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Hola van Ned. Ambassadeur aan Venezvela
Geen vijanden der Democratie geduid in

ned. Antillen
In het gebied van de Nederlandse An-

4illen zal geen aanwezigheid wordeni
geduld van vüanden van de democra-
4ie in Venezuela- Documenten die zul-
ke personen bü zich mochten hebben
worden vo°r4aan overlegd aan de OAS,
de Organi3a4ie van Amerikaanse Ste-
ten- Di 4 is v°lgcns een Fran3 persbu-
reau de inh°ud van de n°ta dte de Ne-
derlandse amba33adeur in Cffracas, dr
Boon, vandaag heef 4 overhandigd. aan
de Venezolaanse regering. Deze no4a

kom 4 in an4woord °p he4 Venezolaanse

protest in verband me 4 de Cnbaan3e
vlieger 3 die begin december wai en ge-
land °p Aruba tijdens een missie waar-
bij zü hadden geprobeerd pamflet*, en
uit te strooien me 4 opruiende tek3ten
gericht tegen de regering in Caraca3

Volgens heteeli'de persbureau is de
Nederlandse nota in Venezuela me 4 gro-
te ins4emming begr°e4-

Na politiek nu een economische
conferentie

over de Kongo
De Brusselse rOnde4afelconfcren4ie die

nagenoeg haal" beslag hoef 4 gekregen
zal °p 15 april w°rden gev°lgd door een
fin^icteel-economische c°nferen4ie-
Alle economische en financiële gevol-
gen van de soevereiniteiteoverdracht
worden dan °nder de loupe genomen- De
rondetefelconferenMe zelf zal wel bin-
nen enkele dagen worden gesloten- Alle
agendapunten zijn aj£geweik4' op he 4
laagte na, da 4 van de overgangsbepa-
lingen. Twee werkeommissies Itouden
zich hiermee bezig-

Getuigenvernoord in
proces tegen Ned.

marconist
He 4 proce3 in B°s4on tegen de Neder-

landse mareüni34 Van Rie, beschuldigd
van de moord °p de Amerikaanse Lynn
Kaufmann is g.*ter,*_ voor tgeze4 me 4
hel h°ren van getuigen- De vrouw -van
ben Amerikaanse militeir vfev4elde de
rechteank da4 zij Van Rie verwüten
had gemaak4 vanwege de a4ten4ies die
déze bewees aan Lynn Ka ufmann tijden3
de rei 3 van Singapore naar Bos4on- Zii
vt-rtelde verder dat van Rie zijn °i-
ficiersjasje aan ml3s Kaufmann had ge-
V<c-iid', tjJdens een verjaar3fitffie aan
boord. He4 jasje werd later in haar hu 4
gevonden, 4oen de poli4ie die onderzocht
nadat haar liJfc was aange4roffen in de
haven van Boston- In haar hu 4 werden
ook kledingstukken aangetroffen van
andere mannelijke opvarenden- Een an-
dere ge4uige, een Chine3e jongen ver-
telde, da4Van Rie hem had bekend een
s4erke afkeer van zichzelf 4e hebben-
Na da 4 gesprek had hij een appel vnn
de schaal gegrist en was ver4rokken.
Latei- werd in de hu 4 van Lynn Kauf-
mann een appel gev°nden-

Actie om Chessman vanelect. stoel te redden
De advocate van de ter dood veroor-

deelde Caryl Ches3man heef 4 vandaag
bij het Hooggerechtshof in Washington
oen .verzoekschrift ingediend wa*j%_ zij
nieuwe juridische gronden aanv°ert «m
alsnog uitsiel van executie voor haar
cliënt te verkrijgen. De terechtstelling
van Ciie:_sm;»n is bepaald op vriJdag-
Op het witte Huis komen h°hdèr_lêu
brieyen en telegrammen binnen, waarin
word 4 aangedrongen op gratievc'lening-

