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Geheimzinnig verloop der bouwvak-staking in Nederland
Beide partijen geneigd ie tekenen maar men staaht
De staking in het Neder'andse bouw-

bedrijf is gisteren zijn vierde dag inge-
gaan. zonder dat de verwachtingen voor
een spoedige oplossing in het conflict
h"og zijn gespannen-

Bij de staking in het bouwbedrijf heb
ben zich enkele verassende ontwikke-
'ingen voorgedaan- Hoewe 1 de christe-
lijke aannemersbond en de dvie grote
vakbonden van plan waren de collectie-
ve arbeidersovereenkomst te tekenen
zodat een deel van de slakcrs weer aan
het \vcrk zou gaan, is de ondertekening
opnieuw ui.tgesteld en de staking duurt
onverminderd v°ort.
Reden van dit uitste' waren dringende
besprekingen met een onbekende instan

tic in Den Haag.
Over deze geheimzinnige besp''ekii<gen
is verder weinig meer bekend, alleen:
dat er een oplossing wordt gezocht vo°*
het beëindigen van de hele staking-
Het laatste wo°rd is. voor zover bekend
nog steeds dat de beide partijen bereid
zijn de collectieve arbeidsovereenkomst
te tekenenn-

In de loop van gisteravond is bekend
gew°r<ïen dat de r-„d van bestuur in het
bouwbedrijf, de grote organisatie waar-
i_i de drie aannemersb°nden samenwer-
ken, de betrekkingen met de christelijke
aannemersb°nd heeft verbroken-
Tegen die maatrege! hebben deze prote s_.
tantse aannemers protest aangeekend-

mitraillerende piloot gearresteerd maanta
noodlanding Dij Bandoeng

De pü°ot van de Indonesische M.ig-
straaijagel' die eergisteren boven Dja-
!.-i'. t-a," Bogor en Tji'in.tjing een aanta!l
:-aiv°'s heeft gelost. wordt volgens luch*
machtkringen gisteren voor een onder-
vraging overgebracht naar Djakar.a-
De luitenant vlieger, de Menadonees
D- Maukar, maakte deel uit van 'n for-
matie, maar verliet deze om te vuren °_

het paleis van de president :_ do hoofd-
stad on daarna vloog hij naar Soek3rn°';
zomerresidentie in Bogor met hetzelfde
doel. Tenslotte beschoot hij een vissers
d°rpje- Direct na zijn noodlanding bij.
Bsiidoeng werd Maukar gearresteerd-
Achttien mensen liepen door het geweei
vuur verwondingen op- De beweegrede-
nen van de piloot zijn n°g niet bekend

Einde conlerentie Austr.- Ned. samenwerking
verdieping der samenwerking Perscommuniqué

Aan he* s _t van, de tweede conferen-
tie over Nederlands-Australische same-i
werking in Nieuw Guinea, welke var
3 t.m. » maart t 6 Hollandia werdi gehou-

den- hebben de leiders van beide dtele-
naUes het volgende perscommuniqué ver

strekt.
"De tweede conferentie beseffende de
Austraiisph-Nederiandse samenwerking

in Nieuw G"inea welke op donderdag
3 maart aanving, werd beëindigd- Dit
was de eerste conferentie van deze sOO .
welke in een der beide delen van Nieuw
Guinea zelf, gehouden is.
De besprekingen duurden vijf dagen-
De conferentie ving aan met een over-
zicht van de beduidende vooruitgang
welke sinds de eerste conferentie- gehou
den in oktober 1958 te C anberfa, op het
gebied van de bestuurlijke samenwer-
king geboekt werd- Deze samenwerking
heeftin het bijz°ndor als re suitaat op-
i'e'overd een verbetering in de lucht-
en zeeverbindingen en telecommunica-
ties, regelmatige contacten tussen ambte-
naren en samenwerking °p andere be-
stuurlijke terre inen-
Na dit overzicht w_ld ter 'conferentie
nagegaan op welke wijze deze samen-

werking zou kunnen w°rden verdiept
Dit onderzoek heeft geleid tot de op-
stelling van een aantal aanbevelingen
gericht op mee specifieke en praktische
maatregelen, bet'effende de samenwer-
king op gebied van bestuur economische
ontwi'kke'ing. ojnderwijs, volksgezond-
heid, verbindingen on bevolkingszaken
Met betrekking tot deze °nderwerpe|n
heeft de conferentie de mogelijkheden
bestudeerd van frequente wederzijdse
bezoeken van langere duur d°or amb-
tenaren, de vorming van gezamenlijke
studiegroepen, de uitwisseling van on-
derwijzers en leerlingen alsmede de ver
braiding van de kennis van de Enge'3e
taal teneinde de wederzijdse ervaringen
en kennis te benutten-
Ernislig werd ender ogen gezfen op
welke wijze inheemsen in toenemende
mate in de praktische uitwerking van
de samenwerking kunnen worden inge-
schakeld-
Van weerszijden worden gegevens ver-
strekt ten aanzien van de methoden en
ervaringen op gebied van de politieks
ontwikkeling van de inheemse bevol-
king van beide gebiedsdelen en tevor.°
aanbeveiingen gedaan tot voortzetting
van de uitwisseling van hieroo betrek.

