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Situatie in zuid - Afrika
Kordon om Negerwijk

Orde en Rust dienen gehandhaafd, zegt Premier
In Zuid Afrika hebben gistermorgen

vrosg 3000 man van leger en marine
een cordon getrokken rond de Kaap-
stadse negerwijk Langa en Nianga.
Niemand mocht de wijken in of uil
gaan. Enige tijd te voren waren de we-
gen naar Nianga afgeze'.
De minister van Justi'ie, Erasmus kon-
digde eerder de nood'oes'and af vooi
80 arrondissementen.
Tevoren waren 150 leiders van politie-
ke organisaties en vakbonden gearres-
teerd. Een van de arrestanten was de
voorzitter van het Afrikaanse Nationale
Congres, Lukili.
Zodra het nieuws van de arrestaties be-
kend werd liepen in Langa duizenden
A_rik_r.cr. k hu^ uk dn »ïij
Lutuli eisten.

Vandaar trokken zij op naar Kaaps'-ad
In he parlement verklaarde premiei
Verwoerd dat orde en rust zouden wor-
den gehandhaaft zonodig met hulp var
het leger.

In de veiligheidsraad hebben de Afri-
kaanse en Aziatische landen scherp
kritiek geleverd op de gebeurknisser
in Zuid Afrika van de afgelopen week.
De leden van de raad hadden met alge-
mene stemmen tot het houden van he1
debat besloten.

Croestsjew in Parijs

Sovjet premier Chroestsjev keerde gis
teren van zijn rondreis door Frankrijk
in Parijs terug.
Op het buitenverblijf van de presiden1

even buiten de hoofdstad zal hij nog
enkele dagen doorbrengen voor het voe-
ren van besprekingen. Om hiervoor 'ijd
te winnen heef' Choestsjev zijn reis-
schema bekort.
In overleg zullen naar wordt aangeno-
men de belangrijkste punten zijn: ont-
wapening, de kwestie Du'tsland en Ber-
lijn en de betrekkingen tussen Oost en
West. Mogelijk komt Dok de kwestie var
de kernproeven aan de orde.
Dit zal zeker het geval zijn wanneer
Frankrijk deze dagen de verwachte
tweede proef-explosie kit uitvoerim
brengt.

Engelse Prijs ten doop

Prins Andrew van Engeland, de jong-
ste zoon van he4 Britse koningspaar zal
op 8 april worden gedoopt*
De plechtigheid zal in Buckingham Pa-
lace worden verricht door de aartsbis-
schop van Canterbury.

Vliegdekschip „Karel Doorman” met 1800 min
na mel te Hollandia verwacht

H.M. "Karel Doorman" heeft een be-
manning van 1300 man en is met efen
tonnage van ongeveer 20.000 ton het
grootste schip van de Nederlandse ma-
rine. Het vliegdekschip heeft gen bewa-
pening van 10 mitrailleurs van 40 mm
tegen luchtdoelen. Over het aantal en
het type vliegtuigen dat dit grote schip
zal meevoeren op zn reis naar het ver-
re Oosten is nog niets bekend. Het schip
werd in 1945 onder de naam JLM.S.
"Venerable" in dienst gesteld bij de
Enge. se marine, waarna het in 1948
overging naar de Nederlandse marine

die er de naam "Karel Doorman" aan
gaf. In de jaren '55-'5B onderging de
"Karel Doorman" grote moderniseringer
waarbij vooral aandacht werd besteed
aan het vliegdek.

De beide begeleidende onderzeeboot-
jagers die deel uitmaken: van het smal
deel zullen schepen van het modernste
type zijn met aan boord ieder ongeveer
250 man, zodat het totaal aantal men-
sen dat aan dit vlagvertoon van de Ne-
derlandse marine zal deelnemen onge-
veer 1800 zal bedragen.

Conferentie kernproeven
Toezicht is moeilijkste punt

President Eisenhower .heeft verklaarc
d.'i1 de termijn die hij de Russen zal
aanbieden om kleine ondergrondse kern
proeven vrijwillig op k schorkn niet
langer zal zijn dan tot het einde van
zijn ambtsperiode.
Dat i S 20 januari volgend jaar.
De president wil zijn opvolger n.l. nie*
binden aan een door hem gemaakte af-
spraak. Eisenhower gaf deze toelichting
op het dinsdag gegeven communiqué na
zijn gesprek met de Britse premier Mac
Millan in Camp David.
Hij zei verder van mening te zijn da'
het moeilijkste punt bij een verdrag

over het beëindigen van kernproeven de
kwestie van het toezicht zal zijn.
Op de komende topconferentie hoopt
Eisenhower daarover het met de Russen
eens k worden.

