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Zowel Soekarno als Hatta
op wereldreis

Gematigd communiqué in Tunis
Presiden4 Soekarno van Indonesië die zoals bekend weer een wereldreismaakt, is inmiddels ui 4 Tunis in Raba4 - Marokko - gearriveerd. Hij werd

daar op he 4 vliegveld verwelkomd door Koning Mohammed. Voordat Soekarnoui 4 Tunesië vertrok werd een communiqué ui 4 gegeven me 4 betrekking dotde tussen hem en de Tunesische presiden4 Bourguiba gevoerde besprekingen
In dit communiqué zeggen de beide

leiders o.a. da 4 de kwes4ie Nieuw Gui-
nea in overeenstomming met he 4 Hand
ves4 van de Verenigde Na4lies en ep
vredelievende wijzie dient 4e woreften
opgelost.

De vroegere Vice presid°n4 va-n I'vfo-
nesië, Mohammed Ha^a is inmiddels
ook aan een wereldreis begonnen. Tnen
hij uit Djakarto was vetrokken ver-
scheen er in een Islamitooh d?"<toafl
een artikel van zijn hand. vtaarJh Mi
kritiek leverde op Soekarno's prele'de
demokratie. Hij voorspelde da 4 dVi sys
teem de presiden4 niet zou overleven.

Mei be4rekking tot he* bezoek van
Soekarno aan de Noordafrikaanse lan-
den merken we op dat de bewoordingen
van het communiqué met " betrekking
tot Nieuw Guinea zeer gematigd zijn,
en moeilijk als een succes voor Soekarno
zijn op to vatten.

Di 4 ligt geheel in de lijn van de poli-
tiek van, de Tunesische presiden4 Bour
guiba. die zich weliswaar openlijk
schaart aan de zijde vam de Algerijnse
opstandelingen tos^n Frankrijk msMBT
die anderzijds uitgesproken wes4ers isgeorien4eerd\
Een van zijn grootsto prol-lemen is om
in he 4 voormalige Frans Noord Arfika
de invloed van de Fiffyotisoi-i^ pre^de-i*

Nasser in to perken, die zowel in persoon als in po-Weke opvattingen eengroto overeenkoms4 me 4 Soekarno ver-toont, en er naar streef 4 cm alle Ara-bieren in één staa4 onder zijn ledingto verenigen.

Herdenking zeeslag
Deze week word 4 in Austoalië overal

de slag in de Koraalzee herdacht.
In deze zeeslag versloegen Australi-

sche en Amerikaanse vlooteenhedien een
Japanse invasievloo4 die Austoalië be-
dreigde Dese slag word 4 als een keer
pun4 in de Paerific-oorlog beschouwd.
Amerikaanse vloote^enheden nemen aren
de herdenking deel.

Bergingswerkzaam-
heden in Indonesie

Men verwach4 da 4 Japanse maatschap
pijen binnenkort me 4 een bergingspro-
gramma voor in de Tweede wereldoor
log in Indonesië gezonken schepen voor
de dag zullen komen. Austoalische au-
toriteiten hebben inmiddels de verze-
kering gekregen dat men er niet toe
zal over gaan om de Australische krui-
ser Perto te lichton, die op 1 maar4
1942 samen me 4de Amerikaanse kruiser
Houston in s4raat iSoenda to4 zinken
werd gebrach4.

De 2 miljoen inwoners van
Istanboel kregen

huisarrest
In Tukije blijft, het onrusitig. Stodenten blijven ageren 4agen de autocra4i-sche poliUek van premier Menderes. Er

is deze week een conferentie vanNATO-minist/ers to Istanboel aan degang, en de Turkse opposi4ie 4racb4van de gelegenheid .gebruik te makenom de vertogenwoordigers van Turkij-
e's bondgenoton van haar ontovreden
beid te overtoigen en zo de positie vande regering to verzwakken. Voor he 4
gebouw waar de besprekingen worden
t/ievoc-d betooedlen enkele eiagen gela-
den duizenden mensen. Militairen kwa-
men in actie en er werden enkele perso
nen gearresteerd.

Inmiddels heef4 de Turkse regering
aan de bevolking vten Isjfanboel een
24 uur durende avondklok opgjeleïd.
De twee miljoen inwoners van de stad
hebben zodoende juist een huisarrest
achtor de rug dat gisterochtend vroeg
eindigde. Slechts mensen van de veilig
heidsdiens 4 en buitonlandse diplomaton
werden op stoaat toegelaten.

