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Hasluck:

„De weg naar onafhankelijkheidzal lang
zijn”

De Australische minister "for Territories" Paul Hasluck hirengt dezer dagen
een bezoek aan Nederland. Hij verklaarde in Den Haag da 4 de weg naar onaf-
hankelijkheid voor de Papoea's lang zal zijn. Hij weigerde commentaar op iede-re vraag die betrekking hadi op het geschil tussen Nederland en Indonesië
over Nieuw Guinea.
De Australische minister Paul Hasluck

die belast j 3 met het beleid over de Au-
stralische "Territories", waarvan Austra
lisch Nieuw Guinea er één is, heefi zijn
mening te kennen gegeven, dat de weg
naar onafhankelijkheid voor de Papoeas
van beide delen» van Nieuw Guinea lang
zal zijn. Een plotselinge overgang naar
onafhankelijkheid acht hij uit <_\en boze.
Tijdens een persconferentie in de Aus4ra
lische ambassade in Den Haag zei mi-
nister Hasluck. da 4 de autochtone bevol-
king eers4 rijp gemaakt moe4 worden
voor zelfbes4uur.
Velen verlangen, dat eerst 0p politiek
gebied veranderingen worden aange-
bracht, aldus Hasluck, maar die veran-
deringen zullen niet gefundeerd zijn,
als nie4 eerst rfezorgd wordt voor een
drastische verandering op maatschappe-
lijk gobied.

De minister meende voorts, dat de Pa-
poea's na het verkrijgen der zelfstandig-
heid zelf moeten uitmaken of zij als
twee staten naast elkaar w.ïHen blijven
voort bestaan»., of samen willen «aai
Het is n jet aan ons om ** beslissen, of de
beide delen van Niemv Guinea de Britse
Salomons eilanden al dan niet een fede-
ratie zullen vormen, aldus de heer Has-
luck-

Op een vraag of Australe imdoed v^n
andere landen zou accepteren, met name
van Indonesische zijde wilde imi.n». Has-
luck geen an*woord geven. Hii liet "r
echter wel on volgen, da 4 een bepaalde
invloed zijns inziens alleen kon uitgaan
van de Verenigde Naties.

Als Australische minister wilde hij in

he4 geheel geen commentaar geven op
de versterking van de defensie van Westelijk Nieuw Guinea door Nederland.

Wij tekenen hierbij aan, dat de uiUa-
4ingen van minister Hasluck he 4 beken-
de patroon 4e zien geven dat door alleofficiële Australische instanties word 4
in acht genomen: men is bereid om voor
gemeenschappelijke binnenlandse pro-
blemen gezamenlijk naar een oplossing
4e zoeken en tot een vorm van samen-
werking te komen, maar men onthoud 4
zich angstvallig van iedere uitspraak
die in internationaal opzicht als een par-
tij kiezen voor Nederland tegen Indone-
sië zou kunnen worden uitgelegd.

Van offibiele zijde is het doei van het
bezoek van minister Hasluck dan ook
omschreven als he 4 voeren van bespre-
kingen over zaken van gemeenschappe-lijk belang meö betrekking tot hst be-stuur over Nederlands Nieuw Guinea.

Op de agenda s4onden ook punten be-
seffende he 4 gemeenschappelijke lid-
maatschap van de Zuid Pacific Commis-
sie.

Staatssecretaris in
Blak gearriveerd

Zijne excellen4ie P.J-S. De Jong, de
Staatssecretaris van defensie arriveei\le
dinsdagmorgen te Biak voor een bezoek
aan de hier te lande gelegerde defensie-
onderdelen.
D't heaoek dat reeds enige malen moest
worden uitgesteld, houdt verband met
de arn'btsaanvaardir','3 van de heer De
Jong en heeft tot doel de Staatssecreta-
ris die hier reeds in 1950 vertoefde in de
gelegenheid te stellen kennis te maken
we' de in Nieuw Guinea gelegerde mili-
*airen.

Steeds grotere catastrofe in Chili
De gegevens die bekend worden over de door aardbevingen en vulkanischeuitbarstingen ge%offen zuidelijke deelvan Chili roepen het beeld op van eensteeds verder om zich heen grijpende catastrofe. Het dodencijfer zou al gestegen

zijn tot meer dan 6000. Meer dan een half miljoen mensen zou dakloos zijnOver een gebied van 90 000 KM2 is de aarde nog steeds nie4 tot rust gekomenDe bevolking is gewaarschuwd dat <je aardschokken rtog wel enige wekenkunnen aanhouden.
Als gevolg van de scheuren in de aardkorst zijn een aantal nieuwe vulkanen

ontstaan die een nieuw element van ver
warring en gevaar in het gebied hebben
gebracht nl. gloeiende lava en as.

