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Tsjoe En-Laiverlokken
naar Birma, India Nepal

Premier Tsjoe En-lai van de Chinese
Volksrepubliek is uit Peking vertrokker
voor een reis van 2V2 week die hem
achtereenvolgens naar Birma, India er
Nepal zal brengen.

In New Delhi zal Tsjoe En-lai zijr
Indische collega Nehroe on4moe4en oir
mcl hem te spreken over de Chinees:
Indische grensgeschillen.
De Chinese premier is vergezeld var
zijn minister van Buitenlandse Zaken
maarschalk Chen Yi.
Beschuldigingen var O.
Duitsland hebben effect
Tien rechtelijke ambtenaren in Wes'

Duitsland zijn gepensioneerd na be-
schuldigingen ui 4 Oost-Dui4sland er
Tsjeehoslowakije over de gedragingen.
Dit werd gisteren officieel meegedeeld
door de Westduitse minister van Justi-
tie. Hij zei voorts dat 4 rechtelijke amb-
tenaren me 4verlof zijn gezonden en da
er een, uit eijn functie is ontheven.
Hij voegde er onder ander aan tea dat
in veel meer andere gevallen de bege-
leidende bescheiden onvolledig waren-

den van Johannesburg heef 4 de politie
gisteren honderf! arrestaties verricht.
Le actie, onderdeel van wat genoemd
wordt de schoonmaak, kon volgens de
politie ongestoord worden uitgevoerd.

Zuid-Afrikawilmeerblanke
emigranten

Zuid-Afrika wil thans meer era:
granten toelaten om de blanke bevol-
king te vergroten en zal daartoe een
minder drastische selec4ie toepassen.
Voorts zullen de vele Bantees die in de
steden rondhangen zonder iets produc-
tiefs te verrichten naar reservaten vei
van de grote steden worden gebracht.
Deze maatregelen zijn bekend gem.aak
door de Zuid-Afrikaanse regering die
zich de omvang van het rassenvraag-
stek meer en meer bewust wordt..
Inmiddels heeft de Kamer van Koop
handel in Kaapstad aan de regering df
instelling gevraagd van een alles om-
spannende commissie die de klachter
van de niet-blanke arbeiders in de gro-
te s4eden moet onderzoeken.

De Canadese journalist Normar
Philips die een dag of drie gevanger
werd gehouden in Durban is door de
Zuidafrikaanse autoriteiten vrijgelaten
Hij is in Johannesburg aangekomen
waar hij zei goed te zijn behandeld.
Philips zal via Londen naar zijn land
terugkeren. Hij was gearresteerd omda'
hij onware dingen over de gebeurte-
nissen in Zuid-Afrika zou hebben ge-
schreven in een telegram aan zijn krant
Het telegram werd in Zuid-Afrika vas 1
gehouden.

In een tientel Banteewijken ten zui-

Toestand onveranderd
in Portugese enclaves
He 4 Internationaal Gerechtshof inDen Haag heef 4in he 4 geschil over Por-

tugese enclaves in India een uitspraak
gedaan, die de feitelijke teestand onver-
anderd laa4-
Het geschil is in december 1955 dooi
Portugal aanhangig gemaakt nada4 In-dische demonsteanten de geheel door1
Indisch grondgebied omsloten enclave.',
hebben beze4.
De Portugese klacht behelsde da 4 Indi-
sche autoriteiten rebben geweigerd toe-
stemming te geven voor de doortocht
van Portugese militairen of ambtenaren
die de Portugese soevereiniteit in deze
enclaves zouden moeten herstellen.
Het Internationaal Gerechtshof heeft m.
beslist dat Portugal op het ogenblik da'
deze moeilijkheden begonnen inderdaad
het reen 4 had ongewapende burgers
over Indisch grondgebied te laten gaan

maar het Hof voegde eraan toe, da'
India di 4 rech4 van doortoch4 niel
heeft aangetest.

