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Robert kennedy verwacht geen
spoedige Indonesische aanval

Hie-uw (ft&.tit-a ii&czLtt

"Papoeas moeten geraadpleegd worden"

Nederlands Nieuw Guinea

De Amerikaanse minister van.
justitie, Robert Kennedy, is uil
Den Haat; in Parijs aangekomen,
waar hij een ontmoeting zal hebben met de Franse president De
Gaulle. Gisteren hield hij in de
Amerikaanse ambassade in Den
Haag een persconferentie waar uiteraard de kwestie Nieuw Guinea
ter sprake kwam. Op het vliegveld
Schiphol heeft hij bij zijn vertrek
een groep van ongeveer 400 Nederlandse studenten toegesproken.
Hij zei hun. dat -hij hel er mee
eens was. dat de Papoea's van

Nieuw GLu

d moeten worden als er een
iïng met betrekking tof hun
getroffen zou worden.
Op zijn persconferentie in Den Haag
zei minister Kennedy sterk de indruk
*e hebben, dat de Indonesische regering in de naaste toekomst geen aanval
op Nederlandse Nieuw Guinea beoogt.
Indonesië is er weliswaar op uit
Nieuw Guinea onder zijn bestuur ie
krijgen, maar het wenst dit doormiddel van vreedzame onderhandelingen
met de Nederlanders. Kennedy wees ei
op, dat cic Verenigde Staten vriendschappelijke betrekkingen met beide
landen onderhouden. Een vreedzame teseling van het probleem Nieuw Guinea moet door redelijke mensen kunnen worden gevonden. Volgens Kennedy is het probleem in beide landen cmi.

tioneel geladen.

Op de vraag wat de Verenigde Staten gaan doen, als Indonesië wel mocht
aanvallen, antwoordde hij te hopen, dal
dat niel zou gebeuren. Mocht het echter wel zo ver komen, dan zullen de
Verenigde Staten op dat ogenblik hini
besluit nemen.
.■ Over zijn besprekingen met minister
Luns die hij voor de persconferentie
had gehad zei Kennedy', dat de gedachtenwisseling erg nuttig was geweest er,
dat een groot aantal onderwerpen wa?

besproken.

Verdei' zei minister Kennedy van oordeel -te zijn, dat indien de pogingen om
tot een oplossing van het probleem
Nieuw Guinea te komen, mislukken, de
Indonesiërs" zullen 'vaststellen wat zij
dan moeten doen.
Het is de Verenigde Staten onverschil-

lig oi' onderhandelingen over het probleem onder auspiciën van de Verenigde Naties worden gehouden of direct
tussen de twee betrokken landen.
POGING VAN REDELIJKE MENSEN
Hij waarschuwde er voor, dat eer.
emotionele benadering van hal probleem fataal is. Dan kan een gewapend
conflict in dat deel van de wereld ontstaan. Maar een oprechte poging van
redelijke mensen kan leiden tot een
vreedzame oplossing. Een dergelijke
poging moet van beide kanten komen.
Hij zei, dal hij deze opvatting had na
zijn bezoek aan Indonesië, is versterkt.
Minister Kennedy heeft geen commentaar willen jreven op de berichten
uit Indonesië over de afkondiging van
een nationale- mobilisatie in dat land.
Hij wees er nogmaals op, dal de Verenigde Staten zich krachtig inspannen

om de Nederlanders en de Indonesiërs
te helpen bij een vreedzame regeling
van het geschil.
In antwoord op een vraag over zijn
vermaning aan Indonesische studenten
in Djakarta, dat zij zich rijp moéten
tonen wat hei vraagstuk Nieuw Guinea aangaat, zei Kennedy, dat men hem
;n Indonesië een
paar vragen had
gesteld, die tot dat antwoord hebben
geleid. Men was nog al sterk tegen ds
Verenigde Staten gekant., omdat z.ij
zich niet volledig achter Indonesië hebben geschaard.
Hij had voorts tot de. studenten
gezegd, dat er in de toekomst no«
wel eens situaties zijn te verwachten, waarin de Verenigde Staten
het niet met hen eens zouden zijn.
Het is een teken van rijpheid als
men dit aanvaardt,, aldus de Ame-

rikaanse minister.
Nieuws

in

het

kort

De congres-partij van premier Nehroe
heeft nog steeds.,een sterke voorsprong
bij het tellen van de stemmen van de
vorige week gehouden .algemene verkiezingen in India. Het schijnt wel zeker, dat deze partij opnieuw voor vijf
jaar verzekerd is van regeringsmeerderheden in ongeveer 14 a 15 wetgevende vergaderingen van deelstaten.
Ook bij het tellen van de, stemmen voor
het Indiase Lagerhuis heeft de Congres
partij een meerderheid, zij het dat de
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verkozen candidaten hun stemmental
toch wel zagen teruglopen.
In de Pundjab-provlncie, die grenst aan

