
NIEUWGUINEA KOERIER
Wm onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea__ JJ-J

2e JAARGANG NO. 86 WOENSDAG, 13 APRIL 1960

De beun aan Fadel Gastro
opstandige beweginginCuba

Premier Fidel Castro van Cuba bezoek 4 vandaag de provincie Oriente,
waar hij destijds een rlevo!u4ie tegen president Batista begon en waar nu eer
rebellie aan de gang is tegen zijn, bewind.

Een ondergrondse organisatie var
vroegere volgelingen van de Cubaanse
premier Fidel Castro drong er bij d;
bevolking op aan de wapens op te nej-
men tegen de huidige regering en de
democratie op Cuba te herstellen.

stel deed een he4zelfde verzoek. De viei
Cubanen zijn in hechtenis genomen.

De correspondent Van de "New Vork
Times" in Havana meld 4 da 4 de orga-
nisatie die de beweging voor na4ionaa)
herstel leidt, in haar programma he
Cubaanse volk waarschuwt zich niet te
laten gebruiken door he 4 internationaal
communisme. Gemeend wordt dat deze
verzetsbeweging de belangrijkste is die
zich tegen het bewind van Fidel Castec
verzet sinds het regiem van Batista
omver weid geworpen.
De opstendelingen zouden volgens som
mige berichten een aanval hebben ge-
daan op een legerpost bij El Oebero.
Hun aanvoerder zou zijn Manuel Bea
ton, een van Cas4ro's vroegere officierer
die onlangs uit de gevangenis is onl4
snap 4. Hij za4 vast in verband me 4 een
moord op majoor Chri^Mno Narango
vorig jaar oktober tijdens de aanval
op een legerkamp bij Havana.

Drie leden van de Cubaanse luch*'
vaartmij. hebben na de landing met
een passagiersvliegtuig in de Amerikaar
se stad Miami om politiek asyl gevraagd
Van de vijftien passagiers van he 4 tee

Indon. dagbladen
verboden

De militaire autoriteiten in Djakar4a
hebben drie in de Indonesische hoofd-
stad verschijnende dagbladen een re-
primande gegeven wegens hun commen-
taar op het door president Soekarno ge-
formeerde parlement.
De gewraakte commentaren zouder
volgens een militaire woordvoerder aar
leiding kunnen geven tet verstoring var
de openbare orde en nationale eenheid
De drie kranten zijn: de linkse "Bin-
4ang Timoer", de na4ionalis4ische "Pe-
moeda" en de" Soeloeh Indonesia".

Z.Afrika blanken moeten zelf
werken zegt minister Erasmus

De Zuid-Afrikaanse minister van Jus
titie Erasmus is van oordeel dat de pc
"lilie versterkt moe 4 worden om de
vredelievende Bantees in de steden te
beschermen. Di 4, zei hij, is een van de
vele lessen die de gebeurtenissen van
de laatste tijd hebben geleerd.
Erasmus pleitte verder voor een dras
*iscbe herziening van he 4 stelsel varf
goedkope Bantoearbeiders van wie Zuid
Afrika zich zo afhankelijk heef 4 ge-
maak4. De blanke zal weer moeten lerer
werken, zo zei Erasmus. zoals onze va
ders en mooiers zoudten hebben ge
daan. De Kamer van Koophandej in
[Kpapstad heef* dfe regeffihg om op
richting gevraagd yan een commissi .
van nie4 blantken die een onderzoek
moet instellen naar de grieven van de
Bantoes die de aanleiding zijn geweest
tet onlusten. De Kamer wijs 4 erop da4

deze onlusten hebben geleid tof het vsi
lies van vertrouwen bij de beleggers
zowel in de Unie zelf als in het bui-
tenland. Dit heeft tot gevolg gehad da1
kapitaal is teruggetrokken en dat trans
acties die bijna beklonken waren wei
den geannuleerd.