Vergadering van WestelijKe ministers ter
voorbereiding Topconferentie

Gisteren vergaderden vier van de ze;
westelijke ministers van Buitenlandse
Zaken in Washingten zijn ter voorbe-
reiding van de topconferentie tussen
Oos4 en West in Parijs.
Zij bespraken de westelijke politiek ter
aanzien van de hereniging van Duit-
land en Berlijn. Volgens waarnemers i;
de basis van deze politiek de handha-
ving van de rechten van,, de geallieerden
in Berlijn en veiligstelling van de be-
langen van de West-Berlijners.
Na de besprekingen van eergisteren
hebben de ministers van Buitenlandse
Zaken van de Ver. Stoten, Engeland, en
Frankrijk een communiqué uitgegeven
waarin gezegd wordt dal zij helt er4-
over eens zijn dat de hangende wereld-
problemen door onderhandelingen moe-
ten worden opgelost en niet door ge-

Kolonel Iskander naar
Australië

De Indonesische minister voor de
Burger Luchtvaart kolonel Iskandar za1

op 27 april van Djakarte naar Australië
vertrekken voor een bezoek van enkele
dagen. Hij is hier4oe uitgenodigd dooi
de Australische regering.

weid of door eenzijdig optreden.
Dit wordt uitgelegd als een nieuwe
waarschuwing aan Puusland om niet te
trachten me' geweld een wijziging in destates van Berlijn te bewerkstelligen.
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Japan wil ter Walvisvangst
bij de Aleoeten

Volgens berichten uit Tokio hebben
twee Japanse visserijondernemingen br
hun regering vergunning aangevraagd
voor de walvisvangst in het komende
zomerseizoen op de gronden voor de
Aleoeten in het uiterste noorden van dt
Stille Oceaan.

Deze maatschappijen zouden in Ne-
derland een fabrieksschip en 7 jagers
willen kopen. De Japanse regering zou
me 4 de toestemming aarzelen ui 4 vrees
voor buitenlandse represailles daar de
vergunning een uitbreiding zou beteke-
nen van he 4 Japanse aandeel in de wal-
visvangs4. In Nederland is alleen be-
kend dat er Japanse belangstelling be-
steat voor de oude "Willem Barendz"
die nu diens 4 doet als bevoorradingstan-
ker bij expedities van de nieuwe "Wil-
lem Barend»".



Spiegel van het verleden
Eind goed algoed ?

Binkonjar vormde een apart probleerc
voor de cipier in Sorong.
Ze was gevangene maar in de gevange-
nis was geen aparte slaapgelegenheid
voor vrouwen. Daar kon ze dus nie4
blijven, maar waar dan wel?

Het meest officiële gebouw was het
kantoor van hel Hoofd van Plaatselijk
Bestuur. Dat had evenwel zijn beste
tijd gehad en bovendien was geen dei
kamers geschikt om een arrestante 4e
herbergen. Op welke wijze men he
heef 4klaar gespeeld is een raadsel er
tevens een wonder, maar he 4 ging. Da*
wil zeggen: overdag was Binkonjar on-
der toezich4 bezig me 4 he 4 wieden var
de erven van de kanteren en s'nach4?
kreeg ze een van de kamers in de kan-
teorgebouwen.
Men meende da 4 een slot op de deur
wel voldoende was. Bovendien zou die
hele logeerpartij maar enkele weken be-
hoeven 4e duren, wan' met de komende
K.P.M, boot zou Binkonjar naar de ge-
vangenis van Manokwari worden over-
gebracht.

Hoe het allemaal precies in zijn werk
is gegaan weel niemand, maar op eer
morgen bleek er een gat in de wand var
de kamer te zijn gemaakt en Binkonjar
was verdwenen. Sorong is echter maai
een klein eilandje en nog diezelfde dag
vond men haar terug ergens verscholen
tussen de bomen op de heuvel achter de
huizen.

Natuurlijk lette men toen beter op de
gevangene er werd zelfs teveel aan-
dacht aan haar bes42gd. ledereen hoorde
van de "uitbraak" en. da 4 brach4 enkele
onguns4ige elementen op een idee.
Wanneer er zo gemakkelijk 'n ga 4 was
te maken in de wanden van de kamer
waar ze verbleef gaf dat vele mogelijk-
heden.

Binkonjar nog nie4 gewend aan de
"s4ad" was gevoelig voor een vriende-
lijk woord en nog meer voor een ge-
schenk. De teko's op he 4 eiland stonden
vol me 4 allerlei begerenswaardige ar4i-
kelen en toen een van de vriendelijke
mannen haar een mooie kam cadeau
gaf was ze aangenaam verras 4. Diezelf-
de nach4 evenwel klopte die "vriende-
lijke" man aan de wand van haar ka^
mer en door de dunne wand heen verte 1

de hij haar dat hij nu een mooie saronf
voor haar meegebrach4 had. Ze moes 4
alleen even helpen om de gaba-gabe
van de wanden wa 4 los te maken dar
kon hij die sarong er doorheen aange-
ven. Ze hielp en dat was he4 begin.
Hoeveel malen ze daarna nachtelijk be-
zoek heeft ontvangen kon later niemand
zeggen, maar zeker is da 4 Binkonjar ir
aanraking kwam met een wijze van le-
ven die ze in haar dorp niet kende.