Pakistan en China heeft de Congréspar
tij maar 52C/i) verworven van de tof h'li
toe toegewezen zetels. Volgens waarnemers is de oorzaak hiervan de weige
ring van premier Nehroe zijn toestemming te v<_rlenen tot de stichting Van
een afzonderlijke Sikh-staat.
De gouverneur van Ceylon, sir Olivei
Gooniteleke heeft zijn functie neergelegd. Hij zal worden opgevolgd dooi
William Gopalawa, momenteel ambassadeur van Ceylon in Washington. De
ing van Ceylon maakte eerder
deze maand bekend, dat sir Ollver wéllicht ondervraagd zou moeten worden
in verband met het onderzoek naar de
recente poging tot een staatsgreep in
Ceylon.

De woordvoerder van het ministerie
van buitenlandse zaken van de Verenig
de Staten, Lincoln White, heeft meKle
gedeeld, dat de communisten de Amerikaanse militaire steun aan Zuid Viet
nam zouden kunnen doen ophouden
door hun eigen agressie achterwege. te
laten. De woordvoerder leverde commentaar op de Chinese bewering, dal
hun veilgheid ernstig werd bedreigd
door de "Amerikaanse gewapende interventie in Zuid Vietnam". De woordvoéi
der zei dat als de agressie eenmaal' tol
een" eind gekomen zou zijn er. ook. geen
problemen meer zouden zijn in. noch
in Noord-, noch in Zuid Vietnam.

Rode Kruis doet beroep op inwoners
van Holtandia
Misschien zijn wij de enigen
niet geweest, die ons afgevraagd
hebben wat de Rode Kruis vlaggen op het gebouw van de Nieuw
Guinea Raad betekenden. De ontmoeting, die wij gistermiddag met
twee bestuursleden van de plaatselijke Rode Kruis afdeling hadden gaf ons echter opheldering.
Op aanstaande vrijdag en zaterdag zal een grootscheepse collecte gehouden worden onder auspiciën van höt bestuur van de
plaatselijke afdeling van het Rode
van Nederlands Nieuw Guinea.
Het doel van deze actie, zo deelde
een van de bestuursleden, de heer P.
Viveen, ons mee, is gelden bijeen te
krijgen voor het voortzetten en uitbreiden van de Rode Kruis activiteiten in
Hollandia.
Over deze organisatie zelve, zei het bestuurslid ,dat het Rode Kruis los staat
van iedere partij of godsdienstige rich
ting en onafhankelijk is van alle nietparticuliere steun.

Het algemeen doel werd als volgt gedefinieerd: Het verzachten van het lijden van de mensheid, waarbij het Rode
Kruis zich bepaalt tot het verlenen van
hulp en bijstand in geval van ramp er_
oorlog, maar ook bij grote of kleine

dagelijkse ongelukken.
De heer P. Viveen illustreerde dit door

twee van de verscheidene taken, die de
ongevesr twee honderei leden tellende
organisatie op zich heeft genomen aan
te halen.
Het instandhouden en verbeteren van
de 25 hulpposten langs de wegen hiei
in Hollandia en, zoals zal blijken een
wellicht nog sprekender voorbeeld, het
geven van Eerste Hulp Bij Ongelukken-cursussen.
Dat voor dit laatste veel animo bestaat
toonde onze gastheer aan door er op
te wijzen, dat sinds de start van deze
cursus in december 1961 er al 7 werkgroepen zijn ontstaan: In Sentani, Ifar.
Kota Nica, Hollandia-Binnen en drie
groepen in Hollandia-Haven.
Juist onder de huidige omstandigheden
achtte ir. J.C.C. Hartoungh, medebestuurslid van de heer P. Viveen, hel
een geruststellend verschijnsel, dat zovelen zich in positieve zin aan het algemeen belang dienstig willen maken
Onder de belangloze leiding van
plaatselijke artsen en hun assistenten
ontvangen ook de leerlingen van de
twee hoogste klassen van de Primaire

Radioprogramma
DINSDAG 27 FEBRUARI 1962
20.00 Klok, program, overzicht, nieuws.
20.2<| Actualiteiten of gram. muziek.
20.30 Muziek op verzoek, 21.15 Deze
wondere wereld: door Gerton van Wageningen, 21.30 Stan Kenton en zijn
orkest, 22.00 Licht klassieke avondakkoorden, 22.35 Corrie Brokken, zang,
22.45 Nieuws in het kort
Woord ter

—

overdenking, 23.00 Sluiting.