Pres. Eisenhower stelt
ruim 4miljard hulp voor
President Ei3enh°wer heef 4 he 4 Ame-

rikaanse Congres voor het belastingjaar
1960-61 ten programma voor hulpverle-
ning aan he 4 buitenland voorgelegd ten
bedrage van vier miljard 175 miljoen
d°llar, dat is een kwar4 miljard meer
dan ziin voorgestelde progra-mma voor
he 4 lopende bela3tingjaar, waar he 4 con-
gres in4us3en 17,5 procen4 heef 4 afge-
knabbeld,- In Washing4on word 4 ver-
wacht da 4 he 4 Congres ook he 4 nu v°°r-
ges4elde bedrag weer zal verminderen,
vo-oral me 4 he 4 oog °p de komende ver-
kiezingen- Van de vier miliard 175 mil-
joen dollar is bijna de helf4 bestemd
voor mili4aire hulp-

Droogdok van 35000
ton in 13 wedken klaar
Het 35 000 tofri me4ende drijvende

droogdJbk "prijnges Irene" 43 dinPdag
bij de Verolme dok- en scheeps bouw-
maatechappij op Rozenburg 4e water ge-
laten- Het zal nu snel worden afge-
bouwd wanï he 4 m°e4 in april klaar
ziin-

Een van de eerste schepen die in he 4
nieuwe d°k zullen w°rden opgen°n_en
is een Brazilliaans vlieg4uign.oeder3chip
waaraan de laa4s4e hand moet worden
gelegd voor de overdracht aan de f_ra-
ziliaanse marine- He 4 nieuwe reparatie
dok "Prinses Irene" is in 13 weken
4ijd3 vervaardigd-

H.K.H. Prinses Marijke
heden jarig

Fo»or|A. N. ?.m-i
Prinses M^riJk© die jongst» der) Neder-

landse? Prin3e3sen vier* heden halar der-
tiende verjaardag.

De frisse bloem van de OranJes4am,
begin* ui 4 de kinderperiode naar de
vrouwelijkheid te gr°eien; de sc hoons4e
i-i.id van het leven-

Wij bieden hierbif onze eerbiedige ge-
lukwensen aan, aan deze sympathieke
Prinse3- Da,* G°d haar nog lange jaren
m°ge behoeden.
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Nederlands Nieuw Guinea
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Spiegel van het verleden
Wij zullen in Amerika vertellen.....

Reeds 4ientellen jaren geleden brach-
ten Chinezen en anderen gramofooni3
mee naar Nieuw Guinea- Hangend over
de vensterbanken van de toko's, wa 3 er
daar v°or de bev°lking vieel te zien
en 4e horen- Die vreemde geluiden ui 4
een do°s waarop een w°nderlüke zwarte
schüf draaide deden hun in hel begin
schrikken, maar 0p den duur deed hei-

hun nie43 meer. Er waren zoveel vreem-
de zaken, ook dit kon er n°g wel bij-

Op zeke'e dag kwam he 4 berich4. op
Man°kwari, da4 een Amerikaan3e boo4

zou binnenlopen- Nu was de kom34 van
een ex4ra boot al4üd iets büzonders-
Gewoonlijk kwam de KPM boo4 4wee
maal per maand, eens wanneer hiJ naar
H°llandia vertrok en dan wanneer hii
weer naar Makassar ging-

-o°k hier galmden de heuvel3 van de
kreet kapalo, kapalo, de boot, de boot-
Zendeling Van Hassel4 ging gewoonlijk
naar boord en vo°ral wanneer er iete
büzonders was moe34 hü er zijn °m sa-
men me 4he 4 Hoofd van Plaateeliik Be-
stuur acte de presence te geven. Er kwa-
men wei meer vreemde schepen 3oms

me 4 na4uuronderzoeke's dan weer me 4
teuristen-

Di 4maal z° luidde he4 berich4, zou-
den er veel dames aan boord zUn en die
zouden het zeer op prijs si eilen enkele
groepen van de bevolking aan t>oor d 'te
on4vangen- Vooral de kinderen waren
welkom wan4 die z°uden worden ont-
haald-

Zendeling Van Hassel4 ging naar he-
sch'p zudra het gemee'-d lag urn te ove(
leggen °P welke wijze het bezoek het
beste ge'egeld k°n worden-

HiJ teof een gezellige groep mensen
aanbbord, die 3amen een wereldreis
maakten, e4hrfografic& opkoc'hAjn, bij-

zonderheden om4ren4 iana en volk w'l-
aen we4en-

Ze zouden graag zoveel mogelük men-
sen aan.boord ontvangen om hun reac-
tie 4e bestuderen °p hec zien van d'ngen
van de moderne samenleving.

