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SCHOUT-BIJ-NACHT REESER:
Verzet para's blijft afnemen

Op de persconferentie, die vanmor-
gen door Schout bij Nacht Reeser ge-
geven werd viel, evenals bij de verkla-
ring van vorige week het accent op het
verminderen van de weerstand van de
Indonesische para's.

Nieuw was echter de overgave van
een groep van een paar dozijn para',
tegelijk. Volgens de Schout bij Nacht
was het de eerste keer, dat dit gebeur-
de. De directe aanleiding tot deze nieu-
we versnellende wending in het afbrok-
kelen van het para-verzet moet hoogst-
waarschijnlijk gezocht worden in hel

uit vliegtuigen uitwerpen en op bomenbevestigen, op plaatsen waar de para's
zich schuilhouden, van pamfletten.
Op ..3,.3 pamfletten zou te lezen zijn,
aldus de Schout bij Nacht, dat de In-
donesische para's ingeval van overga-
ve niets hoeven te vrezen. Ze kunnen.esn redelijke behandeling verwachten
on op goede maaltijden rekenen.
De vraag of een komende heldere
maan aanleiding zou kunnen zijn voor
een nieuwe verrassingsaanval, beant-
woorde de Schout bij Nacht beves-__ Weers.. heden /.i/a al-

tijd een belangrijke factor bij militaire
acties, aldus de Schout bij Nacht.
Nogmaals ontkende de Schout bij Nacht
dat er ooit Indonesische para's met be-
wapening en in uniform een voet in
een of andere grote plaats zouden heb-
ben gezet. De zuiveringsacties gaan, ter-
wijl de positie van de para's verslech-
tert door voortdurende onthouding van
voedsel, gewoon door, zo besloot de
Schout bij Nacht.

KAKA: „Reuze succes van de "Tele-
graaf" met zijn bliksemactie "Transis-
tor-radio's voor onze jongens overzee,
hè?"
LOERIE: „Nou en of. Nu maar hopen
dat ze krachtig genoeg zijn om ook
"onze" (W)RONG mee op te vangen".

N.G.RAADSLEDEN UIT AFRIKA TERUG
Vanmorgen zijn enige leden van de

commissie, die een bezoek aan enkele
Afrikaanse landen heeft gebracht, te-
ruggekeerd. De heren Kaisiepo, Tang-
gahma en Torey arriveerden vanmor-
gen om half twaalf op de strip te Sen-
tani. De heer Womsiwor was achter-
gebleven in Biak, terwijl de heer Jou-
we pas maandag uit Nederland aan-
komt. De heren kwamen rechtstreeks
uit Afrika via Bangkok en Manilla en
zijn dus niet, zoals aanvankelijk de be
doeling was, in Amsterdam geweest.
De leden waren vol optimisme over de
behaalde resultaten .ofschoon geen en-
kel van de acht bezochte landen direct
daadwerkelijke steun gegeven heeft.
Velen hebben echter de toezegging ge-
daan de zaak van de Papoea's te steu-
nen.



Coöperaties actief in onderafdeling:
Fak=Fak

In het dorpje Argoeni in de On-
derafdeling Fak-Fak is onlangs or>
gericht de coöperatieve werkge-
meenschap „Argoeni".
Het doel van deze coöperatie is
de productie van Sago-forna's (de
vormen waarin de sago-lempeng
gebakken wordt), alsmede de con-
sumptiegoederenvoorziening door
middel van een coöperatieve win-
kel. Andere bevolkingsproducten
die door de coöperatie geleverd
worden zijn: gaba-gaba en atap
voor de woningbouw, kadjangs
(dakbedekking voor prauwen: en
sago-tumang.
Tot de coöperatie zijn 53 leden toe
getreden, die als beginkapitaal ie-
der 10 sago-forna's, met een han-
delswaarde van f. 2,50 per stuk,
geleverd hebben.
De verkoopprijzen van de winkel-
.rtikelen in de toko van de co-

öperatie komen practisch overeen
met de winkelprijzen te Kokas.
13 DORPEN

De Patapi-Raad, waarbij 13 dorpen
in de Onderafdeling Fak-Fak betrokken
zijn, heeft in een in april j.l. gehouden
vergadering besloten twee dorpswinkels
op te richten, nl. te Kajuni en te A-
dora. Het bestuur van de Patipi-Raad
zal voorlopig fungeren als bestuur van
de samenwerkingsorganisatie.
Twee tokohouders worden momenteel
te Fak-Fak door de Ambtenaar Econo-
mische Aangelegenheden opgeleid inwinketaidhiiinistratie en organisatie.