Zojuist vernemem we nog da 4 de NA
TO-conferlent'ie in Istonboel een da?
eerder dan werd verwacht is geëindigd
omdat men op verrassend snelle wijze
tot overeenstemming is gekomen over
de kwes4ie Berlijn en de on4wapenings
politiek.
Kwestie Zuid-Afrika en

Londen informeel
besproken

De Bri4se premier MacMillan heef:
maandag in Londen de conference van
regeringsleiders van heit Bri4se gemene
bes 4 geopend. De ceKnferenMe aal tjen
dagen duren en zal vooral aan inter
na4ionale problemen zijn gewijd zoals
de betrekkingen tussen Oos* en Wes4
en de Topconferentie.
Ook zullen de economische betrekkin-
gen binnen het sterling gebieïd tor spra
ke komen. Maar de kwes4ie die de sre-
moederen van de betrokken staatslieden
het meest bezig houdt is de apartheids

poiiuek m Zuid Atirika. Men verwacht
echter niet da4 deze kwestie als offi-
cieel pun4 van bespreking zal worden
geaccepteerd, wat niet wegneemt dat. er
ach4er de schermen druk over gespro-
ken is en zal worden.

Toen de Zuid Afrikaanse remistor
van Buitenlandse Zaken Louw in Toon-
den aankwam werd hij begroef me 4
demonstra4ies. Er werden spandoeken
meegevoerd me' leuzen als: Sharpville
vergeet he 4 nie4. De poli4ie behoefde
niet in to grijpen wan 4 de demons4ra-
ties verliepen ordelijk. Ministor Louw
weigerde een verklaring af to leggen
en haastte zich naar zijn hotel.

Premier Nehru van India meonde da 4
de conferentie de gelijkheid der rassen
zou moeten onderschrijven, maar hij
voegde er aan toe dat! 't betor was als de
conferen4ie zich niet ui4spraak ovetr dé
vraat of zuid Afrika lid van he4 ge-
menebes4 moes 4 blijven of nie4.

Veel commentaar op
Executie van Chessman
Zowel de Nederlandse, Franse als

Britse bladen wijdden een srjwt deel
van hun voorpagina's aan do 'ei
stolling van Carjfl, Chessman. Vooral
de Britse bladen tonen er zich veront-
waardigd over dat de executie rau nog
na 12 jaar van herhaaldelijk uitstol
werd uitgevoerd.
Chessman s4ierf eergistoren in de gas-
kamer van de' staatsgevangenis van
Californië. De executie was juist be-
gonnen toen bekend werd dat gen fe-
derale rechter in San Franciaeo nog
eens een half uur uitstel wilde verlenen
Chessman zou volgens zijn eigen wens
worden gecremeerd.
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„Wij xijro weer thuis”
VooroorlogsePapoea-emigranten Keerden uil indonssie

naar bun woonsteden terug
economische Ontwrichting In Oost - Indonesië
De afgelopen weken zijn in he 4 dorp Torobi van de Kofiau-groep in de Ra-

dja Ampa4 eilanden, westelijk van de Vogelkop, 22 prauwen aangekomen
met 39 gezinnen aan boord, een totaal van 183 zielen. Zij vertegenwoordigen
de gehele bevolking van het dorp Pantjoran, op het nabijgelegen Indonesi-sche eiland Obi. Het merendeel van de vluchtelingen wordt gevormd door vrou
wen en kinderen. Aangezien deze vluchtelingen oorspronkelijk uit Biak, Japen
en de Radja Ampa4 kwamen en zij derhalve behoren tot de autochtone bevol
king van NieUwi Guinea, is hun toegang to4 dit land verleend. Zij zullen
binnenkort naar hun vroegere woonplaatsen terugkeren.