Middelbare School alhier E.H.8.0. lessen. Het grote belang hiervan, aldus
ir. J.C.C. Hartoungh is, dat straks als
deze leerlingen afgestudeerd zullen zijn
zij zich over heel Nederlands Nieuw
Guinea zullen verspreiden en zo het
idee en hdt werk van het Rode Kruis
helpen bekend maken
in Westelijfc
Nieuw Guinea.
(Jen.

Trouwens uit het verslag, dat bovengenoemde heren ons deden blijkt dat

vele Papoea plaatsgenoten ook buiten
de scholen de cursussen wisten te vin-

Aan de hand van het voorbeeld
E.H.8.0. lessen aan de leer
lingen van de P.M.S. bracht ir.
J.C.C. Hartoungh ons onder ogen,
dat het hier niet alleen om een
ondersteuningsactie gaat, maar
het terzelfder lijd de opzet is om
aan het Rode Kruis-hier-ter-plaat-

van de

se meer bekendheid te geven en
op een dergelijke manier tot uitbreiding van de organisatie te komen.
Een ander middel dat hiertoe aangewend zal worden, is een ledenwerfactie die eveneens op vrijdag
zal beginnen.
'.'! dit verband stelden onze gastheren vast, dat in deze plaats waar
bijna een ieder, direct of indirect
betrokken is bij hkt slaan vfam.
de bruggehoofden, die nodig zijn
om kennis en wetenschap over te
brengen in dit land. zeker op begrip gerekend mag worden, nu het
Rode Kruis een actie op touw zei
die beoogt hetzelfde te doen op

AUTO IN RAVIJN

GESTORT
Zondagavond om ongeveer 10 üui
deed zich een ernstig ongeval voor op
de weg naar Sentani, waarbij een personenwagen met drie inzittenden onge-

veer 10 meter het ravijn instortte.
De bestuurder van de wagen was d*
politie-inspecteur C.H.V.
C.H.V., die als een betrouwbaar rijder bekend staat, is die avond bij cci.
der vele bochten plotseling de macht
over het stuur kwijt geraakt, doordat
deze plotseling een mankement vertoonde. De wagen sloeg om en stortte
een ravijn, bij het Sentanimeer, in.
De drie inzittenden, die er mei

enige lichte wonden en een lichte
shock afkwamen hebben hun leven te danken aan het feit, dat de
wagen slechts 10 meter diep viel
en bleef hangen aan enige struiken
en bomen. De vermoedelijke ooizaak is een plotseling mankement
aan de stuurinrichting.

Perscommentaren

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. J.G. Wester, Chirurg, houdt tot
en met 5 maart GEEN SPREEKUUR.

In een hoofdartikel in de "Sydne.»
meest gezaghebbende blad van Australië) wordt geschreven, dat de Australische regering
met spoed dient te overwegen welk<voorzorgsmaatregelen moeiten worden
genomen na het bevel van President
Soekarno tot algemene mobilisatie in
Indonesië.
Het blad schrijft, dat nauwelijks vall
aan te nemen, dat de Indonesische president alles op alles zet en zich reusachtige uitgaven gaat getroosten om de
republiek in volledige staat van oorlog
te brengen, als hij niet van plan zou
zijn tegen de Nederlanders oorlog tt
gaan voeren over Westelijk Nieuw Gui
nea.
„Bovendien maakt een dergelijke beslissende stap het hem moeilijk in te
houden zonder zijn gezicht te verliezen", aldus het blad.
Volgens het blad moet men hopen, 'dai
dit laatste vertoon van onverantwoordelijke strijdlust" tot gevolg zal hebben dat enkele landen, die het Indonesische optreden tot dusverre hebber
geduld, hun mening zullen herzien. Hef
voegt hieraan toe: „het is nu bepaald
wel zeer duidelijk, dat het hier niei
gaat om nationalisme of kolonialisme,
maar om de vraag of men mag dulden dat een aanvalsoorlog wordt gebruikt om kracht, bij te zetten aan de
betwiste aanspraak.
Als Indonesië zonder tegenwerpingen
de Nederlanders in Nieuw Guinea mag
aanvallen, dan zal het internationale
recht opnieuw een zeer schadelijke erosie hebben ondergaan. De mobilisatie
voor oorlog van een land, met bijna
100 miljoen inwoners aan onze noordelijke grenzen, is een zaak waarbij wij
even goed betrokken zijn als de Nederlanders", aldus de Sydney 'Morning
Herald

