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Spanning in zuid-AfriKa duurt voort
Barricades worden opgericht

Nadat woensdag over he 4 algemeen rustig was gewjeest in de plaa'sen in
Zuid Afrika waar maandag bij inciderten 4ientallen Afrikanen werdjen gedood
en zeer velen werden gewond stjeeg s'avonds in de Afrikaanse gemeente Ni-
anga bij Kaapstad de spanning weer
Tegen middernacht werden in de s4ra

4en vuren aanges4öken en barricades
opgerich' waardoor patrouilleren door
de politie onmogelijk werd gemaakt.
Volgens de poli'ie werden de vuren
aanges4oken om goed 4e kunnen zien
wie he 4 dorp wi'de binnenkomen.
Blanken die Nianga overdag waren
binnengekomen kregen van de inwoners
te horen dat ze rechtsomkeert moesten
maken- In New Vork kwamen gisteren
de vertegenwoordigers bijeen van de
Afrikaanse en Aziatische landen om 4e
bespreken of ze he4 gebeurde in Zuid
Afrika voor de Veiligheidsraad zllllen
brengen-

In Londen zijn woensdag demonstra-
ties gehouden tegen de Zuid Arikaanse
regering- Er werden verscheidene de-
monstranten gearesteerd onder wie twee
leden van de wetgevende vergadering
van Brits Guyana- Ook in andere lan-
den hebben de onlusten in Zuid Afrika
tot reacties geleid.

De Zuid Afrikaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Louw heeft aan de
Amerikaanse ambassadeur in Kaapstad
de bezorgheid van zijn regering over-
gebracht over de Amerikaanse verkla-
ring over de onlusten- In de verklaring
sprak het ministerie van Buitenlandse
Zaken in Washington o-m- de hoop ui'
dal de inheemse bevolking van Zuid-
Afrika in staat zal zijn om met vreed-
zame middelen genoegdoening te vin-
den voor gerechtvaardigde grieven-

De Australische en Canadese handels-
vertegenwoordigingen in Johannesburfe
hebben meegedeeld dat z ij overstroomd
worden met verzoeken van Zuid Afri-
kaanse burgers om in"ich*lngen over
emigratie naar Aus*ralie en Canada.
De vertegenwoordigers in de Ver- Na-
ties van de 29 Aziatische en Afrikaanse
landen hebben op een spoedvergade-
ring in New Vork besloten een onmid-
dellijke bijeenroeping van de Veilig-
heidsraad te vragen ter bespreking van
de otgeregeldheden in Zuid-Arika-

In verscheidene landen houdt men
zich nog steeds druk bezig me' de ras-
senrelletjes in Zuid Afrika gisteren
bleek daarvoor speciaal belangstelling
»e bestaan in Engeland, waar de socia-
listische partij tegen zondag een pro-
testbetoging aankondigde in Londen»

De 900000 leden tellende bond vtart
Britse 4echnici heef 4 de regering opge-
roepen de gebeurtenissen in Zuid Afri-
ka zo streng mogelijk 4e veroordelen

In4ussen heef' een politie-officier ir
Jahannesburg me' klem tegengesproker
da 4 bij he 4 onderdrukken van de op-
s4anden dumdumkogels zijn gebruikt,-
Dit was gesuggereerd door de Angli-
caanse bisschop van Johannesburg-

Een burgemeester heeft _en fonds ge-
sticht voor ondersteuning van de nabe-
staanden van de slachktffers in Shart-
ville.

In Zuid-Afrika heeft de po'i4ie raz-
zia's gehouden oy kan4oren van het
Afrikaanse Na4ionale Congres en soort-
gelijke nationalistische instellingen-
Deze stap kwam na een oproep van he
Congres aan zijn leden om maandag
niet te gaan werken en thuis te blijven
als teken van rouw om de slachtoffers
van de ongeregeldheden van deze week
Het Afrikaans Naationaal Congres ir
een tegenhanger van het minder invloed
rijke panafrikaanse congres dat de de-

monstraties van maandag tegen passer
wetten had georganiseerd-

In he 4 parlement heeft premier Ver-
woerd over de buitenlandse reacties vei
klaard dat z jjn kand njet Van plan is de
vriendschap van andere landen te ko-
pen door concessies aan de Afrikanen-
Invoering van he 4 algemeen kiesrecht
zo zei hij, zou 'eiden k>t de dictia4uur
van de Ban 4oes en de ondergang van de
blanken-