Australië en Nieuw Zeeland hebben een
waarsehuwings systeem in het leven ge-
roepen tegen uit het gebied van Chili
afkomstige vloedgolven. De Australische
Marine staat in voortdurend contact
met Honolulu en Pearl Harbour op Ha-
waii. Berichten worden doorgegeven
naar Canberra, vanwaar de kustgebie-
den van Australië indien nodig worden
gealarmeerd. Tot 0p heden zijn de vloed
golven nog niet van dien aard geweest
dat in Australië en Nieuw Zeeland van
ernstige schade sprake is Dit in tegen-
stelling tot Hawaii en Japan.

Er zijn thans negen werkende vulkanen-
Ui 4 verschillende delen van de wereld
is hulp onderweg. Ui 4 de Verenigde S4a
ten zijn 4wee volledig bemande hospita-
len verzonden. De Nederlandse regering
heef 4 de Nederlandse ambassadeur in
Chili gemachtigd om een bedrag van
tienduizend gulden beschik baar 4e stel-
len voor hulpverlening.
Ook de regering van Chili zelf doe 4 haar
bes 4 om de nood waar mogelijk te leni-
gen. De grootste moeilijkheid is echter
dat he 4 getroffen gebied nagenoeg on-
toegankelijk is geworden voor voertui-
gen. De meeste wegen zijn door aardver
schuivingen of vulkanische uitbarstin-
gen vernield.

Uit Wewak in Australisch Nieuw
Guinea wordt lichte schade gemeld als
gevolg van de vloedgolven-
Uit Japan wordt gemeld dat de oar^i-
gronden ernstig zijn beschadigd. De
schade ztAi meer dan honderd miljoen
dollar belopen.
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Premier Van Matakka
in Nederland

De premier van de Maleise Federr.ti .
Toenigkoe Abdoel Rahman is voor een
bezoek van vier dagen in Nederland aa.3
gekomen. Op Schiphol werd hij r.ie4
zijn gezelschap, onder wie de IVfelëfëe
minis4er van Gezondheid verwelkomd
door premier de Qiuay en de Britse am-
bassadeur in Ben Haag.
De op Schiphol i
stelden prompt de vraag waarom Malak
ka deze weeK w inasrech'-e 1
te verlenen aan twee Nédèrl i i
tairc Dakota's die op weg waren naar
Nieuw Guinea. Premier Abüoel Rahman
zei daarover hl
dat hij toen die beslissing \.
men, nie4 in zijn land was! He 4 zijn
waarschijnlijk politieke reder
wees 4, v.v. "De Maleiise premier zal in ons land en-
kele grote bedrijven bezoeken, bespre-
kirgen voeren ovi
delsaccoofd en hij zal door Ko
Juliana worden ontvangen.

Prins Berphard in
Argentinië

Prins Bernhard heef' in Buenos Aires
op een persconferentie verklaard da4
Nederland en Argentinië
een emigra4ieverd'
Da - zal dan gebeuren tijdens he 4 1
dat presiden4 Frondizi binnenkort
Nederland zal ; De Pri- i -.tres-

ken in in de delta
van Parana.

cSernbarii
cm de feesten bij te wonen ter gelegen-
heid van de vijftigste vei
Argentijnse vrijheids-strijd-
Hij word 4 vergezeld door de An4illiaan-
se premier de heer Jonckheer. D.

Emigratie
De rrg'er ;. migra

4ie, ir. B.W. Herman die op he 4 ogen-
blik in Zuid Afrika is, ?al begin jui
bezoek brengen aan Australië' en Nieuw

id- Volgendte week dinsdag' ver-
ïii ui 4 Pretoria naar Australië,
hij cVrie weken denk 4 4e blijven.

