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De opening van de Nieuw Guinea Raad

Amerika wijst Nederlandse uitnodiging
van de hand

Amerikai is het enige lid van de
Zuid Pacific Commissie dat geen ge-
hoor heeft gegeven aan de Nederland-
se uitnodiging om een vertegenwoor-
diger te sturen voor de opening van
de Nieuw Guinea Raad op 5 april a.s.
te Hollandia. De Amerikaanse ambas-
sade in Den Haalg heeft nu bevestigd
dat Amerika, de Nedeifiandse uitnodi-
ging heeft afgewezen.

Een woordvoerder van de ambassade
zei zelf geen mededelingen te kunnen
doen over de redenen van de Ameri-
kaanse weigering, en hij verwees in
dit verband naar het Amerikaanse mi-
nisterie van Buitenlandse «Zaken te
Washington
Teen journalisten daar nadere inlich-
tingen vroegen, hulden de Amerikaan-
se autoriteiten zich echter in een diep
stilzwijgen. Een correspondent van het
Britse persbureau Reuter zei de indruk
te hebben, dat Washington door de be-
kendmaking van de ambassade in Den
Haag was verrast. Zegslieden van het
Amerikaanse ministerie van Buiten-
landse zaken lieten doorschemeren, dat
zij er wel voor zouden oppassen iets
te zeggen, dat door Nederland of In-
donesië opgevat zou kunnen worden
als een belediging; vooral nu zowel de
Nederlandse minister van Buitenlands"
Zaken, Mr. Luns, als de Indonesische
president, Soekarno, binnenkort naar
Washington komen.
INDONESISCHE DRUK

In diplomatieke kringen in Den Haag
is er op gewezen dat Indonesië druk
heeft uitgeoefend op de leden van de
Zuid Pacific Commissie om van de
openingsplechtigheid in Hollandia weg
te blijven. Djakarta tracht zoveel mo-
gelijk afbreuk te doen aan de plech-
tigheid, zo werd verklaard.
Niettemin hebben Engeland, Frankrijk,
Australië en Nieuw Zeeland de Neder-
landse uitnodiging aanvaard.
De Indonesische regering heeft zich

verheugd getoond over de Amerikaan-
se beslissing om geen vertegenwoordi-
ger naar de openingsplechtigheid van
de Nieuw Guinea Raad in Hollandia
te zenden.
Een woordvoerder van het Indonesische
ministerie van Buitenlandse Zaken in
Djakarta beschreef gisteren de Nieuw
Guinea Raad als een marionetten- ver-
toning en als een poging om het Ne-
derlandse kolonialisme te laten voort-
duren. De woordvoerder vergeleek de
Nieuw Guinea Raad met de vertegen-
woordigende raden die in sommige de-
len van Indonesië, werden ingesteld
voordat dit zelfstandig werd. Deze ra-
den werden gebruikt om de nationale
eisen tot zelfstandigheid af te wenden,
zo vertelde hij.

MUIE: teleurstel-lendebeslissing

In Hollandia noemde het lid van de
Nieuw Guinea Raad, de heer Nie. Jouwe
d|e Amerikaanse beslissing om gefen
vertegenwoordiger naar de opening van
de Nieuw Guinea Raad te sturen zeer
teleurstellend, vooral omdat het hier
om een principiële zaak gaat. De Nieuw
Guinea Raad is de eerste stap naar de
verwezenlijking van het zelfbeschik-
kingsrecht van de Papoea's, aldus de
heer Jouwe, en er zou nu twijfel kun-
nen bestaan ten aanzien van de vraag,
of Amerika de Papoea's dit zelfbeschik-
kingsrecht wel gunt. Overigens ver-
trouwt hij er op dat deze beslissing
van Amerikaanse dijde goten laatste
daad is.
Dat Indonesië* tracht cm de Nieuw Gui
nea Raad in een kwaad daglicht te stel
len lag voor de hand, aldus de heer
Jouwe. „Wat schjet Indonesië nog over
dan het uiten van valse beschuldigingen
nu steeds duidelijker blijkt dat Nieuw
Guinea een eigen weg gaat", zo merk-
te hij op.