Croestsjev in Frankrijk
Noodzaak internationale verzoening

De eerste dag van he4 officiële be-
zoek van de Russische premier Chroes
tsjev aan Frankrijk werd besloten met
een galadiner da4 president de Gaulle
zijn gasten aanbood in de luisterijjke
zalen van hel Elyssée- Hierna volgde
nog een receptie voor 500 genodigdse
Tijdens het diner bij kaarslicht hiel-
den de Gaulle en Chroes^jev toespra-
ken, waarin zij wezen op de noodzaak
van ontspanning in de wereld en inter-
nationale verzoening- Eerder op de daj
had Chroestsjev in het ministerie var
Buitenlandse- Zaken waar hij logetertl
dejïega4ies ontvangen van de Fransi-

Russische vriendschapsvereniging er
van de vredesbeweging- In een toe-
spraak deed Chroestsjev *oen een beroep
op Frans-Russische samenwerking om
het hoofd te bieden aan het Duils mili-
tairisme

©e Russische premier Chroestsjev
heeft gisteren een ofd plan herhaald
om een verdrag te sluiten tussen de lan
den van de NATO en die van de Oost-
europese tegenhanger het pact var
Warschau-

Hij bracht dit plan tgr sprake tijdens
een lunch in de ambtswoning van zijn
Franse ambtgenoot Michel Debrp-
De Franse premier had tevoren opge-
merkt dat vrede niet alleen betekent dat
er geen oorlog is-
Volgens hem houdt dit begrip ook in da'
er een internationale orde van harmonie
bestaat en samenwerking tussen de vol-
keren- Chroestsjev had gisteren zijn eer
ste besloten bespreking met presiden|
de Gaulle.
Het gesprek duurde ruim twee uur-
FRANSE RICHTLIJNEN IN ALGERIJE

Premier Debi-é heeft he4 Franse leger
in Algerije nieuwe richtlijnen gegeven
Zij roepen op tot strijd tegen de opstan-
delingen totdat deze zullen zijn versla-
gen-
Het dagblad "France Soir" dat de richt
lijnen publiceerde schrijft dat volgens
Debré de strijd langdurig zal zijn, maai
dat ze moes* worden gewonnen-
Wanneer de oorlog voorbij is, zo word'
verder gezegd, zal de Algerijnse bevol-
king vrij zijn over haar toekoms* «e bc.
slissen.
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Adviesraad Hollandia wild opengespleten
Ho 4 door de Gouverneur verleende

ontslag aan mr. J-O- de Rijke, als lid
van de Adviesraad heeft Vele reacties
gewekt- Als een steen midden in een
meer gevallen, gaf het een grote plons
en de waterkringen ro'len nog uit en
golven tegen de oevers op-
Van de Europese fractie tobben eon
aantal leden hun ontslag gevraagd-
Hun schrijven aan de Gouverneur werd
reeds in extenso in ons blad afgedrukt-

De inheemse fractie had zich aanvan-
kelijk unaniem uitgesproken voor aan-
blijven van mr- De Rijke als raadslid
Typisch schetste zij de situatie als zijn
de mr. De Rijke "een s4uk gereedschap
da 4 tijdelijk in reparatie is, maar latei-
wel weer gebruikl kon worden"-
Nadat de kwestie zich in een spoed-
vergadering had toegespitst verklaar-
den de inheemse frac'ie dat zij voelden
tot hun taak als raadsleden geroepen
te zijn in het belang der samenleving
hetgeen zij hoger aansloegen dan een
persoonlijke kwestie.
Wat ook de gevo'gen van e.e-a- voor de
raad in de toekomst zou zijn, "nanierr
verklaarden zij hun taak als raadsleden
in he belang der samenleving 'e zul-
len voor'zet'en
HET GESPREK VAN DE DAG

Inmiddels is de onifcla&kwestie he 4
gesprek van de dag in de stad gewor-
den en is zelfs doorgedrongen tot dlf
Tweede Kamer en de Regering- Inder-
daad een erns 4;,ge zaak waar de begin-
selen onzer gezagsvoering in di 4 gebied
mee gemoeid worden. Ze impliceert de-
ze bevolking en de figuren die naa^
bepaalde principes en richtlijnen <_f
volk regeren, wat in di 4 geval betekend
di 4 volk in 4ijb en ruim4e emanciperen
4ot aanstaande gelijkheid onder de vol-
keren-
Daar op dat vak is de kern dezer zaak
komen te liggen, liggen ook de mo'ïe-
ven 4ot de daden der acteurs mi het
onderhavige geschil.