VOORZITTER
C.W.N.G. IN GENEVE
Zoals enige tijd geleden in ons

blad werd gemeld is de voorzitter
van het CWNG/Persekding, A.J.
Korwa op 10 mei naar Nederland
vertrokken. Nadat hij in overeen-
stemming met een van te voren
opgesteld programma, enkele be-
drijven en bureaux van vakbonden

heeft bezocht,
bevindt hij zich nu in Geneve al-
waar hij de zitting van de Interna-
tionale Arbeids Conferentie bij-
woont.
De heer Korwa, die als adviseur
aan de delegatie van Nederland
werd toegevoegd, kwam op 5 juni
te Geneve aan en zal er tot 22 juni
blijven. Bij de Internationale Ar-
beids Conferentie, die in 1919
werd opgericht zijn ruim 60 lan-
den aangesloten en is met het In-
ternationale Hof van Justitie een
van de weinige instanties, die on-
der auspiciën van de Volkerenbond
werden opgericht en tot op heden
nog een actief bestaan lijden.

Door de leden in de dorpen is voldoen-
de aandelenkapitaal bijeengebracht om
de twee winkels, zij het voorlopig nog
bescheiden te bevoorraden.

TAWAR

Door de voormalige tokohouder van
de coöperatie Onin Sehati van Roem-
bati, Dano Saiffoedin, is in het dorp
Tawar in de onderafdeling Fak-Fak
een dorpswinkel opgericht. Voor de be-
voorrading van deze winkel is door het
Bureau Ontwikkeling Inheems Bedrijfs
leven van deze Dienst een initieel cre-
diet verleend.

ARBEIDSVOORZIENING
TE HOLLANDIA

GUNSTIGER
Uit een overzicht in de „Berich-

ten" van de Dienst van Economi-
sche Zaken blijkt, dat na januari
1962 de arbeidsvoorziening te Hol-
landia verbeterd is.
In het tweede halfjaar van 1961
;ieten 397 personen zich voor de
eerste keer inschrijven bij de Ar-
beidsbeurs te Hollandia als werk-
zoekenden. Daarenboven lieten
zich 378 personen opnieuw regi-
streren. In die periode liep vooral
in de bouwvakken te Hollandia de
werkgelegenheid terug.
Mede daardoor konden slechts 90
personen worden geplaatst.
Na 1 januari van dit jaar evenwel
verminderde het aantal werkzoe-
kenden en nam tevens het plaat-
singspercentage toe. Vanaf janu-
ari tot mei werden 562 personen
voor de eerste maal geregistreerd
112 personen lieten zich herregis-
treren. Nu konden echter 166 per-
sonen aan werk geholpen worden.

TENNIS FINALES IN
A.P.O. KAMP

In de komende dagen zullen op de
tennisbaan in het APO-kamp de fina-
les van het tournooi om de tenniskam-
pioenschappen van Hollandia worden
gehouden. Deze finales zullen als volgt
worden gespeeld:
Vrijdag 16.00 uur: Herenenkelspel Coor-
engèl — Belloni.
Zaterdag 16.00 uur: Gemengd-dubbel-
spel echtpaar Coorengel — mevr. Hom-
mes/Reints Bok.
Zondag 15 uur: Heren-dubbelspel Ong
Kie Hong/lTarenskeen — tegen de win-
naar van Coorengel/Van der Spek —
Van der Berg__eints Bok:
16.00 uur dames-enkelspel mevr. Coor-
engel — mevr. Hommes.
De finale dames-dijbbelspel werd reeds
eerder gespeeld en werd gewonnen door
mevr. Belloni/mevr. Hommes.