Een paar maal kreeg ze bezoek van
haar familie en teen kwam de boot er
werd ze naar Manokwari gebracht.

Na een jaar zou ze worden vrijgela-
ten en ongeveer een maand voor die Ujd
verscheen Foenkawjan in Sorong en be
gon te werken bij een Chinees. s'Nach4ï
ging hij ui 4 vissen en verkocht zijn
vangst langs de huizen. Zo stend hij op
zekere morgen bij ons voor de beur.
Natuurlijk was hij op de hoogte van de
geruchten omtrent Binkonjar en de nacb
telijke bezoeken die ze had gekregen.
Hij had haar voor ze vertrok gevraagd
wat da 4 *e betekenen had, maar ze bad
ontkend dat er ie4s gebeurd zou zijn

waarvoor ze zich zou moeten schamen
Foenkawjan geloofde haar en was n.
hier gekomen om geld te verdienen.
Waarvoor? Toen ik hem di 4 vroeg
lachte hij geheimzinnig, maar hij werd
onze visleverancier voor enkele weken
Of hij da 4kon volhouden overdag wer-
ken en s'nachts vissen? Hij lachte maai
eens en sloeg zich me 4 de gebalde vuist
op de behaarde brede bors*. Daar schuil
de een ontembare energie en hij werkte
voor zijn teekoms4 en wa 4 voor toe-
koms4. Over enkele weken zou zijn ge-
liefde terugkeren en dan zou hij einde-
lijk zijn doel bereiken. Ik rekende snel
ui,4 da 4 hij minstens Men jaar op zijn ge-
liefde had gewacht.

Foenkawjan bleef doorwerken, hi:'
hield he 4 vol al die weken en de dag
voor de aankomst van :de K.P.M, boot
on4moe44e ik hem in een van de groo4-
ste teko's. Hij deed inkopen. Voor de
feestelijkheid had hij zelf een ex4ra gro-
te pruim tebak genomen, die hij tusser
onderlip en tenden had gesteken. Wat
hij zei was daardoor nie4 erg duidelijke
taal. Voor hem op de toonbank lag al
een extra grote kleurige sarong, vee 1
tabak en nog had hij niet genoeg, d.w.z
hij had nog geld over en het was kenne
lijk zijn bedoeling alles wat mj aan
geld bezat om te zetten in cadeaux vooi
Binkonjar. Als laa4ste koch4 hij een ij-
zeren kookpot en deed daar alles in
Toen hees hij me 4 een voldaan gezich4
alles op zijn schouders en verdween
met een knipoogje tegen mij in de rich-
ting van he 4 s4rand waar zijn prauw lag

In de loop van de dag zag ik hem be-
zig met het repareren van zijn prauw
die hij zelf helemaal schoonmaakte om
ze vrij te maken van de vislucht).

Hij wis 4 wel da 4 een groo4 deel van
de familie van Binkonjar op komst wat
om haar af te halen, maar liever zou hr
haar alleen on4moeten al wis 4 hij ook
niet wa 4 hij dan zou moeten zeggen en
hoe zich een houding te geven. De ele-
menten waren hem evenwel gunstig.
Enkele dagen voor de boo4 werd ver-
v/acht kwam er een sterke Oostenwind
opze44en die dagen lang bleef doorstean
De prauwen van de familie werden daa?
door opgehouden en teen de K.P.M, boo'
eindelijk de landtong omvoer was Foen
kawjan de enige die haar opwach44e.

Even zal hij in tweestrijd zijn ge-
weest, Want het pas 4 niet de geliefde zr'
maar mee te voeren in zijn prauw. De
hele zaak diende officieel geregeld 4e
worden ook al was de bruidscha4 al in
orde. Ze zou me4haar familie samen eer
fees4 hebben te geven en dan pas zouv
den ze samen, nada4 ze officieel wa.'
overgedragen aan zijn eigen familie me'
hem mee mogen gaan.