Als hoogste a44l'ac4ie zouden ze een
grammofoon laten draaien en he 4 ge-
zelschap stelde zich veel v°or van de
ve'oaa=de misschien wel angs4ige ge-
zichten van de "inboorlingen" biJ he 4
horen y_»n di4 insteumen4- He 4 werd
°p een _afeluje geplaa4st en he4 dek
el' voor on4ruimd- De mensen m°esten
zo dieh4 mogelijk bü he4 apparaa4 kun-
een stean etc- etc- Van Ha sseit zag en
hoorde dit alles aan en m°e3t inwend'g
lachen, maar hii zei niete-

Toen hü later aan wal kwam en de
mensen bü elkaal' riep om hun te ver-
tellen wa 4 er allemaal zou gebeuren
vertelde hij °°k, da 4 el' een gramofoon
wa 3en h°e vol spanning die Amerikanen
waren °m eens te zien wa 4 de bevolking
z°u doen en zeggen, wanneer ze die zou-
den horen- Toen hadden de mensen van
Mansioam, Man°kwari en Kawi al zo-
veel v°orpre4 da4 Van Ha3Sel4 me 4 een
gerust ha't het sein gaf van de afvaar4

van de prauwen naar he 4 schip-
Tten4allen volwassenen en een schare

kinderen klauterden aan boord- Ze lie-
ten zich de 4racte4ie3 g°ed smaken, do-
ken in de machinekamer Van he4 schip
en slaakten angstige kreten teen de ma-
chine werd aangeze4, vlug renden ze
weer naar he4 dek-

Daar was een maal4üd klaar ge-
maak4 van allerlei zaken, dte ze allang
kenden ui 4 blik, maar die tech v?or
hen meestel onbereikbaar wa'en. Ze
toonden evenwel niet de min3te verba-
zing bij het zien en eten van c°rned
beef en 3ard»nes in tomatensaus- Dit
was kennelük een teleurstelling voor de
bezoekers- T°en kwam he 4 grote moimen4
de grammofo°n zou spelen- In een hal-
ve kring werden de mensen opgesteld de
kinderen v°oraan-

Enkele kinderen riepen: bé, rama-
f°on kad'a ko fau_i kwar (de gratnmo-
fo°n kennen we al), waarop de ouderen
hen te 434ilte aanmaanden en de Ameri-
kanen die he 4 4och nte4 verstonden ver-
baasd de oren spiteten: Wa 4 hadden
die na4ive3 4och scherpe oren, da 4 ze
nu al het woord grammofoon hadden
on4h°uden, da 4 beloofde wa 4"

Nu he 4 werd o°k wa 4, wan 4 nauwelük3
begon de naald 4e krassen en schalden
de eer3te klanken over he4 dek, of als
gestoken 3pr°ngen de mannen op. Ze
slaakten wilde kreten, maaiden met de
armen in de lucht en toen een fanfa'e
werd ingezet spr°ngen enkelen sub'e4
overboord en toen er tenslotte ook nog
een zangstem uit de hoorn van de gra-
mofo°n kwam doken ook de overigen
overboord, terwiJl de kinderen nie4 be-
grijpende wa 4 el' aan de hand wa 3 in
paniek raakten en een goed heenkomen
zochten in hun prauwen.

Van Hassel4 rende naar de verschan-
sing- Hij was 'n stemme verbazing over
he 4 gedrag van ziin men3_n- Ne 4 dook
een h°ofd van een van de vluchtelin-
gen b°ven water en voor van Hassel4
k°n vragen wa 4 di 4 alles te betekenen
had vroeg de "vluchteling" hem: Was
he4 z° goed? Toen kon hij nie4 nalaten
hardop te lachen en enkele van de gas-
ten kwamen naast hem 3tean en lach-
ten mee- "Wat een reac4ie, sterker en
hef4iger dan ze o°i4 verwach4 hadden
geweldig- Die na4ive3 t°ch".