Langs deze weg betuigen wij vrienden en kennissen onze dank voor alle
belangstelling bij ons huwelijk.
Fam. P. PEZIK PAJOOW-BAUWENS
no. 6977

TOKO MERAUKE
ORANJELAAN
Verkrijgbaar op 1 maart a.s.
VERS ftiUNDVLEES
om 17 00 uur. Geslacht te Hollandia.
no. 6971:

haar gebied.

Wat de uitvoering van de actie betreft vernamen wij, dat deze door middel van de bekende busjes en speldjesverkoop gevoerd zal worden. De actie zal afgerond worden door een voetbalwedstrijd tussen prominente ploegen, die hieraan kosteloos hun medewerking zullen verlenen; namen en
speeltijden konden nog niet gegeven
worden. Wel bekend is, dat de Resident
de aftrap zal geven. :Het programma
zal nog nader bekend gemaakt worden.
!

Met grote blijdschap geven wij kennis van de gehorte van onze zoon

tdc

Jean Paul

Hollandia, 27 februari 1962.
J.A. Gronovius,
M.A. Gronovius-Karstel.

no. 698;.

Morning Herald" (het

—

Een betjak-jongen in Djakarta vertett

Waarom ik Irian Barat wil hebben ?
In de te Sydney verschijnende

Sunday Telegraph van 18 februar.
j.l. lazen wij een verslag van een
interview met een betjak-jonger
(?) in Djakarta door de Australi
sche journalist Franc.is Paimos die
in Djakarta Indonesische taal studeert

.

De bet jak-jongens zijn, zoals bekend, geen eigenaar van hun voertuigen. Zij huren hun wagentjes
van ondernemers tegen een maandelijks bedrag. De rijsts'ehaarste
waar de betjakjongen het in het
interview over heeft, is een gevolg van droogte, zo schrijft de
Sunday Telegraph.

Vraag: Hoe is het leven tegenwoordig
voor de betjak-jongie'ns?
Antwoord: Niet best meneer. Niet genoeg geld. Soms moet ik de hele daten de halve nacht werken om genoeg
geld te verdienen voor mijn betjak ei
om mijn vrouw te onderhouden.
V.: Hoe lang duurt, deze toestand al:
A: De laatste drie maanden is het pa?
erg slecht geworden. Drie maanden geleden kostte mijn betjak mij aan huui
15 rupiah per dag, maar nu moet ik
40 rupiah betalen. De mensen maker
tegenwoordig ook minder gebruik van
oen bet jak dan vroeger. Alleen aan het
eind van de maand nu, als zij salaris
hebben gekregen.
V: Hoeveel maaltijden gebruikt V

pei

dag?

A: Maar gen volledig- maaltijd pei
dhg. 's Ochtends heb ik koffie en soms
een pisang. Als ik 's avonds thuis kon-.
vraagt mijn vrouw pf ik al gegeter
heb. Als ik nee zeg, maakt ze koffie
voor me en dan gaan we naar de warongs om een schoteltje rijst te kopen
De rijst is tegenwoorelig zo duur.
V: Waarom hebt U geen kaart vooi
een coöperatieve winkel van het gouvernement? (Daar kunnen kleine hoeveelheden tfijsl tegen lagere prijzen
worden gekocht).
A: Ik he'sf een aanvrage ingediend,
maar elke week krijg ik te horen dal
ik moet wachten. Drie maanden wacht
ik nu al. Als ik goedkopere rijst wil
hebben dan ga ik naar een winkel en
koop het van mensen die kaarten hebben maar om geld verlegen zitten. Zij
kopen de rijst voor tien rupiah en
verkopen het voor 25 of 30.
V: Hebt U het slechter dan de meeste
andere betjak-jon^ens?
A: Ik heb het nog best. Ik heb iedere
dag te eten. Vele mensen lopen hier
met honger en velen zijn er slechter
aan toe dan ik. Natuurlijk zijn er ook
enkelen die het beter hebben dan ik.
Aan het eind van de afgelopen maand
heb ik een paar overhemden en broeken naar het pandjeshuis gebracht om
de huur voor mijn betjak te betalen.
Ik heb in totaal twee hemden maai:
alleen een korte broek die ik aan heb
De meeste betjak-jongens hebben alleen het hemd en de pendek die ze aan
hebben.
V: Wiens schuld is het dat de toestand
/o slecht is?
A: Wij gewone mensen weten het niet.
Men zegt dat er een heleboel rij si
wordt gehamsterd, maar wij weten ei
niets van.
V: Wat vindt U van Irian Barat?