IDEOLOGISCHE
CONTROLE OP

STUDIEBOEKEN

Indonesische studenten zullen
voortaan in westelijke landen geen
sociale wetenschappen meer mo-
gen studeren, zo heeft dr. Tojob
Hadiwidjaja, minister voor het ho
ger onderwijs in Indonesië, mee-
gedeeld.
Wie in het Westen gaat studeren
mogen uitsluitend de natuurweten
schappen als hun studie-onder-
werp nemen. Alle leerboeken over
sociale wetenschappen die geïm-
porteerd worden, zullen onder-
worpen worden aan een controle.
Werken die in strijd zijn met on-
ze ideologie zullen niet meer wor

i toegelaten, aldus de minister.

Nieuw Guinea in de pers
Het was de Telegraaf die gis-

teren als eerste dagblad commen-
taar gaf op president Soekarno's
uitlating dat het voor Indonesië
moeilijk zal zijn het geschil rond
Nieuw Guinea op te lossen zolang
Indonesië er niet in is geslaagd
de macht van Nederland in dat ge-
bied te breken. De Amsterdamse
krant wijst op de vele concessies
die van Nederlandse zijde in de
loop van het jaar al zijn gedaan.
De laatste was het aanvaarden van
het plan Bunker en het blad gaat
verder: het is een ieder die het
plan Bunker kent duidelijk dat
de onderhandelingen zouden uitlo-
pen op een overdracht van Nieuw
Guinea aan Indonesië. Waar het
van Nederlandse zijde alleen om
gaat is dat de belangen van de
autochtone bevolking zullen wor-
den gewaarborgd. Maar zoals al-
tijd wil president Soekarno bij
ieder concessie van Nederland
weer een stap terug. Het is een
overduidelijke aanwijzing dat hij
geen vreedzame regeling wenst.
De kwestie Nieuw Guinea is kunst
matig door president Soekarno in
het leven geroepen om de aan-
dacht af te leiden van de chaos
in zijn eigen land. Het ziet er
naar uit. dat hij nu om dezelfde
reden een oorlog wenst.

In Trouw wordt op de voorpagina
gesproken over een actie van het Pro-
testants interkerkelijk thuisfront. Deze
actie houdt onder mesr in dat er op
25 juni een schip naar Nieuw Guinea
vertrekt met een grote hoeveelheid ont-
spannignsmateriaal voor militairen aan
boord. Daarbij zijn ook weer een aan
tali transistor-radio's'. Er volgen nog
meer zendingen en in september begint
men aan de verscheping van kerstpak
ketten voor alle Nederlandse soldaten
in Nieuw Guinea. De organisatie daar-

(Vervolg ep pag. 4)



Omdat hij uit Nederland werd verjaagd

Chris Loppies infiltreerde voor de
derde maal

Sorong, 4 juni — Chris Lopies (23)
heeft voor de derde maal meege-
daan aan een infiltratie op Nieuw
Guinea. Nu wacht hij in Sorong
op zijn berechting.
Lopies spreekt voortreffelijk Ne-
derlands. Geen wonder, want in
1958 ging hij als verstekeling met
de „Zuiderkruis" mee naar Neder-
land. Hij was een van de zevenen^
dertig illegale passagiers die een
tijd lang werden vastgehouden in
de „Kruisberg" te Doetinchem en
later door een beschikking van de
Haagse rechter naar Nieuw Gui-
nea werden teruggebracht. Lopies
ging werken bij het droogdok in
Sorong. Maar hij bleef boos op de
Nederlanders die hem erheen had-
den gestuurd. Lopies heeft een
oom en tante in Barneveld. Hij
had gehoopt in Nederland de HBS
te mogen volgen.