In het "Pretoria Ziekenhuis" houdt de
veiligheidspolitie s4reng toezicht op de
bezoekers, terwijl vier dokteren de ge-
zondhe dsteestend van de Zuidafrikaan-
se premier dr. Verwoerd in het oog hou-
den. Gsteren heef4 de premier die za-
terdag door een aanslag werd gewond
voor he4 eerst weer wa 4to4 zich kunnen
nemen. Zijn toestand is bevredigend.

De politie heeft behalve de Canadese
journalist Norman Phillp ook een vrou-
welijke correspondent van een Bri%e
'krant gearresteerd.
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Boodschap van Prinses
Wilhelmina

HKH Prinses Wilhelmina heeft gis
teren een boodschap uitgegeven die ui'
gaat van de gelijkheid voor Christus
voor alle rassen en mensen. Zij herin
nert eraan da4 de laa4ste tijd in de
Nederlandse kerken en ook buiten vee"
van deze Christelijke levensopva44inger

is geteigd. Prinses Wilhelmina doet eenberoep op wat zij noem 4 het geweten
der wereld om deze leer van Christes
te maken to4 een levende werkelijkheid

Hier volgt de letterlijke teks4 van de
boodschap van de Prinses.

"In de overiuiging dat Chris4us di4
van ons verwacht en in aanslui.ng aar
de jongste gebeurtenissen van de Ne
derlandse kerken en die van hen die
over onze grenzen diezelfde gees4 gg
sproken hebben, doe-ik een beroep op
he 4 geweten der wereld d'a4 zich zo
krach4ig heeft laten gelden. Maak to(
een levende werkelijkheid wat de ker
ken hebben verkondigd ten aanzien var
de gelijkheid voor Chris4us van alle
rassen en mensen te beginnen bij de
heel eenvoudige dingen van het dage
lijkse leven, die binnen het bereik
van iedereen liggen."

Wij herinneren onze lezers eraan da
de Prinses op jeudige leef4ijd een bij
zondere belangstelling had voor, het
stamverwante deel wn' Zuid Afrika.
Toen in 1900 tijdens de boerenoorlof
de teenmalige president Pau} Kruger
een wereldreis wilde ondernemen om
steun voor zijn soldaten te , vragen
steurde de nog maar juist tot koningin
9»kroonde Wilhelmina de kruiser pel
derland om hem op 4e halen.



KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE KERK

Goede Vrijdag, 15 april 1960
Hollandia:
Pauluskapel 20.30 uur Ds. H.F. Ka 4
Kloofkerk 18.30 uur Ds. J. Drost
Chr- Mii. Tehuis 08.45 uur Ds. H.F. Ka 4
Hollandia-Binnen
Nieuwe Kerk 19.30 uur (gecombineerd
me 4 de Maleis spr. gemeente) Ds. R.
Quiko en Ds. W. Sirag.
Sentani.
19.00 uur Ds. Joh. Kabel.
In alle bovenvermelde diensten Viering
van he 4 Heilig Avondmaal.
Pasen, 17 april 1960
Hollandia.
Pauluskapel 08.30 uur Ds. J. Dros 4.

Kloofkerk 18-30 uur Ds. J. Drost.
Chr. Mii. Tehuis 08.45 uur Ds. H.F. Ka'
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds. W. Sirag

Koorzang
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. A. Rigter;
Ifar:
10.30 uur Ds. W. Sirag

Chinezen trekken ook
uit Sumatra

De autoriteiten in Medan hebben aan"
vragen voor repatriëring binnen van
niet minder dan dertigduizend Chinezen
Daarmee is Noord-Sumatra te 4 dusverre
de provincie met de meeste Chinezer
die naar hun land willen terugkeren.
Van het begin van de repatriëring af
een maand geleden hebben achtduizend
Chinezen de provincie Wes4-Java ver-
laten. De Chinezen in Noord-Sumater
hebben vertegenwoordigers naar Dja-
karta gestuurd om te proberen scheper
te charteren voor de overtocht naai
China.