A: Ik wil daar naar toe om de Nederlanders weg te jagen. Ik heb gehoord

dat daar volop te eten is. President
Soekarno is onze leider en hij zegt dal
we Irian Barat moeten hebben. Hij is
een reuze kerel.
V: Komen er wel eens communisiten
bij jullie om te vertellen dat er een
verbetering in de toestand moet komen?
A: Nee, ik weet niets van communis-

me. Alleen vertelt zo nu en dan een
Russische passagier dat hij communist
is.

V: Ik zie dat U rookt. Is dat niet een
luxe als het voedsel zo duur is?
A: Ik moet roken, Vijf cigaretten pei
dag. Als ik niet eet moet ik roken want
dan voel ik de honger niet.
V: Hoe oud bent Ü?
A: Ongeveer dertig. Ik weet hel niet
precies. Volgens mijn kaart ben ik 31
Mijn vrouw is 21. Wij zijn gekomen uit
een dorp in de omgeving van Djakarta.
omdat daar geen werk was.
V: Hebt U wel eens van Australië ge-

hoord?
A: Ze zeggen dat de Australiërs vrienden van de Nederlanders zijn en dat
maakt ons boos. En de mensen in Australië hebben volop g-eld.
Maar verder weet ik er niets van,
want toen ik naar school had moeten
gaan was er oorlog en daarna de revolutie.
V: Wat denkt U van de toekomst?
A: Ik moet alleen maar denken om het.
eten van morgen. Maar de president
zegt dat wij kleine mensen spoedig volop voedsel en kleren zullen hebben.
Hij is een fijne kerel.

WIK op een regelmatige zege af. VU)
3—o werd het door Benz uit een strafschop 3—l, waarna Afar en Rumbobia.
voor de eindstand zorgden.
t— 3
SVVE
Fortuna
Seheiidsiiechter Stobbe
Onze eerste kennismaking met zowel
Fortuna als SVVE is gedeeltelijk gunstig, gedeeltelijk ook minder gunstig

——

—

geweest.

_—___,__________

Positieve kanten van deze wedstrijd",
snel en pittig aanvalsspel (SWE) en
een grote dosis enthousiasme (Fortuna).
negatievte: onnodig, vooral i* de 2e
helft veel te hard spel van beide ploegen.

Een kleine overwinning zou voor SWE
met rechtsbuiten Asjerem en middenvoor Mairuma als uitblinkers wel verdiend zijn geweest.

Toelbal in Nederland
Uitslagen en standen

betaald voetbal:

EREDIVISIE:

Ajax
Volendam
Feyenoord
GVAV
DOS
PSV
ADO
Rapid JC
Volewijckers
Blauw Wit
Enschede
Fortuna '54
DWS
NAC
Sparta
VW
MVV - Willem II
Feyenoord
22-3« GVAV
Blauw Wit 23-32 DOS
ADO
PSV
23-31
Ajax
23-30 Sparta
Fortuna '54 23-26 Volewijckers
NAC
23-25 DWS
MW
23-25 Rapid JC
Volendam
23-25 VVV
Willem II
23-24 Enschede

—— —
—
—
——

4—o
I—l
I—l
3—3
3-^3
I—l1—1
o—3
%—0
I—o
23-24
23-20
23-19
23-19
23-16
23-16
23-15
23-14
22-13

EERSTE DIVISIE A:

SPOHET
Voetbal in Hollandia
Uitslagen van de in de afgelopen
week gespeelde wedstrijden:
POMS
Zeemacht n.o.g
Zeemacht
MW
2—l
DGZ
4—2
WIK — Hercules
3—3
Fortuna
SWE

