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De kwestie Nieuw Guinea
Nederland zou ”derde partij”bij gesprek

willen betrekken
„Het Nederlandse kabinet heef.

ons niet in vertrouwen genomen
over haar beslissing van zaterdag
Ten aanzien van de kwestie Nieuw
Guinea", zei het Nieuw Guinea
Raadslid, de heer Torey, woensdag
middag voor zijn vertrek van
Schiphol naar Nieuw Guinea.
..Maar ik geloof dat de vertrou-
welijke internationale besprekin-
gen, die volgens het regerings-com
munique op korte termijn nodig
zijn, verband houden met het zoe
ken naar een bemiddelaar, die een
gesprek met Indonesië tot stand
moet pogen te brengen"'.

Samen met zijn collega, de heer A.K
Gebze, heeft nu ook de heer Torey de
terugreis naar Nieuw Guimea aanvaard.
Zij maakten deel uit van de tweede
delegatie van de Nieuw Guinea Raad
die een bezoek heeft gebracht aan Ne-
derland. Vijf andere leden van die de-
legatie waren vorige week ai uit Ne-
derland vertrokken.
De voorzitter van de Nieuw Guinea
Raad. J.H.F. Sollewijn Gelpke, die aan
vankelijk ook naar Nieuw Guinea zou
terugkeren .blijft nog enige tijd in Ne-
derland. Hij hoopt daar bet oude jaar
te vieren voor hij, vermoed__ijk volgen
de week, vertrekt.

De heer Torey zal oudejaar noch in
Nederland, noch in Nieuw; Guinea door
brengen. Hij vliegt nl. door naar Syd-
ney en zal vandaar met een ander toe-
stel verder reiz_n naar West Samoa,
waar hij de onafhankelijkheidsfeeste'n
gaat bijwonen als officiële vertegen-
woordiger van het volk van Nieuw Gui-
nea. Er is één onafhankelijkheidsdag,
doch de feesten zullen vijf dagen duren
_o deelde hij op Schiphol mede.
"DERDE PARTfJ"

Ook de Tweede Kamercorres-
pondent van de Nieuwe Rotter-
damse Courant schrijft, dat waar-
nemers in Den Haag menen te
concluderen, op grond van het re~
geringcommunique en van het te-legram van de regering aan de se-
cretaris-generaal der Verenigde
Naties ,dat de Nedelandse regering
heeft besloten de hulp van „der-
den" in te roepen, teneinde met. Indonesië in een gesprek te kornet?.

Die „derde partij" behoeft niet de-
gene te zijn, die in eerste instan-
tie hulp of bemiddeling heeft ver
leend. Veel eerder wil men in Den
Haag met conclusies niet gaan. Zo
laat men over het algemeen na-
drukkelijk de vraag onbeantwoord
onder welke voorwaarden het ka-
binet thans besprekingen met In-
donesië zou willen voeren en wel-
ke inhoud het begrip „zelfbeschik-
king" daarbij zou blijken te heb-
ben.
COMPROMIS

Het kabinet is blijkbaar unaniem ge-
wWesi in _iju '_-_■_'"_ D_u __iioeft, .-ei-
gens het blad. geen verwondering te
bare»-, indien men er rekeni__g mee
houdt, dat over de belangrijkste vraag-
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Ontevredenheid onder personeel Afd.
Scheepvaart te Sorong

— Van onj_e correspondent —
Sorong Dec. 1961 — Op een on-
langs gehouden vergadering van
het bij CWNG-Persekding aange-
sloten gouvernementspersoneel,
werkzaam bij de Afdeling Scheep-
vaart te Sorong, is het tot een ern-
stige uitbarsting van ontevreden-
heid gekomen. In het GWNG is
vrijwel het gehele autochtone
scheepvaartpersoneel nl. ca. 140
man, georganiseerd. Zowel Neder-
landse als autochtone CWNG-be-
stuurders moesten de vergadering
bezweren een staking als het al-
lerlaatste middel te beschouwen,
waarmee zeker niet lichtvaardig
mag worden omgesprongen. Zij
slaagden erin de gemoederen te
kalmeren met de belofte de ver-

schillende grieven opnieuw met de
grootste spoed bij de betrokken
instanties voor te brengen.