Ja, die "wilden" tech.
Toen iiedereen zowa' wa-' ui4gepra«t
over he 4 enorme succes van he 4experi-
men4 me 4 de grammofoon moeten er za-
ken w°rden geda_/ï- He 4 teverw<lc.rd

" "e4hn°grafica" viel en Van Hasselt
tn°e3t ook nu weer al 3 telk dtens4 d°en-
Hii vertelde dus aan de mensen wa 4 er
ve'-langd werd. Hierop roeiden verschei
denen terug naar hun dorpen °m iete
te halen, anderen hadden er al op ge-
rekend en z° beg°n de handel-

Veel büzondere mooie s4ukken waren
el' teen al nie4 meer en z° viel de aan-
dacht op de mo°ie ver3'erde prauwen-
voors4even3- Me4 gebaren en armzwaaien
probeerden de Amerikanen de mensen
°ver te halen hun die stekken te laten
zien-

Een b'-izondel' mo°ie werd v°orzich4ig
aan b°ord gebrach4- He 4 was een voo r-

stever.stuk van e,en Wairo°n, een °or-
l°g3prauw, ver3ierd me 4 prachtige h°u4-
'sniWerk en behangen me 4 schelpen en
kralen, kleine korw<atr (ziielebeeld) fi-
guren waren uitgesneden op de uitte-
ken _ gedeelten. De opkopers raak4en
meteen in extese over di 4 m°oie s4uk
en begonnen direc4 te bieden- Eén van
hen v°erde daarbij he 4 wo°rd-

T°en Van Hasselt had vertaald fla4 H->
Amerikanen er een equivalen4 van f-

5,— voor wilden betelen keek de eige-
naar heel zuinig en na lang overleg
sohudden ze van "nee" en meteen werd
he 4 s4uk weer naar de prauw gebrach4
en aan de voorsteven va 34 gemaak4
waar het h°orde-

D» 4 lieten de Amer^kan^n er 4och
nie4 z° bii zi44en. Ze wilden echter o°k
nie4 meer betelen- Naa3t Van Hassel 4
over de verschansing leunend vroeg de
leider van de expedi4ie of hij al 3 4o!k
hun wilde zeggen: Wanneer Jullte mü
da 4 stek verkopen zullen wii steaks in
Amerika ver4ellen hoe mooi jullie kun-
nen houtsnijden en hoe knap Jullie in
het bouwen van prauwen zijn-

Van Has3el4 bracht di4 "ver. maar he 4
had niet het minste effect, a l4hans niet
he 4 door de bezoekers beoogde- Nog-

maals herhaalde de Amerikaan ziin bod
maar de enige r ; da4 de man-
nen ■<■_ de prau al langdurig be-
raadslaagden-

Ten slotte nar an hen he 4 w°ovd
Hü vi-oeg Van ' de Amerikanr-i
mede te delen: wa 4 wii gevraagd
hebben dan z ;i nnaf Ho wal
roeien en al o-- en vo-telten l-«e
goed de Ame' innen betelen."

T"en Van H vertaalde _sr 4 de
leider, tgrwiJl ' lach schoo4:
«Clever. ver-. -ideed"

Hij vond h :lev<*i\ da 4 hit
de voorsteve r de priJs die
de mannen i bcdongr-n: he 4
dttobele van I ' ?»boden had-

F-C-K-

Economis oh overzicht

van Ned. N. Gulnea

(VERVOLG VAN GISTEREN)

INVOER
Snd3 september jl. is he4 imp°rtey-

steera belangrijk vereenvoudigd. He4 is
nu zo da4 alleen r_Jst, meel, geraffineerde
suiker, klapperolie, hou4 en houtwaren
(behalve meubelen) aan een vergunning
zijn gebon-den-

He4 impor4verb°d omvat honden, kat-
ten, apen, papegaaien, virus voor gele
koorts, absin4, lucifers me 4wi44e en gele
fosfor en droog loodwit- '

Me 4 de inv°er van meel en suiker ziJn
nie4 meer dan ten hoogs4e 12 importeurs
belas4, namelük zii, dte hebben bewezen
voor een geregelde bevoorrading te kun
nen inslaan-"De aankoop van buitenland
3e rijs 4 — 25°/o gebroken en gevitami-
neerd volgen 3 de eisen van de Dien34 der
Gezondheid — zal ingaande 1 januari
1960 aan een viertel importeurs worden
toevertrouwd, en niet langer aan één
handelshuis zoal3 tot dusver hol geval
is- De than3 geldende regeling te 4 verde-
ling vrn aardappeltevoer zal aan hs4

einde van he 4 Jaar eveneens worden be-
ëindigd.