WOMSIWOR: we trekken er ons niets van aan
Het Nieuw Guinea Raadslid Herman

Womsiwor verklaarde, dat de Ameri-
kaanse afwijzende beslissing kennelijk
was ingegeven door overwegingen van
buitenlandse politiek die .met de belan-
gen van Nieuw Guinea niets te maken
hadden. De heer Womsiwor toonde zich
geprikkeld door dit soort overwegin-
gen. Het lot van Nieuw Guinea mag
niet bepaald worden, zo zei hij. door
de belangen van Amerika of Rusland
of Indonesië of welk land of welke
groep van landen ook. Voor cns zijn
de belangen van Nieuw Guinea pri-
mair. We gaan gewoon door op de in-
geslagen weg en we trekken ons van
deze beslissing niets aan.

BONAY:Amerikablijft toch neutraal
De afgevaardigde Eliezer Bonay (Ja-

pen) uitte zich voorzichtig.
Hij zei begrepen te hebben, dat Ame-rika door de jaren heen een neutralehouding had aangenomen in het con-
flict tussen Indonesië en Nederland.
Hij meende, dat er aan de Amerikaanse
neutraliteit niets zou veranderen doorhet al dan niet aanwezig zijn van een
Amerikaanse vertegenwoordiging op 5
april.

I Hiermede maken wij aan onze
abonnees bekend» dat de Nieuw
Guinea Koerier morgen (Goede
Vrijdag) 31 maart niet zal verschij-
nen.
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Radioprogramma
DONDERDAG 30 MAART 1961 (49,42)
WITTE DONDERDAG
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting, 20.15 uur Mattheus-Passion (Joh.

Seb. Bach) Uitgevoerd door koor van
de Nederlandse Bach-vereniging, het
Residentie-orkest en Jongenskoor der
Vredesscholen in Amsterdam. Solisten
koren en orkest olv. dr. Anthon van
der Horst, 21.45 uur Katholieke Avond-
overdenking, 22.20 uur Liederenrecital
door Ellabelle Davis, 22.35 uur Jo Jones
trio, 22.50 uur Nieuws in het kort, 23.00
uur Sluiting.

PROEFSCHRIFT
Voor de strikt wetenschappelijke lit-

teratuur zal de heer Heider, een
jonge ethnoloog van de Harvard Uni-
versiteit, zorgen. De heer Heider is
van plan om, als de andere leden van
de party al weer vertrokken zijn, nog
een jaar in de Baliem te blijven. Hij
zal zich dus veel intensiever en dieper
met de cultuur en de samenleving der
Dani's kunnen bezig houden dan de
anderen. De gegevens die hij verzamelt
zullen worden gebruikt voor een proef-
schrift aan de beroemde Amerikaanse
Harvard Universiteit te New Vork

Populair wetenschappelijke littera-
tuur zal vooral komen van de hand
van de heer Mathiessen een gjereno-
meerd schrijver van goed leesbare ver-
handelingen over wetenschappelijke
aangelegenheden. Hij zal een populair
wetenschappelijk bock over de Baliem
schrijven. Het publk-iteits-element is
ook vertegenwoordigd in d(e persoon
van de fotograaf Eliot Elisofoon, die
echter evienals Maithiessen. pas over
enkele weken in Hollandia aankoomt.

Elisofoon, over wie wij reeds uitvoe-
rig schreven in de Nieuw Guinea Koe-
rier van 21 januari jl. heeft zich een
grote faam verworven als fotograaf
voor het Amerikaanse tijdschrift "Life"
maar hij is tegenwoordig niet meer aan
dat weekblad verbonden. Dit nlpemt
niet weg, dat de kans bestaat dat er
enkele foto's met een verhaalde in
"Life" terecht komen, aldus de heer
Gardner. De heer E'lisofipon behoort
tegenwoordig tot de staf van het "Pea-
body Museum voor primitieve kunst"
te New Vork, welke instelling een be-
langrijk deel van de kosten van de ex.

peditie voor zijn rekening neemt.
Eveneens aan het Peabody Museum ver
..bonden is de heer Rockefeller, die tij—
„dens de expeditie speciaal de geluids-
opnamen voor zijn rekening zal nemen
Behalve een subsidie van het Peabody
Museum wordt de expeditie ook finan-
cieel gesteund door de Amerikaanse
National Science Foundation en het
Gouvernement van Nederlands Nieuw
Guinea.