Naar wij vernemen dateert de on-
rust onder het Scheepvaart-personeel
niet van vandaag of gisteren en heeft
de CWTSTG-leiding de betreffende grie-
ven ook reeds meermalen bij de dienst
leiding voorgebracht, tot dusver zonder
enig succes.
De voornaamste grieven betreffende
de overwerkregeling, die zodanig is, dat
praktisch nooit ier____d voor overwerk
in aanmerking komt; de dienstkleding
waar het personeel voor een bedrag
van f 75,— per jaar aanspraak op heeft,
doch die de laatste twee jaar niet uit-
gereikt werd, de binnenlandse verlof-
regeling en verscheidene verouderde
administratieve regelingen. In kringen
van het CWNG hoopt men de zaak in
de hand te kunnen houden, doch men
is er van mening dat er iets zal moeten
gebeuren.

Het CWNG wenste zich thans nog te
distanciëren van uile stakbigspjlannen.
Deze betroffen overigens geen algemene
staking,. doch alleen Wortte incidentele
Stakingen op vitale punten; een sta-
king van de meerpïoegen b.v. op het
moment dat een Nederland-boot wenst
te meren.

”SPELDEPRIKKEN
VERWACHT”

Het Gouvernements Voorlichtings-

bureau heeft woensdag j.l. het vol
geilde bekend gemaakt:. Aangezien begin januari de

kwestie Nieuw Guinea in het Ne;
derlandse -parlement in behande-
ling zal worden genomen, mag in
het kader van de koude oorlogvoe-
ring worden verwacht, dat Indo-
nesië druk op deze besprekingen
zal pogen uit te oefenen door agi-
tatie hier te lande. Ook de voortdu
rende meldingen door Radio Ma-
kassar van Indonesische oefenin-
gen in het grensgebied sluiten mo-
gelijke speldeprikken gedurende
deze periode niet uit.
De strijdkrachten zijn uiteraard
paraat en in samenwerking met de
bevolking, politie en bestuur volle-
dig in staat aan deze illegale Indo-
nesische activiteiten het hoofd te
bieden.

Radioprogramma

VRIJDAG 28 DECEMBER 1961

20.00 Klok, progr. overzicht, nieuws en
weersverwachting, 20.20 Actualiteiten
of gram. muiiék, 20.30 Zang door Pe-
ter Alexander, 20.45 Hoorspel 21.35
Toots Thiele£_§_is met koor en orkest
van Kurt EdMagen 22.00 Muzikale we
reldkaart — fpetabumi Musikal (Ned.
Maleis, 22.30 Orkest Boris Sarbek 22.45
Nieuws in het kort en dagsluiting 23.00
Sluiting.

ZATERDAG20 DECEMBER1961
12.30 Klok, progr. overzicht 12.33 Cock-
tail a la Rong ,13.00 Nieuws 13.15 Pau-
lus en het ei (7) 13.25 Beroemde jazz-pia
nisten 13.40 Sportvizier doer Ben Smit.
13.50 Zang door Rosemary Clooney
14.00 Thelonious Monk septet met zang
door The Ames Brothers 14.30 Sluiting

Ingezonden
Wij hebben al zo ontzettend veel ge-

lezen en gehoord over de twistappel
Nederlands Nieuw Guinea of wel Pa-
pua Barat. We voelen ons al half en
half als dat been waarom gevochten
wordt. Indonesië baseert haar aanspra-
ken op het feit dat Nieuw Guinea bij
het voormalige Nederlands Indië heeft
behoord en wil ons nu verlossen van
dat Nederlandse koloniale juk. Wij den-
ken dat Indonesië het beter andersom
heeft kunnen zeggen: „Nederland ver-
lossen van het Papuse juk", want om
het zover te brengen dat Papua Barat
een zelfstandig land zal zijn, zal het
Nederland nog ettelijke miljoenen gul-
dens kosten. Wij zijn Nederland dan
ook dankbaar voor al hetgeen voor ons
wordt gedaan. Wij spreken de hoop uit
dat de Nederlandse regering deze koers
zal blijven volgen en ons naar onze
zelfstandigheid zal leiden, wat er ook
moge gebeuren.
President Soekarno wil ons nu met hel
geknetter van zijn Russische wapens
intimideren ,maar wij blijven rustig,
want wj vertrouwen op crize regering.
In Nederland zelf is men meer beangst
voor een gewapend conflict en wil men
ten koste van alles een oorlog voor-
komen, ook al staan we in ons recht.
Dat is nu iets wat wij niet goed kun-
nen begrijpen. We zouden haast zeggen:
„Geef ons dan maar die ouwe Jan Pie-
terszoon Coen". Maar dat mag in deze
verlossende tijd niet, want dat was een
echte koloniaal; maar met dat echte
kolonialisme, schijnt ook de moed om
te vechten voor het recht, te zijn weg-
gevloeid. En dUS wil men weer praten
en steeds weer praten; we praten in-
tussen al 13 jaar lapg. Deze keer moet
het een driehoeks-conferentie worden
(Ronde Taflels schijnen niet te vol-
doen). Eerlijk gezegd .verwachten wij
er ook deze keer mets van, want Ne-
derland stelt ons Zelfbeschikkingsrecht
voorop (wat wij toejuichen), maar In-