Waar he 4 om zo hoge inze' gaat zul-
len wij bij onze beoordeling alle sen-
4imen4 uitschakelen en objectief de
gronds4ellingen belichten van het stlaa't
beleid in di 4 land-

Successievelijk zullen wij bij onze
kri'iek de verschillende asjp-ectien der
zaak trachten te belichten; op de eerste
plaa's t*-o.v-
DE BEVOLKING
Di is in eerste instantie de matjerie
die geleid moet worden en die niet zo-
als in andere democratische landen een
homogene massa uitmaakt-
JHa bevolking der s*ad Hollandia is
samengesteld uit enige honderden uitge-
zonden krachten, ambtenaren die slechts
tijdelijk hier vertoeven en wier in'e-
resse in de zaken der samenleving dien
'en gevolge ook s'ech's 4ijdelijk is, nie'
zo intensief als dat Van de overige in-
woners. Verder een paar duizend Ne-
derlandse en Indonesische locale krach-
ten en particulieren, meest rech's'reekj
vatn Indotesië naar hier gekomen- Ten-
slotte de grote grauwe gelijke massa'
van circa 15000 Papoeas ui 4 diverse s'am
men en s'reken dié voor het overgroot'
gedeelte slech4s eert paar jaar'uit hun
oorspronkelijk jagers- en vissërsfeven
in de westerse volkshuishoudSing zijn

ingeschakeld- Zij zijn grotendeels anal-
phabeet, terwijl van dit aan'al circa
een duizend, al opgeklommen zijn tot
verpleger, chauffeur, oppasser, adjunct-
kierk, poli4ieagen4 en bouwarbeider en
sinds een maand daarbij de eerste vroed
vrouw en de eerste stenograaf uit cUH
volk.

Naar de beslissing der regering is
reeh 4s'reeks of zijdelings ons aller doel
in dit land de emancipatie dezer Papoe-
a's- Het is uiteindelijk dus ook voor d^
vooruitgang yan deze primitieve ge-
meenschap dat de Adviesraad door he
Gouvernement werd ingesteld en func-
tioneer', vooralsnog door benoemde le-
den en geen door vrije verkiezingen ge-
kozen mensen-

Indien bij dit geleidelijk opvoeren dei
bevolking, onze Overheid, he'zij door
overhaas'ing, he'zij door foutieve rich'
lijnen en voorbarig inze44en, tekort zou
schie'en, dan zouden chaos en catastro-
phes spoedig het gevolg zijn, waar de
overheid he tvolk heen zou leiden.

Dit geld' vanzelfsprekend niel alleen
voor de te nemen maatregelen maar)
eveneens voor de te volgen overheids-
politiek- Politiek is onafscheidelijk van
moraal, die weer de basis is van he
gedrag van de mens tegenover de mens
'egenover onze naas'e dus, ie- broeder
Papoea-

Men kan deze overheidspolitiek nie'
stimuleren of opzwepen op humanitaire
gronden, wan' humaniteit heeft niets te
doen met min of meer utopische plan-
nen van idealistische strevers; moderne
op een andere samenleving s'ofelende
promotors voor onaangepaste snelle so-
ciale vooruitgang, waarmee zij het men;
dom willen redden. De overheidspolitiek
heeft rekening te houden op de aller-
eerste plaa's met de rëeele ontwikkeling
met het bevattingsvermogen van hel
primitieve volk- Humanitei' bes'aa' oa
ook in het niet opofferen van mensen
aan u'opie, aan wanbeheer, aan chaos

De poli'iek dus in dit primitieve land
dient in handen van verantwoordelijke
mensen te blijven, dient zich blijvend
bezig te houden met basisbeginselen var
orde en recht en zich vooralsnog nie'
al 'e zeer te verdiepen in materialis-
tische en illusoire theorieën, in voor-
barige ongezonde vrijheidsidëen-
DE ADVIESRAAD

De mens wil maar al <e graag voor-
uithollen, of da 4 ai verantwoord is of
nie4; he4 zi4 nu eenmaal in zijn aard
Daarbij zoekt hij het welzijn in magi-
sche toverformules, als een soor4 red-
dingboei waar hij zich aan vastklamp-f
en die hem helpen moe 4. Voor de be-
volking in Nieuw-Guinea was de ad-
viesraad een dergelijke 4overformule ge
worden waar men al dan nie' verant-
woord, confereerde en delibereerde, mr
len ver boven het gra"we gemiddelde
van he 4 volk en voor di4 volk onbet>
grijpelijk en practisch onverslaanbaar
terwijl toch uiteindelijk adviezen voor
het heil van dit zelfde volk dienden
te worden uitgebracht-

De overheid echter die _over he 4 ge-
heel dé verantwoording draag 4 heeft
weinig aan bvi4enrnpdel adviezen, zij
kan slech's handelen uit ethische over-
wegingen die weer nie4s te maken heb

ben met artistieke of demagogische ac-
ties, welke daarbij voor een overgroot
gedeel'e word 4 nagestreefd ui 4 groeps
of eigenbelang- Oorspronkelijk, menen
we, werd de Adviesraad inges4eld als
eerste forum van he 4 volk om he4 4empc
voor de vrijheid 4e 4esten, he 4 Mjds'ip
van de grote dag der vrijheid voor di4
volk waaronder wij als gasten, om het
op te leiden, vertoeven-