Daarna reis 4 hij door naar Nieuw Zee-
land.
Opdracht voor Verolme
Verolme's verenigde scheepswerven

in een Engelse rederij een op-
dracht gekregen 404 ele .bouw van twee

'i voor 4ransport van au'o's naar
Amerika.
Op de terugweg zullen deze schepen als
bulk carriers graan, erts of kolen ver-

i- De schenen krijgen tus i
loodlijnen cpn lengte van 155
met een vaarsnelheid van 15 kilometer.
Zii hebben een capaciteit berekend op
be 4 laden van ca. 1.1.00 middelgrote wa-
gens ri; e op eiseen kracht he 4 schip kun-
nen in of ui 4 rijden.

Atscheid „Karel Doorman”
De commandant Zeemacht in Neder-

land vice-admfraai G.B. Fortuyn heef 4
gisterrooreen in Rotterdam afscheid ge-
nomen van het smaldeel dat eerstdaags
voor vlagvertoon naar Nieuw Guinea
vertrek 4. De plechtigheid had plaats aa»n
boord van het. vliegkampschip "Karel
Doorman" .waar ook deputaties aanwe-

zig waren van de jagers "Groningen" en
"Limburg." He' afscheid had een ' spe-
ciaal karakter, doordat de vice-admiraal.
met pensioen zal zijn gegaan voordat
he 4 smaldeil m he1 vaderland terug-

'keert.

Heiligverklaring
Paus Johannes heeft gis4eroch4end in

de Basiliek van S 4 Jan van La'eranen,
Giovanni Gregorio Barbarigo heilig ver-
klaard. Barbarigo leefde in de zeventien
de eeuw.
D:4 was de eefs*e Canonisatie sinds 200
jaar die in deze basiliek plaats vond.
Gewoonlijk worden de>:c plech4igheden
gehouden in de S^ Pie'er 4e Rome. De
St Jan " ar. de

schqp van Rome.
De heilig verklaring van Barbarigo is
gi ',»i>»u! op d$ /erering jiie hij reeds in
de Re; ;t, en
nie4 op de verririh'ing van specifieke
wonderen.

Bijbeicentrum in Blak
De raad van de I an de Ne-
■ irmde Kerk zal in sa-
menwerking me 4he Nederlands Bijbel-
genootschap Ds. N.J. van der Ben4 ui4-

-i naar Nieuw Guinea.
De heer v.d. Bent die in Medan heeft
gewerk4 en me 4 verlof in Nederland is,
zal op Biak een centruim stichten voor
bijbel- en lec4uurverspreidir;g.

Humor voor hogere
ambtenaren

Onder de kop "Ambtenaren hebben
veel humor nodig" schrijft de Te?
[in cc: .Kir ho-

schoten in id werd gehouden.
.
over:

"Nod ;is humoi"
"aak kwam pro»'.. dr. CA.

I ' ;:-; he 4
congres voor. hoj

;ist gehou-
den werd. Hij deed' di 4, nadat hij de
ambtenaren erop gewezen had, da 4 de
westelijke i'ievorm z;rh i;i4-
gtrek4 naar he 4 oosten, v/aardoor he4
noodzakelijk word 4, da 4 west<

en de weg ioetéfl Mjzen-
"Voor de juis'e vervulling van Uw taak
is humor nodig. Humor wekt bevrij-
dend en stimulerend" aldus de Gronin-
ger hoogleraar en hij gaf als s4aaltje
hiervan 'n brief van he ministe ,:

O.K. en W.:
"Tn vouwe - ontwaren"
"De moderne specialisatie", zo vervolgde
de hoossleraar. "leid 4 404 ambtelijk en
wetenschappelijk vakjargon, waardoor

s4aat. We moeten teruig naar d-~ Gewone
menselijke taal. . "
Noemde prof. dr. CA- van Peursen de
nmb4enar^" "de onTijobaren". omdat
bet ïn^he4 bivdi.ge beitel steeds mneilü-
kei' wuiu- .-. ... ■i i .-». ,i-. i. u -C.

rs, direc4eur van de Rijks Psycho-
logische Diens 4, bestempelde deze s4aa4s-
fnnr>tio!narissen als "nnmeetbaren".
Hij bedoelde daarmee, da 4he 4 resu'tao'-
van werk in he 4 vriie bedf-Vif meetbaar
is door winst en verlies, door prestatie
en produktje. Bij de ambtpnarii kan
daarvan geen sprake zijn. Zij kan soci-
aal Bezien niet gewaardeerd worden
naar de ontplooiing van produktiviteit. .