donesië wil er niets van weten, wat
wij ons- terdege kunne» indenken ge-
zien het feit wat er van de Republiek
Indonesia Serikat is overgebleven. Die
werd immers ook binnen de kortst mo-
gelijke tijd deskundig "Weg-gesikat"

En al zou het tot een driehoeksconfe-
rentie komen en al zou Indonesië ons
Zelfbeschikkingsrecht erkennen, dan
zelfs weten we heel zeker, dat die gro-
te Sikat ook voor ons klaarstaat, want
Ons kent Ons. Wij staan dan ook zeer
sceptisch tegen al dat gepraat. Wij zien
liever dat ons land versterkt wordt en
op grote schaal Papua's worden opge-
leid voor de verdediging van ons land.
Wij wensen geen Indonesische Merde-
ka ,want wij zijn geen Indonesiërs en
wij willen het ook nooit worden. Wij
hebben niets met Indonesië te maken
dan alleen de goede betrekkingen als
buurland. Door het steeds tot een ge-
sprek te laten uitlopen erkennen we
al half en half dat Indonesië rechten
kan doen gelden op dit land en dat
is toch heus niet zo. Het feit dat Pa-
pua Barat vroeger tot Nederlands In-
dië heeft behoord, is geen gegrond mo-
tief om ons land in te palmen.
De andere grote mogendheden hebben
net zo goed grote stukken in het Mid
den Oosten en Azië c_ider hun beheet
gehad en toen ze hun zelfstandigheid
kregen, werd het ook geen "Groot Mid-
den Oosten" en "Öroot Azië", mafer
werd ieder apart zelfstandig zelfs al
zijn ze van éjèn ras, zoals in Afrika
En hier wil President Soekarno er éjfcr.
ras van maken (Wie goochelt er mee?)
Maar als het toch ooit zover mocht ko-
men dat we noodgedwongen onder In-
donesische vlag moeten varen, wel gooi
dan het Handvest van de Verenigde
Naties maar in deprullemand, want dan
kunnen we er met ons verstand ook
niet meer bij.
De Nieuw Guinea Koerier beleefd dank
zeggend voor de plaatsruimte,

P. Kereutha
Adviseur Partij Kena Uw Embal.

Nieuws in het kort
Op Nieuwjaarsdag zal het voormalige

Nieuw Zeelandse beheeerschapsgebied
West Samoa in de Zuid Pacific onaf-
hankelijk worden. Om 24.00 uur jn de
oudejaarsnacht zullen de kerkklokken
in het land gaan luiden waarna de fes-
tiviteiten ter gelegenheid van de be-
reikte onafhankelijkheid beginnen.
De Australische minister van buiten-
landse zaken, Sr Garfield Barwick,
noemde de cnafhankelijkwording van
West Samoa een gebeurtenis van gróte-
betekenis voor de politieke ontwikke-
ling in de Zuid Pacific.
Binnen twee weken zijn opnieuw twee
mensen aan het strand van de Austra-
lische staat Queensland het slachtof-
fer geworden van haaien. Vier dagen
nadat ket eerste slachtoffer aan zijn
verwondingen overleed, zijn gisteren
een jongevrouw en een jongeman dooi
naaien ernstig gewond. De 18-jarige
vrouw heeft haar hele rechterarm en
haar linkeronderarm verloren en is in
zeer- ernstige toestand in het zieken-
huis opgenomen. Ook haar benen zijn
ernstig gewond. De man heeft ernstige
wonden aan zijn lirikerpols en öndje*-
arm. <
.Hoewel er veel soorten gevaarlijke
haaien rond Australië voorkomen is het
vrij zeldzaam dat zij aan het strand
baders. aanvallen. Dé Australische
■stranden zijn in deze tijd Van het jakt
druk bevolkt door vakantiegangers.



