderste-boven zouden zijn.

Hef, is duidelijk uit dit alles dat erwelvaart heerst. Welke verdertot uiting komt in de goed onderhou-den asfaltwegen over het eüaad deaantrekkelijke huizen, tuinen enormejachthaven, parken etc.
Men vraagt zich uiteraard af waar de-ze welvaart vandaan komt, en door wiedeze geproduceerd wordt. Dit laatstjekan ving berntwoord worden: doorde hardwerkende, vlijtige mengbevol-king welke niet tekort komt aan ini-fatief en ondemerningsdurf.

Deze bevolking is een warestaalkaart van mengingen (18%)
tussen min of meer zuivere ver-
tegenwoordigers van Hawaii (3%),
Japan (37%), Philippijnen (12%),

China (7%), terwijl de resterende
23% bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de blanke en indo-Ser
maanse rassen, die hier gemeen-
lijk met de vakterm "Kaukasians"
worden aangeduid.
GEMENGDE HUWELIJKEN

De menggroep wordt elk jaar groter,
aangezien een derde deel der huwelij-
ken 'gesloten wordt tussen partners
van verschillende afkomst. 50°/ o van
het totaal der 600.000 inwoners woont
in de stad Honolulu. 20*/owonen in de
vijf-andere kleinere steden en de ras-
terende 30?/o leeft buiten op het land.
De werkkracht van deze rijk gevarieer
dc en harmonische samenleving houdt
wellicht een vingerwijzing in voor-
Nederlands Nieuw Guinea, om niet al
te krampachtig vreemde invloeden uit
dit land te weren, aangezien het een
complete illusie is om aan te nemen.daf een economische ontwikkeling van
enige betekenis in dit land kan plaats
hebben met en door de 700.0C/C Pa-
poea's in hun huidige primitieve staat
van. ontwikkeling. Wat met een "eco-
nomische ontwikkeling van enige be-
tekenis" bedoeld wordt moge uit de
verdere beschouwing blijken.
Hierbij willen wij hef zoeklicht op de
agrarische on/Sw'ikk/ling van Hawaii

richfen.
Het is echfifer nuttig om a/;M>reers£

de "overall picture" van Hawaii's eco-
nomie in het kort te belichten, meï
het begrotingsbeeld van 1960. D/e Hp-
tale uitgave pos*t bedraagt $ 1033 mil-
joen en ov-ïrschrijdf.t daarmede de in-
koms|enpost van $ 1028 mVjoen met
$ 5 miljoen.

Van deze inkomstenpost kan een be-
langrijk deel op rekening worden ge-
schreven, van militaire en civiele be-
stedingen (salarissen) van de Federa-
le Regering en de Staat Hawaii.
Voorts wordt $ 195 miljoen ingebracht
door bestedingen van zakenfirma's en
toeristen waarvan $ 60 miljoen op re-
kening komt van luchtvaart- en scheep
vaarf,maatschappijen. Verder wordt nog
een $ 83 miljoen ingebracht aan divi-
denden, renten en winsten van buiten=
landse beleggingen e-a. geldoverma-
king»i.
BELANGRIJKE EXPORT

De balans wordt echter geslo-
ten met 264 miljoen dollar aan ex-
port producten hetgeen 25% van
het inkomsten-budget betekent.
Indien wij nu deze export nader
bekijken dan blijkt deze bijna ge-
heel uit landbouwproducten te be
staan en wel 123 miljoen dollar
suiker, 113 miljoen dollar ananas
producten en 28 miljoen dollar
aan bloemen, koffie, overige tuin
bouwproducten, tuna-vis en meta-len.

In feite heeft Hawaii dus geen an-dere natuurlijke hulpbronnen van eco-nomische waarde dan Nederlands
Nieuw Guinea. eerder minder aangezien
onze potentiële bosrijkdom ongetwij-
feld beduidend grofer is en onze mijn-bouwkundige mogelijkheden voor detoekomst eveneens.
Hawaii vindt haar rijkdom dus vooreen belangrijk deel in de agrarische
ontwikkeling op haar betrekkelijk
klein grondoppervlak. Van haar totaalgrondoppervlak, dat het 25ste deel vanons Rijksdeel beslaat, is slechts 7% of300.000 acres geschikt voor landbouw.Op dit areaal van ca 75.000 ha. treffenwe gronden aan die gemiddeld wel watbeter zijn dan hier bij ons doch waarook intensief gebruik gemaakt moetworden van kunstmest om de productie
op gang te houden.

Mjet behulp van bepaalde curttiur-
technische voorzieningen is een derg.->-
Ujk productief oppervlak ook in Ne-
derlands Nieuw Guinea ruimschootsaanwtezig. In Hawaii brengt dit land-oppervlak per jalar 25S miljoen dollarsof een biljoen gnlden op. terwSjl wijnog in het stadium van enkele mil-joenen voortleven.