Er was heel wat te doen geweest ovei
deze zaak. Binkonjar haar familie had
niet alleen de bruidschat niet terugge-
kregen, maar moes 4 tevens een hoge boe
te betelen voor de* "moord". Toen zar
Foenkawjan zijn kans schoon en hi'
sprak er me 4 zijn vader over.
Haar familie zat nu in acute nood om
waardegoederen bij elkaar te krijger
zou Jai (vader) nu niet voorzichtig zijn
plan naar voren brengen en alvast me'
enige verlovingsgeschenken naar haar
familie gaan? De oude vader had ei
een. geen oren naar, maar hij keek in
de ogen van Foenkawjan en teen acht-

te hij he 4 geraden zijn zin te doen. Zo
was dan alles perfect geregeld: de
bruidschat voor Binkonjar kon meteer
worden gebruikl om de boete te betelen

Foenkawjan was enkele malen in So-
rong geweest en van zijn tochten naar
Ternate wist hij ctet ook daar een ande-
re gewoonte veld begon te winnen. De
jonge mensen waren er veel vrijer er
ten slotte wilde ook hij een moderr
mens zijn.

Toen de boot haar anker uitwierp
roeide Foenkawjan dan ook vrijmoedig
me 4 forse slagen naar de valreep.
Binkonjar had herp reeds van verre ge-
zien en stond te wuiven. Ook dat zou ze
vroeger beslist niet gedaan hebben. Nu
evenwel was ze eerst i n Sprong daarna
m Manokwari geweest. Ook daar warer
de mannen erg vriendelijk voor haar
geweest, ze had veel geschenken ontean
gen, maar die liet Z e maar liever nie*
aan Foenkawjan zien. Ze besloot al die
voorwerpen als geschenk te geven, aar1
haar familie. Ze zouden denken dat zi;
ze gekocht had speciaal met dat doel

De boo4 gaf een lange stoo4, de val-
reep werd neergelaten, maar ze hield
zich bedeesd wa 4 achteraf. Al was ook
zij een "moderne" vrouw geworden en
zou ze niet graag al haar vrijmoedig-
heden opbiechten aan Foenkawjan, ze
wis 4 hoe ze zich in he 4 openbaar had te
gedragen.

Toen Foenkawjan er aan twijfelde of
ze werkelijk aan boord was, kwam ze
met neergeslagen blik de valreep af.
Vanaf het hoge dek zag ik juis4 hoe de
begroe4ing verliep. Hij zei, of lievei
riep: "Bé, zo". Zij antwoordde: "Sje
aujano, (hé, ben jij he 4?)

Nu stepte ze in de prauw en ging als-
of he 4 zo hoorde op het platvorm in he
midden zitten. Foenkawjan me 4 een dik
ke tabakspruim als teken van weelde
4ussen onderlip en tanden, greep de roe-'
riem en stek die diep in he 4 blauwe wa-
ter van de baai. Binkonjar za4 rus4ig
midden op de prauiw en keek voorlopig
naar alle kanten behalve naar de plaa4s
waar Foenkawjan za4.

Nauwelijks waren ze evenwel buiter
de kring der prauwen die om de boo'
heen voeren of Foenkawjan bukte zich
voorover en greep blijkbaar iets uit eer
mand voor hem, wan 4 even later ging
hij half s4aan en reikte iets tee aan Bin
konjar.
De afstend tessen beiden was evenwe'
te groo4 om he 4 zo te kunnen aanreiker
en toen zag ik de prachtige kleuren var
een uitwaaierende sarong: zijn grote ge
schenk. Je kon zien dat ze een verrukte
kreet slaakte — Even dreef de prauw af
wan 4 nu bleef Foenkawjan geven wa 4
hij had. Daarna greep ze een riem en
begon mee te roeien.

Foenkawjan, 4ro4s en blij sloeg me'
zijn stuurriem het water hoog op en ze
verdwenen ze achter he4 eiland op weg
naar hun dorp en naar een nieuwe tee-
komst.

Drie maanden later hoorde ik vreem-
de geruchten. Binkonjar bleek nie'
'rouw te zijn. Ze was anders teruggeko-
men dan ze was vertrokken. Binnen eer
jaar zwierf Foenkawjan weer alleer
langs de eilanden. Liever dan telken?
getuige te moeten zijn van de onteouw
van zijn vrouw zoch4 hij de eenzaam-
heid. Zijn commentaar, ietwat gelaten
uitgesproken was: de moderne tijd is
even onberekenbaar als een vrouw, bei-
den stellen te leur.

F.C.K



Zoon van autofabrikant
gekidnapped

De vierjarige Erique Peugo4, zoontje
van een van de leden van de familie
van autofabrikanten, is in Parijs ont-
voerd.