VLUCHT.
Reeds eind 1958 is een afvaardiging

van het dorp Pantjoran naar Kofiau
gevaren om een massaal vertrek voor
te bereiden.
De Indonesische autoriteiten gaven
echter herhaaldelijk to kennen dat ze
een dergelijke vertrek niet op prijs stel-
stolden.
Niettemin zijn de bewoners toch enkele
weken geleden gevlucht, De migranten
zijn ondergebracht in he4 dorp Torobi
waarvan de bevolking hen met grote
hartelijkheid ontving. Zij hielp de vluch
telingen me4 onderkcmens te bouwen
en putton te graven, terwijl het Nieuw
Guinea Rode Kruis bijsprong met rijst
en waar nodig kleding. Moeders met
jonge kinderen kregen mclkrantsoenen.
ONDERNEMING

Dorpsevangelisi4 Willem Wanma, lei
der van de Pan4joran-groep en zelf af-
komstig uit de Radja Ampa4, vertolde
da 4 enkele jaren voor he 4 uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog ui 4 Biak en
Noemfoer een aantol mannen misrreer
den, die op he 4 eiland Obi als arbeider
werkzaam waren op een Nederlandse
onderneming. Toen kor 4 na he4 uitjbre
ken van de oorlog de onderneming m-
slötan werd en er voor dieze mense^i
geen werk meer was, besloten zij een
goed heenkomen 4e zoeken op he 4eiland
je Bisa van de Obi-groep. Omstreeks
1945 had zich daar een heel dorp ge-
vormd van uitsluitend Biakkers en
Noetnforezen, waarbij zich ook nog an
deren uit Japen en ui 4 de Radja Am-na4
aiatn-slcton. Aangezien- de nederig'tin";
vlak bij een waterval lag, werd zij ge-
makshalve "Pantjoran" - maleis voor
watorval - genoemd.

"Toen de toestond op he 4eiland steeds
slechtor werd", zo vertelde Willem Wan
ma, "maakten wij plannen om naar Nw.
Guinea W-u-* to keren. Reeds in 1952
verzoehton wij de Indonesische re?aring
ons dit toe to stoan doch tevergeefs.
Wij hadden .?erioord hoe he4 onze broe
ders in "Papoea" - de naam die Willem
Wanma voor Nieuw Guinea ETebruitoe -gine; en hoe ze'j rus4ig en ongestoord
leefden.
NIETS KOPEN

vVeui>wch_i* vclü'iu.vacu wij ei&w.! &e
wassen en leden Wij geen honger, maar
andere dingen dan sago, vruchten en
knollen hadden wij niet.

De Chinezen moesten hun winkels

pr.i c/i ouk swu hauüei uiijveu.
Wij wardn gedwongen toumerende

ambtenaren gratis voeding te geven op
stoaffe van dwangarbeid, terwijl wij
voor de regering hout moeston kappen
en stenen sjouwen. Öta betaling was
minimaal, maar wij konden bovendien
toch niets met net ge!d uitrichten. Als
er al ieto te krijgen Was, dan waren de
prijzen zo schrikbarend hoog da* wjj

het vaak nie4 eens konden kopen,
Wij vaaren gewaarschuwd! d.e.t alle

mannen 4::,ssen 18 en 45 laar spoedig
onder diens 4 zouden moeton. Ondanks
waarschuwingen da<i zware gevangenis
straffen worden gestold op he 4 weggaan
naar Nieuw Guinea, zijn wij toch ge-
vlucht.
BELOOFDE LAND

Wij zijn tonslo4to Christenen. En zoals
God mefl de Joden was 4oen zij, zoals
de Bijbel vertolt, ui 4 Egyptische slaver
nij wegvluchten, zo hebben ook wij on
der Zijn leiding Indonesië verlaton omveilig in "Papoea" aan to komen.Wij zijn v/eer tou-is", aldus besloo4 dedorpsevangelis4 Willem Wamma zijn re
laas.

De overtoch4 van Bisa naar de ICofiaugroep duurde vier to4 vijf dagen dankzij gunstige wind. Nog tijdens de re's
werdj er een baby geboren.

Op eigen verzoek ?aan de van Pan-
tjoran gekomen vluchtelingen -nu meteigen prauwen naar hun woonsteden
in Biak, Japen, Noemfoor of de Radja
Ampat terug.

Eerste Hollandooot neer
Australisch NG

De "Hollandboten" zoals de schepenvan de Stoomvaart Maatschappij Nederland en de Koninklijke Rotterdamse
Lloyd in de volksmond heton, hebhen
over he 4 algemeen meer lading ui 4 Ne-
derland naar hier gebrach') dan omge-
keerd. Van Niejuw Guinea, voer mengewoonlijk naar Indonesische, Maleise
en Philippiinse havens waar de ladingvoor de terugweg lag to wachten.

De- NEDER EF.MS die enkele dagen
geleden in Hollandiai is aangekomen
gaat eeliter voor bet eerst nog een eind
je verder naar he 4 Ooston alvorens deterugreis naar Nederland te aanvaarden
Het i s de eerste Hollandboo4 die ook
Australisch Nieuw Guinea aandoe 4.