Na enige tijd nam hij de vlucht uit
Sorong met een prauw via Waigeo naar
het Indonesische gi .nseiland Gebe. Hij
dacht vandaar wel naar Suinatra te kun
nen komen, waar zijn ouders wonen.
Maar hij werd naar Djakarta gebracht,
waar hij onderdak kreeg in een kamp
met een aantal andere Papoea-jongens.
De Indonesiërs verdachten hem van
spionage voor de Republiek Zuid Mo-
lukken. Lopies vertelt nu: „In het
kamp werd ik herhaaldelijk geslagen.
In november 1960 krege ik de opdracht
een militaire opleiding te gaan volgen
in Bogor, samen met veertig Papoea's.
Na drie maanden werd ik ingelijfd bij
de Indonesische landmacht na een spe-
ciale bush-training. Ik werd tot kor-
poraal bevorderd. Na drie maanden ver-
lof werd ik op een avond aan boord
van een landingsboot gecommandeerd
en naar Gebe gevoerd voor oefening
in de guerillastrijd op Nieuw Guinea".
Op 12 september voer hij met enkele
infiltranten in een prauw via het eiland
Pam naar Sorong. Op zestien kilometer
van Sorong werd hij in een bivak over-
vallen door een politie-patrouillei onder
leiding van hoofdagent Carli van het
detachement Soiong. Carli arresteer-
de een andere infiltrant, de Biakker
Thomas Kaknik.

DRIEMAAL SCHEEPSRECHT
Hij had deze met een handboei aan

zijn pols. Toen er een schietpartij be-
gon, worstelde Faknik met Carli om
los te komen. De hoofdagent werd door
een pistoolschot uit zijn eigen wapen
in het het hoofd getroffen. Een van de
infiltranten, de Keices Jacob Kelanit
liep naar de gewonde toe, om hem met
een schot te doden. Faknik en Kelanit
wachten nu in Hollandia op hun be-
rechting. Lopies ontkwam door hulp
van vrienden uit Sorong, waar veel In-
donesiërs werkten bij de oliemaatschap
pij. Zij zorgden ervoor, dat Lopies in
een kist aan boord van een boot naar
Singapore kwam. Vandaar keerde hij
naar Djakarta terug.

Op 9 januari 1961 werd Lopies opnieuw
aangewezen voor een infiltratiepoging.
Hij werd ingescheept op de motortor-
pedoboot „Harimou" (de tijger). Tij-
dens de tocht naar Nieuw Guinea werd
een van de mtb's de "Matjan Toetoel"
(gevlekte panter) tot zinken gebracht.
De Harimau keerde terug naar de Aroe-
eilanden. Daar werd een nieuwe infiltra
tie-groep geformeerd. Voor de deirde

maal was Lopies erbij. In maart 1961
werd hij naar Gebe gebracht. Hij
maakte de landing op het eiland Gag
mee. De infiltranten zaten daar afge-
sloten van de buitenwereld en leden
honger. Na een bomaanval door een
Neptune, beraamde Lopies met veertig
anderen een ontvluchtingspoging. Ze
bouwden samen een vlot om daarmee
naar Gebe terug te varen. Tien dagen
dreven ze op zee. T_lien man stierven
van uitputting. Lopies werd opgepikt
door een politieboot. Dat redde zijn le-
ven. Hij had een wondje aan zijn vin-
ger, dat zo zwaar ontstoken was, dat
hij aan bloedvergiftiging overleden zou
zijn. In Sorong amputeerde een Neder-
landse dokter de vinger.

(Volkskrant)

NEDERLANDERS WILLEN NOG
STEEDS INDONESIË HELPEN

Amsterdam — „Als Indonesië be-
reid is onze experts aan te trek-
ken, zou dat ideaal voor Neder-
land zijn en een voortzetting van

een traditie, want we zitten boor-
devol met een op Indonesië gerich
te wetenschappelijke produktie".
Dit verklaarde de Amsterdamse
hoogleraar in de geschiedenis en
ontwikkeling der bahasa Indone-
sia, Prof. dr. C.C. Berg onlangs
tijdens een forumdiscussie, waar-
mee de eerste universitaire leer-
gang in de problematiek der ont-
wikkelingsgebieden in het Konink
lijk Instituut voor de Tropen te

Amsterdam werd besloten.
Prof. Berg betreurde het dat door
de politieke verhoudingen deze
bijstand thans nog niet mogelijk
is. Ondanks de bestaande animo-
siteit tussen beide landen, gewaag
de hij van prima persoonlijke con
tacten in de wetenschappelijke
sfeer. „Alleen moeten de ontmoe-
tingen niet te dicht bij Nederland
plaatsvinden".