Nieuw-Guinea ken 4 geen preferentiële
rechten- Importen ujt alle landen, nok
die aangesloten bij de Euromark 4, wor-
den bela34 volgens heteelfde terief, vari-
ërend van 6 te 4 20"/- Alleen onbewerkte
grondstoffen ziin van invoerrechten vrü
gesteld-

Op de prüzen van essen4iële verb'uiks
goederen, waarvoor maxima zijn va3teo
«teld-, wordt scherp toezicht gehouden- Er
w°rdt overigen 3 °ok op gelet dat andere
artikelen niet te duur worden verkocht

De invoer in 1958, die wederom vrij-
wel alle normaal-gangbare goederen om-
vatte, had een waarde van f- 85.8 mil-



joen- In vergelijking met het vooraf-
gaande Jaar betekende dit een daling
van niet minder dan f- 29 miUJ°en. Deze
moe 4 wolden teegeschreven aan gerin-
gere aankopen van de aardolie-maa4-
schappiJ en ook aan he4 fei4, da 4 ver-
scheidene projecten, verband houdend
me 4 de opbouw van he 4 land, zijn v°l-
4°oid. De importen via de particuliere
handel verminderden van f- 60,8 mil-
joen in 1957 tet f- 52,2 milJoen, die voor
rekening van he 4 gouvernement van
f- 23,6 tot f. g; 8 miljoen en van de olie-
maatschappij van f- 30,3 tet f. 23,9 mil-
joen-

Van alle goederen werd minder in-
gevoerd, in sommige gevallen (kleur-lo°i
en verfstoffen, leder, lederwaren, rubber
artikelen, hout- en kurkwaren, zomede
grondstoffen van dterlijke en plantear-
dige oorspreng) zelfs meer dan 50"/.-
Ken ui4zondering vormde de overigens
niet belangrijke p034 kuns4mes 4en mi-
nerale grond3toffen; van deze goederen- rd vorig Jaar geimporteerd-

.ederland, da 4 in 1957 voor f- 56,7
Ijoen naar Nieuw Guinea verscheep4e

zag ziin aandeel in de tetele invoer in
1958 dalen 4ot f. 37,9 milJoen Deson-
danks stend het o nbedreigd b°ven aan

de lijst van leveranciers
W0 (1957 f- 3,3 miljoen,,

1958 f- 2,8 miljoen) m°es4 eveneen3 een
veer laten-

Di4 was ook he 4 geval me4 Groot Bri4-
tennie, Belgie-Luxemfourg, Frankrijk,
Denemarken, Zweden en een aantel
Aziatische landen- Betere zaken dan in
1957 deden de Ver. Steten, Australië,
Itelie, Thailand, Hongkong en Japan!-

De daling van de inv°er ze4te zich in
he 4 eerste halfjaar van 1959 vootf (1958
f. '45 miljoen, 1959 f- 38,2 mi

UITVOER
He 4 tekort aan vruch4bare gronden,

en he 4 °n4breken van ondernemingsland
b»uw houd 4 de opbrengst van handels-
gewassen laag-

De produk4ie van c°pra bedr°eg in
1958 ruim 7.600 4on (1957 ongeveer 7000
ten), die van noo4muskaat 248 ten (1957
circa 354 ten), van foelie 82 ten (1957
bi-ma 63 ton) en caca° v°or het eerst 3
ton- De rijstoogst leverde in 1958 ruim
253 ton op (1957 circa 220 ten)-

He 4 houteedrijf te Manokwari produ-
ceerde 13000 m3ruw en 5000 m 3be-
zaagd hou -

Het Papoea - artieidersbestand van
Ned. nieuw - Guinea in 1959

20 MILLIOEN GULDEN KWAM IN DE LOONZAKJES DER PAPOEA'S

Op 31 Juli 1959 werden door de werk-
gevers (overheid en particulieren) 16.746
Papoea's te loondien34 gemeld, 860 meer
dan in 1958-
Een teename du 3 van ruim 5,4 °/o-