Naast dit landbouwoppervlak is ernog 1.2 miljoen acres (25°/o) beschikbaarvoor (extensieve) veeteelt, waar 32 mil
joen dollars inkomsten uit verkregen
worden. De rest van het land (68*Vo)
is onproductief land tg.v. rotsachtig-
heid of extreme droogte.
Indien we nu de inkomsten ult de a-grarische secflor eens nader analyseren
dan vernemen we dat het totaal in-komen 288 miljoen dollar bedraagtwaarvan 264 miljoen dollar gexepor-
teerd wordt. Dit is een belangrijk
punt. daar de landbouw dus groten-
deels op export is gericht en niet inde Staat wordt geconsumeerd. Ook wij
in Nederlands Nieuw Guinea dienen
ons met veel grotere inspanning terichten op aanplant van export-gewas
teim, en djerzelve eventuele verwer--
king.

SOLDATESK
We zagen van de week op de trajja-

kal'te een zeer jeugdig soldaat je «pan.
Nu letten we eigenlijk nooit zo op sol-
daten, maar omdat deze zon stuk blauw
Nieuw Guinea zink op zijn mouw had.sloegen we ,toch weer even "aan 't filo-
soferen .... Over het soldatendom in
het algemeen en het soldatendom in
de tropen in het bijzonder ....
't Was ook nog zon jonkie. Hij stond
smalletjes en wat rillerig op zijn trem-
metje te wachten en we dachten me-
teen: Jongen, de hoetan is zo groot, zo
ontiegelijk groot ....
We vonden het eigenlijk een beetje
sneu voor de jongen. Wanf wa kennen
ergens op Nieuw Guinea een sadistische
kroeghouder, die. als de bar vol zit
met landsverdedigers — die volzittan— heel donkerbruin glimlachend tcgen
ons zegt: „Buiter nou komen de ttra-
nen . . -. . "Hij scharrelt dan wat aan de pick-up
en zet heel hard "Geef mij maar Am-
sterdam" of "Was-ik maar bij Moeder
tduis gebleven" op.
En dan. we liegen er niet om, nemen
c>3 bierviltjes en passant wat zilte
trasten op ... . van de landsverde-
digers ....
Na willten we, ibiermea «liefs kwaadszegeen, maar toch ook niets poeds . . .Kortom, we weten er zelf nooit zo goed
raad mee. met dat soldatendom in de(barre) tropen. We geloven niet dathet soldatendom op de karang" ergboeiend is. maar zon norse op-wacht-
staander voor orde en rust vinden weook weer te filmisch.
En dan denken we.altijd terug aan detud van de politionele acties U weetwel jaren en jaren her. Heel Hollanddacht toen emotioneel mee aan de jon-gens overzee. Allerlei lieve mensenschreven firne opbeurende brieven aanwildvreemde jo gens op wildvreemdebuitenposten, stuurden pakketjes Wimpre Welfare Willem Noske en aanver-wante gezelligheden. Omdat'ie zo een-zaam was ....
We hebben echter later, toen we dejaren des onderscheids bereikt had-den, wel eens heel andere verhalen gehoord ov-r die barre tijd op de een-zame buitenposten. Het was er doorde bank genomen toch niet zo een-zaam. alc! wij wel dachten.

Die verhalen hadden zelfs iets vanzon technicolor reisfoldertje over Ha-
waii

Sterk overdreven", zullen nu allerlei
goedbedoelende mensen ons toeroepen.
Voorlopig ....
Maar we zeiden al. we weten er nooitzo goed raad mee.La.ten we het daar
maar op houden.

VTUJBUITER

Pseudo-vogeipest
geconstateerd

Zaterdag 9 september schreven
wij reeds dat het vermoeden be-
stond dat in een pluimveebedrij F
in Sentani pseudovogelpest was
uitgebroken.
Thans bereikte ons van de zijde
van de Afdeling Veeteelt de me-
dedeling, dat een telegrafisch ant-
woord uit Utrecht, waar delen van
een kip die aan de ziekte overle-
den was voor onderzoek waren
heen gezonden, dit vermoeden
heeft bevestigd en dat men hier
inderdaad met deze gevreesde en
|7<eer besmettelijke kippenciekt'4
te maken heeft.
De Afdeling Veeteelt heeft krach-
tige maatregelen genomen om een
verdere uitbreiding van de ziekte
te voorkomen. Alle 700 kippen
van het aangetaste bedrijf zijn af-
geslacht. 3000 kippen zijn reeds
ingeënt, terwijl vaccin voor nog
eens 12000 kippen onderweg is.

Telegram aan UNO
Bestuur DVP wist

van niets
Het bericht in de Nieuw Guinea

Koerier over het telegram dat de
Demokratische Volkspartij te Hol
landia aan de UNO heeft gestuurd
en waarin de Volkeren Organisa-
tie gevraagd werd om Nieuw Gui-
nea onder zijn bescherming te ne-
men totdat het gereed was voor
zelfstandigheid, heeft in kringen
van de D.V.P. zelf nogal wat dei-
ning veroorzaakt.