De jongen speelde met zijn broertje
en een vriendje bij de golflinks in Sain
Cloux, toen hij door een jongeman werd
gegrepen en in een au4o weggevoerd.
De ontvoerder heeft een losprijs geeis'
van 50 miljoen oude franken, (ongevoel
350.000 gulden.)

B lueStreak teduur

In he4 Britse Lagerhuis is vanmiddag
opschudding ontstaan door de mede-
deling van de minister van Defensie)
Watkinson da 4 besloten is af te zien
van de verdere ontwikkeling van de
Blue Streak intercontinentale raket voor
militeir gebruik. De Labour opposi4i.e
heef 4 een mo4ie van afkeuring inge~i
diend omda4 zij meen 4 da 4 de regering
zelf heeft geknoeid.

Minister Wa4kinson deelde mee da4

he 4 projec4 tot dusver 65 miljoen pound
sterling heeft gekost. Uitwerking van)
het hele projekt zou een bedrag vergen
van tussen de 500 en 600 miljoen pound
De regering zal nagaan of de Blue
Steeak geschikt kan worden gemaakt
voor he4 afschieten van ruimtevaartui-
gen. Voor militaire doeleinden is hij
niet meer up te date.

Debrê over Algerije

De Franse premier Debré is vandaag
na een bezoek aan Algerije naar Parijs
teruggekeerd. Dinsdagavond heeft hij
in een rede voor radio-Algiers gezegd
dat, als de Algerijnen zich zouden uit-
spreken voor afscheiding van Frank-
rijk, di1 a i in feite een verdeling van
Algerije betekent. Frj.nkrijks politiek
blijft gebaseerd op he 4 zelfbeschikking
recht van Algerije maar, aldus Debré
wij kunnen degenen die Franse burgerf
willen blijven niet Van de mogelijkheid
beroven om in een Frans Algerije te
wonen. De premier verweet de leiders
van het verzet persoonlijke wensen er
imperialistische ambities na te steeven
Bezorgde Indonesische

regering
De Indonesische regering toon 4 zich

bezorgd over de voorgenomen reis van
het vliegdekschip Karel Doorman naar
Nieuw Guinea. De Indonesische diplo-
matieke vertegenwoordiger in Den Haag
de heer Soesante Djojosoegito heeft de
verontrusting van zijn regering ter ken
ngs gebracht van het Nederlandse minis
terie van Buitenlandse Zaken.

Ruimte
navigatie-stations

Sinds gisteren cirkelt een nieutwp
type kunstmaan om de aarde, die is af
geschoten van de Amerikaanse raket-
basis Cape Canaveral. Hij is gelanceerd
om na te garn of satellieten kunnen
worden gebruikt als navigatiestateinit

Deskundigen hopen da 4 een keten van
di 4 soor4 satellieten door he 4 uitzenden
van radioseinen vliegtuigen, schepen en
duikboten zal kunnen helpen bij he 4
bepalen van hun positie.

Dit Zou op deze manier veel sneller
en nauwkeuriger kunnen gebeuren dar
met de tet nu tee gebruikte middelen.

De naviga4iekuns4maan die Transit b
is gedoopt word 1 gelanceerd me' behulp
van een Thorable-raket. Het bijzondere
daarvan is da 4 de moter van de 2e ra-
ke44rap naar believen in- of ui4schakel4
Daardoor was he 4 mogelijk om de sa-
tellie4 van 800 kilometer in een cirkel
vormige baan rond de aarde te bren-
gen.

Resoluties op Tweede
Afro-Aziatischeconf.

Op' de 'wöescle Afrikaans-Az/atische
conferentie in Guinee is een begin ge-
maak4 me 4 het opstellen van een serie
resoluties. Deze zullen op de slotbijeen-
komst' van donderdag worden ingediend
De resoluties zullen handelen over de
volgende onderwerpen: totale likwidatic
van het imperialisme en het kolonialis-
me, de economische, culturele en soci-
ale ontwikkeling en de versterking van
de Afrikaans-Aziatische solidariteit.

lemers houden het voor mogelijk
dat de delegaties ook zullen aandringen
op medezeggenschap bij de 1-omende
topconferenties.