king hebbende gegevens-
De mate waarin de bestuurlijke samen-
werking zich heeft ontwikkeld, heeft debehoefte doen gevoe'en aan een meer
gedetailleerde uit_.p_its.ing v _ de ter
volgende cc___e_ntie te behandelen a-
gendapunten, teneinde een di.epergaan-
de gedachtenwis _ling mogelijk _ ma-
ken-
De afgevaardigden, van wie de meesten
bij de dagelijkse bestuurspraktijk be-trokken zijn. ontmoetten elkaar in een
sfeer van onderling begrip voor elkan*
ders moeilijkheden en doelstellingen.
Daar het bestuur in beide gebiedsdelen
beoogt met alle ter beschikking staande
middelen het we_ijn van de inw°ne!'s
te bevorderen en hen bij te staan op
de weg naar zelfbeschikking, ontmoet-
te de conferentie weinig moeilijkheden
bij de opstelling van aanbevelingen,
welke ten doe' hebben de samenwer-
king verder te ontwikketen-
De voorzitter van de conferentie, de he^'
A- Boendermaker, directeur van Binnen-
landse Zaken en Ondervoorzitter van de
Raad van Diensthoofden in Ned- Nw
Guinea, tevens leider der Nederlandse
delegatie, sloot de conferentie heden te
18.30 uur-

Aziatisch bevotkings
probleem

Het Aziatische ; bevo'kingsproblee'm
is een van de belangrijkste punten dié
onderwerp van bespreking vormen °p
de c°nferentie in Bangkok van de eco-
nomische c°mmis.sie van de Ver. Nats'es
vo»r Azië en het Verre Oosten- Die zit-
ting van de commissie in de Thailandse
hoofdstad zal el' o-m- over moeten be-
slissen of er aan het bevolkingsprobleem
een speciaie conferentie zal moeten wor-
den gewijd-

Krui_-_.u__.ea Koerier !
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

wnd. Hoofdredacteu-
D. TERLAAK

Redactie en Admtnistrat'e
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maand
fl 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
fl 6,50 per mnd- fl 17,50 per kwart.

Advertentie tar'even
fl 0,40 per mm. Bij contract (ten-
minste 1000 mm-) ;1 0,36 per mm

Familieberichten fl 0,32 per mm



Red. N. Guinea defensie in Eerste Kamer
Landgenoten enPapoea's recht op bescherming

De Eerste Kamer behandelde dinsdag
de Nederlandse defensie-begroting v°°r
1960- Verschillende leden spraken be-
zorgdheid uit over de defensie van
Nieuw-Guinea- Mr- G. Vixseboxse van
de Christehjk Historische Unie zei dat

daar een aanval dreigt met behulp van
een "Oceanografische Instituut" op Am
bon- Deze spreker vr°eg °f het niet
dringend nodig is dat de Nederlandse re
gering zich bij 't vaststellen der marit|e
me nationale taken bezin4 op de verde-
diging van Nieuw-Guinea-
De heer Vixseboxse vroeg v°orts wat er
van de verdediging van Nieuw-Guinea
terecht komt als het grootste deel van
onze oorlogsvloot voor de Nav° is be-
stemd.