Prof. dr. J. van Baal, de oud-gouver-
neur van Nieuw Guinea, onderschreef
het betoog van zijn collega, hij wilde
de ontwikkeling evenwel niet forceren.
„Wij hebben te vaak het gevoel dat er
voor elke spijker een gat is te vinden,
maar we zullen eens wat minder haast
moeten hebben, want er zijn moeilijk-
heden die niet zo maar opgelost kunnen
worden", zo zei prof. Van Baal, hij
vond het overigens ook een goed idee
wanneer Nederland zijn rijke tropische
erva_\ing; en kennisf beschikbaar zou
kunnen stellen aan Indonesië. De heer
Warmenhoven van het bureau interna-
tionale technische hulp van het minis-
terie van buitenlandse zaken waar-
schuwde evenwel, dat het in zon ge-
val voor Nederland toch belangrijk zal
zijn de technische bijstand niet op In-

donesië alleen te concentreren.
„Het zal nuttig en noodzakelijk zijn
ook veel daarbuiten te doen".

BINNEN 50 JAAR
Prof. Berg gaf nog te kennen, dat

wanneer er in 50 jaar geen oplossing
voor de Nederlands-Indonesische ver-
houdingen wordt gevonden, de Neder-
landse kennis van dit land gedeeltelijk
zal zijn verdwenen, zodat technische
bijstand minder betekenis heeft.
Prof. dr. E. de Vries, rector van het In-
ternationaal Instituut voor Sociale Stu-
die, merkte op, dat in de ontwikkelings
landen het Nederlandse koloniale ver-
leden niet als een bezwaar wordt ge-
zien. „Men verwacht alleen meer van
ons door onze rijke koloniale ervaring"
zo zei hij. De zekere afkeer bestaat vol-
gens hem alleen in sommige internatio-
nale organisaties, maar bij de betrokken
volkeren beslist niet.
Prof. De Vries zei voorts dat de Ne-
derlandse experts internationaal in een
hoog aanzien staan. De mogelijkheden
worden steeds groter, want ging het
aanvankelijk alleen om technische bij-
stand, later volgden de economen en de
bestuurdeskundigen. Binnen niet al te
lange tijd zal men in de ontwikkelings-
gebieden ook behoefte hebben aan so-
ciologen en anthropologen.
Prof. Berg pleitte in dit verband voor
een opleiding tot "sociaal ingenieur".

KERKDIENSTEN
Katholieke Kerken in Hollandia-Haven

Zondag 17 juni 1962
Berg en Dal 07.30 uur Gezongen H. Mis.
AFO-Kerk 08.30 uur Gezongen H. Mis
18.00 uur Gel. H. Mis.

Katholieke Kerken in Sentani en Ifar
Sentani: 07.30 uur Gezongen H. Mis.
17.00 uur Gel. H. Mis.
Ifar: 09.00 uur Gezongen H. Mis.

Evangelisch Chirstelijke Gemeenten
Zondag 17 juni 1962

Pauluskapel .08.30 uur ds. H.G. Bos-
wijk, viering H. Avondmaal.
Xhr. Mil. Tehuis 09.00 ds. H.J. Teut-
scher.
Kloofkerk 18.30 uur ds. J. van de Blink.
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. T. Vollenho-
ven.
Maarten Luther kerk 09.30 uur ds. J.
van de Blink.