Engeland tegen
Euromarkt

Volgens onofficiële kringen in Was-
hington heeft de Britse premier Mact-
Millan ernstige bezwaren geuit tegen
de economische integratie van Wes'
Europa en de politieke gevolgen daar-
van. MacMillan zou tegenover Ameri-
kaanse ambtenaren hebben verklaard
dat de vorming van de Euromarkt zijh
land een jaarlijks verlies zou berok-

kenen van een tot tWee miljard gul-
den.

De Britse premier heeft daarbij de mo-
gelijkheid aangeroerd dat Engeland zijn
uitgaven voor hel handhaven van troe-
pen in West-Duitsland zal verminde*-
ren. Engeland zal bovendien wellicht
moeten overgaan tot discriminatie van
importen uit he 4 dollargebied. Volgens
deze berichten heeft MacMillan zich ook
bezorgd uitgelaten over een mogelijke
herleving van het Nationaal Socialisme
in West-Duitsland.
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Debat over N.G. in Tweede Kamer
Nederl. taak slechts tijdelijk

De Tweede Kamer heeft dinsdag een
begin gemaakt met het algemeen deba'
over Nederlands Nieuw Guinea op ba-
sis van de begroting 1959, ontwerp wij-
ziging bewindsregeling, begro'ing Ko-
nijnenburg, verslag parlementaire mis-
sie 1957 en verslag eensuur-commissie
Spreker de Graaf van de Katholieke
Volkspartij verklaarde dat zijn fractie
met vertrouwen het beleid van minister
Toxopeus en staatssecretaris Bot tege-
moet treedt. De wijze waarop is opge-
treden in de censuurkwestie versterk'
dit vertrouwen.
Hel deed de spreker pijn dat gouver-
neur Van Baal een "verdiend verwijt"
moest keffen, omdat de heer Van Baal
zich "een kerel" heeft getoond. Hij ver-
klaarde dat de fractlie moeilijkheden
heeft bij de aanvaarding van het cen-
suur .apport, maar de regoring wei.'
meer van de achtergronden.
Hij vroeg zich echter wel af of he4
juist was mr. Van Beek *e ontslaan
met onthouding predikaat eervol. Hoe
staat he4 echter met de rechkpositlie
van het overheidspersoneel op Nieuw
Guinea. Spreker meende dat deze zaak
van het begin af verkeerd is betvant-
deld. Er moet zijns inziens splitsing
komen in deze zin, dat men enerzijds
krijgt een blijvend op Nieuw Guinea
georiënteerd deel en een niet blijvend
deel.

Er zal wel geen verschil van mening
zijn over he beleidsdoel, dat erop ge-
richt is de bevolking zodra mogelijk
zelf over politieke status te doen be-
slissen.

Financiële en culturele offers van Ne
derland zullen echier groter moeten
worden. Er moet duidelijk gesteld woi
den dat de Nederlandse krak in Nieuw
Guinea tijdelijk is. Er is behoefte aan
een actie-programma. Plannen van al-
gemene aard en met een urgentie ka-
rakter heeft men tot dusver. nog teveel
gemist in Nieuw Guinea.

Spreker gaf in overweging of het nie'
goed zou zijn he beperkte wijzigings-
onkverp bewinds-regeling krag te ne
men om he land een onderdeel te doen
zijn van de nieuw samen k s'kllen
bewindsregeling.
Een duidelijke regerings-uitspraak is
gewenst of Indische Nederlanders op
Nieuw Guinea kunnen werken. Maat-
regelen zijn gewenst inzake het fei.
dat radio Ambon en radio Indonesië
de Nieuw Guinea ether beheersen.

De heer De Graaf toonde zich lichte-
lijk teleurgesteld dat samenwerking me
Auskalië zo moeizaam van de grond
komt. Tenslotte wenste de fractie gorus'
gesteld te worden inzake de Nieuw Gu:
nea defensie- Me' de oprichting van he
Papoea-bataljon wordt b/et defensie-
probleem niet opgelost, meende hij.