Onlusten in Zuid Korea

De 30.000 man sterke politie in Zuid-
Korea is in staat van paraatheid ge-
bracht. Deze maatregel is genomen on-
de ongeregeldheden in de havenstad
Mansan, waarbij in gevechten tussen
10.000 voornamelijk jonge-demons4ran-
ten en politie twee doden en twintig ge-
wonden vielen.
Uit de hoofdstad Seoul kwam een be-
richt dat een complot zou zijn ontdekl
tot omverwerping van de regering.

24 uur staking in
Australië

In alle Australische havens zijn de
havenarbeiders vandaag een vier en
twintig uur staking begonnen. De sta
king waarbij 2500 arbeiders betrokker
zijn is gelast door de Federatie van
Havenarbeiders. De staking houdt, vei
band me 4 beweerde overteedingen var
de bepalingen voor de ui4keringen yooi

werken op zondag. De federatie van
havenarbeiders word 4 hierover vandaaf
door de rechter gehoord.

Kabinetswijziging in
Pakistan

President Ayub Khan maakte gisterer
enkele kabine4s wijzigingen bekend
waardoor slech4s 2 militeiren op -eer
ministerspost blijven. Twee burgers zijr
gisteren in de regering opgenomen en
de minister van Voedsel en Landbouw
is benoemd tot gouverneur van Ooflt
Pakistan.

Alleen de portefeuille van Binnenland-
se Zaken en van Arbeid zijn nu nog ir
handen van militairen.

Algerijnse rebellen
trekken buitenlanders

aan
De voorlopige Algerijnse regering

heeft besloten buitenlandse vrijwilligers
te accepteren voor de strijd tegen de
Fransen, zonder te letten op hun af-
komst. Dit werd gisteren bekend ge-
maakt in het communiqué dat in Cairc
werd uitgegeven.
Bij het aantrekken van vrijwilligers zal
Het besluit is gevallen op een kabinets-
zitting in de Lybisdhe hoofdstad Tripol'
voorrang worden gegeven aan technici
omdat daaraan volgens het communiqué
de grootste behoefte bestaat.

Kabinet Tambroni
afgetreden

Politieke waarnemers in Rome voor-
spellen de val van premier Tambroni's
kabinet. De premier heeft zijn minister:
bijeengeroepen voor een bijeenkoml.
op maandag. Het kabinet dat geheel uil
Christendemocraten is samengesteld
haalde vorige week een mo4ie in de
Kamer van Afgevaardigden dank zij de
steun van 24 neofascis4ische Kamerleder
De aanvaarding van deze steun heef1
ernstige kri4iek ten gevolge gehad var
de linkervleugel van Tambroni's par4ij
Drie links georiënteerde ministers zijn
al afge4reden en tenminste vijf andere
zullen dit voorbeeld nog volgen.
Nader wordt gemeld da 4 het kabine 1

Tambroni is afge4reden.
Koninklijke belangstelling

voor saluut-batterij
De echtgenote van Prins Alber4 var

België, prinses Paola bracht gistermid-
gag een onverwachts bezoek aan de ar-
tilleristen die op wacht om saluutscho-
ten af te vuren bij de geboorte van een
prinsje.
Er ging in Brussel het gerucht dat prin-
ses Paola op die dag nog haar eerstge-
borene het leven zou schenken.
De prinses bleek met veel belangs4elling
he 4 geschu4 da 4 in actie zal komen ah
he 4 een zoon zal zijn. Inmiddels is var
officiële zijde medegedeeld da4 de blijde
gebeurtenis deze week nog wordt ver-
wacht.