Willy Brandt tegen
Volksstemming in Berlijn

He 4 Westeerlijnse stadsbestuur heef4
een wetsontwerp goedgekeurd dat voor-
ziet in het houden van een volksstem-
ming. Er is weinig kans op uitvoering
van di 4 plebisciet voor de topconfer3V>-
tie zoals bondskanselier Adenauer tij-
dens zijn bezoek aan de Ver. Staten
uitspraak van de Westberlijners aanto-
suggereert. Dr. Adenauer wilde met eer
nen dat de door de Sovjet-Unie voorge-
stelde verandering in de stetus van de
stad niet door haar bewoners worden
aanvaard. De burgemeester van Berlijn
Willy Brand4 heeft zich echter tegen 'r
dergelijke volksstemming uitgesproken

V.N. stelt economische
Read in

De economische en sociale raad var
Ver. Na4ies heeft besloten een perma-
nente commissie in te stellen ter bevor-
dering van de industriële ontwikkeling
van economisch achtergebleven gebie-
den- De commissie zal bestean uit afge-
vaardigden van de 18 landen waaruit de
raad bestaat plus zes andere die telkens
voor de tijd van drie jaar worden be-
noemd. Voor de instelling van deze
commissie stemden 15 landen. Rusland
Polen en Bulgarije onthielden zich.

Nieuw Economisch
lichaam

Het ontwerp is klaar voor een groot
internationaal economisch lichaam da 4
naast 18 Europese leden van de OEEC
ook de Ver. Stelen er. Canada zal om-
vatten. Er is 3 maanden aan gewerk4
door de zogenaamde vier wijze mannen
een commissie bestaande ui 4 een Ame-
rikaan, een Engelsman, een Fransmar
en een Griek.
De plannen voor deze grote organisa4ie
houden verband me 4 de Amerikaanse
vrees slachtoffer te worden van de
economische blokvorming in Europa.
He4 nieuwe lichaam omvat alle leder
van de Euromarkt en van de kleine
Esta vrijhandelszone.
Het ontwerp-handvest wordt voorge-
legd aan de regeringen. Als naam is
voorgesteld de EOCD in het Nederlands
voluit: de Economische Organisatie vooi
Samenwerking en Ontwikkeling.

Ned. steuntt Canadees-
Amerikaans voorstel

Nederland zal zijn stem geven aan he 4
Canadees-Amerikaans voorstel voor de
vas4stelling van de breedte van de ter-
ritoriale wateren.
Di 4 heeft de Nederlandse afgevaardigde
bij de interna4ionale Zeerechtconferen-
4ie in Genève gisteren verklaard.
Hij zei da 4 Nederland di 4 voorstel een
territoriale zone van zes mijl als de
enige mogelijkheid voor een oplossing
zie 4. De uiteefening van de exclusieve
visserijrechten in een aansluitende zes-
mijlszone, waarin he 4 voorstel voorzie*
acht Nederland nie4 erg gelukkig.
Maar prof. Riphagen hoopte da 4 in de
teekomst de visserijproblemen zullen
worden opgelos4 door onderlinge over-
eenkomsten.

Eisenhower ook naar
Zuid - Korea

President Eisenhower heef4 meege-
deeld dat hij op zijn komende reis naar
de Sovjet-Unie en Japan ook een bezoek
zal brengen aan Zuid-Korea.
In dat land zal hij één dag blijven.

Filmprogramma
FILMBEDRIJF "ORIËNT"

vertecn4 heden 14-4 voor het laa4st
"WHAT LOLA WANTS"

Een musical met beroemde tophi4s.
Me4 Tab Hunter, Gwen Verdon en Rafc
Walsten.
Holl.-Bïnnen heden 14—4: "ATTACK"
me4 Jack Palance
HoII.-Binnen morgen 15-4: "WHAT Lt
LA WANTS"
Sentani heden 14-4: "BANDIETEN VA>
DE AUTOBAAN" me 4Paul Höifoiger.
HAVEN morgen 15-4 slechte éqn avo
"ALEXANDER THE GREAT" met Ri-
chard Burten en Claire Bloom.
In CmRmaspope en kleuren.
HAVEN: HONG LIAN FILMBEDRIJ.
verteon4 za4erdag 16-4 en zondag- 17-^
"THE KENTUCKIAN" met Burt Lan-
caster en Dianne Lynn.

Mr. R.A. Gonsalves
over de Baliem

Het dagblad "het Binnenhof" meen1

in een artikel in de zaterdagse bijlage
dat de teekoms 4 van Nieuw-Guinea
ligt in de Baliem vallei. De bevolking
is intelligen4 en bezi4 een teal en col-
tuur. Deze mening is opgebouwd in eer
interview me 4 mr. R.A. Gonsalves, die
als controleur Ie klasse in zn stend-
plaa4s Wamena heef4 gewerk4 aan de
eerste opdrach4: pacifica4ie. Hij ver-
telde in di 4 geillusteeerd artikel, da'
he 4 werk pas drie jaar geleden is begon-
nen ~r. * nog nie4 is volteoid wa4 mer
zidh voorneem4, namelijk om het ge-
bied niet slechts selfsupporting te ma-
ken, maar de bevolking ook een inko-
men te verschaffen. In dit verband gaf
hij een uitvoerig beteog van problema-
tiek en werkmethode.