UOORTREKKEHS NAAR
AUSTRALIE

Drie voortrekkersleiders en een
voortrekker uit West Papoea ne-
men deel aan de Zevende Wereld-
jamboree van Voortrekkers te Clii
fordpark bij-Melbourne.
Van 27 december tot 7 januarizijn
duizenden voortrekkers uit de ge-
hele wereld daar bijeen. Geduren-
de de kamptijd zullen vier dagen
besteed worden aan uitgebreide
excursies, waarbij door de deelne-
mersuit West Papoea wordt deel
genomen aan een merentocht, een
busreis door een uitgestrekt ge-
bied, een bezoek aan enkele grote
graan en wolcentra en een tocht
langs verschillende grote fabrie-
ken. .

Elke deelnemer aan de wereldjambo-
"ree wordt gedurende een dag ingescha-
keld in praktisch sociaal werk. Dit ge-
beurt in samenwerking met organisa-
ties, als het Rode Kruis, ziekenhuizen
ad.

Vorige week zijn de vier deel-
nemers uit West Papoea via Biak
naar Sydney vertrokken. Het zijn
oubaas Griet uit Hollandia-Binnen
Simon Ohee, leider van een voor-
trekkerstam van het dorp Anei aan
het Sentanimeer, Martin Rapami
van de Sinar-Stam in Hollandia
.en de bekende padvindersleider
Tahitoe uit Biak. Tesamen met een
voortrekker uit Nederland zullen
zij op de zevende wereldjamboree
de padvindersbeweging van het
Koninkrijk der Nederlanden verte
genwoordigen.

■■'■ Tevens zijn van het vliegveld Sen-
■ talnl bij Hollandia drie padvinderslei-

ders -iaar Port Moresby vejr trokken.
"De leiders Akwan, Major en Joku ne-
men deel aan een Cilwell-leiders cur-
sus welke van 27 december tot 7 ja-
nuari zal plaats viridén te Port Mo-
resby. Dit is de eerste maal dat een
'derèeïS_tfke cursujs .op Nieuw Gufinea.
Wordt gehouden. Dank zij éen subsidie
Van het Gouvernement cri van het in-

-ternationaal Padvindersbureau kunnen
drie leiders uit West Papoea hieraan
deelnemen

New Vork Times:
Indonesische aanval op NGzou vele consequenties
hebben

New Vork — „De Nederlandse aanbie-
dingen om te onderhandelen wijzen ei

niet op, dat Nederland dit wil doen
zonder tevoren erkenning door Indone-
sië te eisct van het recht van de Pa-
poea's op zelfbeschikking. Dit verbetert
de vooruitzichten op een regeling van
het Nederlands-Indonesische geschil
over het betrokken gebied niet erg;
maar tot nog toe geven de Nederlan-
ders te verstaan, dat zij zullen blijven
staan op zelfbeschikking wanneer de on
derhandelingen eenmaal zouden zijn
begonnen, terwijl president Sloekarno

zelfbeschikking van de hand wijst en
er op staat dat bij eventuele onderhan-
delingen in feite alleen gesproken za)
worden over kwesties in verband mei
de overdracht vfan Westelijk Nieuw
Guinea aan Indonesië", aldus schrijft
de New Vork Times.

ZELFBESCHIKKING
De beste manier om een Indo-

nesische aanval, met alle verschrik
kelijke gevolgen van dien, te voor
komen zou zijn het erkennen door
Indonesië van het _elfbeschikkings
recht der Papoea's. Hun laatste
twaalf jaar van politieke evolu-
tie, apart van Indonesië, en het
bestaande onderscheid in histo-
risch, geografisch en ethnisch op-
zicht rechtvaardigen dit recht.
Een Nederlands-Indonesische con-
ferentie zou misschien een bepaal-
de associatie van Indonesië met de
politieke ontwikkeling van de Pa-
poea's van Westelijk Nieuw Gui-
nea- tot stand brengen, maar wat
voor rol Indonesië in een derge-
lijke associatie ook op zich zou ne-
men, deze zou gebaseerd moeten
zijn op het recht van de Papoea's
om vroeg of laat te kiezen tussen
Indonesië en een eigen nationali-
teit. Aldus de New Vork Times.