VRIJDAG 31 MAART 1961 (30,8)
GOEDE VRIJDAG
09.00 uur Progr,a_nmaoverzacht; 09.03
uur Mattheus-Passion (2e deel) 11.00
uur Artistieke notities door Pim van
Maanen en Henk de By, 11.06 uur Con-
certo op 8 no. 9 in e. kl. (G. Torelli)
door I. Musici, 11.23 uur Literatuur-
praatje door W. van Haren, 11.31 uur
Angre Kostalanetz e.z. orkest, 12.00 uur
Klok, Cascade orkest olv. Johnny Om_
bach, 12.30 uur Aan de leestafel, door
Cees Middelhof, 12.39 uur Gitaar-re-
cital door Laurino Almeida, 13.00 uur
Nieuws, 13.15 uur Residentie orkest olv
Willem van Otterloo, 13.38 uur Feike
Asma speelt Passiemuziek in bewer-
king van Jan Zwart op het orgel van
de Oude Kerk te Amsterdam, 14.00 uur
Sluiting.
(49,42 meter)

20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting, 20.15 uur Lyrische stukjes van
Grieg door WalSer Gieseking, piano,
20.35 uur Passiespel door burgers en
militairen van Fakfak, 21.35 uur Les
Sylphides (Chopin). Boston Pops Or-
chestra olv. Arthur Fiedler, 22.00 uur
Muzikale wereldkaart (petabumi musi-
kal) 22.35 uur Ouvertures van Rossini
NBC Symfonie Orkest olv Arturo Tosca
nini. 22.50 uur-Nieuws in het kort, 23.00
uur Sluiting.

Veelzijdig resultaat verwacht van
espeditie naar Baliem

„We zijn van plan om zes maanden
in de Baliem te blijven en gedurende,
die tijd willen w*e mlet de bevolking
optrekken om zoveel mogelijk van hun
levenswijs te leren kennen." Dit zei
de leider van de Amerikaanse film-
expeditie de heer B.C. Ga(rdner, die
met twefs van zijn medewerkers naar
de Baliem vertrekt.

Die levenswijs heeft uiteraard vele
aspecten en we vroegen de heer Gard-
ner dan ook in welke daarvan (gods-
dienst, economie, sociale structuur etc.)
zijn team in het bijzonder interesseer-
de
Het antwoord luidde, dat het zich in
het bijzonder interesseerde voor alles
wat gezien of gehoord kon worden. U
moet niet vergeten, zo legde de heer
Gardner uit, dat wij in de zes maan-
den die wij in de Baliem blijven zoveel
mogelijk gegevens op de film- en ge-
luidsband willen vastleggen en we moe-
ten ons dus wel richten op dat wat
direct zichtbaar of hoorbaar is. Wel is
inzicht in het niet-hoorbare of zicht-

bare noodzakelijk, want pas daardoor
wordt duidelijk welke betekenis de op
de film vastgelegde handelingen der
mensen hebben, en dat geeft ook een
leidraad voor de montage van de film-
opnamen tot een begrijpelijk geheel

Op onze vraag welke resultaten men
uiteindelijk van deze expeditie ver-
wachtte vernamen we, dat het uitein-
delijke resultaat naar men hoopt drie-
ledig zal zijn: In de eerste plaats een
film, in de tweede plaats populair-
wetenschappelijke litteratuur en in de
derde plaats zuiver-wetenschappelijke
litteratuur
ZO GROOT MOGELIJK PUBLIEK

De filrri die men in de Baliem hoopt
te vervaardigen wil men in principe
aan een zo groot mogelijk publiek ver-
tonen, overal waar er maar belangstel-
ling voor is. Het zal daarom nodig zijn
om de betrouwbaarheid van het ge-
toonde te doen samengaan met een aan
trekkelijke'vorm. Kortom: het streven
is een goede documentaire te maken.
Gelukkig is de heer Gardner geen leek
op dit gebied. Hij verklaarde dat hij
zich zowel op het gebied van de vol-
kenkunde als dat van de film had ge-
specialiseerd, en beide specialiteiten
had hij reeds een maal in de praktijk
gebracht, tijdens een filmexceditie

de Bosjesmannen in de Kalahnri-
woestijn in Zuid West Afrika.