Spreker der communisten, die heer
De Groot wilde we*en wa* er sleurde
fï_e* de "nieuwtjes" die da lieer Va.i
Beek ui' geopende brieven haalde er
wat de eensuur-commissie terzake heef'
gedaan. In Nieuw Guinea meende hij
verder/ heers' een koloniaal bewind
van het ergste soort. Ook de maatrege-
len van de regering dragen het stempel
der koloniale traditie.

Voor de Christelijke Historische Unie
sprak de heer Van de Wetering, die

zorgvuldige begrokngsbewaking bepleit-
te. Een zekere temporisering en meer-
jarenplan kunnen zijns inziens nodig
zijn. Hij mis'e 'ot dusver plannen 'en
♦anzien van de s'edebouw. Hij sugge-
reerde het invoeren van tweejarige be-
grotingen en brak een lans voor decen-
tralisatie.

Teveel Nederlands geld gaat nog naai
de administratieve kant. " Zodoende
komt men in de knoei met het ambte-
naren-apparaat. De fractie is geschok'
door subsidie aan de katholieke pri-
maire middelbare school in Hollandia
De autoriteikn in Nieuw Guinea voerei
schoolpolikek die de toets der kritiek
niet kan doorstaan, er zi' geen duide-
lijke lijn in, het beleid is niet krachtig
genoeg waardoor missie en zending na-
deel ondervinden. Hij overweegt de uit-
spraak van de Kamer indien het rege-
rings-ankvoord niet bevredigend is.
Ook deze fractie-leider eerde dr. Van
Baal als gouverneur. Hij vroeg duide-
lijke uitspraak van de regering over
he 4 plan van minister Klompè inzake
overbrenging van Keiezen naar Nieuw
Guinea. Over de defensie van Nieuw
Guinea was hij niet gerust, hij verze<"-
te zich nie' tegen wijziging van de be-
windsregeling al betwijfelde hij of de
Papoea bevolking er gelukkig mee zal
zijn en verklaarde tenslotte wenselijk
'e achkn dat spoedig weer een parle-
mentaire missie naar Nieuw Guinea
gaat.

De Partij van de Arbeid-spreker Dr
Kadt- zei dat het streven naar zelfbe
schikking in Nederlands Nieuw Guinea
moet komen tot een s'reefda'um. De
staatssecretaris heeft ihans wel gezegd
een dergelijk beleid voor ogen k heb-
ben, maar mat zijn in deze criteria.
De internationale toestand maakt deze
kwestie dringend- Wil men Nederlands
Nieuw Guinea eerst geheel onder Nef
derlands bewind brengen? Dit vraagt
een periode van 15, 20 of 25 jaar. Maar
dan kan men een ander criterium stel-
len: men kan dan zeggen dat hel dan
zelfstandig is; de wereld kan leven.
D&armee kunnen generaties gemoeid
zijn. Mr. De Kadt wilde liever uit-
gaan van criteria in Nieuw Guinea zelf
en hierbij moet men de Papoea's vn
kuststreken en centra als maatstaf ne-
men. Men moet in dergelijke gevallen
naar de voorhoede kijken.
Er bestaat overigens in Nieuw Guinee
ernstige ontevredenheid op sociaal ge-
bied, de demonstraties in Sorong waf
meer dan een_sociale demonstratie. Men
beklaagt zjch over het gebrek aan wer-
kelijke belansslellin? de regering
Er is meer aan de orde dan alleen
maar vakverenigings-actie. De heer De
Kadt stelde een periode van ken jaai
als maximum waarin Nieuw Guinea
rijp zal zijn voor zelfbeschikking.

Hij vroeg nadere uitspraak over de
suggestie van een Melanesische unie
Naar zijn mening is een Nieuw Guinea
raad nodig. De economische kwestie i;
noodzaak maar politieke hoofdzaak, wa;
zijn oordeel.

De vergadering word 4 voortgezet.
Heden zal de regering antwoorden.

Huurwet in Eerste
Kamer aangenomen

In een wedloop me' de tijd heeft de
Eerste Kamer eergisteren zijn flat ge-
geven aan de regeringsvoorstellen to'
verhoging van de huren.
Hoewel de senatoren tijdens de debatten
herhaaldelijk protesteerden tegen de
laatste indiening van het wetsontwerp
waardoor ze naar hun mening te weinig
tijd voor een gedegen bestudering had
den haalde het wetsontwerp tenslotte
de gevraagde goedkeuring met 35 tegen
17 stemmen.
De grote haast die de regering achter de
.huurwet heelt geze* houdt verband
met haar wens om de huuverhoging
nog met ingang van 1 april k doen in-
gaan.
Vrijwel alle huizen in Nederland, m*e'
uitzondering van de nieuwste en de ouc?
ste worden dan twintig procent duurder
met compensatie van voor de werkne-
mers een loonsverhoging van 2V2 pro-
cent.