De verdediging van Nieuw-Guine-i _
een kwestie van oplossing van moeilijk-
heden der tra nsporttechniek, aldus mr
van Riel van de VVD-
De Russische basis op Ambon zou naar
zijn mening een schitterende oplossing
zijn want dan zou de verdediging van
Nieuw-Guinea automatisch vallen ein-
der de Amerikaanse Zevende vloot-
Spreker vroeg wa 4 de minister weef v:n
de kwestie Amb°n-
Ofschoon de verdediging van Nieuw-
Guinea uiterst belangrijk is, aldus de
KVP.-senator mr- de Gou, deelde hij
namens de KVP-fractie mede dat aan de
verdediging van he 4 rijk in West-Euro-
pa de hoogste prior jteit moet worden
gegeven- Spreker was er daarom tegen
dat ru im 18 miljoen gulden is overge-
heveld van de landmacht naal' de mari-
ne vo°r de versterking en de beveiliging
van Nieuw Guinea-
De anti-revoiuMonaire senat°r Alg
zei dat Indonesië door westelijke en Oos
lelijke landen vo°rzien wordt van wa-
pens en uitrusting- terwijl personeel op
vete plaatsen w°rdt opgeleid^
De Indonesische luchtmacht is opge-
bouwd op grondslag van de Nederlandse
militaire missie en met Tsjechische. Rus
sische, Amerikaanse en Engelse jagers.
bommenwerpers en gt'ote transportvMes
tuigen, ongeveer 175 stuks, meer geschik'
v°or operaties op lange afstand.
Daartegenover stellen wij een paar op-
geiapte vliegtuigen die niet meer ir. de
lucht m°gen-
De Indonesische marine beschikt over

6000 man marine-personeel en 4000 ma-
riniers met een groot aantal Duitse, A-
merikaanse. Joeg°-Siavische en Itali-
aanse gevechtsbodems- Onze maritieme
macht in Nieuw-Guinea is lotaai onvol-
doende- Onze landgenoten en de P.ia-
poea's hebben recht op bescherming-
Daarom verwacht ik van de regering .(
duidelijke verzekering da 4 spoedig ver-
beteringen gerealiseerd zullen worden
Bij een gewapend conflict ligt Nieuw-
Guinea voor hèl grijpen-

ANTWOORD MINISTER VISSER
Minister Visser was in zijn antwoord

zeer kort. Over de verdediging van
Nieuw Guinea heeft ook de minister van
Defensie zorgen zei hij-
Hij staat sceptisch tegenover de Indonesische bewering dat Nieuw-Guinea zon-
der geweldpleging zal worden verworven
De ministerraad zal z icri op Zeer korte
termijn over het vraagstuk beraden-

KWESTIE AMBON
Na minister Visser sprak de staatsse-

cretaris van Marine, de Jong, nog over
Ambcn- Hij zei het volgende: "De mi-
nister heeft al gesproken over de verde-
diging van Nieuw-Guinea, maar de he-
ren Vixseboxse en van Riel hebben ge-
ïnformeerd naar de basis te Ambonwaar een Russ jscne marine-basis zou
worden ingericht- De ontwikkeling die
daar piaats vond, was cns ai enige tijd
bekend-" De staatssecretaris achtte daarde toesand op het o genbiik niet z0 e

_
n __

als men zou vermoeden uit de ver-
schillende berichten- maar draagt na-
tuurlijk te zijner tijd een enorm gevaat
in zich. Zoals de minister reeds zei v
de gehele verdediging van Nieuw-Gui-
nea dus een onderwerp van ernstig be-
raad-
De staatSS ecretaris voegde hier n _
toe dat de Koninklijke Marine in
staat is e-ik ogenblik schepen, vliegtui-
gen en mariniers te zenden naar
plaats in de wereld wa _ de regering
wenst-
In tweede termijn zei de heer Alge"a
verontrust te zijn oVOr de mededeling
dat ln de ministerraad nu nog overlegmoet worden gepleegd over de verde-diging van Nieuw-Guinea-
De begroting werd zonde hoofdelijke
jtemming aangenomen met uitzonderingvan de communisten die tegen stemden

mr. Bot beantwoordt Tweede Kamerleden
Nadere bijzonderheden

Op schriftelijke vragen van het Twee-
de Kamer van Nierop in verband me^
uitlatingen van staatssecretaris Bot °ver
de toekomst van Nederlands Nieuw-Gui
nea heeft de heer Bot zoals gister reeds
in 't kort werd bericht, zelf ge _two°_ d

3:j het °-a- in de vragen bedoeldq
pers intcview te Canberra heeft Bot fa
het geheel geen verklaring afgelegd
noch mededelingen gedaan van een strek
king als vragen vermeld.
Hij heeft slechts in antwoord op de
vraag, wanneer aan de bevolking van
Nederlands Nieuw-Guinea het zelfbe-
schikkingsrecht zal kunnen worden ver-
leend medegedeeld, dat hel niet wel mo-
gelijk is °m hiervoor een termijn te ste'
len. doch dat de Nederlandse regering
er naar streeft om het ontwikkelingspr0.

ces in z o snei mogelijk tempo te doenverlopen- Daarbij werd als een der moe1lijkheden gewezen op het bestaande ver-
schil in ontwikkeling tu.ssen gebieden
welke reeds geruime tyd aa n dit proces
deelnemen (de kuststreken) en anderegebieden, welk nog ma. kort geleden of
in het geheel n°g niet ont.sioten zijn-
De in het persbericht over het interview
vermeide termen 'menselijke wezens"
en "wilden" zijn in het geheel niet gebe-
zigd aidus de staatssecretaris.