Het telegram, was ondertekend door
Jakadewa. maar deze blijkt sinds vo-
rig jaar geen voorzitter meer te zijn.
Hij vertoeft momenteel, ia de gevan-
genis wegens verduistering van partij-
gelden en werd vorig jaar vervangen
door de toenmalige vice-voorzitter. de
heer A.J.A. Runtuboy.
Deze verklaarde gisteren niet van het
telegram op de hoogte te zijn gewesst
evenmin als de andere leden van hel
partijbestuur. Hij achtte dit een on-
juiste gang van zaken.
Hij verklaarde dat het bij de D.V.P.
gebruikelijk was. om in kwesties a-ls
het zenden van t'elegrasnmen naar »et
buitenland, eerst advies van het gou-
vernement te vragen en het feit dat
dit nu was nagelaten achtte hij ook
onjuist. De heer Runtuboy hield ook
rekening met de mogelijkheid, dat een
broer van ex-voorzitter Jakadewa. die
voorzitter van de afdeling Ormuvan
de D.V.P. is. het telegram had verzon-
den en zich daartoe de titel van partij-
voorzitter had toegeëigend.

Overigens kon hii zich met de
strekking van het telegram wel
verenigen, vooral omdat ook de
Indonesische aanspraken op Nieuw
Guinea van de hand werden ge-
wezen.
De heer Runtuboy verklaarde, dat
hij voor 5 oktober as. een verga-
dering van het partijbestuur bij-
een had geroepen om de gang vanzaken bij de opstelling en de ver-zending van het. telegram aan deUNO te bespreken en eventueelmaatregelen te nemen.Het telegram was in het Engels
vertaald door mr. J.O. de Rijkelid van de Nieuw Guinea Raad(Vervofe op pas 4)

- «JB
GLAASJE: "Ze zeggen dat de in-
voerrechten op bier omhoog

!gaa'i".FLESJE: "Dat heeft M publiek
voor mij wel over".



Politieberichten Hollandia
- Op de verbindingsweg bij het bus-

station tussen Oranjelaan en Bergweg
vond- een verkeersongeval' plaats toen
een bus van de GAD tegen een links
van de weg geparkeerde personen auto
reed. Er deden zich geen persoonlijke
ongelukken voor. De personenauto werd
beschadigd.
- Tegen L..J. werd procesverbaal op-

gemaakt wegens verduistering (subsi-
diair oplichting) van een bedrag van
f 1135-—.— H.A.C, deed aangifte van vernieling
van een zelfregistrerende regenmeter
te Dok 11. ter waarde van f 650.—. De
dader is onbekend.— Gedurende de afgelopen week heeft
de verkeerspolitie een sjiaciale con-
trole uitgeoefend op de voorgeschreven
verlichting van motorvoertuigen. Er
werden ongeveer 20 processen-verbaal
opgemaakt.— LJXS. deed aangifte van het feit.
dat er uit een leegstaande woning aan
de Boslaan tw£e wastafel spiegels wa-
ren ontvreemd. Enkele dagen later dep"
hij een soortgelijke aangifte betreffen
de zes lichtschakelaars die verdwenen
waren uit woningen aan de Wilhel-
minalaan en de Van HasseltsKraat.
— R.B. deed aangifte van de vernieling
van zijn aan de Bovenweg staande
goedang en diefstal van de zich daarin
bevindende lampen en een verband-
trommel.— E.R.H. merkte dat onbekenden zich
toegang tot zijn huis jll Bonte Dorp
hadden verschaft door over de muur
van zijn badkamer la klimmen». De
stoapkamfer was doorzocht, maalr er
werd niets vermist.
— Op de Jotefabaai voor Kota Baroe
Pantai werden L.S. en L..R. 's nachts
door tien autochtonen in zeven prau-
wen met kapmessen en'roerspanen mis-
handeld. L.R. moest als gevolg daarvan
in het ziekenhuis worden opgenomen.— J.J.W. deed aangifte dat zijn per-
sonenauto voor het kantoor van Finan-
cien te Pok II door de achteruitrijden-
de personenauto van R.J.MF. was
aangereden.

— J.W. wonende te Overtoom deed aan
gifte dat J.F. een hoeveelheid kleding-
stukken van hem gestolen had.— S.S. en S.F. te Kloofkamp-kali de-
den aangifte van diefstal van kleding-
stukken en een geldbedrag van f 17.—
uit hun klerenkist- De dader is onbe-
kend.

— Bij de Oranjelaan vond een verkeers
ongeval plaats, toen C.J. met zijn per-
sonenaut® wegreed zonder op het ver-
keer te letten, met het gevolg dat de
.scooterrijder Th.A.P. door hem werd
aangered».!. Geen persoonlijke onge-
lukken, wel materiele schade.