Gezagvoerder B.G. Donderdahl deelde
ons mee da 4 lading gelost 7a j worden
n Madang, Lae en Rabaul. En wat be-

griik is: er' ligt daar ook lading
voor .:'.:,.:, gciOcJ.

léeze nieuwe scheepvaartlijn /Jt\ voort
aan eenmaal in d-e negen weken wor-
den bevaren.
Zoals bekend is dit de eerste rech4s4reek
se scheepvaartverbinding tossen Nieuw

u-ezaigvoerder Donderdahl koe&torde
goede verwaichfingen van de nieuwe
lijn.

Dp Neder Eems is een van de nieu-
were schenen van de Maatschappij Ne
derland. Dit js TnTl tweede reis. Die
gezagvoerder vertelde plaats to hebben
voor 10 nassasriers. AlTrs is al volge-
'btek* door mense^ ui 4 Nederlands-
maar ook uit Australisch Nieuw Guinea.

De kapitein had over d)e ontvangst
in Hollandia niet % klagen, zei hij. Wel
sprak hij zijn spijt uit over he 4 optre
den van enkele opvarenden "aan de
wal", maar we hebben de kapitein toen
maar gezegd da« hij zich geen zorgen
hoefde te maken, omdat de Hollandia-
nen voor Hollandvaarders een| zwak
plekje in hun hart hebben.

KINDERBOEKENWEEK
He 4 feit clat enkele dames to Hollan-

dia omstreeks Sinterklaas bij het zoeken
naar cadeautjes voor hun kinderen
moesten constateren, dat er zo weinig
kinderboeken 4e krijgen waren, heef*
geleid to4 een opmerkelijk initiatief, nl.
de organisatie van een Kinderboeken-
wjeek in Hollandia.
Sinds maandag kan ieder die daar inte-
resse voor heeft in de showroom Bea-
trix met eigen ogen zien hoe rijk de
Nederlandse jeugdlectuur wel is. Me4 na
me in di 4 land. waar een stoeds groter
deel van de jeugd via de scholen betook
ken raakt bij de Nederlandse taai en
cultour verdien 4 deze manifes4a4?e ons
aller belangstelling, in het bijzonder
natuurlijk van de ouders. Het zal veelal
van de ouders afhansren of hun kinde-
ren goede boeken lezen of niet.

In eerste instantie kan deze boeken-
week worden opffeva* als een boeken
tentoonstelling. Uitgaande van de jeugd
boekengids "De Kleine Vuurtoren" heb-
ben de organiserende dames een groot
aantal hoeken in Nederland bestold (met
finaineiële steun van "De Boekenbeurs"
en van Cultoirele zaken en deze boe-
ken kan men nu inzien. Tijdens de ten-
toonstelling kan men boeken bestellen
die na afloop van de boekenweek in de
boekhandel kunnen worden afgehaald.
Hierbij dien 4 men echtor wel to beden
ken da 4 het aantal exemplaren van ie-
der boek uiterst beoerkt is.

Welke boeken U zoal kun 4 bezichti-
gen zullen we U niet vertollen. We zou-
den TJ willen aanraden om er zelf heen
tp cfp ap

Behalve de 4entoonstolling heeft men
ook een aantal originele puzz'os geor-
ganiseerd die verband houden mi.
ken en literatuur De prijzen die aan
deze puzzles zijn verbonden zijn natour
lijk ook boeken. Voor4s kan men de in-
zendingen van de schooljeugd bewon-
deren op he 4 gebied van zelf pemaakte
boekkenleggers en reclamerJaton.

Reclame platen heeft men overigens
oolk gekregen van de Vereinginig 4ot Be-
vordering der Belangen van de Boek-
handel, de vereniging die in Nederland
de boekenweken pleegt te organiseren.
He 4bes*ivur van deze vereniging toonde
zich zeer enthousiast over he 4 initiatief
'^n Hollandia en verleende alle moge-
lijke medewerking.
s'Middags zullen er poppenkastvoorstol-
lingen gegeven worden op tokstgegevens
van de kinderen zelf.
Vrijdagavond is er een feestavond in de
Mulozaal me 4muziek toneel en last b«tnot least Hersengymnastiek. U weethet, 00» c j„ Nederland is een boeken-
week niet compleet zonder feestavond.