De aandacht verdien 4 een vergro4ing
van he 4 bestend in de onderafdeling Wis
selmeren van 473 inheemse arbeider3 in
1958 te 4 1728 in 1959- In deze onderafde-
ling waren medio 1959 1223 ongeschool-
de arbeiders in dien34 va^.he4 Gouver-
nemen4 werkzaam bil de aanleg van
twee vliegvelden en een weg- Deze ar-
beiders werden allen geregistreerd on-
der "bouwac4ivitei4"-

Tegenover de toename vam het aantel
arbeiders in de onderafdeling Wisselme-
ren stea4 een afname in de onderafde-
ling Sorong, nl- van 3611 in 1958 te 4 2450
in 1959- De vermindering van de ac4ivi-
tei4 van een gr°te maatschappij in So-
rong is debet aan een afname van 600-
De res4 van de daling is v°or een aan-
zienlijk deel tee 4e schrijven aan een ver
minderde werkgelegenheid bij werkge-
vers, die geheel of voor een deel van
evenbedoelde grote maatschappij afhan-
kelijk ziin- Op enkele uitzonderingen na
is een teruggang te bespeuren bij alle
kleine aannemers te Sorong- Terwijl een
aldaar gevestigde grote aannemings-
maatschappü in 1959 89 arbeider3minder
registreerde dan he1 jaar ervo°r.
Kleinere toenamen van he4 aantel arbei
dete worden gemeld, zoals ;■__ HPllandia
(plu 3 296), Sarmi (plus 125), Sohoutenei-
landen (plus 390), Radia Ampa4 (plu3

240) en Merauke (plus 138) alsmede en-
kele afnamen- zoal 3 in Manokwari (min
140), Boven-Digoel (min 110) en de A«-
ma4 (min 241)-

Tegenover de 4°ename van 824 arbei-
ders 4n de centra Hollandia, Biak en
Merauke stea4 namelijk een afname van
1291 arbeiders in de centea Sor°ng en
Manokwari-

In 1958 werkten 11-567 arbeiders binnen
de stedelijke centea, waarvan 4-052 of
ruim 35 "/o afkoms4ig was ui 4 de bij elk
stedelijk centrum behorende onderafde-
ling-

In 1959 daalde he 4 aantel arbeider»
binnen de stedelijke cen4ra 404 11.100,
d°ch steeg he 4 aantel daarvan da 4 af-
k°ms4ig is ui 4 de bij elk stedelük cen-
tium beh°rende onderafdeling tet 4.434
of ruim 40 °/o-

De oorzaak van di 4 verschij3el is dl-
-rec4 terug te brengen 404 de verminde-
ring van werkgelegenheid in Sorong-

In de andere stedelijke centea bliik4
daaren4egen een kleine steiging van het
arbeidsbestend 4e hebben plaatsgevon-
den, in Hollandia en Biak bovendien ge-
lijk verdeeld °ver per3onen ui 4 eigen en
andere onderafdelingen.

In 1959 bevonden zich 6666 (83 n/o) van
de 8015 Papoea-arbeiders, welke werk-
zaam ziin buiten hun onderafdeling van
herkoms4 (migranten), in de stedeli.lke
centea-
Voorts kan nog worden opgemerkt da 4
meer dan de helf4 van de migranten
(4638) afkom34ig is uj4 de onderafdeling
Schouteneilanden (1732), Japen (1461),
Teminaboean (723) en MoeJoe (722)- Van
deze personen bevind4 he 4 overgrote deel
zich in de stedelijke cen4ra-

Arbeiders ui 4 de Schoi'teneilanden z'Jn
in he 4 biizonder te vinden in Holland'a,
Sorong en Manokwari; die ui 4 'Japen
speciaal in H°llandia en S°r°ng en ver-
der n°g in Biak en Manokwari; die ui4
Teminaboean te hoofdzaak te Soteng en
ui 4 Moeioe iri Soi-ong en Merauke-

In 19n
<' werden 9-508 bü de overheid

in diens4 zijnde inheemse arbeiders ge-
registreerd.