Er moe'en aan de amb'enaar ook andere
eisen worden gesteld dan aan de top-
functionaris in he 4 vrije bedrijf. Hij
moe 4leren "concepMoneel" 4e denken en
he 4 algemeen belang in zijn si'ua4ie toe
4e passen. Maar hij moe 4 ook organisato-
risch en operationeel te werk gaan en
dus een goed inzicht hebben in de tegen-
woordige men. >udin£en-
Dé positie van de amb4enaar is dus in
deze 4ijd wel heel sterk veranderd.
Hij heeft een moeilijke, maar ook dank-
bare 'aak, aïbüs dr. Sanderi

De dansen der Negerta-
len in het moderne

Afrika
Hoeveel 4alen worden er in Afrika

gesproken? Volgens de Duitse linguis4
B. Struek [enige decennia geleden] 514
waarvan 504 -negert'alen. Af. .czi'en van
de 4ien semi'isehe talen noemde Struek
11 bosjesmantalen, 264 Soedantalen,
182 Ban4oe4alen en 47 hami4:sche 4alen.
Volgens de Engelsen Delre en Forde
zijn er 650 i niet mee-
gerekend.

De 4alen worden ingedeeld in drie
groepen: de hami4ische-.;
van Noord Afrika [weten)K|happe\ij»k

Khoi-
san4alen in Zuidwes4 Afrika en Angola
[Khoi is hotten
en de i
den NB. To4 d einde gro4e

behoren de nilotischc 4alen, de
'.talen en' de Ban*oe4alen. Pylg-

meën hebben geen eigen 4aal doch spre-
-man- Geen enkele

.; door meer dan 10 min.
mensen gesproken. Di kkeling

neer ui 4' ten kost in
re" 4al.en.

Nar.^' egionaal g » talen
». .:
sociologisch gebonden -dalen. He4 zrijn

oplieden en de ver-
alen: het hamitische Hausa [dat

zich vanuit Noord Nigeria
van Zuid-Kameroen, tot de kuste
Guinea en Ivoorkust}, vervolgens
dirtio [ver, IvOOlfcU 'i.el ff-.vahili, be ahili [Ar
voor: kusytaall.

Di 4, Kiswöhili ' ir bel liikt. in
de nieuws4e politieke ontwikkeling van
»jke rol spelen. De
spoedige onafhankelijk wordende lan-
den hebben zich nl. voor deze taal als
"supranationale verkeerstaal" in Afrika
uitgesproken. Het Kiswahili wordt ge-
sproken van de Zuidelijke [E<?.l Soedan
tot de Kongo en Rhodesie. en voorts van
Zanzibar lan?s de kust -f0t de Kaap de
Goed° Hoon. He* is een ha"4oe4aal door
seckt me 4 Arabische. Indiase, Perzische

W^stermann po» was ~nn oordeel da 4
de Europese talen de dragons van de
hoser° vorming zouden 7ijn. vooral om
da* die talen duidelijker. over"dch4."-
-li-ikeir on Irm-ter 71'ir Dp EüTOpese 71X1'.

,1. ,-..".. Je- va-o »'.»vi iiiijn grootvader
neer en de middinö daamaas4" klinkt.
letterlijk verhaald ui 4 he 4Ewe Teen Soe-
d""-taan: "Tkf nam de pap. nam. kwam,
ging. zette aan de voorkant Van miin
grootvader gaf hem kwam. nam oud-
dins nam, zette naast de pap zet4e aan
?.iin voorzijde gaf hem."

Dh jonge Afrikaanse' nat'-ionalisl|en,
huldigen een andere opvatting dan die

Vervolg op pag. 4



Financien
Herorientering KPM verlooptbevredigend
De reeds eerder aangekondigde orga-

nisa'ie bij de Koninklijke. Paketvaar 4

Maatschappij te Amsterdam, ji. de aari-
passing van he 4 bedrijf aan de veran-
derde omstandig s inmiddels gro-
tendeels voltooid en beantwoordt i
daaraan gestelde verwachtingen, aldus
deell de directie mede in he4 jaarver-
slag over 1959.