Het voorgaande is van overeenkom-stige toepassing op de vraag omtrent de
betogjag te Sentani die is gehouden bij
het vertrek uit Nederlands Nieuw-Gui-
nea- De stadssecretaris antwoordt dal
het voorbrengen van ai dan niet ver-
meende grieven het recht is van een ie-

der, doch in dit geval de Nederlands-
organisatoren van de betoging v
blijk hebben gegeven van verantw'T.i .._■
lijkheidsbesef, daar zij bij de betoging
veie| autiochtonCn hadden; inge _1
die vo°r het merendeei niet of nauwe-
lijks beseften waar het o m ging en die
met het doe ] der betoging weinig' of
niets uitstaande had
Dat tot de betoging zou zijn "aangezet
door personen die rechtstreeks v_ Ja-
va gekomen waren" heeft de staat
taris niet gezegd, noch ook woorden van
die strekking gebruikt.

DAGBOEK VAN
MOOS

i
Gisterav°nd eens fijn niets gedaan

maar dan °ok helemaal niets, absolut
niets; alleen lui geweest, echt 'ui-
Ik heb me er niets van aan getrokken
dat de pasar maiam verregende- dat onze
defensie niet kopt. dat mijn kleren niet
die regen niet d!'oog kwamen; nergens
wat van aan getrokken, _i geweest do°d
gew°on LUI-

En waarom niet? Het is prettig 70
wat te mediteren; daarbH komen er a'-
tijd spiksplinternieuwe gedachten op.
't Was in dat uur van heerlijk lui zijn
gisteravond dat dit dagboek idee met i n.
h°ud opdaagde.

Ik heb dus mijn tijd vergooid maar
wat js tijd? Ergens heb ik cc
dat de tijd niet door klok of kalende*'
gemeteo wordt; maar door de intensi-
teit van ondervinden-
Dit intens ondervinden zit niet ergens
buiten, maar zi* in "ns, deze inten=tt?:t
van aandoening wordt innerlijk gedige-
reerd-
En voor dit innerlijk beleven hoeft men
niet ver te gaan, het js n jet afhankelijk
van buiten- Men hoeft er geen verre rei
zen voor te maken. Het reizen is tegen-
woordig 'n manie geworden- Todereen is
geneigd het zo ver mogelijk te zoeken
No°it door alle tijden heen heeft de
mens zo veel en z° ve'' gereisd als tegen-
woordig- Van de Strip naar de Noord-
pool en van daar naar Amsterdam, het
duur 4 'n paar dagen. Maar wordt de
mens er beter d°or?

Of men nu in het Gouvernement'hote'
zit °f in het Grand Hotel ii.i Manilla, in
Tokio Hongkong °f Amsterdam. de men-
sen zijn er overal ongeveer hetzelfde, he
is oVer3i jas en das: men hoort overal
dezelfde radiomuziek. van dezelfde we-
reldzenders. Overal dringt z; ch de
gelijkheid van de mens aan ons op. de
gelijke pr°blemen van mens en vo'k de
hele wereid rond-
Als de hemel zijn sluizen openzet verre-
gent hier do pasar maiam. en eklers het
"festival" of "Ie grand foire" of een
"kermèsse d'été," of hoe die feesten daar
heten. Hier maken we ons zorgen dol
onze kleren niet droog komen, maat" dat
doen ze overat ter wereid bij regenweer
Wij vrezen dat on,ze defensie onvoldoen
de is maar in Tokyo, Manilla en Bonn en
overal eMers vrezen ze min of meer he 1
zelfde voor hun defensie-

Men reist de were'd rond maar °veral
7.l'in de mensen eender ook de problemen
zijn eender en alle ondervinding die men
opd°et bcvordert niet dat de mens zich
zelf innerlijk opbouwt-
AHe lobby's van alle Grand Hotels ter-
wereld zijn gevuld met mensen in jas



en das, eende 1' en he 4is juist in de ver-
schillen, in het ontdekken, indringen en
experimenteren in het differente dat
het landschap van de geest wordt ver-
breed.