Of dit een jaarlijks terugkerend fes-tijn zal v/orden, net als in Nederland,
kon men ons nog nie4 mededelen. De
dames die aan deze manifestatie veelti.fd en moeite ges-even i ebben, en in, ;„.„. ilt.v^, nttsi me- na-
me genoemd wilden worden, waren
echtor van mening da 4 hier een taakwas weggelegd voor de boekhandel.

De boekenweek duurt tot zatordag.
in verband met d)e nationale toeetoa.g.
Etónderdag 0 mei io ai ~- liter



DE SPORT van de afgelopen week
VOETBAL IN NEDERLAND
Eredivisie
Elinkwijk — Fortona '54 2—4
ADO — Ajax 2—l
Sittardia — Feyenoord I—s
Enschede — DOS s—o
Blauw-Wit _ MVV o—2
Rapid JC — PSV 3—o
Sparto — DWS o—o
Volendam — NAC I—o
VW — Willem II 2—2
Ajax 31—47 Rapid JC 31—29
Feyenoord 31—44 Enschede 31—28
PSV 31—39 Fortona '54 31—28
DOS 31—36 DWS 31—28
NAC 31—36 Blauw-Wi4 31—28
VVV 31—33 Elirkwijk 31—27
Spar4a 31—32 MVV 31—26
ADO 31—30 Volendam 31—23
Willem II 31—29 Si44ardia 31—15
Eersto divisie A
GVAV — Fortona 2—l

'GVAV kampioen)
BW — Vitos.se 2—2
KFC — Stormvogels o—i
NOAD — Helmond 5—2
Wagening^n — Volewijckers 4—l
HVC — Richt ersbtoek 3—2
Excelsior — Veendam 2—o
SVV — 't Gooi 2—l
GVAV 29—45 KFC 29—27
Vitesse 29—41 Helmond 29—26
EVV 29—39 Excelsior 29—^4
NOAD 29—39 SW 29—23
Stormvogels 29—32 Fortona 29—21
Wageningen 29—32 Veendam 29—"U
Volewijckers 29—29 't Gooi 29—19
HVC 29—28 R'btoek 29—IR
Eersto divisie B
DFC — Hermes DVS 3—o
VSV — Go Ahead o—o
Alkmaar — SHS s—l
RBC — Heracles I—2
Leeuwarden — Graafschap 6—l
DXC — AGOW 3—o
Eindhoven — T.imburgia 3—l
Helmondia — RCH 3—o

DFC 29—39 Go Ahead 29—29
VSV 29—38 Eindhoven 29—27
Alkmaar 29—38 Hermes DV3 30—26
Heracles 29—35 Helmondia 29—22
Leeuwarden 29—34 RBC 29—21
DHC 29—34 Graafschap 29—21
ZFC 29—31 Limburgia 29—19
SHS 30—31 RCH 28—17
AGOW 29—30

SPORT IN HET KORT

ATLETIEK
De Nederlandse atlee4 Kees Koch

heeft tijdens wedstrijden in Rotterdam
het Nederlandse record discuswerpen
verbeterd. Koch wierp de discus ruim
twee me4er verder dan zijn oude record
en kwam tot een afstond van 56.32 me
ter.

De militaire sportir.4tructo.ur Frans
Künen deed he4nog beter en verbeterde
twee Nederlandse records; Künen liep
de 20 km in 1 uur 3 min en 44 sec. ter
wijl hij en passant het record over de
25 km. verbetorde.
Zijn tjjd over de laatste afstand be-
droeg 1 uur 19 min en 41 sec.
TENNIS

In het toutrnooi om de Davis Cun won
Nederland in de eersto ronde me 4 3—2
van Noorwegen. Onze landgenoton, die
op de eers 4e dag een 2—o voorsprong
namen, kwamen op de ttweexle da-" nog
in moeilijkheden, aangezien he 4 derde
enkelspel en het dufobetspej vsf-lorrn
gingen. He*4 laatsto enkelspel 'bracht!
evenwel toch de zege.
VOETBAL.

In het voorronden-tournooi voor de
aanstaande Olympische spelen won In-
dia in Djakarto met 2—o van Indone-
sië. Aangezien de eerder gespeelde wed
«Mijdj India—Tnldone^ë eveneens een
Indiase zege opleverde - 4—2 - plaa4
s4e India zich in het eindtournooi
dat in augustus in Rome zal worden
gehouden.