CONSEQUENTIES VAN OORLOG
„Wanneer de Indonesische president

de beste Indonesische leger-, viloot- en
luchtmachteenheden zou sturen om oor
log- te voeren over WesiteMjk Nieuw
Guinea, zon dit /tot resultaat hebben
een verzwakking van het evenwicht dW
nu ten opzichte vian de communisten
binnen Indonesië nog juist in stand
wordt gehouden. In internationaal op-
zicht zou Indonesi.s neutralistische po
sitie in communistische richting wor-
den verschoven, aangezien een Indone-
sische aanval tegenstand van de weste-
lijke mogendheden zou ondervinden,
maar door de communistische stelten
_o« worden toegejuicht. Dit |*wi hel
door de Indonesische communisten be-
haalde binnenlandse voordeel nog ver-
meerderen," aldus het blad.
Deze overweging, gevoegd bij de mili-
taire risico's, de schending van het
haindvest van de Verenigde Naties ende spanning in de betrekkingen mei
Australië die zich erbij zouden Voor-
doen, zouden voor presdent Soekarno
krachtige argumenten tegen het onder-
nemen van een aanval op Westelijk
Nieuw Guinea moeten betekenen.

NIEUWS IN HETKORT
Dit jaar hebben ongeveer honderd

duizend buitenlandse touristen een be-
zoek aan Australië gebracht.'Dit is een
stijgingvan twintig procent ten op-
zichte van'vorig jaar De meeste be-
zoekers kwamen tilt' Nieuw Zeeland
gevolgd door die uit de Verentgcte» Sta-
ten en Canada.

KERKDIENSTEN
Etlawgelisch C_U*i_t«t_jt_e Gemeenten

Zondag 31 december 1961.
Pauluskapel 08.30 uur ds. A. Rigters.
Pauluskapel 20.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mii. Tehuis 08.45 uur ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. Joh. Kabel
Nieuwe Kerk 19.00 uur ds. M. van dei-
Sijsi.
Sentani 21.00 uur ds. M. van der Sijs.
N.B. 1 Januari zullen- er geen kerkdien-
sten worden gehouden, maar zullen er
gemeentesamenkomsten worden belegd,
en wel in het Chr. Mii Tehuis 10.00 uuri
Nieuwe Kerk 09.30 uur, Sentani 10.30
uur.

Katholieke Kerken in Hollandia-Haven
Zondag 31 december 1961

Kerk te Berg en Dal 07.30 uur Stille
H. Mis. 18.00 uur Gezongen H. Mis met
Oudeja arsoverdenking.
APO-Kerk 08.30 uur Stille H. Mis, 18.00uur Gezongen H. Mis met Oudejaars-
overdenking.

Nieeuwjaar, 1 Januari 1962Kerk Berg en Dal: 07.30 uur H. Mis.APO-Kerk 08.30 uur H. Mis.
Katholieke Kerken in Sentani en IfarZondag 31 december I£_l
Sentani 07.30 uur Gezongen H. Mis
17.00 uur Gel. H. Mis.
Ifar 09.00 uur Gezongen H. Mis.

Hoogwaterstanden
Hollandia

ZATERDAG 30 DECEMBER 1961
______*_, 000° en 1400 uu""ZONDAG 31 DECEMBER 1961

01.00 en 14.00 uur
President Soekarno van Indonesiëheeft het voorzitterschap van de ver-enigde chefs van staven van de Indo-nesische strijdkrachten op zich geno-men en zal voortaan dagelijks bespre-kingen houden over Westelijk NieuwGuinea. Hij heeft ook opdracht gegeventot registratie van alle mannen envrouwen die bereid zijn te vechtenvoor Indp>ne_aëi's bezetting van WektNieuw Guinea. Bovendien heejft hetNationaal Front opdracht gekregen omkaders te vormen voor de indoctrinatievan de bevolking van Westelijk NieuwGuinea zodra dat gebied in Indonesi-sche handen zal zijn.