De opbouw van de innerlijke mens zil
'erri dus niet in het jn supersnel tCmpo
de ianden en de wereld rond te vliegen,
maar in he4 zich do°r hel leven bewegen
met open blik. °pen geest enl open hart
desno°ds te voe4 of °p de fiets, het tem-
po doet er niet toe; het gaat om de in-
4ensi4ei4 van he 4 beleven-

Men kan van do strip via N°ordpo°'
naar Amsterdam vliegen en nog als de-
zelfde mens aankomen- Maar na een
kalm uitstapje naar Rota Baroe, kan men
gecsteiijjk g|ghce(l opgefrist, vernieuwd
en als herb°ren terugkeren. Het \\st aar
de eigen bereidheid, a?n de intensiteit
der ondervinding aan de open, bHk en.
he4 open hart-
Da 4 inzicht was het resul4aa4 van de
hiie avond gister-

Uit Indon. afkomstige

Nederl. naar Amerika. He 4 Huis van afgevaardigden *e
Washington heeft maandag Zijn goedkeu

-(-hecht aan de toelating tot de Ver
Staten van 3146 uit Ind°nesië afkomstig*
Nederlandse gezinnen-
Het wetsontwerp moe' n°g in de Sen aat
worden behandeld-
Ongenoegen over ont-

binding v.h. Indon.
parlement

In kringen de'" Indonesische pariemente
leden werd he 4 decree4 van president
Soeka''n° waarbij he4 pariemen4 naar
huis werd gezonden "ongerechtvaardigd"
genoemd- De voorzit4er van he 4 parie-
men* mr- Sarton0 verklaarde, dat het
parlement het presidentiële deereei
nie4 beschouw4 als ontbinding van
vertegenwoordigend lichaam-
Alh°ewei de 'eden ervan wellicht geen
toestemming voor vergaderingen zullen
krijgen* beschouwen zij zichzelf nog
s'eeds als leden van he 4 parlement, aidus
Sart°no op een persconfe'"entie die-
had belegd nadat het parlement geduren
de drie u''en he4 decreet van SoeSóarrno
had besproken. He-t oude parlement
blijft bestaan gedurende de samettstel'ing
van een nieuw pariemen4-

He 4 betref 4 hie'' een tijdelijke opheffing
waarin de teden on4heven zijn van uit-
oefening van hun werkzaamheden, aldus
Sartono.
He 4 pariemen4 had ne 4 de begroting in
behandelingl genomen- Volgens S. rt°ho
zongen de afgevaardigden aan het eind
van de zitting het volkslied "groot In-
donesië" en riepen "lang leve de repu-
bliek Indonesië, lang leve de president,
lang leve de nationale eenheid" Twee
parlementsleden vertelden dat ook "iang
leve de democratie" wed geroepen.

KLM-Zomerdienstregeling
verkeersstraalvliegtulgen in 1961

Op een persconferen4ie ove'* de nieuwe
KLM zomerdiensiJregeKngi deelde 'de

ident Aler aangaande de dien-
sten op Nederlands Nieuw-Guinea mede

1 juni een begin word 4 gemaakt
met de vervanging van de Lockheed
"Super C°ns4eiiations" doo'' Elec 4ra vHeg
tuigen °p de lijnen naa'" Singapore, Sai-
gon en Bangk°k- Vanaf begin oktober
zuilen de DC 8 tor-stellen de overgebM
ven lijnen. we4ke 404 dan mei Super Con
steiiations worden uitgev°erd, overne-
men o-a- de Mjnen naar Tokyo op de zuid
en Sydney- De r°ute °ver het poolge-
bied naar Tokyo en Biak zal in '61 me;!:
de DC 8 machines worden gevlogen.
Ah r deelde over de DC 8 rva- mede dat
deze per stuk 25 mïlj&en gulden kosten
en dat de productie, gerekend in ton-
kiiometers per uur, 3,5 maal z0 groot is
als van he 4 modernste 4°estel me 4 zuiger
motoren, die de KLM thans heeft- De
DC 8 die eerst 0p de Verenigde S. aten

zal worden ingezet legt de afstand Am-
sterdam — New Vork zes u'"en vlugger
af dan de huidige vliegtuigtypen van de
KLM. De KLM directie beschouwt de
DC 8 als beste thans aan de markt zijn-
de verkeersvliegtuig met straalmotoren

Omgekomen door
honger en dorst

Twaa]f Indonesiërs zijn van honger en
dorst omgekomen gedurende de vijf we
ken dat hun b°ot huipeloos i'ond.ï
tussen Ti'm°r en Aus4raiië-
De slachtoffers hadden zich samen me 4
tien andere Indonesiërs, die de tocht heb
ben overleefd, te Koepang ingescl
_.p een vissersboo* die de °pvarenden in
vijf uren naar het eiland RotF moe -overbrengen. Kort na het vertrek werd
de boot overvallen door een storm er
werd de mast "verboord geslagen- De
boot werd tevens stuurloos en dreef ge-
durende vijf weken op de Timo''zee-
Daarna belandde de boot op het eilanev
Bathurst ten noorden van Darwin-
Daar men zonder Water of voed sel van
Koepang was vertrokken zijn twaalf
der opvarenden onderweg door honger-
en uitputting gestorven- De overleven-
den die te Darwin de lotgevallen mede-