Prinses Irene opent
„Keukenhof”

HKH Prinses Irene opende eergiste-
ren de nationale bloementen'oonstellinr
"Keukenhof" in Lisse.
Het zal de elfde keer zijn dat de poor-
ten van "Keukenhof" opengaan bij he
begin van een nieuw bollenseizoen.
In de kassen staan al honderden soor-
kn tulpen in bloei, krwijl op de velden
de eerste narcissen al bloeien en andere
soorten bloemen een kleurtje beginnen
te krijgen. In de komende maanden zul
len zeven bollen-gemeenkn weer aller
lei festiviteiten organiseren om de
stroom van bezoekers k vermaken
Het bekende corso van de bloemen-drie
ling Hillegom, Lisse en Sassenheim
heeft plaats op 23 r^ril. Het vorig jaar
bezochten rond ©50.080 mensen "Keuker
hof, waarvan iets meer_ dan de helft
afkomstig was van het' buitenland.

Kapitaalsvlucht uit
Kongo

Wederom stammen
oorlog

In Ruanda Urundi zijn volgens in
Brussel ontvangen berichten weer on-
feisten uitgebroken, tussen de leden van-
Bahoekie en de Watoesistammen.

Deze stammen zouden de afgelopen
twee weken eikaars dorpen voortdu-
rend hebben overvallen. De politie heeff
een plunderaar doodgeschoten en ze-
ventig van hen gearresteerd.
De Belgische regering heeft de maaiS-
regel afgekondigd om de kapitaalvlucrr'
uit Belgisch Kongo tegen te gaan.
Voortaan zal cle opbrengst van de uit-
voer van de Kongo meer naar dit ge
bied moeten worden overgemaakt. De
vlucht van kapitaal uit de Kongo, heef'
vooral in de eerste maanden van di'
jaar. grote afmetingen aangenomen. Ge-
i-cfamd wordt dat sinds begin van di*
jaar rond 300 miljoen gulden ui*_Kongc
is leiu__ckukken.

Volgens de Belgische regering zouden
het vooral de par^iculierjen zijn die
een kapitaalsvlucht uit Kongo veroor-
zaken en in mindere mak het bedrijfs-
leven. In financiële kringen in België
is men he4 met deze opvatting niet eens
omdat in dat geval de parkkulieren da-
gelijks tientallen miljoenen guldens-
naar België zouden moeten hebben ovei
gemaakt.



1. Rooms Katholieke P.M.S. te Hollandia.

Het wekt verwondering, da 4 de des-
tijds in Protestantse kringen gerezen
verontrusting omtrent het verlenen var
subsidie aan een Rooms Katholieke P
M.S. k Hollandia nog bestaat, aange-
zien deze subsidieverlening op zakelijke
gronden volkomen gerechtvaardigd mat

heien. Immers de vestiging te Hollandie
van de eerste Rooms Katholieke P.M.S
in Nederlands Nieuw Guinet stoelt op
de overweging, dal Hollandia juist dooi
haar karakter van hoofdstad speciale
faciliteiten biedt, welke andere plaatsen
in Nederlands Nieuw Guinea ten ener
male missen, zij het alleen reeds de mo-
gelijkheid van contact met andere in-
stituten van gelijk niveau zoals de P
M.S van de Zending der Nederlandse
Hervormde Kerk. de Opleidingsschool
voor Inheemse Bestuursambtenaren, de
Politieschool, de opleidingen voor ver-
pleegster (verpleger) en landbouwbe-
ambte, de Zeevaartschool e.d., instituten
die alle op dezelfde grond hun aanwe-
zigheid in Hollandia rechtvaardigen.

Door het nationale karakter van de
hoofdstad kan he provincialistisch ka-
rakter van de opleiding in andere plaat-
sen enigszins worden gecorrigeerd, ter-
wijl tenslotte de opleiding in Hollandte
de leerlingen enigermate vertrouwd
maakt met hun mogelijk toekomstige
werkomgeving.