Tactiek en procedure
op komende topconfer.
In Washington begon gisteren een

reeks bijeenkomsten van de minister;
van Buitenlandse Zaken van de Ver
Staten, Canada. Engeland, Frankrijk
West-Duitsland en Italië.
Onderwerp van gesprek zijn 4ak4iek en
procedure voor de komende topconfe-
rentie welke midden volgende maanc"
in Parus zal worden gehouden, en de
pun4en die op de conference ter tafe'
zullen komen. Di 4 zijn o.a. ds Duitse
kwes4ie en de teekoms4 van Berlijn, de
ontwapening en de beteekkingen tesser
Oos4 en Wes4.
De ministeriële besprekingen zuller
waarschijnlijk drie dagen duren.
Antwoord Mej. Klompé

over Keiezen
In haar antwoord op de begroting

Maatschappelijke Zaken in de Tweede
Kamer weersprak minister nsej. Klom-
pé krachtig dat _ij een campagne zou
hebben gevoerd om in Nederland verblij
vende Keiezen over te brengen naar1

Nederlands Nieuw Guinea. Het hoofd-
bestuur van de Keiezen vereniging had
daarom zelf gevraagd, verklaarde zij.
Zij zei dat he4 overigens nie4 de bedoe-
ling is hen daar in he 4 leger te laten
diens 4 nemen.
Als de plannen doorgaan dan zullen ze
worden te werkgesteld bij een rijstpro-
jec4 waarvoor de inheemsen geen be-
langstelling tonen. Overigens verwees
de minister naar de verklaring van
stea4ssecretaris 804 n.l. da 4 men nie4 to
daden zal overgaan alvorens de zaak
is besproken met de Papoea's.
Bosbouw welvaarispelter

voor Nieuw Guinea
De Haagse Courant meldl: Volgens

drie Wageningse hoogleraren n.l. de pre
fessoren dr. J.H, Becking, dr. ir. J.F,
Kools en dr. ir. G. Hellings die op ver-
zoek van de gouverneur van Nieuw
Guinea ter plaatse een onderzoek in-
stelden, kan de bosbouw een der wel-
vaartspeilers worden voor de bevolking
van Nieuw Guinea. Daartoe zullen ech-
ter eerst twee remmende factoren moe-
ten worden overwonnen n.l. de inten-
sieve menging van het tropische regen-
woud en de sterk versplinterde grond-
en zamelrechten van de autochtone be-
volking op het bos.
Men hoop 4 da 4 zich jonge autochtonen
zullen melden voor de studie in bosbouw
wetenschap aan de landbouw-hoge-
school te Wageningen, zodra de eerste
geslaagden voor het eindexamen HB.
te Hollandia hun beroepskeuze kunner
bepalen.

Dr. Vickseboxse hoge
Commiss, te Djakarta

To4 hoofd van de diplomatieke ver-
tegenwoordiging in Djakarte is benoemd
Dr. J. Vickseboxse, 4hans gevolrnach4igd
Nederlands minister bij de Economi-
sche Commissie voor Afrika en he4 Ver-
re Oosten in Bankok. Na he 4 verteek
van de heer Hasselmann was eers4 de
heer Laboirie die op 7 april tot consul-
generaal in Sydney is benoemd, me 4 de
waarneming belas 4. Op het ogenblik
neemt het hoofd van de consulaire af-
deling mr. Fromein, de post waar.
Intern. Gerechtshof doet

uitspraak geschil
India - Portugal

In Den Haag zou het Internationaal
Gerechtshof gisteren ui4spraak doen ir
he 4 geschil 4ussen India en Portuga'
over de Portugese enclaves ten noorder
van Bombay.
Volgens een Portugese klach4 werden
die enclaves in juli 1954 door gewapen-
de benden ui 4 India bezet, en sindsdien
is de vrije doortech4 van de Por4ugese
kustplaats Danao naar die enclaves ver-
hinderd.
Portugal beroept zich op een oud ver-
drag van 1779 dat het recht van door-
tocht geeft. India ontkent het bestear
van di4_verdrag en acht het Internatio-
naal Gerechtshof niet bevoegd omda'
het hier gaat 0m binnenlands Indisch
recht en niet om internationaal rech4.
He 4Hof verklaarde zich echter op T
okteber 1957 wel bevoegd.
Journalisten bezoeken

Nederland
Nederland verwachtte gisteren ëer

gezelschap van 17 Australische er
Nieuw Zeelandse journalisten die dooi
het ministerie van Buitenlandse Zaken
en de Fokker vliegtuigenfebrieken zijr