WIELRENNEN
De eerste rit voor het kampioenschap

van Nederland op de weg voor beroeps
renners leverde een sprintoege op voor
Ab Geldermans. Aangezien Geldermans
in de laa4sto beslissende metors to4 4wee
maal toe zijn naaste concurrent Plan-
toz in zijn shirtje greep, werd hij door
de jury naar de 4weede plaats verwezen
Plantoiz kreeg nu de eersto plaa4s.

De ronde van West-Duitsland voor
beroepsrenners is to4 nu toe voorspoe-
dig voor de Nederlandse dleeïlnemers
verlopen. Na drie etappen zie 4 de ge-
deeltelijke rangschikking er als volg'
uit:
1 Ab Geldermans - |Ned -2 Jo de Haan - Ned -3 Favero - Italië -4 Nencini - Italië -He? 4 zie 4 er naar ui 4, dat Nederland
in de Tour de France met een volle-
dige 14 mansploeg zial starten. Tot de
mogelijke deelnemers van Nederlandse
z.iide behoren o.a. Jo de Roo, Jo de
Haan, Ab Geldermans, Wou4je Wacht-
mains e.a.

VOLLEYBAL
De stand in de compc4i4ie HEREN

Ie klasse to Hollandia van de JfVBH
was op 29 april j.l. als volgit:

geep. gew. verl. pt.
1 -SOS 15 13 2 26
2 Recoche4 14 12 2 24
3 POMS 14 9 5 18
4 Zeenaardje 10 8 2 13
5 HBS 10 7 3 14
6 «"OS1 T 19 7 - 5 14
7 Karugeroe's I 1.2 6 6 12
8 Rec.toursins4i4uu4 10 5 ■> 10
9 Pundnrn )A 5 9 JO
10 Ma^niers I 8 4 4 8
it Pan-do T 12 4 8 8
I*> MX"H I 12 3 9 6
13 T,o^ T 13 3 10 6
ia rwr t 1- 3 11 f;
15 Nigi-bovs I 8 2 6 4
16 /êeevaa,r4<::cbool T 4 0 4 0

Onderscheiding

Vrijdag j.l. is gedurende eeen "alle
hens" 4n de Marine Kazerne to Hollan-
dia de heer E. van Wagensveld onder-
scheiden met de gouden medaille in de
Orde van Oranje Nassau.

De heer Van Wagensveld is al vele
jaren leider van het Chr. Mil. Tehuis
to Hollaadia en de velen die hem daar
hebben leren kennen, zullen, toegeven
flr.lt rlf^y.c ondf-v—.->V./-.i,-l it-, ef - -«■■ ijrvllö .-■-—

_
i " t ie.

ux^...v« ui.

Terech4 werd ook Mevrouw van Van
Wagensveld in de eer be4rokken. De
Schout bij Nacht Pl.aiicrink wees er in
zijn toespiaak op, do 4 men de onder-
scheiding eïo-pnlnlj- m,ip;t -rlon £»lc 1-^.
-1 - 1 T 1 .-. , .
Van Wagensveld.

Ds. van Dijk opvolger
van Ds. Drost

Naar wij vernemen zal Ds. J. Drost
te Hollandia in verband me 4 zijn aan
stoand vertrek naar Nederland als voor
zittor van de Nederlandse Classis der
Evangelisch Christelijke Kerk worden
opgevolgd dbor Ds. Van Dijk te Sorong.

Toyohiko Kagawa
overleden

In Tokio is overleden de bekende
Japanse christonschrijver en sociaal
hervormer Toyohiko Kagawa. Hij werd
72 jaar. Reeds geruime tijd was hij
ziek.

Kagawa s4udeerde theologie in Japan
en in de V.S., nada4 hij als tstoden4 met
de Amerikaanse zending in aanraking
i :- 1 was. Toen hij to 4 he4 christen
i"^¥"vryi r*'-"^'-rrvr* *v "'ri^ """**»« r<r\n, Jl-"m' x -~-,

s*and zo slecht da 4 naar medisch irazich4
zijn einde nabij scheeën. Hij was toen 21
sclie boodschap van naastenlieffde en
vrede, begon hij to werken onder aller
tooi o-iid. Geerenen door de «van'wii-

buuxton van de Japanse steden. Tijdens
dit werk voltrok zijn genezing.

Zijn op vrede en maatschappelijke
verbetering gerichte arbeid1hield stond
ondanks de totoal andere gees4 die er
in he 4 vooroorlogse Japan heerste.