Gisteren hebben. de prinsen van dedrie rivaliserende politieke groeperin-gen van Laos besloten om toch weerte onderhandelen, nadat de neutralis-tische leider, prins Souvanna Phoumaneeft gewaarschuwd, dat een mislifk-kmg van het overleg in Laos niet al-leen tot een burgeroorlog maar ook" toteen wereldoorlog zou kunnen leidenWoensdag leek het er op dat de be-sprekingen al mislukt waren toen derechtse prins Boun Oum de ministe-ries .van defensie en-binnenlandse za-ken m de nieuwe regering voor zijn
aanhangers opeiste.
Prins Souvanna Phouma staat er ech-ter op, dat deze vitale portefeuiUes inhanden komen van neutralisten.De waarschuwing van Souvanna Phou-ma'Werd uitgegeven nadat deze samenmet de communistische prins SouvannaVong een ontmoeting had gehad metde koning van LaosTeh met leden van
de rechtse Laotisdie regering:.
Later kwamen de drie prinsen over-een dat zij gezamenlijk zouden dineren.



stukkgn nog geen duidelijk standpunt
bepaald schijnt te sjjjn. Algemeen wordt

Je beslissing van sgfeit^rdagy wat die
an ook in rriag houden al* een compro-

mis, gezien. Een in het kabinet aatïwe-

zig veronderstelde richting die regel-
recht tot een gesprek met Indonesië zou
willen komen, is, naar men meent, niet
geheel aan haar trekken gekomen.
De regering 'schijnt eerst de mogelijk-
heden voor de opening van een gesprek
met Indonesië te willen «ftasten en
daarvan haar standpunt voor het ver-
dere beloop van zaken te laten afhan-
gen.

Politieke waarnemers iit Den I^aag
veronderstelden dat de Nederlandse re-
gering zoveel mogelijk ruimte heef.
willen scheppen voor de eventuele
"derde partij''l Over hetgeen later moet
gebeuren heeft zij wellicht reeds haaf
gedachten laten gaan, matvr zij heeft
zich er niet over uitgelaten en er moge-
lijk pok nog geen beslissing over ge-
nomen.
Dat de noodzaak van zulk een be-
slissing- zaterdag nog niet behoefde te
bestaan, kan verklaren waarom het be-
raad ia de ministerraad zaterdag niet
v» lang heeft «e_vtu___l.

KORTE BERICHTEN
De nieuwre president van de Philip-

pijnen, dr. Macapagal, die morgen ge-
inaugureerd zal worden, heeft opdracht
gegeven dat deze plechtigheid niet ge-
paard zal gaan met de pracht die in
dergelijke gevallen gebruikelijk is.
Tijdens zijn verkiezingscampagne noem
de dr. Macapagal zich de kandidaat van
de kleine man en hij deed felle aan-
vallen op de buitenissigheden van de
vorige regering.
Bij zijn inauguratie zal de nieuwe pre-
sident zich in een gewone middelgrote
auto, in plaats van in de presidentiele
limousine naar zijn paleis begeven. Hij
heeft het traditionele inauguiratie-btal
afgelast. In plaats daarvan zullen hij en
zijn vrouw (die arts is) naar een open-
bare dansgelegenheid gaan. De eerste
beslissing die hij als president zal ne-
men is de verkoop van het presidentiele
jacht. Het geld dat die verkoop zal op-
brengen zal gebruikt worden voor doel
einden van openbaar welzijn, zo heeft
Macapagal meegedeeld.

i

Het jacht Bubi, dat prins Bernhard
op zijn vijftigste verjaardag van het
Nederlandse bedrijfsleven heeft gekre-
gen moet tengevolge van een construc-
tiefout met ongeveer een meter worden
verlengd._ _.

Binnen een jaar heeft het zieken-
huis in Agats een tweede polikliniek
in de Asmat geopend.
Nadat in januari de buiten-poliklinielt
in Atsj was betrokken, begon op 11
november verpleger Fakdawer zijn me
dische werk in Jamas aan de noordwestrivier.
Bovendien zal van 5 januari af de zen-arts C.K. Dres.ser onder auspiciën vande Dienst van Gezondheidszorg zelfstan
dig de medische verzorging va n het district Casuarinekust op zich nemen.
In 12 maanden is daardoor een toestand bereikt waarbij de medische ver-
zorging in de onderafdeling Asmat uit
4 centra zal plaats vinden.

In vervolg van de bouw van de be-stuurspost Nabire is de bouwmaat-
schappij Intervam opgedragen een po-
likliniek annex kleine verpleeggelegen-

_
heid te bouwen. Bij de bouw van de' bestuuinfpost zijn besrokken het be-stuurskantoor, woningen, een doorgangs
verblijf en een politiekazerne.

i

Door de Legislative Council, de wet-gevende raad van de Britse Salomon-
eilanden is een ordonnantie aangeno-
men, waarbij het biel-drinken aan deautochtone inwoners van de eilanden
is toegestaan. Voorheen was voor heldrinken van bier door autochtonen een
vergunning nodig van het districtskan-
toor. Epn autochtoon diende minstens»de 21-jarige leeftijd te hebben, van
goed gedrag te zijn en een minimuminkomen van £ 100 per jaar te hebbenAlleen voor de verstrekking van alco-
holische dranken door hotels, restau-
rants en verenigingen is een vergvrnninf.
vereist.