De 4erugloop in de par4icultere 3ec4or
-na 1956 heeft z ich in he 4 laatete laar
echter in geliike ma4e voortgezet-

De toename binnen de overheidssfeer
is h°ofdzaak te verklaren do°r de tee-

genomen werkgelegenheid in de onder-
afdeling Wisselmeren (plu 3 1201) en
'Schouteneilanden (plus 351)-

De terugloop in de particuliere sector
vindt men te hoofdzaak in S°rong (min
-1032) en de Asm&t (min 209), waartegen-
over enkele onderafdelingen 3tean, waar
in deze sec4or een toename is aan te wij-
zen, zoals Japen (plu 3 54) Wisselmerea
(plus 54), Radia Ampa4 (plus 182) en
Hollandia (plus 305)-

Ui 4 he 4 totaalbeeld vsia de vijf stede-
lijke centea blijk 4 ten3lott e dat de hui3-
vestingsmoeiliJkheden zowel bü de "ver-
heid al 3 bij de particuliere werkgevers
eenzelfde rol spelen-

Zü zijn in de vijf stedelijke cen^a to-
teal werkzaam 11.100 Pap°ea-arbeiders
waarvan 6-666 als migranten kunnen wr
den aangemerkt- Van deze migranten
ziJn er 3-337 in dien34 van de overheid
en 3-329 in diens 4 van pur4iculiere werk-
gevers- Door de overheid werd in 2.683
gevallen vrüe huisvesting veleend, dooi-
de particuliere werkgevers in 2-665 ge-
vallen-

He 4 aantel werkgevers is in 1959 4oe-genomen me 4 64 (26 %)" In Hollandia
werden 24 bedrijven meer geregistreed
dan in 1958, 'n de onderafdeling RadJa
Ampa4l4, in de onderafdeling Schouten-
eilanden 10, te Kaimana en Merauke 9-

In Sorong me 4 10 gedaald.
Op 31 juli 1959 is rond f- 3-500— meer

aan geldlenen uitbeeld dan precies één
jaa'' tevoren, nl- een bedrag van f- 51.
157,40 hetgeen zeggen wil da 4 over het
gehele Jaar 1959 (52 weken i 3 312 werk-
dagen), een bedrag van circa f- 16000.
000.— werd ui«beteald-

In vergelijking tot he 4 Jaar 195» is {n
1959 aan emolumenten rum f. 550000—
minder besteed-

De in geld uitgedrukte tetele vergoe-
ding van alle arbeid in loondien34 ver-
rich4 d°or Papoea's verteon4 °ver de ja-
ren 1957, 1958 en 1959 geen opmerkeliJke
verschillen- He 4 tetealbedrag schomme.t
4us3en de negentien en 4w_n4ig miljoen
gulden-

De in 1957 ingeze44e daling van he 4
teteal aantel bij he 4 wester3 georiënteer-
de arbeidsproces ingeschakelde, in loon-
dienst; werkzame Papoea-airbeidete, wel-
ke in 1958 door terugloop van de b°uw-
ac4ivi4eit een dieptepunt bereikte, ze4te
zich in 1959 om in een s4üging-

De werkgevers verleenden over he 4 al-
gemeen slech4s in geringe ma'e vriJe
huisvesting- Opvallend gering was het
aantai vrije hui3ve34ing te Manokwari-

Ondanks he 4 fei4 da 4 he 4 aan4al parti-
culiere werkgevers (me4 2 of meer arbei
der 3 in diens 4) 46 meer wa 3 dan in 1958,
werd een vermindering geregisseerd
van het aantel bij de particuliere werk-
gevers werkzame Papoea-arbeider 3, he 4
geen ziin oorzaak vond in de inkrimping
van een aantel bedrijven-

Een schuiving vond plaa43 'n de aard
van bel°ning v°or verrich4e arbeid: he4
aantel arbeide's da 4 behalve geldloon
teven3 vrije huisve34ing en °f vrüe voe-
ding ontving, nam me 4 1-350 personen af
4erwiJl de groep arbeiders, welke ui4slui
tend geldlo°n beurde, me 4 2-200 perso-
nen teenam, in hoofdzaak door de werk
zaamheden in he 4 Wisselmerengebied-
De in geld uitgedrukte totale vergoeding
yan arbeid in loondien3l verricht door i:>
heemsen i 3 in vergelijking met ; ;,e ciifer'
van 1958 ongeveer gel'Jk gebleven (ca
20 miljoen gulden).
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Thans 65 Cent per blik.
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U en Johnson'S hebben die zachte hand
Liefkoos, Uw baby, zoals alleen U zelf
het kunt met behulp van JOHNSON'S

wonderbaarlijke Babyartikelen
Zij zijn speciaal gemaakt voor een tere
delicate huid-
Wanneer U Uw baby baadt of de luier