Wij kunnen dan ook begrijpen, da'
de Zending haar eerste P.M.S. in 195C
niet opende in Biak of 'Seroei, doch
in de hoofdstad Hollandia.
2. Kansen voor het Katholieke en Protestantse

kind.
De 23 ondertekenaars van de open

brief achten het verlenen van subsidie
aan een tweede Rooms Katholieke P.M
S. (te Merauke) in strijd me* de eisen
van een rechtvaardig subsidiebeleid er
trachten dil met cijfermateriaal te ad-
srtueren. Zij bedienen zich hierbij var
getallen, waaruit zou blijken dat van
de abituriënten van de aan de Zendinr
toevertrouwde Vervolgscholen en Lage-
re Scholen B. slechts 48"/ o in de gele-
genheid wordt gesteld voortgezet con-
fessioneel onderwijs te genieten, ter-
wijl di4 percentage voor de overeenkom
s-tige Missiescholen 67 zou bedragen. E-
mcn concludeert hieruit tot een achter-
stelling van het Protestantse kind.

De open brief van de 7^ lijd* Qan he
euvel van onvullcJigiieid. Jatgeiiê waai

niet over gesproken wordt is evenwe'
van eminent belang voor de beoorde-
ling van het sutosidllebeleid van het
Gouvernement en voor de beantwoor-
ding van de vraag of er werkelijk wel
sprake is van een achterstelling van he
Protestantse kind voor wat bekert zijr
kaosen op voortgezet onderwijs-

Waaneer men het gehele onderwijs-
stelsel en de spreidirig van he* scho-

Guinea in aanmerking neemt, dan ko-
lenveld over geheel Nederlands Nieuw
men de navolgende punten naar voren
a. Aan de Noordkust van Nederlands
Nieuw Guinea heeft het Gouvernement
Openbare Muloscholen opgericht te Ho'
landia, Biak en Manokwari.
Aan de Mulo te Hollandia is een brug-
klas verbonden, bedoeld om voor LSB-
abiturienkn de sprong naar de eerste
klas van de Mulo mogelijk k maken
Ook Manokwari en Biak zullen in de
toekomst een dergelijke brugklas krij-
gen, zodat ook daar de LSB-abiturien
ten de Mulo zullen kunnen volgen.
Aangezien aan deze scholen geen in-
ternaten zijn verbonden en zij derhalve
voor ter plaatse wooHachtige kinderen
bedoeld zijn betekent de situering van
deze scholen aan de Noordkust 'n groot
voordeel voor het Protestantse kind.
Het Katholieke kind heeft in deze nie'
dezelfde kansen. In de steden aan de
Noordkust is he* aantal Katholieke
LSB-abituriënten zeer gering, terwijl
aan de Zuidkust waar wel vele Katho-
lieke LSB-leerlinsen zijn, het Gouver-
nement er niet toe is overgegaan een
Muloschool op te richten.

b. Te Sorong is een Gouvernements-
PMS: deze wordt slechts door enkele
Katholieke leerlingen bezocht, verreweg
het grootste gedeelte van de leerlingen
is van Protestantse huize fin september
1959 werden 16 Protestantse en 3 Ka-
tholieke leerlingen kit de eerste klas
toegelaten)

Ook de situering van deze school-zon
der internaat, in het overwegend Prote-
stantse Sorong-bekken* een voordee'
voor het Protestantse kind.

Rekening houdende met de te Hollan
dia en Sorong bestaande grotere kansen
op voortgezet onderwijs voor Protestan'
se LSB-abikiriënkn, dient het door de
ondertekenaars genoemde aantal plaat-
sen van 250 tot ca. 295 te worden verf
hoogd en stijgt het door hen genoemde
percentage van kinderen e»p Prnks'ant-
se voedingsscholen van 48 tot 56 welk
percentage nog verder zal stijgen wan-
neer ook aan de Mulo te Manokws«ri
en Biak een brugklas zal worden ver-
bonden.

c. De open brief gewaag' van de 140
plaatsen voor het voortgezet Missieon-
derwijs, waarvoor aan het einde van
het schooljaar 1958/1959 slechts 208 can-
didaten waren? zodat 67% van de adiki-
riënten van Missiescholen voortgezet
Missieonderwijs zou kunnen volgen.
Bij de beoordeling van dit percentage
dient men k bedenken, dat in Zuid-
Nieuw Guinea de VVS te Kaimana i?n
de tSB te Thanah Morah in 1960 en
1961 abituriënkn zullen gaan afleveren
Deze scholen zijn in de open brief wel
vermeld als voedingsflscholen, doch
zonder bijrekening van de abituriënten
van deze scholen in de komende jaren.