van geschiedt in nauwe samenwerking
met de Rooms Katholieke thuisfront-
organisatie. Binnenkort, zo zegt Trouw
worden ook weer 1500 boeken naar
Nieuw Guinöa verzonden.
Hetzelfde blad wijdt ook een beschou-
wing aan het bezoek dat de Neder-
landse ambassadeur in Washington, dr.
Van Royen, aan Nederland heeft ge-
bracht in verband met de stappen die
secretaris-generaal Oe Thant heeft ge-
daan bij Indonesië en Nederland.
Men rekent er in Den Haag op, aldus
Trouw, dat de eerstvolgende dagen zal
blijken of Soekarno werkelijk bereid
is het geschil over Nieuw Guinea langs
vreedzame weg op te lossen.
Wenst Soekarno niet te praten na de
verduidelijking die dr. Van Royen van
het Nederlandse standpunt zal geven

dan moet het voor de
hele wereld duidelijk zijn dat Soekar-
no geen vreedzame oplossing wil. In
dat geval zal Oe Thant degene moeten
zijn die initiatieven gaat menen. Hij
kan bij verschsrping van de militaire
situatie op Nieuw Guinea ■de Veilig-
heidsraad inschakelen. Hij kan ook —en dat wordt in diplomatieke kringen
aannemelijker geacht — op het vinke-
touw gaan zitten om af te wachten hoe
de operaties op Nieuw Guinea zullen
verlopen.
In het laatste geval is het waarschijn-
lijk dat Amerika eens eindelijk zwart
op wit zal duidelijk maken wat het nu
precies wil. Laat Amerika het zelfbe-
schikkingsrecht vallen dan treedt voor
Nederland de situatie van politieke
overmacht in. Kiest Amerika ondanks
de Indonesische tegenstand wel voor
het zelfbeschikkingsrecht dan heeft mi-
nister Luns een grote politieke over-
winning behaald en is zijn prestige ook
internationaal aanzienlijk toegenomen,
aldus Trouw.

"Ontspanings-actie”
groot succes

De Telegraaf meldt, dat zij een blik-
sem actie is begonnen voor de aanschaf
van transistor radio's als ontspannings-
medium voor de Nederlandse militairen
op Nieuw Guinea.
Het resultaat van de actie is werkelijk
indrukwekkend.
Wanneer zaterdagavond de DC-8 van
de KLM naar Biak vertrekt zullen de
eerste honderd draagbare toestellen aan
boord zijn. Het is een toestel met vier
golfbereiken in een houten kast en voor-
zien van een zogenaamde raamantenne.
Het is dermate krachtig dat een goede
ontvangst van radio, Nederland We-
reldomroep onder alle omstandigheden
verzekerd is, aldus de Telegraaf.

Kacte lecichten.

Nederland — Met de constructie van
een bruikbare in- en uitschuifbare vlieg
tuigvleugel hebben Nederlandse techni-
ci van de Kon. Ned. Vliegtuigenfabriel.
"Fokker" in samenwerking met de Ame
rikaanse "Republic" fabriek een nieuwe
vinding ontwikkeld. Deze vinding za)
toegepast worden op het nieuwe jacht-
vliegtuig de D-24 "Alliance". Dit toe-
stel zal ruim 24Ö0 km. per uur kunnen
vliegen, maar het kan ook met O km
per uur als een helicopter zweven in de
loodrechte start of landing.

Rotterdam — De Rotterdamse scheeps-
bouwer Verolme is van plan met de
burgemeester van Maassluis besprekin
gen te voeren over de aanleg van een
tunnel van Maassluis naar Rozenburg,
waar zijn werf inmiddels tot een der
grootste ter wereld is uitgegroeid.

Zweden — In Uppsala in Zweden heb-
ben de eerste geslaagde operaties op
kankergezwellen met het onzichtbare
"atoommes" plaats gevonden. Het a-
toommes bestaat uit synchroclotron-
atoomsplitser, die protonen produceert.
De protonenstraal wordt gebruikt als
operatiemes, is onzichtbaar en doet geen
pijn. De patiënt bemerkt in feite niets
gedurende de operatie.