Storm in een koffiepot
Onze Washington correspondent meldt

President Eisenhower heeft een grote
pot "good wiH" gebrouwen tijdens zijn
reis naar Zuid Amerika, ma. de strijd
°m he4 kop koffie in de Regeringsad-
ministratie heeft hij verloren-
in 1953 v°or de verkiezingen verklaarde
in de hitte van de propagandastrijd
Berha S- Adkins van het Republikeinse
nationale kiescomite da 4 als de republi-
keinen de regering zouden overnemen
zij een efficien4e administratie zouden
v°eren en da 4 betekende °-a- geen tijd-
verlies meer door een dagelijkse k°p
koffie op de regeringskantoren.

Desondanks me'dde het laatste rap_
por 4 da 4 230000 ambtenaren °p de re-
geringskantoren in Washing4°n dit jaar
gezamenlijk 50.000000 kopjes koffie had
den geconsumeerd-

De federale kantoren aldaar gebruik-
ten 26000 pond koffie en gaven pen-
dag 150 galens heet water weg vo°r
de zuinige ambtenaren die naast hun
schri.jftafel v°or zich zelf een kop kof-
fie zetten-

Dat i-s een hoop koffiebonen zelfs in
de koffieproducCende landen als Bra-
zilië.
Mevr- Atkins „is nu ondersecretaresse
voor "Gezondheid-, Onderwijs en WêI-
vaal't", maar de k°ffie consumptie op
haar Departement heeft er niet onder
geleden-

De laatste vesting tegen he4 koffie

deelden hebben n°g 14 dagen op 't ei-
land Ba4hurs<L rondgezworven voordat zij
aankwamen op 'n katholieke missiepost
waar zij op hun \ .-'nder komen.

10 ei [en thans in
lichameUii bevinden zuJ
len naar Timol' wo'den teruggebracht-

uurtje was h ' Witte Huis, maar na
,■ ;■ .I de adjudant van de,

ident, Shermaii Adams. werd ook
r door de ambtenaren he4 dage-

köpje koffie he'cverd. Er is nog
koffievrije w°estijn in het.koffie-

ianu->_l_ap n - het kantoor van de Pre-
sident, daar wordt geen koffie geschon-
ken-

Een druk halfuurtje
Onze correspondent uit Cairo meldt;

30 jarige Munira Bojulos uit
Egypte thuis kwam van een k°i-te visite

der, werd haai' hele Ie
iders4e boven gegooid-

Haa echtgenoot-advocaa4, een Chris-
ten, zwoer zijn ge'oof af en omhelsde
de Mohammedaanse godsdienst- Daarna
scheidde hij van Munira en hertrouw-
de subiet een buurvrouwtje en voerde
haar zijn huis binnen-

Binnen een half vul' was alles afgelo-
pen.

Moordenaar van
Tpotsky verdwijnt

achter ijzeren cordijn

Uit München word; gemeld dat de
moordenaar van Tr°tsky die doo-
°nder de naam J. Mornard van plan is
om direct na zij n viiila _ng ui'
vangenis in Mexico, zich in Tsjecho-
Siowakije te vestigen- Hij heef 4 reeds
een huis gekregen in een vi'iav.ijl_ be-
woond door communistische amb'en :
M°rnard vermoordde rrotsky op 20 aug
1940 en werd tot 20 jaar gevangenis-
straf veroordeeld- Hij was Mexico om-

gekomen met een Canadees paspoort
als F- Jackson- Na zijn arrestatie ver-
telde hij de Belg J- Mornard te zijn.

Men ge'ooft ech4er dat zijn werkelijke
na4i°nai;4ei4 Ramon Morcadol' del RJo)
is. een Spaanse communist wiens moe-
der Caridad leefde me 4Leonid Eitingon
een Sovjet generaal van de geheime
politie.