Mr van Reil: "We Kunnen ons woord aan
Nieuw Guinea niet verloochenen"

Vorige week is in Den Haag de
jaarlijkse bijeenkomst gehouden
van de leden van de "Volkspartij
voor Vrijheid en Democratie'".
De vierl-voorzitter van de V.V.D.
mr. H. van Riei, hield op deze bij
eenkomst een rede, waarin hij on-
der meer sprak over de kwestie
Nieuw Guinea. Mr. Van Riel zei
hierover dat "niet wij of Indone-
sië hel beslissende woord in de
kwestie Nieuw Guinea kunnen
spreken. De oplossing is volkomen
afhankelijk van de machten oost
en west- Wij echter kunnen ons.
gegeven woord jegens Nieuw Gui-
nea niet verloochenen".

Het „gehengel" naar de gunsten
Van president Soekarno stuitte
spreker tegen de borst. Het ver-
jawakt de Nederlandse stellingen
en doet het prestige van ons ka-
binet in Amerikaanse ogen teniet.
De voortdurende hitscampagne
tegen minister Luns achtte de in-
leider onwaardig en schadeliik
voor Nederland.

I,> heer- Van Riel hek lde nigf p' i-
sbnen om hun houding .; d<
Stellende, dat de verhouding Neder-
land-Indonesië en de beweerde aan-
:-pr*'ken van Indonesië op Nieuw Gui-
nea bijna uitsluitend te bezien zijn als
&bjekttn van emotionele, politieke en
militaire betekenis in de machtsstrijd
tussen Oost en West. zen mr. Van

Biel „dat wij in het uiterste geval
onder de druk daarvan me.<_;en wijken.
Da:: zal afgedwongen verloochening
var, ons woord niet oneervol zijn".
Hij waarschuwde met nadruk tegen
uitholling van het Nederlandse weer-
sj :-".', Isfermogicn. Kritikas^rrs kunnen
de t l' voeren politiek zijn inziens beter
aar, de "grauwe rout'nie^s van buiten-
landse zaken" overlaten.

In zijn rede, die ook door de
minister van Defensie, ir. S.H.
Visser werd aangehoord, vroeg mr.
Van Riel om harde, kille openhar-
tigheid in plaats van quasi-psycho

linnelijkheid van de
regering zowel in de kwestie
X.ei - Guinea als in b.v. zaken,
die het rechtgevoel van het Ne-
derlandse volk nog directer emo-
tioneel raken.

KIMDERKRAWT

BELLO TRACTEERT
Weet je wat ik heb gezien
Gisteren bij de winkel van dikke. Stien
Een hele troep honden,
En mooi dat die zich vonden
Ze hadden strikken omgebond?n
En stonden naar een huis te starea
Ongeduldig dat die honden waren-
Want in dat huis was Bello jarig
En eenklaps zongen ze eenparig:
"Lang leve Bells>",
Op hun reuze verlangende snui-

ten.

Las je de wens: "kwam die Bello .
maar buiten!

Dan opeens blaft een hond en
roept:

„Daar komt Bello en hij snoept"
Ze stormen op hem af . . .
Alsjeblieft, staan ze van paf.
Want Bello gaat ze op kluiven

fuiven
Kijk ze eens gnuiven
En met de staarten wuiven
En dan maar kluiven, kluiven, IR

kluiven, lis

Kruipjes eerste schooldag
Kruipje kon bijna niet slapen.

Morgen zou hij voor het eerst naar
school gaan. Het meest verheug-
de hij er zjch op, dat hij net zo
mooi ziou leren zingen als zijn
broertjes en zusjes, die al op
school waren. Als hij hen s' avonds
hoorde zingen kon hij bijna de
tijd niet meer afwachten, dat hij
ook naar school mocht.
En nu was het morgen zover. Ein-
delijk hoorde hij zijn moeder

rondlopen, zachtjes riep hij haar.
Moeder lachtte gelukkig.
Ze begreep wel waarom hij al zo
vroeg wakker was. Kom er maar
uit zei ze en. maak.je maar mooi.
Kruipje kreeg een zakje met vlm
dertjes mee, in het speelkwartier-
tje zou hij wel honger hebben,
dacht moeder, want hij kon die
morSen niets door zijn keeltje
krijgen.
Vrolijk liep hij een poosie later
met zn broertje en zusje mee.
Maar wat hij niet wist was, dat

zij afgesproken hadden hem een
beetje bang te maken.
„Jij bent nog nooit in school ge-

eest, hè Kruipje?" vroeg zn ou-
dere broertje. „Nee tuurlijk niet",

twoordde Kruipje. „Nou zo leuk
is het niet hoor. De meester die
jij krijgt is zon lelijke kerel. Als

iets niet weet, pakt hij je vlin-
"tjes af en eet ze zelf op dan

heb je in het speelkwartiertje he-
lemaal niets en dan krijg je erge
honger. En als je iets verkeerds
zegt, krijg je een klap."
Zo gingen ze nog een beetje door-
Arme Kruipje werd hoe langer
hoe banger. Zn oudste zusje kreeg
ëen beetje medelijden met hem en