MEDEDELING
De "Nieuw Guinea Koerier" zal op

Goede Vrijdag en Maandag 2e Paasdag
nie4 verschijnen.

De Directie
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Siét middel tegen Griep en Verkoudheidsziekten j
De heer en mevrouw Gerards The-

singh-Vink geven met grote blijdschap
kennis van de geboorte van hun zoon

FRANS FERDINAND
Hollandia, 121 april 1960 n0.1289

SHELL N.G. N.V.
maakt hiermede bekend dat cle benzine
pompen te Hollandia en Hollandia-Bin
nen gedurende de aanstaande feest-
dagen volgens 't volgende schema zul-
len zijn geopend:
ORANJE GARAGE SERVICE STATION
Hollandia-Haven:
Vrijdag 08.00 — 13.00 uur
Zondag 08.00 — 13.00 uur
Maandag 08.00 — 20,00 uur
MONTERO STATION HOLL.-BINNEN
Vrijdag 08.00 — 13.00 uur
Zondag 08.00 — 13.00 uur
Maandag 08.00 — 20.00 uur
FIAT SERVICE STATION

ORANJELAAN
Vrijdag 07.00 — 20.00 uur
Zondag 07.00 — 12.00 uur
Maandag 07.00 — 20.00 uur
NEW GENE STATION DOK V
Vrijdag 08.00 — 13.00 uur
Zond?..; 08.00 — 12.00 uur
Maandag 08.00 — 16.00 uur

SHELL N.G. N.V. HOLLANDIA
Vraagt voor directe i .diens ..reding

een behoorlijk onderlegde administra-
tieve kracht. Leeftijd niet boven de 3C
jaar. Behoorlijke voorwaarden. Sollici-
taties dagelijks tussen 08.00 en 09.00 uui
en 14-00 en 16.30 uur.
Gegadigden worden verzocht diploma's
en/of getuigschriften mede te brengen.

TENNISBOND HOLLANDIA
De halve finales en de finales var

de open tenniskampioenschappen van
Hollandia worden verspeeld op vrijdag
15, zaterdag 16 en maandag 18 april a.s
Aanvang der wedstrijden 15.00 uur;
plaats APO-Kamp. Toegang gratis. He1

pulbiek word 4 verzoch4 tijdens de wed
steijden zo rus4ig mogelijk te zijn.

n0.129S

KAPPERSZAAK LAPELE
ïn he4 winkelpand Toko Baroe, Oranje-
laan, Hollandia.
Opening: 14 aprÜl 1960
Openingsuren: 08.00 — 12.00 uur v. m
04.00 — 08.00 uur n.m.

Houdt zich beleefd aanbevalen
n0.1286

WIJ ZIJN
Hedenavond vanaf 19.30 uur gesloter

vanwiege feestevond, tevens weer ver-
krijgbaar "heerlijke haantjes" in de

"MOONLIGHT BAY"
Dagelijks geopend te 4 middernach4
Bestellingen worden thuisbezorgd.

n0.1291

JUIST ONTPAKT:

dames en teenage pumps, fla4s, san-
dalen in wi4, zwart en kleuren.
Maten 2Vj te 4 en me 4 7

VIJSMA, WITTE OLIFANT

HERTEN.IACHT PER 1 MEI GEOPEND
De Residen4 van Hollandia maak4 be-

kend, da 4 me4 ingang van 1 mei a.s. to4

en me4 31 augustes 1960, de hertenjach'
te Hollandia, wederom opengesteld za
worden.

De aan de Residen4 te richten aan-
vragen, dienen door tussenkoms 4 van
he 4 .Tagersgenoo4schap Ned. Nieuw Gu
nea te worden ingediend.

Om aan deze jacht deel te nemen, be-
hoef4 men geen lid te zijn van he4: J'a-
gersgenoo4schap.