Royale Schatgravers

Een groep jongens in Sydney varië-
rend van elf tot achttien jaa'\ hebben
in een zeepkist een bedrag van 340.000
gulden aan bankbiljet 4, n .avonden en
dat bedrag o nder elkaar verdeed- Toep
de pohtje Ingreep, kreeg zij van een
vijftienjarige knaap te horen, dat hii al
Ie lollies van de we''eid had gekocht en
tot slot bijna zesduizend gulden had 'gegeven, °mdat hij het besteden van geld
moe was geworden- Andere j°ngens hiel
den vriendjes om hun huiswerk 4e laten
maken-

EVANGELISCH CRISTELI.TKE
GEMEENTEN-

-3e Lijdenszondag. 13 maart 1960
HOLLANDIA.
Pauhiskapel 8.30 uur D>- J- Drost
Kloofkerk 18-30 uur Ds- K.A- Schippers
Chr- Mil. Tehuis (Marine Kampgem-)
8-45 uur Ds- H-F. Ka4-
HOLLANDIA — BINNEN

Kerk 8-30 uur Ds. W- Sirag, ge-
:'inschep

17 90 uu Ds- J- Drost.
Ifar, Witte Kerkje 10-30 "ar Ds. W- Sir»g



Zuid - Afrika trekt
Afr. kolonistenaan

De premie'- van Zuid-Afrika, dr- Ver-
w°erd4, heeft de blanken die in diverse
delen van Afrika wonen en he4 gevoe'
hebben dat zij, moeten verdwijnen t_tge-
genodigd °m nna _ de Unie tekomen
Hij zei in het parlement in Kaapstad da'
deze bl anken do°r hun s°cia!e kennis de
beste emigranten zijn. Overigens wilde
premierVVerwordt hen niet aanmoedi-
gen om hun woonpiaa4sen 4e verlaten-
Hij riep hun juist °p °jri voor hun fech-
4en 4e vechten- Als de blanken hun reen"
ten in Afrika prijsgeven, aldus de Zuid-
Af. ikaanse premier, dan zal de vloed-
goli van de gekleurde v°i>ken de ban-
ken niet alleen in Afrika, maar ook in
hun eigen landen overspoelen-

Vier weekse wandeis marsen te Holandia
Het, Veteranen Legioen- afd. H°llandi.a

heeft het ini4ia4ief genomen de populai
'e wi.'.idelmarsen zoals m Nederland ook
in Hollandia 4e organiseren-

Op zaieröag 30 april word 4 de eers4e
mars gehouden van een vier weekse wan
uelmars, waarvan he 4 4rajec4 nog nader
d«or he4 Kad as4er zal worden gepr°je_
4eerd- Op deze eers4e mars zai 15 kiiol-
me4er worden afgelegd-
De tweede mars word4 op 14 mcii ge-
houden ovel' een afs4and van 20 kilo-
meter- De derde mars word 4 op 14 mei
gelopen en zal 25 kilome4er lang zijn,
terwijl de vierde mars op 21 mei 30
kiiome4er is-

Langs he 4 4rajec4 zu4len con4roiepos--4en worden ingericht, een ca_4inewa_en
zal de marcherenden vergezellen terwijl
verpleegsters me4 pleis4er en poeder de
vermoeide onderdanen die nie4 meer
mee kunnen zullen verplegen-
Deelgenomen kan worden, zowel gewa-
pend v°or poli4ie en marine als ongewa-
pend voor burge's en individueel als in
groepsverband-
De iftschrijvingskosten bedragen f 2.50
per persoon-
Aan degenen die in de bepaaide 4ijds-
duur de mat's volbrengen en dus 4ijdig
de ei'.ids4reep weten te hlaien, zullen
fraaie diploma's, medailles en wandet-
kruisen worden uitgereikt-
Op een nader vast ie stellen datum zal
daarna een tweedaagse wandelmars woi
den georganiseerd, waarbij 'eeds gere-
geld is dat de deelnemers °p de Strip
zullen logeren- La4er word 4 dan nog
rii4 jan een vierdaagse wandelmars ge-
organiseerd-
Zoa!s men zie 4 wo'dt di4 ''.i sportief bel.
ven zoal.. Heilandia tot nu 4oe nog nie4
gekend heef4- He 4 lig 4 in de bedoeling

deze marsen jaarlijks te houden waar-
bij ieder jaar 'n v°igend nummer op de
gespen de1' kuizen zal worde_i vermeid
Dit sympathieke initiatief van he 1 Ve-
teranen Legioen verdient aller waar-
dei ing- Men kan zich aanmelden biji
H- van Dijk te Hollandia en Prins %
H°!ïandia Binnen-
"ZOßG DAT GE ER BIJ BENT "

een grote collectie
nieuwe stoHen.