de hem zeggen, dat er niets van
waar was, maar toen ze een boze
blik van haar broertje zag, durf-
de ze toch weer niets te zeggen.
Eindelijk waren ze bij de school.
Kruipje vond het nu veel te vlug.
[:Het liefst zou hij hard naar huis
[gerend zijn, vlug naar zijn moedel
toe en dicht tegen haar aankrui-
pen. Maar hij wist, dat dat toch
niet helpen zou, ,z°n moeder zou
hem dan weer naar school ge-
bracht hebben en vader zou wel
boos worden.
Trillend over zn hele lijfje ging

de school binnen toen de bei
ging. Hij durfde zn oogjes haast
niet op te slaan, zo bang was hij
een boze kwade meester te zien.
Maar .op eens, wat v/as dat nou?
Een hele lieve stem zei vlak naast
hem: „En bert jij nu Kruipje?
Kom jij bij mij leren schrijven

en rekenen? En kun jij al een
beetje zingen?" Verbaasd keek
Kruipje omhoog en daar zag hij
een hele lieve juffrouw, die tegen
hem lachtte en hem aan een
pootje mee naar binnen nam. Toen
"begreep hij, dat ze hem geplaagd
hadden. Blij ging hij in zn bank-
je zitten en geen enkel tjitjakje
deed die dag zo goed zn best als
Kruipje.

Perscommentaren
Het Algemeen Handelblad (Liberaal)

scHrijft rua.v. opmerkingen van mr.
Van Riel op het V.V.D-.-congres 0.m..dat kritiek op een buitenlands beleid
waarbij Nederland voor zijn belangen
moet vechten, een delicate aangelegen-
neicl i:.. iviaar wanneer, zoals in dit ge-
val Nieuw Guinea. een bijzonder groot
deel van de pers van mening is. datop zijn minst een zekere ombuiging van
liet beVia noodzakeïyk is. zou zijhaar plicht verzaken, dit niet duidelijk
kenbaar te maktn.
Zeer weinig nut zien wij in een kritiekop de regerrng.ï.suggesties omtrentNieuw Guinea die louter haar kracht— lees zwakheid — vindt in een des-
tructief en ultra-persoonlijk "afkarn-
men" van de figuur van mr. Luns. Hetblad beoordeelt hem als een der zeer
goede ministers van buitenlandse za-
ken, "bijvoorbeeld zijn dapper stiandhouden tegen de overmacht tijdens hetEEG-overleg te Parijs hebben wij zeer
gewaardeerd".

lets geheel anders is het echtfer ofhet beleid van mr. Luns, van de heleregering, alsook van de meerderheid
van het parlement, wat Nieuw Guinea
betreft niet dreigt te verzanden. Ook
wij wensen niet dat het Nederlandse
vork zijn woorden verloochent- Daar-om zal bij een regeling met het zelf-
b, ::ci)ikkingsrecht rekening moeten
worden gehouden.

(Vervolg op pag. 4)

In Oldenzaal (Nederland) is het tot relletjes gekomen toen de plaatselijke bevolking weigerde om Italiaanse arbeiders
tot een dansgelegenheid toe te'!':ten. De Italiaanse consul stelde zich van de grieven van zijn landgenoten

on de hoogte. Een van hen laat de ver"■■■"■-,''" inuen zien die hij in Oldenzaal op liep. WALCO — Plasticdienst-



Het 's een land met een levende en
inspirerende cultuur, maar het anal-
fabetischme neemt op het ogenblik toe
omdat de bevolking in een sneller tem-
po stijgt 3an men scholen bouwt. Ar-
moede, en ook ziekten en kwalen, ko-
men trouwens niet alleen in het noord
oosten voor. Nu zou het harteloos zijn
te zeggen dat dit alles niet terzake
doet. maar in Brazilië maakt het toch
een sterk incidentele indruk; men moet
aan groeipijnen denken, die niet min-
der martelend zijn omdat ze niet al-
tijd zullen duren.

Sommigen geloven dat de Ver-
enigde Staten van Brazilië, omdat
het klimaat er veel minder een
prikkel is dan in noordelijke lan-
den, de Verenigde Staten van
Amerika nooit op zij zullen stre-
ven, en velen zullen betogen dat
het overijlde aftreden van presi-
dent Quadros slechts een symp-
toom van Brazilie's fundamentele
instabiliteit is, van zijn ongedurig
heid en wispelturigheid. Morris
zelf vermoedt dat het land zonder
zijn immigranten, in het bijzonder
de Italianen, als een geweldig At-
lantisch Peru had kunnen blijven
voortsukkelen, geremd door dode
tradities en snobisme. In de sterke
verrijking van de Braziliaanse be-
volking door de immigratie ziet
hij echter de waarborg van een
grootse toekomst. Brazilië heeft
veel meer fouten dan Morris heeft
willen opsommen, maar hij meent
dat de bedilzieke critici vaak doot
de bomen het bos niet meer zien.
Het land komt misschien aan ge-
zond verstand tekort, maar het
heeft stijl, en wat het ook doet ia
altijd groots, wat het ook denkt
la altijd genereus.