In deze experimentele Ad-
viesraad periode hadden de leden nog
geen bevoegdheden waren geen verant-
woording aan kiezers schuldig daar ze
niet gekozen werden Als democratische
instelling was ze dus onvolwaardig; een
onwezenlijke raad met onwezenlijke sla
tus.- Hoewel een belangrijk onderdeel-
van de volksemancipatie, zag de raad
echter weinig naar het te ontwikkelen
volk maar meende de vooruitgang tg
dienen in de perfectionering van haar
instelling. Een soort obsessie dat als
de raad maar gered werd de emanci-
patie vanzelf wel in orde zou komen

He 1 gaat er echter niet 0m of ie%
voor de toekomst sociaal veelbelovend
is of gemakkelijk, populair of prachtig
het gaat er om of. iets juist jS; reph)4
of slecht- Indien he 4 recht is zal het
automatisch tot vooruitgang leiden. Het
is juist 't verlies van de ethische grond
slag, het groeiend gebrek aan bekwaam
heid om te denken in de normen van
recht of slecht, dat onze hedendaagse
po'i'iek de richtingszin on'neemt-
DE OVERHEID

De macht die in di' geschil noodza-
kteflijikerwij'ze de doorslaggevende rol
speel' is de overheid dwz- onze demo-
cratische regering in Nederland verte-
genwoordigd door de Gouverneur, bij-
gestaan door de diensthoofden en voor
zijn daden verantwoording verschuldigd
weer aan de Regering-

Gezagsdragers we'en da4 te snelle
en te voorbarige emancipatie van een
primitieve samenleving; langs demo-
cratische lijnen een volk dat aan de
madht gaat komen niet democratisch
maar communistisch maken kan. Zij
houden dus nauwlettend de vinger op
de polsslag van het volk in de 'tijd-

Zij weten ook dat bij de controle
op het volk dit toezien niet kan over-
gaan op krachten zonder verantwoor-
delijkheid, op goed bedoelen, op massa
suggestie of massadenken- Wanneer dar
ook de wilsvrijheid' der gezagsdragers
is weggevallen door "openbare mening"
door massaverbeelding, door illusies var
valse vooruitgang, dan staat he 4 volk
op instorten en is de ondergang nabij
want het gezag is op een dump terecht
gekomen.
Gezagsdragers beogen dus, me 4 voorbij-
gaan van streverij en gewaagde ex-
perimen4en, slech4s de ethische vooruit-
gang van de mens met betrekking tot
zijn medemens- Dit is de enige vas'e
grondslag waarop de Nie"w Guineese
bevolking voor de toekomst kan bouwen
Ethica immers is de grenzenloze ver-
antwoordelijkheid tegenover alles wa 4
leeft-

De e4hica van de eerbied voor de
gezagsdrager gaat iedereen in elke le-
vensstaat aan. leder heef 4 een plicht
om -er zich aan te wijden- Niemand
kan zich aan zich zelf wijden- Gedeel-
ten Van het leven moe4en aan..pHch.
4egenover de evennaas'e gewijd, wor-
den.
De' gezagsdrager weet ook da4 de lei-
ding over lot en toekjms4 van deze pri-



mitieve gemeenschap nie4 bepaald word'
door de volmaaktheid van haar organi-
sa4ie maar door de waardigheid van
haar individuele leden-
VOLKSBEHOEFTEN

Hoe staat de Papoea ui 4 de sche-
mering der tijden tegenover de nieuwe
dingen- Hoe vind 1 hij zich in dit nieuwe
tijdperk? Vergaapt hij zich aan nieuwe
horizonnen?
Baseert hij zich op illusies? Hoe be-
paalt hij zich de nieuwe dingen dezer
eeuw te bekijken? Stelt hij zich in op
de nie"we vormen die op hem aan ruk-
ken met dwingende kracht, terwijl hij
de oudere vormen nog niet eigen is?

Ha4' is de som van zijn houdingen
tegenover de moderne gebeurtenissen
die zijn toekomst bepaalt-

Daarbij is het belangrijk voor hen
de volle overtuiging 4e hebben dat on,ze
'gezagsdragers hen «net humane1, dus
positieve leiding naar de beschaafd/e
wereldnormen voeren. In welk proces
het de Papoea is aan te raden, zich de
aan hem opdoemende probliemen niet
aan zijn omgeving ter oplossing te ge-
ven, maar eigen wil en onderscheidmgs

vermogen te gebruiken om naar eigen
verantwoordelijkheid zelf te 'eren han-
delen
MR- DE RIJKE

Deze maak' een tijd vol beproeving

mede waarin het woord van Schopen-
hauer geldt: "We kunnen doen wat we
wensen, maar we kunnen alleen maar
wensen wat We moeten".