Bij de berekening van de percentage
is men in de open brief dan ook te veel
uitgegaan van de situatie in het jaal
1959, welke bij een' prognose van de
toekomstige sterkkverhoudingen dooi
de _feikn zal worden .achterhaald.

Het aantal van Katholieke scholen
afkomstige candidaten voor voortgeze'
onderwijs zal ïn 1961 door _de aflevering
van de twee genoemde scholen met ca
dat jn de gelegenheid kan worden ge-

40 stijgen. Het percentage abituriënten
steld voortgezet onderwijs volgen za!
daardoor alleen reeds van 67 *o* 57 te-
rugvallen.

Waar de open brief op een verhoudinr
wijst van 48:67%, hebben wij in het
voorgaande aangetoond, dat deze pereer
tage ten rechte 5t3 en 57 bedragen wan-
neer men het gehele scholenveld in aan-
merking neemt en de naaste toekoms'
bij zijn berekeningen bekek*.

Aansluitend op deze conclusie lijk'
een verdere wijziging in de percentage-
verhouding in de lijn der verwachtin-
gen te liggen indien men de ontwikke-
ling van het door Zending en Missie ge-
geven dorpsonderwijs onderling, verge-
lijkt zo bedroeg in 1956 het totaal aan-
tal kinderen op door de Zending respec
tievelijk de Missie beheerde dorpsscho-

len (gesubsidieerd en ongesubsidieerd
22531 tegenover 15543. terwijl deze geta1

len voor 1959 sterk ten gunste van het
Katholieke Dorpsonderwijs waren ge-
wijzigd, n.l. 22633 bij de Zending tegen-

over 20319 bij de Missie. Voor de naas-
te toekomst is een voor de Missie nog
gunstiger getalsterkte k verwachten.

Wij zullen de laatsten zijn om te stel-
len, dat het Openbaar Onderwijs de ge-
ëigende vorm van onderwijs is voor het
Protestantse en het Katholieke kind
doch menen met nadruk te moeten wij-
zen op de ontwikkelingskansen, die di'
onderwijs *0t nu toe geboden heeft aan
het Protestantse kind.

Van een achter-telling van het Prote-
stante kind is bij het huidige subsidie-
beleid geen sprake geweest, terwijl an-
derzijds de kansen van het Katholieke
kind niet z0 gunstig zijn als de onderk
kenaars van de open brief stellen.

Katholiek Wederwoord in
schoolstrijd

Na de open brief van de Evangelisch
Christelijke Kerk aan de minister var
Binnenlandse Zaken, verzond het Co-
mité "Katholiek Beraad" een weder-
woord aan de minister dat w ij hier-
onder laten volgen:

Ons bepalend tot een zakelijke be-
spreking van het in de open brief ge-
wraakte subsidiebeleid, willen wij de
volgende punten onder Uw aandacht
brengen.

Kerkdiensten
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag 3 april 1960

HOLLANDIA
Panluskapel 8.30 uur Ds. J. Drost.
Kloofkerk 18.30 uur Ds. K.A. Schippers
Chr. Mil. Tehuis 8.45 uur D. A.M. Mid-
dag.
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 8.30 uur Ds. W. Sirag

Nieuwe Kerk 1700 uur Ds J. Drost.
2|entani 10.15 uur Ds W. Sirag.

3. ROOMS KATHOLIEKE P.M.S. te
MERAUKE.

Ingestemd kan worden met de in de
open brief geponeerde stelling, dat de
kerkelijke indeling van Nederlands
Nieuw-Guinea in twee vicariaten en eer
prefectuur niet de basis kan vormen
voor de spreiding van het scholenveld

Indien desondanks gepleit wordt voor
de oprichting va» een Rooms Katholie-
ke P.M.S. k Merauke, dan geschied'
zulks op grond van de overv/eging, dat
in de Bestuursafdeling Zuid-Nieuw
Guinea een achterstand dien 4 k worden
ingehaald teneinde te voorkomen da'
deze Afdeling tot een onderontwikkeld
gebied binnen een onder-ontwikkeld ge"
bied devalueert.