Maar er is meer. De- gebeurt ».iissen in
Kongo. Angola en Algerije hebben zich
ontwikkeld m.;t een dynamische vaart
die obj^ktief vaststaat. Voor ons rij=t
nu de vraag of de regering bij de aan-
passing van haar beleid mét deze
nuchtere feiten wel voldoenderckeninS
houdt.
Het brengt cis niets verder aan het
ons aangedane onrecht tfSoekarno's
weigering cm het ,"?;;schil a-an het in-
ternationale hof te laten beoordelen
en zijn weigering om Engeland de di-
plomatieke betrekkingen te doen bu-

igen) te blijven "kleven".
In ieder geval hopen wij dat minister
Luns bij zijn peilingen in New Vork
de mogelijkheid van teen begin van
bilateraal contact tussen Nederland en
Indonesië mede in zijn sonderingen zal
betrekken. Dit zou kunnen geschieden
hetzij orkier auspiciën van ds V.N. het
rj onder de rook van een bemiddelaar.
Die bemiddelaar zou dan van zwaar
kaliber moeten zijn .....
Int1!-sïsen. laat ons wachten op de troon
rede. In dit. woelige jaar wordt de pa-
ragraaf omtirent bet lot van Nieuw
Guinea alsook het lof. van de Pa-
ineirfs met vesparrarr IVlangilterJing
tegemoet gezien; aldus hst Algemeen
Handelsblad

LAATSTE NIEUWS
Het College van Gedelegeerden van

de Nieuw Guinea Raad zal op maandag
18 september om 09.00 uur in openba-
re zitting bijeen komen.

Op de agenda staan de ontwerp-ordon-
nantie houdende de verhoging van de
bezoldiging van de griffier en het
overige personeel van de Nieuw Gulne»
Raad. en voorts enkele wetsontwerpen
bteVeEffande door Nedsfrlamd feasloten
internationale accoordsn.

SUIKEREN ANANAS
Van de genoemde 288 miljoen dollar

Wórdt 127 miljoen dollar verdiend in
de suikerindustrie. Deze werd geheel
g(fn{jcha.n|sleeild, ;|ir.| finde■" dfe steeds
hoger wowlendé loonnost te reduceren.
Hierdoor wjerd het a'rbdicsfcger van
3:5.000 werkers in 1932 teruggebracht
tipt 140-ij werkers in 1960. terwijl de
produktie stijgende bleef.
Du ananas-industrie brengt i8miljoen
dollar op. en is eveneens een bewon-
deringswnardig voorbeeld van vakman-
schap, zowel in het veld als in de fa-
briek.

.Beide indus H'jën worden onder-
steund dcor een eigen r'ese&rch organi-

■4.wie. welke wereldvermaardheid ver-
wierven. He(; rcaearch-werk dezer in.-
stiti4*n ïfadiji cirfee ma jen elk der
beide industrieën van comfllefys onder
gang.

Dat de Agrarische Commissie jaren
geleden ook voor Nederlands Nieuw
Guinea een Agrarisch Proefstation als
een onmisbaar instrument recomman-
deerde, berust;- dan ook up de aanna-
me dat dit' Pi.jksicl.ec'] ieveneens een
winstgevende groot-landbouw zou gaan
ontwikkelen gelijk dit geschiedde in
heil voormalige Nederlands fndië en
over:;! elders ter wereld in de tropi-
sche ontwikkelingsgebieden.
De balans van het toteal bedrag der
agrarische productie wordt geleverd
door: veeteelt (24 miljoen dollar),
pluimveeteelt (8 miljoen dollar), groen-
ten (5 miljoen dollar) en vruchten en

n*(3 miljoen 'dollar).
BORREL-NOOTJES

Het laat3Senoerncie product, de Ma-

caöVmai-noot. is een treffend voor-
beeld van particuliere uidernemings-
durf en vindingrijkheid.
Een particuliere firma in Honolulu

2 miljoen dollar op tafel om de
lenda researcl lit, ge-

heel nieuwe cultuu finan-
cieren. De notenboompjes worden ge-
plant in gaten welke machinaal ge-
boord worden in de jonge Lavavelden
wan de Mauna Loa vulkaan.
Thans söaan er 70.000 bomen op 1200
acres 'onbruikbaar" land en in 1970
wordt een tot-aal oogst van 5 miljoen
pond not'jq verwacht. In keurig ver-
sierde glaspotten bereikt dit "borrel-
nootje" wellicht ook Nederlands Nieuw
Guinea.
Dit borrelnootje en het bijbehorende
bon-elfje moge dan in ons de onuit-
blusbare hoop doen herleven, dat er
in Nederland begrepen wordt dat ook
in Nederlands Nieuw Guinea een aan-
pak nodig en wenselijk is. welke uit-
reikt boven het niveau van de grutl-
terswinkel die dit Rijksdeel thans als
hoogste do:l gegeven :-.