' Wanneer in aanmerking w
men da4 de K.P.M, moes'- tracht,
nieuwe vaargebieden te verwerven me'
schepen», welke deels nie' naar de eisen

nieuwe lijndiensten werd»
bouwü, terwijl de resultaten in hoge
ma'c de terugslag van de algemene de-
pressie in de scheepvaart ondervonden,
is het resul4aa'- van deze slech4s gelei-
delijk door te voeren heroriëntering van

e'-4emin bevredigend 4e
noemen. Di 4 geef 4 de directie ver4rou-

»ms' van een schee »
bedri ■ eigen vla

In he vers! ig wordt gememoreerd de
overneming Holland Amerika
Lijn elf 4 van de des4ijds voor
f 43 min. verworv». i
van de Orai

gd de Oranje Lijn aan
de KPM een uitkering van f 8 min.
4en la
helft van he 4 aandelenp»akket tegi
taling van f 17.5 min. aan de Holland

'»':gen.
NIEUW TERREIN

Kortgeleden v/erd baslo4en tfe activi-
teit verder uit te< breiden tot de
mene vi-ach4vaart [trampvaart], Daar-
toe worden onlangs besteld tVjéë sche-
pen van ongeveer 14.000 tow draagver-
mogen. Verder werd in 1959 bes!ofen
tot de bouw van een motorvrachtschip
van ca. 10.000 !brn4oregis4er ton. De
bouW; van deze drie schepen word 4 ui4
eigen middelen gefinancierd.
BET BEDRIJF

Hef vervoer on» de vterwekelijkse-
dienst Singapore/Nederlands Nie'w
Guinea v.v. v/as ook in 1959 be
gend. Enkele malen moes' extra
scheepsruim4e worden ingelegd. Ten-
einde hpt ku,s4ve"voer in Nieuw r,;'i ei

verder 4e ontwikkelen werd in 19?.0 een
coa'-.'er in di4 gebied ingelegd.

Deze kvs 4di»ens4en werde-1 bovendien
r-'d tot havens P?.n de Noordkust

van Australisch Nieuw-Guinea er 'ot
Port Moresfov aan de Zuidkust.

Het bedrijf in het gebied van Singa-
pore werd in 1959 nog beinvloed doel-
de heroriëntering en door de deoress'e
op de vrach4enmark4, waardon»- «it
slechts weinig bijdroeg 'o 4 he 4 exploi-
4a4i^,res1iItaal

He 4 word* v.»»[ b ..» ■ terj
Ploitatje in Zuid-Oost-Azië \rr>nrt t~ tp*-

ten. teneindo 4o lcrn"i participeren m
de on4"'il.jVflinff van da 4 tfpb'ed Waar-
bij evenwel met d~ col"""'*"0"»4-!0 Vc~.

Vg] -^o. . "-1,-. :: rek --'—'^
Woroen gehouden.

He 4 lndi'-gvervoer op de diens 4 Oos4-
Afrika/Arabi^che Golf is vnorrd s-'-ds
de laa4s4e maanden van 1959 aanmer-
kelijk toeaenomen. Ook worden bevre-
digende inkoms4en verkregen ui* het
Passagiersvervoer. Indien de handels-
betrekkingen tussen beide gebieden blü-
ven groeien, zit er in deze dienst zeker
bekomst.

In 1960 werd een dienst geopend van
Zuid-Afrika naar de Arabische Golf;
voorlopig me' één schip. De verwach-
ting is, dal in de landen rondom de

Golf een mark4 voor Zuid-
afrikaanse producten zal kunnen wor-. i wikkeld.

„Amstel” profiteerde
van warme zomer

Zoals reeds in he 4 prospectus inzake
de uitgifte van f 3.720.000 [niet royeer-
bare cer4ifica4on van] gewone aandelen
in de Ams4el Brouwerij werd mede-
gedeeld [zie Alg. Hbld van 30 . maart
jij hebben de omzet en de »
in 1959 een aanzienlijke s4ijging 4e zien
gegeven, mede als gevolg van he- fraai
zomerweer :..»» een gunstige invloed
heef 4 gehad op he 4 bierverbruik da;n- te
lande. Zoals bekend werd een bruto
winst behaald van f 9.83 [8.66] min,
terwijl het netto resultaat f 3.03 [1.86]
min welke de uitkering
van 12 °/o [onv-] dividend in contanten
toelaat, alsmede een extra dividend van
;-■ "/»> in aandelen. Van he 4 contante divi-

is reedis 6 "/o ad interim betaald.
Naar ui 4 het 4hans verschenen jaar-

verslag blijk 4 heef' de omzet zjch
he 4 lopende boekjaar bevredigend

ontwikkeld. Zowel in het binnenland als
bij de expor' ]CO n enige vooruitgang ten

:».'h4e van de overeenkomstige peri-
ode van 1959 worden geboekt. Nu de

itenstijgingen verder voortgaan mag
voor 1960 echter niet op het ui
lijke resultaat van 1959 worden

md, toen de droge zomer een z.o
gunstige rol speelde.