§
wisselt, gebruik dan voldoende Baby
Poeder- Zacht, en geleidelijk absorbeert
het alle oppervlaktevocht en voorkomt
pijn en ongemak-

Baby Poeder; Baby Zeep; Baby-
olie; Baby Cream; Baby Lotion
Baby Shampoo.

M—i—^——■■m—mw».__i_—i

ORIËNT THEATER ver4oont heden 18-2
en morgen 19-2 "SPAANSE DRIFTEN"
me 4 Brigi4te Bard04, Alida Valli en Ste-
phen Boyd- 88. de koningin van de sex-
appeal in haar nieuw34e avon4uur- Lief-
de en haat onder de brandende z°n van
Andalu3ie-
Senten4 heden 18-2 "QUANTEZ"

Hollandia-Binnen heden 18-2 "GUN-
MAN'S WALK".

REK Haven verteon4 op 18 en 19 febr-
"lT CAME FROM BENEATH THE SEA"
He 4 m°ns4er (Octepu3) da4 4e voorschijn
kwam en dood en verderf verspreidde-

GETROUWD:
ML Aokermann
V.S- Schmidt

Hollandia 17—2—'60

Mogen wii hiermede superieuren, vrien-
den, kennissen en aiien o nze welgemeen-
de dank zeggen voor de vele blüken van
belangstelling en de attenties, v/elke wil
bij ons huwelük mochten ondervinden-

De Hr- en Mevr- M.L- Ackermann~
Schmidt-

ZIGO- Zaterdag 20-2 en Zondag 21-2
kinderfilm: "DE AVONTUREN VAN
JOPIE SLIM", Uitsluitend voor leden-
Entree kinderen f- 0,75; volwassenen
f- I,— Aanvang 18-30 uur-

DIENSTEN BETHEL—KERK
o-l-.v- Evang- C- To4aijs

Woensdag 17 tebr — 18-30 uur Rübel-
Strudie (Tn 't licht v-d Taber_.akel).
en Dal.
Zaterdag 20 febr- — 18-30 uur T.va iq -li-
3a4ie-dien34 Berg en Dal-
Zondag 51 febr -. 1800 uur Noder.anri-■ Sche d'f'i^t n.et- H. Av°ndiTiaal. H'dia-
Binnen-

Rec4ificatie''n
"MEERZICHT" Café res4auran4-Wnte>--
sportcentrlm. dagelijks geopend van 03 00
u —23.00 uur Echter iedere vriJdar; na
6 uur s'middags gesloten-

Bii de Dienst, van Binnenlandse Zaken
4e Hollandia (D°k II) kunnen worden re-
plaatst:
1 commies lste kla3se, min- aanstellings-
eis diploma Mul" plus ad-tv ervar;n-',
max. bezoldiging f- 550,—1 klerk lste klas-se, min aanstelling3eis
diploma lagere sch°ol plus .dm- eryaring
max- bezoldiging f- 352,—
Aanmelden tUden3 de kan.4ooruren bij
het Kantoorhoofd-

Per 4-v- FAIRSKY" of "CASTELFELI-
CE" naar Nederland-

De passagepriizcn van Singapore nnar
Rotterdani—Den Haag of Amsterdam
zijn 4bar.s ;n een 2-pers- of 4-pr'-s. cabin
f- 975,— per per3oon- Kind tet i ,i_,ar
vrij, van I—3 Jr- 25% en van 3—12 Ir-
-50%
VERTREK SINGAPORE:

14 SEPTEMBER 1960.
6 OKTOBER 1960

22 NOVEMBER 1960
28 DECEMBER 1960
SYDAM tel- 220

s'Avfnds tel- 31 Ifar-
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