Na deze 'ijd kom' echter in 1962 e)en

andere 'tijd- Immers naar verslrdk'e
mededelingen zal dan de grote Raad'
van Nieuw Guinea door het volk ge-
kozen worden. Gezien zijn popularitei'
bij de kiezers zal hij dan wel aan de
spits staan bij het volk-
Voorbarige ac'ie in dit tijdsbestek is
funest, want als benoemdraadslid dien'
men gezagsdragers aan he woord te
la4en
POSITIE KRANT

Wa4 de positie van "De Koerier" m
deze aangaat, die door kleine lasteraars
in duistere hoeken wel eens wordt aan-
gevallen we'en wij dat we in de we-
tenschap dat de pen machtiger is daln
het zwaard, voorzichtig de uiterste ob-
jectiviteit betrachten.

Niemand zal ons hierbij onze ziens-
wijze dicteren-

Wij zijn ook niet bang 4e schrijven
wa 4 recht is-

SPORT
Het voorlopig Nederlands elftal heef'

woensdag :een 2—o overwinning be-
haald op een elftal van Engelse profs
de zg. London Combination- Beide doel
punten werden gescoord door de Aja-

xied Cees Groot- Vijender'igduizend 4oe
schouwers woonden deze weds4rijd bij

De wedstrijd Feyenoord—Moskou Is
na een prachtige partij voetbal geëin,-
digd in een I—o overwinning voor Mos-
kou.
Sportjournalisten spraken van de mooi-
ste wedstrijd, die ooi 4 op Nederlandse
bodem werd gespeeld-, Landskampioen S_>arta, da4 in de
strijd om de Europa-cup de eerste wed-
strijd tegen Glasgow jßangers me 4 .3—2
verloor, heef4 het: gepresteerd om dë
tweede ontmoeting in een I—o zege

om 4e zetten-
De derde en beslissende wedstrijd

tussen beide clubs zal binnenkort in
Londen worden gespeeld.

Spanje in de Nato

Minister president prof- De Quay
heeft gezegd van oordeel te blijven dat
de behandeling van het vraagstuk Spar
je in de NATO nog iets voorbarig is.
Hij zei dit in antwoord op een vraafe
van de Partij van de Arbeid, in de
Tweede Kamer.
Prof- De Quay meende dat ieder land
van de NATO volop gelegenheid heeft
om met het land buiten de NATO ver-
dragen te sluiten of te onderhandelen-
Er bestaan bilaterale regelingen tUSSen
Spanje en Portugal, Spanje en de Ver
Staten, maar daardoor is Spanje nog
geen lid van de NATO geworden-
Prof. De Quay zei zich voor te kunnen
stellen dat Wes 1 Duitsland omkeek naat
veiliger wapendepots buiten de eigen
grenzen vooral waar hetzelf vlakbij htet
ijzeren gordijn ligt en er nog veel
geallieerde trCepen in het land zijn
gelegen-

Nederland en West Duitsland zijn he
eens geworden over het opric'h'en van
militaire opslagplaatsen op elkaars
grondgebied- De opslag van militaire
voorraden gebeurt voor de militaire
paraatheid van beide NATO lansen-
De voorraden s'aan onder beheer van
het land waar ze vandaan komen- Bij
dit beheer zullen de wetten en voor-
schriften gelden van het land waar de
bases .zijn gevestigd.

He4 besluit waarbij Nederland er-
West Duitsland overeenkomen op el-
kaars grondgebied wapendepo'Js in te
rich4en ligt 0p een volkomen ander
vlak dan het bericht over Duitse mili-
taire bases en depots in Spanje, da'
enkele wejser) geleden internationaal
opzien baarde-
Er word 4 op gewezen dat het Neder-
lands-Duitse besluit een overeenkoms'
inhoud' binnen he kader van de fcfe-
staande samenwerking in de NATO- Dr
overeenkomst ligt 0p militair en nier
op diploma'iek niveau- Afgezien daar-
van, zo bes'uit onze correspondent, gaa
hel om voorraden van kleine omvang
De opzet is om in het kader van dje
NATO-defensie het Duitee front Wa"
meer diepte te geven- De depots in
Nederland komen onder Nederlandse
bewaking-