„TIMA” in Manokwari
Zoals bekend hebben he 4 Gouverne-

-4 van Nederlands Nieuw-Guinea de
.tot Voorl g Agraiï:

Bedrijven in Nederlands Nieuw-G:.
in Den Haag. die Hollandsche Beton
Maatschappij in Den Haag, de AmF4er-
damsche Hallas* Maatschappij in .Am-
sterdam, de Bauwmaatsch: üpti-
dia en de Industriële- en Aanneming
Maateflrbappfij VAM in Den Haag
opgerich4 de N-V. rrim/no-»-fabriek 'nokwari Tima 4e Den Haag, De-e he f 4
o.a. len doel he 4 s4ieh4en on exploi4e
van timmerfabrieken in Nederland-,
Nieuw-Guinea.

Nader vernemen wij no-g, da 4 he 4
ma: ' ijk kapc+iaal van d° "ieuw*
N.V. i." ' Idfeh bedraae4,

ld in 40 preferente en 1160 gewone
aandelen van f 1000, waarvan bij de

icb-tinig alle preferentie »n ----- -, ■
»- aa »»; : m lijn geDlmats4 e" in contan-
ten volgestort. In he4 kapitaal wordt
deelaK nomen door- he 4 9auvem.eme«t
van' Nederlands Nieuw Guinea en de
Stichting tot Voorbereiding Var' Asrari-
-i. n i -■ - fT''V-r1 j_. tvt:^,,

Guinea eiK voor 10 preferent en 20 ge-

wone aandelen, de Hollandsche Beton,
de Amsterdamsche Ballast, de Bouw-
maatschappij Hollandia en de Industrië-
le- en Aanneming Maatsehaooij VAM
elk voor 5 nreferente en 180 gewone

aandelen. D»e directie zal worden ge-
voerd door de heer J. Kastelein sr.. di-
recteur van de N.V- Maatschappij Vios
in Woerden.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTE. Zondag, 29 mei
HOLLANDIA
Paususkapel 8.30 uur Ds J. D-k-os*
Chr. Mil. Tehuis 8.45 uur ds. W- S&rag
Kloofkerk 18.30 uur Ds J. Kabel
HOLLANDIA BINNSN
Nieuwe Kerk' 8.30 Dr. F.C. Kamma
Nieuwe Kerk 17.00 Ds J- Dros 4

[afscheid]
Ifar 10,30 uur Ds A.M. Middag

Nieuws uit SORONG
De lijst van politieberichten ui 4 he 4

Sorongse bestaat bijna geheel ui 4 aangif-,
4en van rijwieldiefstallen. He4HPB van
Soi; rr.schuwing doen
uitgaan, om geen fie4sen onbeheerd te

tan. Het opsporingswerk van de
te word 4 bemoeilijk 4, door he 4 fei4

dat de dieven en dadelijk demon
teren.

Een tienjarig meisje dat z0 hard ze
ko»n naar de schoolbus rende om er als
■ te steppe» idc en kwam
met haar benen o»nder he* linker achter-
i van de bus die op dat moment nog
niet stilstond. Ze werd vrij err»
wond en moest in he 4 ziekenhuis wor-
den opgenomen.

vleugel v PB kan-
toor 4e Remoe is ei eek
van de D i Sociale Zeken ge-
vestigd- Tegen een contributie van f 2,50
per jaar kan men er D Vrijdag
boeken lenen.

Hennie Pupella en Henkie Lic, beide
leerlingen van de PMS 4e Klademak
kregen enige 4ijd geled jen prijs
in een door de Unesco uitgeschreven
schrijfwedstrijd.
Vorige v- -eer een

'!.. ditmaal voor.
bun tekeningen die zij voor een konjnk
rijks — wedstrijd hadden ingezonden.

BURGERLIJKE STAND [Sorong]
Geboren: 11/5-'6O Pierre Dominique,
zoon van Ch.D. dr- la Fossc en E. Schif-
ferling.
Getrouwd: 21/5-'6O T.A. Baas en Th.G-
Valenbreder.