Politieke stabiliteit op de lan-
ge termijn zal de noodzakelijke
basis dienen te vormen door de
zo noodzakelijke investeringen en
activiteiten van kundige en voort-
varende zakenlieden.
De aantrekking van buitenlandse
hulpkrachten zal bij deze opzet
een geboden noodzakelijkheid zijn.
Zolang aan deze voorwaarden niet
is voldaan, behoeven we in de
Nieuw Guinea Raad echter niet te
praten over het voornemen om
"de economische basis van de jon-
ge natie te zoeken in de agrarische
sector"- U voejt wel, hier is een
andere wind voor nodig, een wind
die onze agrarische opbrengst van
f 10 miljoen meer in de richting
van Hawaii f 1 biljoen blaast.

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag 18-9: Genjem — Biak — Am-
sterdam Cs. (06.30) — Merauke — Ta-
nahmerah — Wamena.
Dinsdag 19-9: Biak —- Manokwari -
Sorong — Fak Fak.
Woensdag 20-9:
Donderdag 21-9: Biak — Manokwari —
Sorong — Fak Fak — Amsterdam Cs— Wamena.
Vrijdag 22-9: Biak — Manokwari —
Sorong — Amsterdam Cs.
Zaterdag 23-9: Biak — Manokwari —
Sorong — Amsterdam Cs — Djakarta— Lae — Sydney — Merauke — Ta-
nahmerah.
Voor nadere inlichtingen telf. Hla. 29S
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1961
20,00 Klok. programma overzicht
nieuws, weerkverwachting. 20.20 Ac-
tualiteiten of °ram. muz. 20.30 Klas-
sieke Juweeltjes. 21.|0 Nederlands
Nieuwsjornaal. 21.15 Laat eens wat ho
ren vrabg'l. Bert £|einkamp dltmaail
aan Joekie v.d. Valk Cesarine Speen-
hoff, Willy Vervoort. Frans van Dus-
schoten. Alexander Pola en het Kwar-
tet Harry de Groot. Samenstelling: Jan
Bronkhorst. 21.50 Wat de pers ervan
zegt . . 22.00 Over naar "The Mand
International Club" Prod. Hans Ooster
hof. 22.30 Helmut Zacharias en zijn
orkest 22.50 Nieuws in het kor,t. 23.00
Jukebox Safurday Nisht 24.00- Sluiting
ZONDAG 17 SEPTEMBER 1961
03.00 Klok. programma overzicht, 09.03
Nieuws in hef kort. 09.10 Kerkdienst
uit Hollandia Binnen. 10.10 Melanchri-
no Strings olv. George Melanchrino
10.30 Nieuw op 45 toeren. 11.15 Kwar-
tet voor hobo. viool, altviool en cello,
in F. gr. t. K 370 (W. Mozart) üitv m -renden: Jaap Sltofijn. hobo; Nap de
Klijn viool Paul Godwin altviool. Ca-
re! van Leeuwen. Boomkarrm celli
11.35 Flmpraiatje door 8..1. Bevtin*t:
"Zaterdagavond — Zondagmorgen Deze
film is een voerbeeld van de nieuwe
richting in de filmkunst de zg. Spon-
tane Camera. 11.45 Orkest van B la
Sanders. 12.00 Klok Promenade
olv. Benedict Silberman mmv. Chris-
tine Spierenburg en Bert Robbe zang.
12.25 Tony Crombie e.z. Róckftts 12.30

Voor de jeugd e^.v. Dttty Zwollo 12.50
Nieuwe plaatjes van Cliff Richard.
13.(fl Nieuws. 13.15 Muziek ;:r, /i
14.00 Sluiting.
20.0Q Klok. programma
nieuws en weersverwachting. 20.20 Ac-
tualiteiten of gram. muz. 20.30 I
meester- Melchter en zijn Velei
kest. 21.(W J. Berlef spreekt ocer daschrijver Nescie. 21.05 Metropole or-
kest olv. Dolf van der Linden mmv.
Marcel Thielemans en Klein Radio
Ko\f SIÏ3O PianospeV door Carmfcn
Cavallaro, 21.45 Katholieke Avondover
denkinc 22.00 Uw licvelingsme'odie
door Henk de By 22.15 Zang door Geor
gette Hagendoorn. 22.35 Alfred Haus?
en zijn orkest. 23:00 Sluiting.

(Vervolg van pag 1)

OFFISIELE MEDEDËLIHO 1
Aan werkgevers en werkzoeken den wordt medegedeeld, dat de
tot dusver op het Centrale Kantoor van de Dienst van Sociale -3
Zaken en Justitie verrichte arbeidsbemiddeling, met ingang |
van maandag 13 september a.s. zal worden voortgezet in het in l!|
liquidatie zijnde Gouvernements Arbeiderskamp te Dok 11.
De met de openbare bemiddeling belaste ambtenaar is te berei- ffken onder telf. Hla. 137. a JHoofd Afdeling Arbeidszaken. j

Bij de GRIFFIE VAN DE NIEUW GUINEA RAAD bestaat ge-
legenheid tot plaatsing van een vrouwelijke kracht in de vang
van:

STENO-Typiste <t) SECRETARESSE
of tiocgev*

ïInpassing geschjedt al naar gelang diploma's en voorpraktijk.