— —
—
_
Spoetnik
MW
SVVE
ZIGO
HVC
WIK
Fortuna
DGZ

2-4
2-4
2-3
1-2

1-2

2-2
2-2
2-2

2-2
2-2
2-1
1-0
1-0
1-0
1-0
2-0

HBS
SVL
Hercules
Juliana
POMS
Zeemacht
VBN
EDO

Het programma voor de a.s. week
luidt:
SVL
POMS
28 februari
HVC
ZIGO
1 maart
JULIANA
4 maart
VBN
De voor 3 maart vastgestelde wedSpoetnik is uitgestrijd Zeemacht
zaterdag,
nl., zal sr
genoemde
Op
steld.
een ontmoeting plaatsvinden tussen
twee vertegenwoordigende teams uit
Hollandia-Binnen en Hollandia. De opbrengsten van deze wedstrijd zijn bestemd voor het Rode Kruis.
4—2
Hercules
WIK
Scheidsrechter v.d. Werk
De snelle aanvallen van de WlKvoorhoede plaatsten Hercules vooral
in de tweede helft voor grote problemen en toen bleek, dat het buitenspel
systeem van de roodzwarten niet altijd
even doeltreffend werkte, stevende

—

——

—
—
——
——
—— —

Leeuwarden

——
—

—

't Gooi

0—(l

Eindhoven
Go Ahead
O—C
Veendam
o—o
QHC
Vitesse
I—l
KFC
Alkmaar
I—l
AG OW
I—o1 —0
Sittardia
Haarlem
BW
o—l
Stormvogels
Helmond
4—o
DFC
bij de stand I—o
Fortuna
SW
gestaakt wegens wanordelijkheden van
het publiek.
Sittardia
22-32 KFC
23-24
SW
22-30 Veendam
22-23
23-29 Vitesse
DHC
22-23
Fortuna
21-28 Alkmaar
22-22
AGOW
22-28 't Gooi
22-18
DFC
23-27 BW
21-1.3
Eindhoven
21-26 Stormvogels 23-10
23-25 Helmond
Go Ahead
22- S
Leeuwarden 23-24 Haarlem
23- b

....

EERSTE DIVISIE B:

—— —
—
— ——

Wilhelmina

Elinkwijk

RBC
Heracles
HVC
Elnschedest- Boys
SHS
VSV
ZFC — Be Quick
Wageningen
Hilversum
NOAD
Heerenveen
Excelsior
EBOH
Kermes DVS —Limburgia
Elinkwijk
23-33 NOAD
Wageningen
Heracles
22-31
Ensch. Boys 23-28 Heerenveen
RBC
23-27 Hilversum
Limburgia
22-26 Hermes DVS
Excelsior
23-26 HVC
SHS
23-25 VSV
ZFC
23-25 Wilhelmina
Be Quick
22-24 EBOH

2—l

o—2
I—2
4—l
I—o

I—2

o—o

2—o

I—l

22-23
22-22
22-21
23-21
23-21
22-18
23-17
22-13
23- 5

(Vervolg op pag- 4)
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Te koop

Hl

NV. AUTOMOBIELBEDRIJF
"ORANJE GARAGE"

J

Gevraagd per I April 1962
HOOFD

DJg AFDELING VERKOOP

VAN

Salaris

gevraagd:

stel stapelbedden.

Van der Linde. Oranje

fl.

1.000.-- per maand
Vrij wonen

Garage.:"

no. 6976

I

Te koop: Luxe Volkswagen, schuifdak
bouwj 1959. Km.-stand 46.700 f. 3750.
leverbaar eind maart. Telf. 39 Hollandia-Binnen, 's middags na 17.00 uur.
no. 697.

—

Gevraagd: Een electr. ijskast 120 Itr
en een fan. telf 542 (tussen 17.00 en
19.00' uur).
no. 6972

Gegadigden worden verzocht zich te vervoegen ten kantore van
de Oranje Garage, tussen 08.00 en 12.00 uur.
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SHSELL

ORIENT THEATER

PETROLEUM

vertoont heden voor het laatst
"VOOR HET VUURPELOTON
met Dany Robin, Georges MarehaJ en
Pascale Roberts, in een adembenemend
avontuur in het roerige Zuid-Amerika,

(Huis aan huis Verkoop)
M.i.v. 28 februari 1962 zal de huis aan huis verkoop op WOENSDAG om de veertien dagen plaats vinden in Hollandia-Binnen
EN Sentani.
no. 6988
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ELECTRO-VOICE
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Sentani heden".