Botsing
Het grootste vl'.egdekschip 4er wereld

de 60.000 ton metende Saratoga van de
Amerikaanse marine is vandaag bij een
botsing met een Duits vrachtschip ern-
stig beschadigd.

De aanvaring vond plaats op 200 mijl
... . LIS V . .. ~.

Siaehloifeis zijn er niet gevallen- Na
de botsing ontstond er op de Siaratoga
brand, maar het vuur werd spoedig ge-
blus'. Het Duii.se sdhip, da 4 ook zware
schade opliep is on eigen krach 4 ep weg
naar Bali.iunore.

Amerikaansvliegtuig
vrijgegeven

He 4 Amerikaanse leger4ranspor4vlieg-
tuig da 4 vorige week gedwongen werd
in Oos4-D»uitsland te landen, is gis4eren
me' zijn negen oorspronkelijke inzitten-
den naar Wiesbaden gevloden.

Eergisteren was bekend ffemaakt dat
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van Wes4ermann. Zij menen da 4 een
gTO'.ie inheemse t<aal die centrale fiaal
van de Negers zal worden, omda4 de
beslissing door de politiek zal worden
genomen. Ook Europese zendelingen en
missionarissen zien in, da 4 he 4 Kiswahili
het Hause en he 4 Mandingo naar uit-
spraak en ook grammatikaal naar el-
kaar toegroeien en dus sociologisch en
cultureel een belangrijk com»munika4ie-
middel worden.

de Russen de machine hadden vrijge-
geven. Een Amerikaanse missie is naai-
de landingsplaa4s gereisd om het toestel
in ontvangst te nemen. De leider van
de Russische militaire missie heeft c(e
Amerikaanse legerfunctionaris gewaar-
schuwd', dat er maatregelen moelen wor-
den genomen om dergelijke incidenten
in he» vervolg 4e voorkomen-

AJAX KAMPIOEN VAN NEDERLAND

Door gisteren de beslissingswedstrijd
tegen Feyenoord met s—l5—1 te winnen
is Ajax kampioen geworden van d(e
Eredivisie betaald voetbal en daar mee
kampioen van Nederland. Dit ;s de tien
de keer dat Ajax de nationale t;tel ver
overd in» het zestigjarig bestaan van
deze Amsterdamse club. Ajax staat me 4
deze prestatie aan het hoofd van de
lijs 4 der kampioenen.

Op de 2e plaats s4aa4 he4 Haagse HVV
dat nu in de amateur competitie speel 4.
Radioprogramma

ZATERDAG 28 MEI 1960
06.30 uur Na de douche, 07-30 uur Slui-
ting.
12.30 uur Programmaoverzich4, 12.33 uur
Donsmuziek door Eric Jupp e.z. orkes4
13.00 uiuir Nieuws, 13.10 uur Het Muse4-
te Orkest van Emile Prud'hiomme, 13.28
uur Guus Jansen, hammondorgel en cla-
vecimbel, 13.40 uur Sportjournaal door
Bob Sfc>aak, 14.00 uur Jazz van een ge-
nerale terug, div- orkesten, 14.30 uur
Sluiting.
20.00 uur ,Herhaling Nieuws, weerbe-
richt, 20.15 uur Muziek op verzoek 21.00
uur Claude Williamson Trio, 21.20 uur
Dorus-Tom Manders zingt zn succes-
liedjes, 21.30 uur Eddie Warner e.z. or-
kes4, 21.42 uur Gordon Jenkins e.z. koor
22-04 uur Crazzy Otto, piano, 22.20 uur
Musical nightcap, Philip Green e.z. or-
kes* en Eddy Fisher zang, 23.00 uur
Sluüfcing.

Met blijdschap en dank aan God ge-
ven we kennis van de geboorte van onze
zoon

ROBBERT CORNELtS
Fam. A. Rijkse-Brouwer
Hollandia, 23 mei 1960

1538

filmprogramma

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 27/5 en morgen 28i/5
"UND ABENDS IN DIE SCALA"

in kleuren.
met Öaterina Valente, Gerhard Ried-
mann en Ruth Stephan-

Caterina Valente als nooit tevoren in
de grote showfilm "UND ABENDS IN
DIE SfcALA".
Holl.-Binnen heden 27/5: "TALL MAN
RIDING" met Randolph Scott.