Seato oefeningen in
voorbereiding

Schepen van de Engelse en Austra-
lische marine verzamelen zich in de ha-
ven van Sydney van waar ui 4 zij naar
Singapore zullen ver4rekfcen om deel
4e nemen aan de grootste SEATO oe-
feningen die tot dusverre zijn gehouden
Deze beginnen "op 28 april en zullfcn
duren tot 16 mei- Schepen van alle S
SEATO landen zullen aan de oefenin-
gen deelnemen- Filippijnse en Thayland
se schepen zullen voor het eerst mee-
doen.
Prachtige zomer stimuleert

bierconsumptie
De prach'ige zomer van 1959 heeft de

bierbrouwerijen een extra prodi"c.ie
van rond 15 procent bezorgd- Neder-
land brouwde, het afgelopen jaar 25.6
miljoen gers'enat -en da 4 was 34 mil-
joen liter meer dan in 1958- Een aan-

wijzing dat de huiselijkheid daaronder
niet heeft geleden, ligt in het feit dat
59 procent van het bier voor Neder-
lands gebruik werd afgeleverd in fles-
sen, tWee procent meer dan he 4 jaaï
4evoren- De Neder'ander gebruikt ge-
middeld maar 23 lier bier per jaar-
Heel weinig vergeleken bij de Belgen
en Luxemburgers die per jaar 115 liter
aan kunnen en daarmee bovenaan de
lijs 4 s4aan. Ons land s4aat me 4 Italië
en Por4ugal helemaal onderaan-

Kerkdiensten
Evangelisch Christelijke Kerk

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur Ds- W- Sirag
Kloofkerk 18-30 uur Ds A- Rigters
Chr Mil Tehuis (Marine Kamp gem-'
08-45 Ds H. F.- Ka 4
Holiandia-Binnen
Nieuwe Kerk 08-30 uur Ds J. Drost
Nieuwe Kerk 17-00 uur Ds W. Sirag I
Ifar 1
10-30 uur Ds J. Drost

Mil. oefeningen op
Formosa

De grootste oefeningen sinds de oor-
log worden op het ogenblik in Zuid-
Formosa gehouden-
25000 Amerikaanse en Nationalistisch
Chinese ■ mariniers landden woensdlag
op verschillende plaa'sen in he zui-
den van het eiland met landingsvaar-
tuigen en helicopters-

Zij voerden een schijnaanvaluit op
Amerikaanse mariniers, die uit Hawa;
waren aangevoerd. Communistisch Chi-
na heeft de manoeuvres als provoce-
rend gekwalificeerd- Generalissimc
Tsjiang Kai-shek en hoge Amerikaanse
officieren volgden de oefeningen-

Stichting „Hulp aan Nederlanders
in Indon.”

De burgemeester wan Rijswijk, de
heer Bogaart heeft de benoeming aan-
vaard tot voorzitter van de Stichting
Hulp aan Landgenoten in Indjonesie-
De vacature was on4s4aan door he 4 over
lijden van de oude voorzitter, de heer
Colijn-
De stichting is op het ogenblik bezi|s*
voor spijtoptanten, gelijkges4elden en
me 4 het organiseren van een hulpac4ie
Nederlanders, allen in Singapore. Deze
ac4ie staa4 los van het werk da* da
s4ichting al jarenlang doe 4 in Indonesië
zelf.

Intern. Persinstituut
bespreekt persvrijheid
De voorzi44er van he 4 Internationale

Persins4i'uut, dr- Schwartz uit Zwi4ser-
land, heef 4 voorgesteld een programma
uit te werken 404 steun aan de pers
van Zuidoost-Azie en ia4er aan die
van Afrika- Dr- Schwartz sprak op de
openingszitting van de negende alge-
jmensa vergadering van het instituut
die 'o 4 en me4 za4erdag in Tokyó word'
gehouden- Er nemen ruim honderd twiic
4ig. afgevaardigden uit 24 landen aan
deel- Een van de belangrijkste onder-
werpen is de kwes'ie van de persvrij-
heid en de inbreuk daarop van de kan'
der regeringen van Zuid-Korea, Indone
sic en Turkije- De bijeenkoms4 werdj
geopend door de Japanse premier Kishi



Scherpe aanval op
Israel

He 4 secretariaat van de Afrikaans-
Aziatische volkssolidariteitsraad waarir
ook de Sovjet Unie en communistisch
China vertegenwoordigd zijn, heeft eer
waarschuwing gericht aan de weste-
lijke mogendheden. Hierin word 4 ge-
zegd dat wanneer he 4 westen voort-
gaat Israël aan te moedigen, de Afri-
kaans-Aziatische volkeren een campag-
ne zullen beginnen voor eliminering
van Israël- In de waarschuwing word'
Israël een marionetfenstaat genoemd-
Buitenlandse waarnemers in Cairo zeg
gen da 4 di 4 de scherps4e aanval is op
Israël die gesteund word 4 door com-
munis4ische mogendheden-
Tokio en Sumatraanse

olievelden
Uit Tokio is een vier leden 'eHende

Japanse missie onderweg naar Indone-
sië voor onderhandelingen over de ex-
plora4ie van olievelden in Noord-Suma-
tra.
Deze velden werden voorheen geexpioi-
4eerd door de Kon- Shell- He 4 is de be-
doeling da 4 zij nu worden overgenomen
door een combinatie van een Japanse
maatschappij en de Nationale Indone-
sische Petroleum Maatschappij-
De onderhandelingen die nu zullen be-
ginnen, moesten enkele jaren lang keer
op keer worden uitgesteld-