Elitevorming mag nie4 tot het Noor"
den en Westen van Nederlands- Nieuw
Guinea beperkt blijven. Ook Zuid
Nieuw Guinea dient in de snelle ont-
wikkelingsgang der autochtone bevol-
king volwaardig te kunnen deelnemen.

(vervolg op pag 4*



De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken Luns, die eergisteren ui'
Parijs in Nederland terugkeerde zei op
de door MacMillan geui'e bezwarer
geen commentaar 'e kunnen leveren.
Wel was het hem bekend da' Engeland
zich kgenover de versnelde invoeren
van de Euromarkt bezorgd maakt, zowe1
in de economische als de politieke con-
sekwenkes. Minister Luns kwam juis'
terug van besprekingen waar gepro-
beerd wordt een brug te slaan tussen de
zes Euromarktlanden en de zeven var
de Vrijhandeszone. Hij zei evenwel vooi
juli geen definitief resultaat te ver-
wachten. Op die datum zouden de ondei
linge tarieven binnen de Euromarkt vo'
'pgeeTJOA uap.iom. uotjsjSjooa ap suog

Ook van Katholieke zijde word' de
behoefte van de Zending aan mr
ciliteikn op het stuk van voortgezet cor
fessioneel onderwijs als reëel erkend.

Indien het Gouvernement van Neder-
lands Nieuw Guinea echter slechts éér
P.M.S. aan het bestaande viertal kar
toevoegen, is er geen keuze: de~e vijfde
PMS dient in Merauke k worden ge-
vestigd.

N.s. het Comité Katholiek Beraad
W.g. Mr. H.J.G. Davids

Voorz.
J.C.M. Bakke-

Secr.

Laatste nieuws
Ministers van Defensie

vergaderen in Parijs
In Parijs begon gisteren een twee-

daagse bijeenkomst van de ministers
van Defensie van de NATO-landen.
Bovenaan de agenda staat de kwestie
van de buitenlandse oefenterreinen.
Naar verwacht wordt zullen de minis-
ters proberen hiervoor een gemeenschap
pelijke regeling te vinden. Verder kom'
een Amerikaans voorstel aan de orde
om de Europese NATO partners eer
grotere bijdrage te laten leveren in de
defensielasten.

Verboden toegang tot
Fr. atoom proefterrein
De Franse regering heeft de lucht-

vaarknaa'schappijen gewaarschuwd da'
me' ingang van giskren de Franse
a'oom proefterreinen in de Sahara ver-
boden gebied zijn.
Eenzelfde waarschuwing werd uitgege-
ven voordat de eerste Franse atoombom
in de Sahara tot ontploffing werd ge-
bracht.

Leiders ondergrondse
Org. in Indonesië

gearresteerd

De Indonesische Legervoorlichtings-
dienst heeft de arrestatie bekend ge"
maakt Van de leider van een opstandi-
ge organisatie die de hoofdfiguur zou
zijn geweest bij de straaljager beschie-
ting van de presiden*ele paleizen in Dja
kar4a en Bogor.
Het is Samuel Krundang van de orga-
nisatie Manggoei. Hij zou ook betrok-
ken zijn bij de mislukte aanval op de
cavallerie kazerne in Bandoeng begin
dezer maand.

Onder'rouwd:
H. ROOS
M.M- DE LEEUW

Huwelijksvoltrekking 6 april 1960 k^
16.30 uur ten kantore van het H.P.B
Kerkelijke huwelijkssluiting in de Ka-
thedrale kerk Noordwijk te 17.15 uur
Hollandia — Sydney

Ondertrouwd:
B.H. BREUER

en
E.W. VAN HEUSDEN

Hollandia 5 april 196*
A.P.O. Complex
Met grote blijdschap geven wij kennis
van de geboork van onze zoon

ANTON GUSTAAF
A.R. Drinhuyzen-Smitfi
Joyce
Hollandia. 27 maart 1960

Alle bekenden een goed verblijf en suc-
ces gewenst.
R. Blom en J. Gosewehr.
a/b. M.S. "Borneo"

ATENTIE! ATENTIE'

Op zaterdag 2 april verkrijgbaar bij he
"INDISCH RESTAURANT"

sa'e ajam, saté kambing, saté babi, goe-
ie kambing, sok> ajam en overheerlijke
Bandrek-
U zult goede waar krijgen voor Uw geld
Bestellingen boven de f 10,— worden
thuis bezorgd.