DE SPORT van de afgelopen week
V. H.O. — V. B.H. 1 — 2

Za4erdag jl. waren wij voor U bij de
voetbalwedstrijd VHO — VBH en he
is ons daarbij opgevallen, dat he 4 met 'hoofdveld in Hollandia Binnen wel hee*
droevig gesteld is.
Tweeën4win4ig spelers hebben 70 mi-
nuten lang getracht voetbal te spelen or
een veld, dat 0p sommige plaatsen mcci
op een stuk bouwland dan op een sport-
veld leek. Het bleef bij een poging, wan 1
de grasloze, hobbelige bovenlaag maak-
te goed voetbal onmogelijk, terwijl die-
zelfde keiharde laag er voor zorgde, da 1

tal van spelers met schaaf-en andere
wonden het "strijdperk" verlieten.
Wellicht verdienl het aanbeveling, da1
in de toekoms4 alle VHO — VBH -on',
mot. ingen op Berg en Dal worden ge-
speeld. - i
Over 3e wedstrijd zelf kunnen we hee1

kor 4 zijn.
He4VHO — team, da4 technisch ie4s be-
ter voor de dag kwam dan haar tegen-
stenders. had kennelijk veel moeite me1

het effek4volle veld; vooral de buiten-
spelers kwamen zodoende moeilijk ui 4
de voeten. De mannen van Ohee zoch-
ten hel meer in hoge, verre trappen
door de lucht, maar teen deze speelwij-
ze na de rust ontaardde in "vuurpijl -voetbal", werd het van VBH —zijde een
heel matige vertoning. Al met al een
wedstrijd om maar zo spoedig moge-
lijk te vergeten.
VBH: Joku, Kafiar, Rumngewur, Hiko-
jabi, Ohee, Marisan, Pelekeran,, Fele
Wawejay, Ohee, Moukay.
VHO: Stook, v.d. Kaar, Kadir. Misseye^,
Klinkenberg, Poey, Sibi, Ronsumbre
Bies, Hanasbei, Fea.
scoreverloop: Wawejay 1 — O. rust
Hanasbei 1 — 1 en 1 — 2.
techniek: VBH 4; VHO 6.
scheidsrechter: Valenbreder.

KOMPETITIE — VOETBAL
ZIGO — HERCULES 2 —1

Vele toeschouwers hadden zich reed;
verzoend me' een gelijkspel, toen Her-
cules—doelman Van Steien op onver-
klaarbare wijze een tam schot Van

ZIGO spil Halewijn liet glippen. Twee-
é^én dus, een uitslag, waarmee ZIGC
wel iets meer kreeg dan het toekwam
Hercules, immers, had lange tijd he1
beste van hel spel en vooral in het eer-
ste kwartier na de rust joegen Misseyei
en Benz hun voorhoede onstuimig in d:
richting van het ZIGO-doel. Invaller-
midvoor Bauwens, kwam echter duide-
lijk tempo te kort, zodat in feite het
enige gevaar moest komen van de snel-
le en doortastende Fea. Langzaam maar
zeker wist ZIGO zich los te werken cm
nadat <je achter zijn voorhoede opere-
rende Halewijn het eerdergenoemde
beslissende schot had gelost, gingen de
punten toch nog mee naar Hollandia
Binnen.
Scoreverloop: Jonathan o—l, In '
Veld 1 — 1, rust; Halewijn 2 —1.
Stheidsrechter: v.d. Werk.