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 11-3
slechts een dag "DRACULA" in tech-
nicolor. met peter Cushing, Melis-_
StribUng en Christoper Lec-
Elke avon<_( komt bij u jt Zjtl ijjst o m
het warme b'oed te z°eken Ja 1 hij nodig
heeft om in leven 4e blijven- Het ver-
haal van de levende do-Jen zal IJ kip-
pevel bezorgen- Een fi'm voor mensei?
rne4 staien zenuwen-
Morgen 12-3 en overmorgen 13-3
"NOT AS A STRANGER*', met R©b ert
Mi4chum, O .via de Havilan;l en Frank
Sinatra.l Een karakter fUm van groot)formaat naar he 4 beroemde boek van
MORTON THOMPSON Een film waar-
van velen zeer onder de indruk zullen
komen-
Holi.-Binnen heden 11-3: "DOWN
THRBE DARK STREETS" me 4 B&rba,.ra Stanwyck en Brcderick Crawford-
Sentani morgen 12-3 "DOWN THREE
DARK STREETS"

REK VERTOONT:
"CONQUEST OF COCHISE"met john Hodiak, Robert st«ck en JovPage op 11-3-1960

EN Nü
vanaf heden dagelijks verkrijgbaar heei'ijk mals gebraden haantjes in de

MOONLIGHT BAY
Dagelijks geopend tot middernacht.Bestellingen worden thuis bezorgd-

Voor Fundamenteel Rekenen, Funda-menteel Cijferen en Taaiboekjes kun 4U terecht bij de:
Boekhandel "GEBR- TERLAAK"

Vanaf heden ook iosse verkoop van he 4wei bekende blad
"TONG-TONG"

NV- Handel Maa4sc happij "SÏÊNTANÏ"
Op bestelling verkrijgbaar Austr- een
dagskuikens en Austr. opfok- & legvoer

De heer en mevrouw Van Vlie4-Slosse
geven me 4 _i ote blijdschap k'enni* van
de gebo°r4e van hun doch4er:

CLAIRE NANETTE
Noordwijk 10 maat'4 1960

VERGADERING ADVIESRAAD
Een vergadering van de Adviserende

Raad zal op heden 11 ma.* 1960 om
2000 uur in de vergaderzaal van he
HPB-Kan4oor H°Handia gehouden wor-
den, 4er bespreking van een bijvoegsel
aan het in de Raad gestelde verzoek in-
zake he4 ontslag de Rijke-

WEEKEIND DIENST 12-13 MAART '6'
Haven dr. AP- Nelemans teif. 360
Holl-B- via tc if. 21

WEEKDIENST 14-18 MAART '60
IL.ven dr- R. Kummer telf. 455
Aanvragen voor' huisbezoeken aan te
vragen v°or 1000 uur a-m- tenzij sp°ed-
gevalien.

ms. KALOEKOE vertrek4 zaterdag 12
maar 4 te 16-00 uur-

Embarkementl passagiers 14-00 uur
NV- K P.M-

RECTIFICATIE
Te ko°p: Bella-Zünd.app scoo4er 200 cc
Rippen piano, AEG oentr^fuße, e^c-
naaimachine, Houten boekenrek. Remin?
*on schrijfmachine, Dressoir, Fie4s, Ro4ar
plantenstandaard en kranten, bak, Toïfe'
tafeltje. Monwenpiankje, Brood4r°mme'
KLEYN, Kloofkamp laats«e huis rech'.-
voWTrij Zi. kenb»ej| KM', telf (A»een
s'morgens) 40 toestel 21

Gevraagd ijskast kleine maa4 45 ii4er
Steiger, Sentani telf- No- 10 "
ZEEPAARDJE: Zaterdag 12 maart ROÏJ
LETTE, Uitsluitend voorbeden-
ZATERDAG 12 maar4;_bTnGÖ" in EDO

Inschrijving voor de CHR EUR- LAG SCHOOL. Hollandia.
Nieuwe inschrijvingen vo°r deze school in Dok V en do pel' 1 sept 1960 te ope-
nen dependance (klassen, 1, 2, 3) in DokVIII Zeezijde (4egen°ver Toko de B«er'
VOOR 16 MAART a-s-

Inschrijvingsformulieren te verkrijgera-d. school, DOK V en bij T. Zijlstra
H-d-S.. Dok 8 L- z- n° 4304

Kinderen aaU. naai* «Je PASAR Hi4L4fH
Voor de Jeugd
Op Zaterdag 12 Maart 1960

BB RAD VAN AVONTUUR (lokoA. BJ
STANDS ■[ |T^ H BOMMENWERPER,

lß_r"s___> BRAND BLUSSEN,

Van 18.00 uur tot 20.00 uiur'

ItiHckuh. ( 0.50
FRAAIE PRIJZEN
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