WINKEL 51 heeft ontvangen me* de
"BANTAM"

Collec4ie speelgoed
Dames Japonnen
Heren pyama's
Ka4oenen onderrokken
Effen en bedrukt flanel

19-4 A. . in he 4 ZIGO-clubgebouw
HERCULES Kindercabaret

Aanvangt 18.30 uur Entree f 1,— p.p

WEEKEINDDIENST
Haven:
15-4: Dr. A. de Grave telf. 345
16-4: Dr. A.P. Nelemans telf. 360
17 en 18-4 Dr. R. Kummer telf. 465
Hollandia-Binnen
15 en 16-4 Dr. A. Meyer telf. 43
17 en 18-4 Dr. ,1. ten Brink telf. 94

WEEKDIENST 19 — 23 APRIL 1960
Haven: Dr. A.P. Nelemans telf. 360
Haven:
16-4 Polikliniek om 07.00 uur voor
spoedgevallen geopend.

CENTIFAR 16-4 en 17-4
"TIEN GEBODEN"

Aanvang 20.00 uur. Daarna geen teeganr

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN 1>E
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah
Woensdag: Biak — Manokwari — Wa-
mena — Lae — Sydney
Vrijdag: Biak — Manokwari — Sörong— Amsterdam CS — Djakarta.
Zaterdag: Biak — Manokwari — So-
rong — Fakfak — Amsterdam CS
Voor nadere inlichtingen telf. Hla. IK

Del postkantoren Hollandia en Hollan-
dia Binnen zullen op zaterdag1 16 apri'
a.s. geopend zijn van 09.00 — 10.00 uur
voor de aanname en afgifte van aan-
getekende! stukken en de verkoop var
Post- en Zc/relwaarden.
Bij tijdige aankomst van hei vliegtuig
ui1 Nederland zullen op maandag1 18
april de postkantoren Hollandiai en Ho
landia-Binnen geopend zijn van resp.
09.00 — 10.00 en van 10.00 — 11.00 uur
uitsluitend voor de afgifte van de ge-
wond luchtposts*u(kken. De nasluiting
voor Biak zal nie4 plaafs vinden. He^
postkantoor te Hollandia Noordwijk za'
op alle feestdagen gesloten zijn.

Te koop aangeboden V.W. type 1955
Prijs n.o.t.k. t.b.z. Polimae I, 't Hofje
Hr. Gelderman. no.1285

EDO: 18 april a.s. 10.00 uur in he* cl"b
huis paaseieren zoeken voor kinderen
van leden, leeftijd 1 t/m. 14 jaarvnó.1294

Zeepaardje: 17 april Paasontbijt, aan-
vang 08.00 uur.

HBS-clubgebouw, zaterdag 16-4, Rou
ile^'e, aanvang 21.00 uur. TJitsluWenil
toegangkelijk voor leden.

no.1293

Krokodil rooft meisje

Een vnn de grootste krokodillen in
deze streken ooit gezien heeft woensdag
vorige week bij Port Moresby een
prauw geramd en doen zinken, waarna
het ondier zich met z ijn prooi, een 15
jaar oud meisje, uit (je voeten maakte.

Ken manager van een nlantage die het
voor zijn ogen zag gebeuren vertelde
dat de krokodil het meisje greep zelfs
voordat zij in het water viel. nadat het
dier de prauw omver had gegooid.
Drie autochtonen die in de prauw zater
konden zich zwemmende redden.

Vanaf heden expositie van 't nieuwste type

I SttGWtO&fo BC&ttht'' Fi9t 58° SPORTMODEL BIANCHINA.
I " PRIJS f. 5.600.-


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 87 14.04.1960
	Tsjoe En-Lai verlokken naar Birma, India Nepal
	Beschuldigingen var O. Duitsland hebben effect
	Zuid-Afrika wil meer blanke emigranten
	Toestand onveranderd in Portugese enclaves
	Vergadering van WestelijKe ministers ter voorbereiding Topconferentie
	Kolonel Iskander naar Australië
	Nieuw-Guinea Koerier
	Advertentie tarieven
	Japan wil ter Walvisvangst bij de Aleoeten
	Spiegel van het verleden Eind goed al goed ?
	Zoon van autofabrikant gekidnapped
	Blue Streak te duur
	Debrê over Algerije
	Bezorgde Indonesische regering
	Ruimte navigatie-stations
	Resoluties op Tweede Afro-Aziatische conf.
	Willy Brandt tegen Volksstemming in Berlijn
	V.N. stelt economische Read in
	Nieuw Economisch lichaam
	Ned. steuntt Canadees-Amerikaans voorstel
	Eisenhower ook naar Zuid – Korea
	Filmprogramma
	Mr. R.A. Gonsalves over de Baliem

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5