UITSLAGEN RES. 1e KLASSE:
ZIGO II — VIOB II 6—l
POMS II — COS II 2—l
HVC TI — EDO II 5—3
WIK II — HERCULES II 2—£

VOETBAL IN NEDERLAND
ADO — Elinkwijk I—2
Volendam —Fortuna o—4
DOS — Feyenoord o—l
Rapid JC — Ajax 2—2
Blauw Wit _

NAC 4—3
Sitterdia — DWS o—_
Sparta — MW 2—l
Enschede — Willem II 4—?
VVV — PSV I—l
Met nog vijf wedstrijden voor de boeg
ziet het er naar uit. dat Volendam en
Sittardia na een éénjarige verblijf ir
de eredivisie naar de Ie divisie zullen
terugkeren. Voor de eveneens fatale 16e
plaats komen nog steeds een groot aan-
tal clubs in aanmerking. Een blik op de
ranglijst leert ons verder, dat Ajax nog
zes punten nodig heeft om zich kam-
pioen te mogen noemen.
Aiax 29-45 Willem II 29-27
Fevenoord 29-40 DWS 29-27
PSV 29-37 Elinkwijk 29-27
NAC 29-35 Rapid JC 29-26
DOS 29-34 Fortena 29-2f

Sparta 29-30 Enschede 29-24
VVV 29-30 MVV 29-24
Blauw Wi4 29-28 Volendam 29-21
ADO 29-27 SMardia 29-15
HVC — Wageningen 2—l
Vitesse — GVAV 3—C
BW — Stermvogels 2—C
SVV — Volewijckers I—21—2
NOAD — Rigtersbleek 3—l
KFC —'4 Gooi o—2
Excelsior — Helmond I—l
Fortuna — Veendam 3—o
GVAV maakte in IA in het zich 4 van de
haven een lelijke fou4 door met 3—ff
van concurren4 Vitesse te verliezen.
BV_y behield haar kansen door het las-
4ige Stermvogels me 4 2—o te kloppen.
Alle clubs hebben nog drie wedstrijden
voor de boeg.
GVAV 27-41 HVC 27-26
BW 27-38 KFC 27-25
Vitesse 27-38 Excelsior 27-22
NOAD 27-35 SVV 27-21
Wageningen 27-30 Fortena 27-21
Volew'ers 27-28 '4 Gooi 27-19
Stermvogels 27-28 Veendam 27-19
Helmond 27-26 R'bleek 27-16
VSV — Leeuwarden 5—2
DFC — Hermes DVS 3—C
Eindhoven — RCH 2—2
Helmondia — Graafschap 3—C
DHC — ZFC 2—l
Alkmaar — Limburgia 3—2
RBC — SHS 3—l
AGOW — Heracles 2—3
VSV maakte me 4Leeuwarden heel kor-
te me4ten, maar aangezien ook DFC
geen fou4 maakte, bleef de situatie aan
de kop van de ranglijst ongewijzigd.
Alkmaar bleef na de 3—2 overwinning
op Limburgia eveneens in de running. '

De stend in 1B luidt:
DFC 27-36 Go Ahead 27-26
VSV 27-36 Hermes 28-26
Alkmaar 27-34 Eindhov. 27-25
Leeuwarden 27-32 RBC 27-21
Heracles 27-31 Helmdia 27-2 C
DHC 27-30 Graafsch. 27-2 C
SHS 28-30 Limburg. 27-19
ZFC 28-29 RCH 27-17
AGOW 27-28

geinviteerd om Nederland nader te be-
kijken. Het z ijn allen journalisten die
als correspondent voor hun kranten ir
Londen zijn gestationeerd.
Zij zullen de Fokkerfabrieken in Am-
sterdam bezoeken en door het gemeen-
tebestuur van Amsterdam worden om-
vangen. Daarna is er te hunner ere een
recep4ie op de Australische ambassade
in Den Haag, terwijl he 4 tweedaagse
programma ook vermeldt: bezoeken aar
de havens van Rotterdam, de inter-
nationale landbouwtenteonstelling Flo-
riade en een ontmoeting me 4 de Neder-
landse minister van Buitenlandse Za-
ken, Luns.

Personencontrole aan
Benelux grenzen

opgeheven
België, Nederland en Luxemburg heb-

ben gisteren in Brussel een overeen-
komst ondertekend die een einde za"
maken aan alle personencontrole aan de
onderlinge grenzen.