REK THEATER prolongeer* heden 27/5
de zeer SUBLIEME film TWEE BLAU-
WE OGEN

ZWEI BLAUE AUGEN
Een film waarvan commentaar overbo-
dig is.
Heden vrijdag 275 in REK
Leef4ijd 18 jaar.
Za4erdag en zondag word4 in REK ver-
toond de film

"EEN KWAM TEBUG"
[THE ONE THAT GOT AWAY]

met Hardy Kruger, als de ontsnapte
Franz von Werra.
ACTIE — MOED en HELDHAFTIG-
HEID.

S.V.B.H. VOLLEYBAL
Zaterdagmiddag, 28 mei a.s-, worden

op het. HBS-terrein de laats4e wedstrir
den van de DAMES- compe4i4ie als
volgt gespeeld [aanvang 15.451.

DGZ II — RAPIDO
POMS — PMS
PMS — RAPIDO
POMS — RAPIDO

Zoals ui 4 de onderstaande opgave van
de stand in deze competitie blijk 4, ma-
ken de meisjes van de PMÏJ een goede
kans voor he 4 kampioenschap. De prijs
uitreiking aan de eers4e drie ploegen
zal za4Crdag na afloop van de weds4rij-
den op het HBS-terrein plaatsvinden.

gesp. gew.-verl. pt.
1 SOS I 16 13- 3 26
2 PMS 14 12— 2 24
3 NIGI GIRÜSI 16 11—5 22
4 POMS 14 9- 5 18
5 DGZ I 16 6-10 12
6 RAPIDO 13 5— 8 10
7 iDGZ II 15 4—ll 8
8 PANDORA 16 4—12 8
9 SOS II 16 3—13 6

"DE BOEKENBEURS"

NIEUWE ROMANS EN

HOLLANDSE POCKETS
PRISMA WOORDENBOEKEN
"KUIFJES"

1556

.-flanneniernbedrUi H.H..J. FRANKEN
Hiermede maken wij bekend, dat de heer
H.H.J. FRANKEN van 30 mei tot 27 juli

wegens buitenlandse zakenreis afwezig is.
De werkzaamheden van het aannemersbedijf
vinden op normale wijze voortgang.

Zaterdag 28 mei 1960 20.00 uur
Ach4er N.G. KOERIER.
GROOT KRONTJONG CONCOURS

Modern, me 4 de beste zangers en zange-
ressen, om he 4kampioenschap Hollandia
1960.

1545

WEEKEINDDIENST 28 — 29 MEI
Haven dr. P. v.d. Kaade te1f.538
Holl.-Binnen dr. H- Harms telf. 94

WEEKDIEI^ST 30 MEI — 4 JUNI
Haven dr. P. v.d Kaade 4elf. 538

Huisbezoeken moe4en voor 10.00 uur
ajm. worden aangevraagd tenzij spoed-
gevallen.

ONTPAKT:
Wit4e kinderschoen4jes, sokjes en pe44y
coatjes o.a. van schuimrubber.

Ceirutuurs in verschillende breedtes
en kleuren

Damesblousses met driekwart mou-
wen.

Pumps, Queenie hak en fla4s in diver-
se kleuren-

VÏJSMA, WITTE OLIFANT
1542

EDO vier 4 zjj n DECENNIUM zaterdag
28 mei.
Voor leden en genodigden.
Aanvang 21.00 uur Heren gedas4

1548

't ZEEPAARDJE
Zaterdag a.s- Kinder FANCY FAIR

Aanvang 17.00 uur, toegang vrij
Bar alle dagen geopend
Op zon- en feestdagen, Chin. gerechten
saté en gado-gado verkrijgbaar.

1544

Steuuactie '♦SPIJTOPTANTEN"
18e Verantwoording

Vorig saldo f 16546,71
Th. Pelsmaeker RWD
[Waren] f 50.—
Ch.E.E. Dutrieux, Det. Alg. Pol.
[Waren] f 25,—
Totaal: f 16621,71

HBS Clubgebouw zaterdag 28 mei Rou-
lette, uitsluitecd. toegangkelijk voor le-
den. Aanvang 21.00 uur

Zondag 29 mei 19(06, Bij Sederhana
Boemboe bali ajam, nasi koenihg, kareh
kambing, loempia-

-1545
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