Kagawa werd, exik als prediker en
schrijver tot Ver buiten Japan bekend.
Zelf stond hij buiten de grenzen van de
verschillende christolijke kerkgenoo*-

schappen. Zijn moreel gezag en geeste-
lijke invloed kwamen het gehele chris-
tendom 4en goede.

5 Mei Officiele vrije dag

Van bevoegde zijde vernemen wij dat
5 mei dat jaar door het gouvernement
als een officiële feestdag word 4 be-
schouwd. Volgend jaar is di 4 waarschijn
lijk nie4 meer het geval.

KOELTECHNISCHE REPARATIES
Het Hoofd van het Elec4ricitoi4swezente Hollandia maak 4 bekend, da 4 m*t

insgant? van i »>«* iimïo «-1 ~"---; - - -" w*_j.u .e,—.^. ..^ ..u.u' ujjtg-eheveo.
Voor eventuele koeltochnische repara-
Ues wordt vei-wezen naar de particu-
liere reparatie-inrïeh4inigen to Hollandia

AAN ONZE ABONNEES
Op bevrijdingsdag, 5 mei, zal de Nieuw

Guinea Koerier niet verschijnen.
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SPEEDBOATRACES
georganiseerd door de speedboat en waterskiverenlging „HOLLANDIA"

BWB_EhH hWHn&iiSsls\_^£= a%*ya ■ 1
OPBRENGST

AM\-._t^~_-._ AANVANG: & uurSPIJTOPTANTEN
Voorverkoop PROGRAMMASbij Pharma, Teriaak, Omlo

warenhuis 99JULlilNii
OP 5 MEI GEOPEND

Zoals op Zondag van 9 - 12 uur

Op 2 mei overleed to Den Haag in
de ouderdom van 72 jaar

CORNELIS GRIëT
Zijn kinderen, behuwd- en klein-

kinderen.
Fam. L. Grië 4 — Huldman
Fam. W.F. Wijnhamer — Griet
Fatn. C. Grië4 — Nicolaas Ponder.

1401

De Soft— en Volleyball Vereniging

'S. O. S.
Organiseert— dank zij de medewer-

king van de H.B.M, een Volleyball-
tournooi in de groto havenloods op
Hemelvaartsdag a.s.
Bij de S.V.B.H. aangesloten verenigi i-
gen ontvangen een uitnodiging, niet
aangesloten verenigingen kunnen zich
opgeven bij de heer HA. Aarsse Bos-
laan 850. 14Cn

DANKBETUIGING
Aan dr. Kurnmer en de H.H. doctoren

alsmedte het verplegend personeel van
het Centraal Ziekenhuis to Dok II be-
tuigen wij langs deze weg ons oprechte
dank voor de kundige behandeling en
liefderijke verzorging tijdens de ziekte
van ons dochtor4je ondervonden,
■p.^ tt tj dg H-erd4— Mengiko.
Hollandia., 29 aprilJ.96o 1398

MULO-ZAAL NOORDWIJK, zaterdag

7 mei KINDERFILM
"EEN AVONTUUR IN DE ALPEN"

Entoee ziGO-leden f. 075:
niet leden f. 1,— p.p.
Aanvang 18.30 uur.
Toegangskaarten verkrijgbaar bij Mevr.
Matoay van der Craplaan Noordwük.

1403

KINDER BOEKENWEEK

Er is een NIEUWE AANVULLING van
KINDERBOEKEN op de
TENTOONSTELLINGS—VERKOOP IN

SHOWROOM — BEATRIX
1399

MUZIEK— HERSENGYMNA*)TIEK —EN TONEELAVOND
Ter gelegenheid van de KINDER BOE-
KEN ACTIE.
OP VRIJDAG S MEI IN DE MULO-
ZAAL DOK V
AANVANG 20.00 UUR.
TOEGANG GRATIS
KOMT ALLEN lent

"JOISSY" heeft ontvangen

Damesschoenen, stoffen, vazen, asbak-
ken, s4rikdassen zelfbinders, pantaioos
mooie Paliaanse spor4 overhemden, fja-
by garnituurs, rammelaars, ritssluitin-
gen, wï4to knopen en gespen.
En ! ! ! nog enkele kaarten voor de
MODE—SHOW 139,3

JACHTCLUB
Donderdag 5/5 fe 18.15 u TC.P.C.

KINDERFILM
S. V. B. H.