"INDISCH RESTAURANT"
(ex toko Imbie) Imbie terrein

Kario/ De Vijver

"Winkel 5f
heef* ontvangen met m.s. "BORNEO"

assortiment van de nieuwste japonskif-

fen, effen corduroy, pet'icoats in vel-

schillende kleuren, onbreekbare dames-

m heren kammen, scharen.

.RIJSVERLAGING
heren en jongens ondergoed

10e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN

Vorig saldo f. 11514,74
De Veerman f 250 —
Colleck Mil. Tehuis f 47,44
Lijst Veerman (0011) f 35 —
Joop v/d. Berg f 25 —Lijst Telegraafkantoor
(E- Abbink 0039) f 95 —
Totaal f 11967,18

Te koop: 1 linnenkast 3 delig; 2 linnen
kasten 2 delig, 1 rottan theetafeltje; 1
ladetafeltje, 1 fan, 1 heren Tweed jasje
maat 48, 12 persoons eetservies, 1 salon
tafel, 1 schrijfbureau, leeslampje, 1/
veldbed, 2 nachtkastjes.
t.e.a.b., Mevr. De Munter
Van Hasselktraat, Noordwijk

WEEKEINDDIENST 2-3 APRIL 1960
Haven dr. A.P. Nelemans *elf. 360
Holl-Binnen dr. J. ten Brink kif 94

WEEKDIENST 4-8 APRIL 1960
Haven: dr A.P. Nelemans telf 360

(vervolg van pag 1)
filmprogramma

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 1-4 voor het laatst
"INDIAN FIGHTER"

in cinemascope en technicolor
met Kirk Douglas, Elsa Marknelli en
Walkier Matthau.
Keihard als "Shane", hevig als "Ree(
River", dramatisch als "High Noon"
Een Western zonder weerga.
Zaterdag 2-4 en zondag 3-4
Première van de grote piraknfilm:

"PIRATES OF TRIPOLI"
met paui Henreid, Patrieia Medina er
vele anderen.
Sensationele heldendaden, spanning er
avontuur.
Holl.-Binnen heden 1-4: "HORISON'S
WEST" met Rock Hudson.
Holl.-Binnen morgen 2-4: "THE IN-
DIAN FIGHTER" met Kirk Douglas.
Sentani morgen 2-4: "SHE PLAYED
WITH FIRE" met'Arlene Dahl.
REK vertoont hedenavond de Maleise
film:

"TANGISAN IBU"
(OP MOEDERS SCHOOT)

Zaterdag 2 april: De spannende Wes-
ternfilm met Glen Ford

"THE FASTEST GUN ALIVE"

nJOSStf heeft tmtyan°en :
dames schoenen, plastic a/d meer, sof
fen, badhanddoeken, corsa .es, knor,'r".i
citiroenpersen, mat'en en diverse anderi
artikelen.

OPENING VHO COMPETITIE 1960

POMS — EDO
Zondag 3 april, Berg en Dal Aanv. 16.3C
CONCOURS VOOR FLUITORKE^TEN
Zaterdag 2 april k 20.00 uur in het
ZIGO-gebouw *e Holiandia-Binnen
Toegangskaarkn a f 1,50 aan de zaa 1

of in voorverkoop bij:
C. Deda, bestuurskankor Sentani; A.H
Prins *e Holiandia-Binnen; D.R. Maury
te Hamadi; K. Warikar te Ifar; A. Man-
dosir, Centraal Ziekenhuis; L. Ajamise-
ba te Joka.
De opbrengst is bestemd voor de uit-
zending van de VBH en VHO voetbal-
teams naar Port Moresby.

TENNISVERENIGING HOLLANDIA
Gewijzigde speeldagen m.i.v. 4 april 196f

Groep A: Maandag — Donderdag
Groep B: Dinsdag — Vrijdag

Groep C: Woensdag — Zatjerdag

fycomtifts
ZIGO. Zondag 3 april de kinderfilm
"DE RODE PIMPERNEL" Entree kin-
deren f 0,75; volwassenen f 1,— Aan-
vang 18.30 uur
Te koop: Rembr. Pastels, Pocketbooks
studieboeken, tussen 5 en 7 u. n-m.
Mulder, Sentaniweg hoek Netarsk. Ho'
landia-Binnen.
Te koop: moderne eethoek. Dok VIII
landzijde 4205

(vervolg van pag 3)
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