Zeerecht conferentie

Op de zeerechtconferentie in Geneve
hebben de Ver- Staten voorgesteld de
breedte van de territoriale wateren vast
te stellen op zes zeemijlen.
Daarop zou dan moeten aansluiten eer
even brede visserijzone
In die zone, aldus he* Amerikaans*
voorstel zouden landen, waarvan de vis
serschepen er de aêgelopen vijf jaar ge

regeld kwamen, het recht moeten heb-
ben er te blijven vissen-
De vangsten mogen evenwel he4 jaar-
gemiddelde van vijf jaar nie' teboven
gaan-

Tuinbouw tentoonstel„Floriade”

In Rotterdam word' de laatste hand
gelegd aan de grote internationale 'vin
bouw4entoons4elling "Floriade" die mor-
gen word geopend Een van de laa'-s'
binnengekomen zendingen is ui' Israe1
overgevlogen voor een afdeling "bloe-
men en plan'eu ui' de bijbel"- Tegelijk
met deze zending is een Jemenitisch
echtpaar aangekomen da' op die afde
ling oude handwerken zal uitoefenen
zoa's vlech4- en smeedwerk-
De 'echniek is sinds he begin van de
chris'elijke jaartelling niet gewijzigd-
Vandaag word 4 de grote bloemen enplan4en,collecfie geopend door Prinses
Bea'rix-

Zuid-Afrika onlusten in
Tweede Kamer

In de Tweede Kamer heeft de Socia-
list, sche-fractieleider, mr. Burger, gis-
teren gevraagd of er van de zijde van
de Neder'andse regering een verklaring
kan worden verwacht over de troebeler
in Zuid-Afrika-
De Kamervoorzitter dr- Kortenhors*
deelde mee dat hij hiernaar bij de rege-
ring zal informeren.
Deze uitspraak had de ins4eimming van
de Kamer-

KABINETSKWESTIE IN
NEDERLAND VAN DE BAAN

De Tweede Kamer heeft gisteren de
twee belastingvoorstellen goedgekeurd,
aan het lot waarvan de regering haai
voortbestaan had verbonden-
De voorstellen gaan over een verhoging
van de grondbelasting en de personele
belasting in verband met de op 1 april
ingaande huurverhoging-
De huurvoorstellen werden eerder de-
ze maand al aangenomen, doch de be-
handeling van de belas4ingvoqrste]ler
werd k>en uitgesteld
De K-VP- -er Lucas diende gis4eren eer
motie in om de beraadslaging over de-
ze belastingvoorstellen aan te houden-
Hij vond vrijwel alle andere fracties
tegen zich
Zijn motie werd me' grote meerderheid
verworpen-
Van verschillende zijde is in de Kamer
bezwaar getnaak4 dat de regering aan
deze belastingvoorstellen de kabtne's-
kwestie had verbonden-

Ned. hulp aan
vluchtelingen

In de afgelopen tien maanden heef4
Nederland ruim s/s miljoen gulden bij
elkaar gebracht voor de vluchtelingen-
Dit geld kwam bij elkaar door de hulp
van acties in het kader van het vluchte-
iingenjaar 1959-1960, da' over tw_e
maanden afloop 4.
De regering schonk een bijdrage van 1
en een kwart miljoen gulden-
Twee en een kwart miljoen van de Ne-
derlandse bijdrage is bestemd voor Al-
gerijnse vkK-i*elingen-kinderen
De rest wordt besteed roor vluchtelin-
genkampen en andere soor« hulp

KINDER - MODESHOW FOTO'S zijn
vanaf hedenmiddag 4e bezichtigen bij
HOLLANDIA FILM.

VOOR AL UW SOUVENIRS:
"MARTENS WINKELBEDRIJF"

o-a- brievenopeners, bieropeners, sleu-
*elhangers, blocnotes, leiysls, vorkjes
enz- enz-
KROONDUIF OF PARADIJSVOGEL
UITGESNEDEN OF GEËMAILLEERD.

Dr- J-G. Wes4er hervat prak4ijk me1
ingang van 28 maar' 1960-
SPREEKUREN:
Centraal Ziekenhuis: maandag
Hollandia, 07-30 — 08.00 uur

donderdag 1100 — 1200 uur
Polikliniek te : dinsdtg 0900 uur
Hollandia Binnen
Polikliniek te: Sentani wordt nader aar
gekondigd.