Reizigers ui 4 andere landen die deze
drie landen bezoeken hoeven voortaar
maar een keer hun paspoort te later
zien, namelijk bij het grensstatipn waai
zij het Beneluxgebied binnenkomen.
Ook zullen de drie landen voor zovei
nodig gezamenlijk visa versteekken.
De overeenkoms4 zal binnenkort aan de
drie parlementen worden voorgelegd.
De ministers kunnen om een snelle
goedkeuring vragen, zodat <je nieuwe
regeling van kracht zal worden vooi
he 4 a.s. toeristenseizoen.

Mr. Luns naar
West-Duitsland

De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken mr. Luns gaa4 deze we-
ken naar Wes4-Dui4sland voor bespre-
kingen over Europese integra4ie.
Woensdag a.s. on4moe4 hij de bondskan-
selier Adenauer, de minister van Eco-
nomische Zaken Ehrhar4 en de ministei
van Financiën Essen.

Mr. Luns is belast met politieke consul-
taties over de problemen die voortko-
men ui 4 de oprich4ing van de Europese
vrijhandelszone naas4 de Europese ge-
meenschappelijke mark 4.

Nieuwe inschrijving
van A.K.U.

Vandaag wordt de inschrijving open-
gesteld op een aangekondigde obligatie
uitgifte van nominaal 51 miljoen gulder
van de Algemene Kunstzijde Unie.
De inschrijving is uitsluitend geopend
voor houders van gewone aandelep..
Inmiddels zijn ook de kwartaalcijfers
van di 4 jaar bekend gemaakt.
De bruto omzet beliep een waarde van
85 miljoen gulden ongeveer 17 miljoen
meer dan he 4 eerste kwartaal van 1959
De nette winst was bijna drie keer ze
hoog als teen, 3 miljoen de eerste drie
maanden van 1959, tegen 8,3 miljoen
in het eerste kwartaal van di 4 jaar.



Filmprogramma
ORIËNT THEATER

HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont' heden 13-4 en morgen 14-4

"DAMN YANKEES"
(What Lola Wants) in techinicolor
met Tab Hunter, Gwien Verdon en Ray
Walston.
Een grote musical met de beroemde
Broadway sterren.
Holl.-Binnen morgen 14-4: "ATTACK"
me 4 Jack Palance.
Sentani morgen 14-4: "BANDIETEN
VAN DE AUTOBAAN" met Paul Hör-
biger.

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoon' vrijdag 15-4 voor he4 laats4

"ALEXANDER THE GREAT"
me1 Richard Burton. Claire Bloom er
Fredjerich March. In Ci .emascope en
Technicolor.
Zaterdag 16-4 en zondag 17-4

"THB KENTUCKIAN"
met Bur' Lancaster, Dianne Foster er

Dianne Lynn-
Burt Lancaster als jager, frontsoldaat
en avonturier.
In Cinemascope en technicolor.

REK THEATER
204h. Century fox presenteerd heder
13-4 en morgen 14-4 Victer Hugo's
meesterwerk:

"LES MISERABLES"
met Michael Rennie, Debra Pagel, Pau'
Newton.
Een film ui 4 's werelds onsterfelijke ro-
man. De geschiedenis van Jean. Valjear
en van een meedogenloze wet. Een su.
blieme weergave van Victor Hugo's "Les
Miserables" »

Zeer .goed gespeeld door tepsterren.
Heden in REK.

Binnenkort de film: "BLONDJES GE-
NIETEN DE VOORKEUR" met M.M.
en Jeane Russel in REK-