WONDERFUI
COUNIfRV" met Robert Mitchum.
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A LGEHELE UITVERKOOP
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Hang en schemerlampen met 20 —30'V» korting, AEG kookplaten
met s1 andenschakelaar van f. 45,
nu f. 30,
Solis haardrogers
van f. 65, — nu f. 43,
Daaldrop broodroosters van f. 35,— nu
I. 25,—. Holland Electro stofzuigers steel model van f. 150, nu
f. 135,—-. Idem sleé-model van f. 200,— nu f. 150.—. Plafonmerres 100 Watt van f. 8,50 nu f. 5,25 idem 40 Watt schuin of recht
van f. 7,50 nu f. 3,75, idem 40 Watt van f. 6,50 nu f. 3, —. Stekkertjes, stopcontacten, zekeringen etc. etc. voor halve prijzen.
Haast Uen neem wat in voorraad want U krijgt het niet meer voor
deze prijzen in Hollandia.

—.

—

18 jaar.

"THE

14 jaar
Zeepaardje heden: "ROOM AT THE
18 jaar.
TOP" met I.aurent-e Harvey.

REK THEATER
"Filmtrust" presenteert heden voor hel
laatst de film
"ALS RATTEN IN DE VAL"
met Ivan Desney, Margit Saad en Peter Carsteri.
Mannen die voor niets terugdeinzen,
spelen met het leven van een mooie
vrouw. Een meedogenloze strijd van de
politie tejgen een internationale smok-

—

kelaarsbende. Een film van' meeslepen

I

de actie en ademloze spanning.
Heden de laatste dag in REK.

18 jaar.

Verwacht:

"NOR-JHWEST FRONTIER'
(STORM OVER INDIA).
ndia-Binnen heden de film:

■

18 jaar

"WHÏRLPOOL"

ftaeteftf' Kroonkurken-actie Attentie;
Deze actie eindigt op 22 maart 1962!
Na deze datum ontvangen inzendingen dingen niet meer mee!
Nogmaals: Een serie bestaat uit 8 kroonkurkeri t.iv.: Blanco, nos.
1, 3, 4, 5, 6,7, Gratis.
Degene, die de meeste series heeft ingeleverd bij de Limonadefabriek te Hollandia of Manokwari, ontvangt de' Hoofdprijs ad.
f. 1000,—. De tweede prijs is f. 500,—; 3e f. 250,—; 4 prijzen ad.
f. 50,
en vele troostprijzen.
1. Over deze actie kan geen correspondentie worden gevoerd.
2. Personeel van de MARTENS'fabrieken zijn buitengesloten van
mededinging.
3. Prijswinnaars ontvangen bericht voor 3 april 1962.
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RCH
Velox
Zwartemeer

(Vervolg

Roda Sport

Graafschap
Oldenzaal
Longa
Baronie
Helmondia
PEC
NEC
Tubantii
UVS

EDÓ

Velox
Roda Sport,
RCH
Baronie
Helmondia
TVibantia
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Longa

PEC
UVS
Zwartemeer
NEC
Zwolse Boys
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19-18
20-lil
18-17

20-17
18-15
19-14
18-12

Sport in het kort
SCHAATSENRIJDEN:

DE NIEUW GUINEA KOERIER
vraagt per 1 maart a.s.

EEN VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT
voor vervoer kan eventueel worden gezorgd.
Aanmelden: Kantoor Nieuw Guiiea Koerier, Oranjelaan. telf. 171
■.-..-.■
of 92.

De drielandenwedstrijd hardrijden op

de schaats, gehouden op de nieuwe
kunstijsbaan "Jaap Eden" in Amsterdam, heeft een ruime overwinning opgeleverd voor Zweden. De Zweedse
hardrijders plaatsten zich met 177 pun
ten ruim voor Noorwegen (141 pnt) en
het teleurstellende Nederland (120 pnt)
HANDBAL:
Ile

Nederlandse kampioenschappen

zaalhandbal hebben bij de heren een
overwinning opgeleverd voor Operatie
'55 (Den Haag) en bij de dames /oen
Niioc

(Amsterdam).