Winkel wqsma
OPRUIMING

Coupons, damesschoenen en diverse andere artikelen.
Juist ontpakt: Grote collectie kinderkleding.

mm__ma_^Ê_mm_twsa__mÊtÊÊmmt_mm*mtmmmwimMKmm*^^

De Commandant der Strijd
krachten en mevrouw Ree-
ser zullen i.v.m. de jaarwis-
seling gaarne te hunnen huize

* bezoek ontvangen op maan-
dag 1 januari 1962 van
17.30 — 18.30 uur.

(focntie
HBS-Clubgebouw. Zaterdag 30-12 Rou-
lette voor leden. Aanvang 21.00 uur.

no. 6473

s*-

Te koop: Pfaff trapnaaimachine (nieuw;
eethoek met 4 stoelen, servies. Dok
VUI lndz. 4196.

no. 6467

TE KOOP AANGEBODEN:
Landrover onderdelen o.a. motor met
bijbeh. onderdelen, veerbladen, een
partij koppelingplaten, vera.. bak, ra-
diator, diverse gereedschappen enz.
Zitje, eettafel met 4 stoelen, boeken,
rak, ijskast 200 ltr merk "Kelvinator".
Marklin electr. trein compl., keuken-
gerei, eterniet dakbedekking, neon
buislampen.
J. HUISKES, Polimac I 4800. vanaf
14.00 —- 18.00 namiddag.

no. 6470

T$ KOOP:
Winkelpand, aan de Winkelgalerij,
naast Toko Lucky. te Hollandia.
Inlichtingen: Toko Ban Ek, telf. 158
Hla.

no. 6474

" Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon en mijn
broertje

UlMem
A. Stam.
P.A. Stam-De Kruyck.
Maridine.
Hollandia, 28 december 1961.

no. 6469

WEEKEINDDIENST HOLL.-BINNEN
30 — 31 december dr. F. van Haeften
telf, lif. 3.
1 Januari 1962, dr. D. Uitterdijk. telf.
Hlb;. 94.

WEEKDIENST HOLLANDIA
30 december — 6 januari, dr. J. Dam,
telf. Hla. 297.
1 Januari, dr. J. D._.m. telf. Hla. 29.7

(Vervojg van pag. ü

filmprogramma
ORIËNT THEATER i

vertoont heden 29-12 en morgen 30-12
John Wayne, Sophia Loren en Rozzano
Brazzi in cfe machtige avonturenfilm

"LEGEND OF THE LOST"
Op groot doek en in prachtige kleuren.
Een drama van avontuur en romantiek
met de genadeloze eenzaamheid van de
grillige Sahara als achtergrond.
Hebzucht, en jalouzie leidden tot heftige
spanningen en geweld. Een filmont-
spanning van topklasse. 14 jaar.
Jachtclub heden:

"LES ESPIONS"
mol Curd Jurgens en Peter Ustinov.

18 jaar
Hollatidia-Binnen heden:

"DAY OF FTJRY"
met Dale Robertson. 14 jaar

REK THEATER
FLORENCE 1943
Engelen der barmhartigheid trotseren
Duitse soldaten
Een wereld waar de hel is losgebarsten.
Een verhaal dat U diep zal ontroeren,
want
NONNEN, VOOR HET VUURPELETON
is een verhaal vol dramatische realisme
Een hartverwarmende film. Een diep
menselijk verhaal
NONNEN, VOOR HET VUURPELETON
Moederoverste — Lilly Palmer;
Zuster Mitya — Sylvia Syms;
Zuster Gerta — Yvonne Mitchell;
de Rabbijn — David Kosoff.
Dte film illustreert een simpele waar-
heid: dat Helde en barmhartigheid de
kracht van het kwaad kunnen over-
winnen-
Een oprecht, diep bewogen verhaal
Heden premiere in REK Theater.
Wordt op 29-12 en 30. 12 vertoond. 14
jaar.
Let op:

"THE VVÏLD PARTY"
met Anthony -.uinn, wordt binnenkort
in REK vertoont. 18 Jaar.
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