' ■ — i

Het Electriciteitswezen maakt nogmaals bekend, dat de moge-
lijkheid bestaat dat op niet vooruit vast te stellen dagen in de
wooncentrum gelegen in de omgeving van Wilhelmina-laan en
Zeezicht gedurende de eerstvolgende maanden in Ie morgen-
uren van 09-00 tot 12.00 onderbreking in dè ; /oorzienin
te verwachten is. Deze maatre 'gferl is nodig i.v.m. reparatie-
werkzaamheden aan het distributienet hetwelk in slechte toe-
stand verkeerd.

M.s- KASIMBAR wordt zondag in de loop van de middag te j
Hollandia verwacht-: . ' ■ ■' - )i—I—BIin—mi—— ■■!■■ II <^T^hIMIIWBBiM«I««WB«WWrM»IB«iBW»»»»>W«BHTWTI«gr«mKW-r'rrillTMT(T-IT JiL'i'.CJüHsa-TT.. Hül

\~~ 9yf¥IOONLIGHT BAY»
ZATERDAGS GEOPEND TOT 02.50 UUR

DE ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING VAN DE ZWEMVERENIGING

H.Z. & P.C.
zal worden gehouden op maandag 18
september te 20.00 uur in d? /.aal van
de Openbare MULO, l>ok V.

Gelegenheid t°t afscheid nemen van
OMA STRIJDER

en FAM. LAGERWAARD.
Zondag 17-9. 19.00 uur. Voetbalveld
Berg en Dal.' Eten ECk Waf. Wils.

no. 5686

NIJVERHEIDSCURSUS VOOR

PAPOEA-MEISJES

op 19 september begint er weer een'
nijverheidscursus in Hollandia-Binnen
voor meisjes vanaf 15 jaar.
Aanmelden: dinsdag 19 september om
4 uur in hef, Persekdinggebouw .

no. 5687

#coe*tlie
Te koop: groot huis met flink erf. div.
vruchtbomen voor e.a.b.. recht van
opstal. VIJSMA. Santa Rosa.

no. 5689>
Te koop: Baby winterkleertjes en da-
meskleding maat 33 en boeken. BOU-
MAN, Boslaan 895. telf. 244. Dok 11.

no. 5688

s

Te koop gevraagd: een wasmachine en
centrifuge. Tte huur gevraagd: tot nov.
Holland boot een personenauto. BAK-
KER. Gouvexnementshotel.

no. 5691
l

Wegens vertrek % 2 koop aangeboden:
goed onderhouden koelkast "Bosch"120 liter. Fam. L.H.F . SALOMONS
Santa Rosa (achter Toko Cycloop).

no. 5690

filmprogramma
REK THEATER

heden voor bet laats! de film metRuth
Mehaus en Herman Schonbexg

"ROSEN BL'ÜHEN AÜF DEM
HEIDEGRAB"

Een zeer realistische filmbewerking.
Een die U niet zult vergeten.

ig en maandag Doris Day en Ri-
chard Widmark! Een vrijmoedig blij-
spel dat heel New Vork op stelten ;"._t-
fca. wanf " ■ " ""VADER WORDEN IS ZO MOEILIJK"

(TUNNEL I.OVE)
Vrijmoedig — Pikanj — Vol humor
VADER WORDEN IS ZO MOEILIJK"

Zondag 17-9 en maandag 18-9 in REK
18 jaar.

Zondag 'n REK matinee de f!lm
'LE SEIGNEUR DE LA FORE*"

Hollandia-Binnen zondag 17-9 de film
met. Gary Granf

"NORTH BV NOLITHWEST

ORIËNT THEATER
vertoont heden wederom

"AL CAPONE"
Dictator der gangsters met Rod Stei-
ger. Fay Spain en Nehemiah Persofif.

18 jaar.
Haven morgen:
"THE YOUNG FHILADELPKIANS"

met Paul Newman. Barbara Rush en
Alexis Smith.Strijd van een jong advocaat tegen de
terreur van de leidende financiële krin
gen in zijn ueboorfeplapts. 13 jaar.
Hollandia-Binnen heden:

"RIO BRAVO"
met John Wayne. Balcon f 3.--, bene-
den f 2.50. 14 jaar.
Suntani heden:

"BANDIDO"
met Robert Mitchum. 14 jaar.
Sentani morgen:

"AL CAPONE"
met Rod Steiger. 18 ja.ar.
Sentani maandag 18-9:
"THE YOUNG PHILADELPHÏANS"

met Paul Newman 18 jaar.
Matinee Haven 17-9:

"JTJMP INTO HEIJu"
met Jack Sernas. 14 jaar.

(Vervolg op pag. 3)

(Vervolg op pag. Jè
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