Bij de N-V- Pacific Impor4 Maatschap-
pij te Hollandia is een vaca4ure voor
een accurate kantoorkracht, diploma tij.
pen aanbeveling, sollicitaties liefst via
telefonische afspraak ten kantore tussen
800 — 12.00 uur tel 70 en 71

BELANGRIJKE VHO SELECTIE
WEDSTRIJD

door ver4egenwoordigend Bondselftal
waarvan de opbrengst geheel ten bate
van Spijtoptan'en in Indonesië-
Berg en Dal, Zondag 27 maar 4 aanv
16.30 uur precies-
NORMALE ENTREEPRIJZEN

WEER NIEUWE ENGELSE POCKET
BOOKS GEARRIVEERD PER

"SINABANG"
HAAST U!

BOEKHANDEL "GEBR- TERLAAK"

AUTO TE HUUR GEVRAAGD:
voor Verlofganger- Spoed Dr- De Rooy
tel- Hla- 451-

AANGEBODEN:
Paillard Bolex film-toe.stel, Eumig pro-
jec4or me 4 4oebehoren. Schulze - telf-
-58 Hla-

filmprogramma
REK: M-G-M, presen4eer4 hedenavond
de meest dramatische film

"KRUISPUNT BHOWANI"
met: AVA GARDNER (als halfbloed)

STEWARD GRANGER (a's Kolonel:
I een revo'utie, word 4 ook de liefde

begeerd-
een zeer dramatisch verhaal
"Kruispun4 Bhowani" is geheel in Pakis
tan opgenomen-
Een grote rolbezetting-

In Cinemascope en Color.
Leeft-: 18 j-

ORIËNT THEATER
Vertoont heden 25-3 voor het laatfet

WITNESS TO MURDER"
met Barbara Stanwyck, George i_|an-
ders Gary Mirril-
Een zeer spannende detective film.
Holl- Binnen heden 25-3

"NOT A 8A STRANGER"
met Robert Mltchum, Frank Sinatra-i
(Sentani 26-3: "NOT AS A STRANGER"

DIRECT TE AANVAARDEN:
Philips tropenradio f- 150,— stevige
s4rijkplank f- 20,— Hoover wasmachine
plus wringer f- 250,— Presco'd ijskas'
140 ltr- f- 700,— Koerselman APO
naast Timmerfabriek-

WEEKEIND DIENST 26 — 27 maart
Haven Dr- R- Kummer te 1- 465
Binnen via tel. 21
Weekdiens4 28 maar4 — 1 april
Haven Dr- R- Kummer 4el 465

BEKENDMAKING-VAN~DË CHEF
STADSPOLITIE TE HOLLANDIA

Aan belanghebbenden word 4 hierbij .be-
kendgemaakt dat aan de wach4 van hel
Hoofdbureau van Poli4ie te HOLLAN-
DIA en de Politiepost te HOLLANDIA-
BINNEN lijsten ter inzage liggen van
in het jaar 1959 GEVONDEN VOOR-
WERPEN- Indien deze goederen binnen
ZES MAANDEN door de eigenaren nie'
zijn afgehaald, worden deze openbaai
verkoch4-
PEMBERI TAHUAN DARI KEPALA

POLISI KOTA HOLLANDIA
Bersama mi diberitahukan kepada jan_
berkepenMngan, bahwa pada Kantor
Djaga dari Kantor Polisi Pusat HOL-
LANDIA dan Pos Polisi HOLLANDIA-
BINNEN (KOTA BARU) ada terletak
daftar2 dari BARANG TEMUAN dari
tahun jang lalu (1959)-
Djikalau barang2 mi dalam ENAM
BULAN tidak diambil oleh si empunja
barang2 jtu akan didjual se4jara urnurn


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 70 25.03.1960
	Spanning in zuid-AfriKa duurt voort Barricades worden opgericht
	Croestsjev in Frankrijk Noodzaak internationale verzoening
	FRANSE RICHTLIJNEN IN ALGERIJE
	DAGBOEK VAN MOOS 10 Adviesraad Hollandia wild opengespleten
	HET GESPREK VAN DE DAG
	DE BEVOLKING
	DE ADVIESRAAD
	DE OVERHEID
	VOLKSBEHOEFTEN
	MR- DE RIJKE
	POSITIE KRANT
	SPORT
	Spanje in de Nato
	Seato oefeningen in voorbereiding
	Prachtige zomer stimuleert bierconsumptie
	Kerkdiensten
	Mil. oefeningen op Formosa
	Stichting „Hulp aan Nederlanders in Indon.”
	Intern. Persinstituut bespreekt persvrijheid
	Scherpe aanval op Israel
	Tokio en Sumatraanse olievelden
	Zeerecht conferentie
	Tuinbouw tentoonstel „Floriade”
	Zuid-Afrika onlusten in Tweede Kamer
	KABINETSKWESTIE IN NEDERLAND VAN DE BAAN
	Ned. hulp aan vluchtelingen

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4