Ee Volleyball-wedstrijden 3e klasse
Heren zijn to4 nader order uitgesteld

.1-401
ZWEMFEEST MEERZICHT

Donderdag 5/5. Deelnemers a/d. lange-
baan-wedstoijd kunnen zich to4 10.00
uur bij Bellevue opgeven.

Foto's van de "Bonter dan Bont"-
-avond en het "Oranjebal in de Jacht-
club" zijn to bezichtigen bij

HOLLANDIA FILM 1404
S.A.V. HERCULEfc" Zaterdag 7 mei
COETACTAVOND voor leden en dona-
teurs, beperkto introductie mogelijk
AANVANG 20.30 UUR. 1405

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK
Onze voorraad is juist aangevuld me*

e.a. Tanah Air Kito, Exodus, De wereld
waarin wij leven, Ned. pocket-books,
tijdschriften en stripverhalen albums.

filmprogramma
C. D. F. C. D. F.

REK THEATER vertoon 4 heden 4/5 en
donderdag 5/5 de sprankelende film.

"CLUB DE FEMMES"
"Vrouwen club"

Vrouwen club; ■26 lieftollige meisjes
spelen in deze film. Vrouwen club: 26
meisjes, verzorgen U 2 uur, humor ec4.
Vrouwen dub; deze film met 26 meisjes
moet u beslist niet: missen. C.D.F. He-
den in REK
SPOEDIG in REK "JAGUAR" met
B1ABU: een zeer goede ac4ie film.

ORIËNT THEATER

HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoon4 heden 4/5 en morgen 5/5

"I VITELLONI"
met Franco Interlenghi, Leonora Ruffo
en Alberto Sordi. Wederom een film
over de hedendaagse jeugd', doch weer
iets anders, ander land ander mileu,
andere problemen. Evenwel nog stoeds
realis4isch on onbegrepen.
ORIËNT FILMBEDRIJF vertoont vrij-
dag 6/5 en Zaterdag 7/5: Romantiek,
avontuur, heldhaftigheid in de piraton-
film van het jaar:
"CAPTAIN KID AND THE SLAVE
GIRL" in vlammende kleuven
Holl Binnen heden 4/5: HIGH FLIGHT
met Ray Mi-.land.
Holl Binnen rn^on 5/5: ACT OF LOVE
me 4Kirk Doui-Jle-s.
Sentoni morgen 5/5: CAPTAIN K4D
AND THE SLAVE GIRL me 4 Antony
Dextor.

BEKENDMAKING

Op zaterdag de zevende mei 1960 des
namiddags om 16.00 uur zal door mij,
Tiwow, Leopold Rijelof, Bestours-Assi-
sto.n4 I Vb. van de onderafdelineschef
vun Hollandia. ui 4kracht van de bevel-
schriften ven de Landrechtor to Hollan-
dia. ddo 6 augustus 1958 No. 87/1958, ddo
14 april 1959 No. 17/1959 en ddo. 22
oktober 1959 No. 76/1959 'en "PB ka"'o
re Hollandia, kamer No. 17, verkocht
worden:
3 tafels. 1 matras, 2 kind^rrij wielen, 4
gedemonteerde radiotoestolen me'; on-
derdelen een partij le3shoeken. enig
medbilair. diverse huishoudartikelen en
gereedschappen.
Do verkojv'rttpr zal geschieden toge-i con-
tanto betaling.
Execu4an4 I: N.V. Pacific Imoor4 Mij,
geves4igd te Amsterdam, kaöltoorhen'-
dcnde 4e Hollandia.
Geëxecuteerden: A.S. de Vries "n Tan
Tjong Tin beiden wonende te Hollandia
Binnen,
Exeiuto-ntt, IT' W.A. Gulcto"--", wonen-
de te Hollandia.
Geëxecuteerde: F.A. Frieser, iwonende
to Hollandia Binnen.

He 4Hoofd van de Residentie Wator-
stoa4sdienst to Hollandia maak4 hierbij
bekend, da 4 op 21 mei 1960 om 10 00 uur
to zijnen kantore te Hollandia zal wor-
den aanbesteed:
"DE BOUW VAN 80 ARBEIDERSWO-
NINGEN TE POLIMAC 111 EN HA-
MADI"
Bestok en voorwaarden zijn vanaf 4 mei
1960 4egen be'iaUrag van f. 15.— verkrijg-
baar 4en kantore van de R.W.D.
De aanwijzing zal plaatsvinden op 9
mei 1960 to 11.00 Uur op gene>emd kan-
toor.
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