Nederlandse Pers over
Nieuw Guinea

In de Nederlandse pers in he 4 alge-
meen na de deba4ten over Nieuw-
Guinea geconsteteerd dat de regering
4hans, mede door het argument van eer
4ienjarenplan, een vastere omschrijving
heeft gegeven van de Nieuw-Gunea po-
litiek. De socialis4ische pers schreef, da
de wensen ui 4 haar kringen dienaan-
gaande thans gehoord zijn, zij he4, zoals
he 4 "Vrije Volk" schreef, dat "nie4 de
logische afronding" is gevolgd in de
vorm van een streefdatum voor zelfbe-
schikking.
Ook de weekbladpers schrijf 4 dat 4hans
een beter overzich4 mogelijk is gewor-
den. He4 katholieke "De Linie" meen 4
"de tijd is voorbij waarin wij wel iets
wilden met Nieuw-Guinea maar he
niet durfden uit gebrek aan zelfverteou
wen en vastbeslotenheid om de teak -het opleveren van een complete maat-
schappij in aanleg te 4 een goed einde 4e
brengen."
De staa4ssecre4aris heef 4 volgens he
blad me 4 zijn "monsteroog" eens er
voorgoed duidelijk wijlen maken, da
deze regering di 4 vertrouwen wel heef4
Zo krijg 4 di 4 werk ook he 4 vertrouwen
van he 4 buitenland en van de Papoea's
zelf, aldus de "Linie."

"

hh.h. 11 m. „de KRO ONDUEF" «^
LelmuL dat ket idkema uooc

Maandag 18/4 en Zaterdag 23/4 alsvolgt wordt gewijzigd

maandag 78/4 Zateciaq, 2314
Biak Vertr. 06.00 Biak Vertr. 06.30
Hollandia Aank. 08.10 Hollandia Aank. 08.40

Vertr. 08.40 Vertr. 09.10
Wewak Aank. 10.15 Wewak Aank. 10.45

Vertr. 11.00 Vertr. 11.15
Hollandia Aank. 12.35 Hollandia Aank. 12.50

Vertr. 14.00 Vertr. 14.00

Op beide dagen zal geen aansluiting naar en van
Sorong mogelijk zijn.

I .Hollandse Moomholer
(in prys verlaagd)

Austr. ffioler
Derse yoghurt„ Welk

Slagroom
dioll. 9Öis:
SLoule Waring

töy.tto# f. Z.50 Va* Ity.
ttafaliouw f. 3.- Vtc Jlq.

Goede Vrijdag geopend van 9-12 — 17 - 19.30 uur.
Ie PAASDAG gesloten

2e PAASDAG geopend 9-12 uur

Mattheus Passion in Chr. Mii. Tehuis
In het Christelijk Militair Tehuis za"

op Goede Vrijdag het Ma4theus Passior
(grammofoonplaten) ten gehore worder
gebracht-
Aanvang 30.04 uur. Belangstellenden
zijn welkom.

Hedenavond 08.00 uur zal achter de
Pauluskapel in Noordw-ijk een PAAS-
SPEL worden opgevoerd dat hbndelt
over Petrus voor en na de opstanding
Vooraf zullen leerlingen der Christe-
lijke Lagere School enkele Paascante-
tes zingen.

U BENT HARTELIJK WELKOM!

"JOSSY" heeft ontvangen:

De nieuwste steffen uit Holland.
Terlenka dames rokken, dames bloirsjes
Heren pantalons en nog vele
andere artikelen.

SHELL N.G. N.V. HOLLANDIA
Vraag 4 voor directe indiensttreding

een behoorlijk onderlegde administra-
tieve kracht. Leef4ijd nie4 boven de 3C
jaar. Behoorlijke voorwaarden. Sollici-
taties dagelijks tussen 08.00 en 09.00 uui
en 1400 en 16.30 uur.
Gegadigden worden verzocht diploma's
en/of geteigschriften mede te brengen.

De N.N.G.L.M. "De Kroonduif" dëëïi
mede da 4 er op 15 april een ex4ra Da-
kota-vluch4 zal worden uitgevoerd Hol-
landia — Biak. vertrektijd ca. 11.00
L.T.

J*C._TCLUB HOLLANDIA
Donderdagavond 14 april 20.30 uur

uitvoering Ma4heus Passion 0.1.v. Men-
gelberg over Hi-Fi apparatuur.
Inleiding en tekst wordt verstrekt.
Tijdens het concert is de bar gesloten
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