Te koop gevraagd: Scooter in goede
staat. Mej. R. Dekker, Centraal Zieken-
huis, Hollandia-Haven.

no. 7787

Verlofgangers: _|e huur, Voorschoten,
Gem. huis 6 kamers, keuken, badkamer,
garage, tuin. Van juli tot febr. '63, Goe-
de verbindingen. Telf. 175 toestel 15.

no. 7795

Te koop gevraagd: Een orgel voor kerk
gebruik, telf. Hla. 81.

no. 778ö

TE KOOP:
Eetkamerameublement t.w,: Ronde uit-
schuifbare tafel en 4 stoelen van blank
eiken met wollen tafelloper.
Stokwandkast blank eiken (uitschroef-
baar) deuren in 3 verschillende moder-
ne kleuren, ook als opbergmeubel.
Pendule merk "Lancaster". Radio merk
"Erres". Radiotafel (metalen buis). Was-
machine merk "Erres" (schoepmodel
heen en weer bewegend) z.g.a.n. met
"ACME" handwringer en waterpomp.
Handnaaimachine (m. zwengel) merk
"Husqvarna" in groene kleur met elec-
tiïscne aandrijfmotor en bijbehorende
voetregelaar.
STOK, APO-kamp 108, Hollandia-Ha-
ven. Te bezichtigen op werkdagen na
11.30 uur.

no. 7785

WEEKEINDDIENST HOLL.-BINNEN
16 — 17 juni dr. D. Uiterdijk, Hlb. 9_=

WEEKDIENST HOLLANDIA
16 — 23 juni dr. R. Kummer, telf. 297

S&eepaurd_e
De aangekondigde kinderkennis in de
Nieuw Guinea Koerier voor 15-6 zal
eerst op 24-6 plaats hebben.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden en morgen
"IK HEB GEZONDIGD"

(l__ie Miracle)
Kolossaal — Grandioos — Spectaculair!
In cinemascope en technicolor.
Met Carrol Baker, Roger Moore, Walt_r
Slezak, Vittorio Gassman en vele an-
deren.
Normale toegangsprijzen. 14 jaar.

ORIËNT THEATER

vertoont in Hollandia-Binnen: "THE
GREAT IMPOSTOR" met Tony Curtis

14 jaar.
Hollandia-Binnen morgen: "CRY BABY
KILLER" met Harry Lauter. 18 jaar.
Jachtclub heden: "THE TALL STORY"
met Anthony Perkins en Jane Fonda.
Een vrolijke geschiedenis van moderne
jeugd. Alle leeftijden.

REK THEATER
Hedenavond voor het laatst

"GOLIATH EN DE BARBAREN"
met Steve Reeves.
Normale toegangsprijzen. 141 jaar.

ATTENTIE ATTENTIE
VLN-gebouw achter Nieuw Guinea Koerier. Zaterdag 16-6 groot "ROCK
AND ROLL" concours, met niet minder dan zeven bands. Aanvang 20.00^ u.
Na afloop dansen m.m.v. de band die de eerste prijs heeft behaalt. De toe-
gangskaarten dienen tevens als loterij. U hebt drie kansen op elk lot
Een speciale Call ! ! '"Beenagers, mis deze avond niet"

no. 7793

Het Centraal Comité van het Nieuw Guinea Rode Kruis zoekt
voor spoedige in diensttreding, uiterlijk per 1 augustus 1962

£:__" Se-ti&ta&zsse- - tyfUstt
die in staat is zelfstandig werk te verrichten, (werkuren 08.00 —13.00 uur, zaterdag 08.00 — 12.00 uur). Sollicitaties kunnen
geschieden: schriftelijk (postbox 89), mondeling (na telf. melding
Hla. 90). De Gedelegeerde:

Mr. M.H.W.R. Rutten.
no. 7789

(Vervolg van pag. 2)

Abonnementsprijs f 6.— per maand
f 16.— per kwartaal bij vooruitbet.

Postabonnementen
f 7.50 per mnd. — f 20.50 per kwar.

Advertentie tarieven
f 0.40 per mm. Bij contract (ten-
minste 1000 mm.) f 0.36 per mm.
Familieberichten f 0.32 per mm.

Agenten
Hol_,-Binnen: Mevr. Jansen-Lentze
Ifar: Bakkerij "Braun"
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