vrijspraak in Zuid-Afrikaans
hoogverraad-proces

Het massale proces in Pretoria (Zuid
Afrika) tegen een grote groep van per-
sonen van alle rassen (op beschuldi-
ging van hoogverraad) is geëindigd met
vrijspraak voor alle verdachten.
De betreffende personen, oorspronke-
lijk 156 in getal, werden vier en een
half jaar geleden gearresteerd en 96
van hen verschenen in 1958 reeds voor
de rechter. Tegen het eind van het
proces waren er nog maar 28 verdach-
ten over. De overigen waren eerder
van rechtsvervolging ontslagen, en op
vrije voeten gesteld.

De voorzitter van de rechtbank ver-
klaarde dat er geen enkel bewijs was
van communistische invloed in het
"African National Congress", tot wel-
ke organisatie verscheidene verdach-
ten behoorden.
Ook was niet bewezen, dat de ver-
dachten het oogmerk hadden om het
wettige gezag met geweld omver te
werpen.
De volledige motivering van de uit-
spraak zou later nog worden bekend
gemaakt.

Peking hijs Aziatische
coalitie

De Communistisch Chinese minister
van Buitenlandse Zaken, maarschalk
Tsjen Jie, heeft in Djakarta gepleit
voor een coalitie bestaande uit China
Indonesië, India en andere Aziatische
en Afrikaanse landen, om de leiding
te nemen bij de oplossing van inter-
nationale geschillen.
Maarschalk Tsjen deed dit tijdens een
toespraak tot de opperste adviesraad
van Indonesië. Hij meende dat de vier
grote mogendheden: de Verenigde Sta-
ten, de Sovjet Unie, Engeland en Frank
rijk er niet in geslaagd waren om de
grote wereldproblemen op te lossen.
Hij meende dat als Communistisch Chi-
na tot de Verenigde Naties zou wor-
den toegelaten, de wereldproblemen in
positieve zin zouden worden opgelost.
De Chinese minister brengt een officieel
bezoek van vijf dagen aan Indonesië.
Gisteren bracht hij een beleefdheids-
bezoek aan president Soekarno en werd
bij die gelegenheid door de Indonesi-
sche regering gedecoreerd.
Soekarno aanvaardde een uitnodiging
om een bezoek aan communistisch Chi-
na te brengen, maar er werd geen dak-
tuin vastgesteld.
Vandaag zal maarschalk Tsjen Jie een
ontmoeting hebben met de Indone 'sche minister van Buitenlandse Za-
ken.



C.W.N.G. vergaderde

Gisteravond hield de afdeling Hol-
landia van de Christelijk Werknemers-
verbond Nieuw Guinea (CWNG/Per-
sekding) een algemene leden.vergade-
*ing in het HBS-clubgebo(uw te Hol-
'andia-Haven. De opkomst bedroeg) on-
geveer 80 man.
De vergadjering werd geopend door de
heer M. Haverhoek, voorzitter van het
oude afdelingsbestuur, die het nieuw,
bestuur van de afdeling Hollandia in-
stalleerde.

Dit bestaat uit de heren W. Kriegen-
berg, voorzitter, voorts mej. Meosido
en de heren Awom, Bugra, Carels,
Den Dool, Rumbiak, Tferlaak, Winia>
en Kloreway.
De heer E. Beerhorst legde na 7 jaar
het penningmeesterschap neer.

De Verbondsvooazitter de heer H.
Nijhuis kreeg vervolgens het woord
over het onderwerp: Het critieke jaar
1961
Het jaar 1961 was volgens de heer Nij-
huis geen critiek jaar omdat het in-
ternationaal zo spant, ook niet omdat
de Nieuw Guinea Raad straks wordt
geïnstalleerd en ook niet omdat de wet
°P het bijstandskorps dit jaar een feit
zal worden
Het is een critiek jaar omdat zal moe-
ten blijken of wij mentaal bereid zijn
om de weg te gaan die naar zelfbe-
schikking leidt, aldus de heer Nijhuis.
De Nederlander zegt de Papoea te wil-
len helpen, maar kijkt angstig om zich
heen en heeft zijn koffer als het vare
al gepakt staan.
Wil de versnelde ontwikkeling voor
velen niet zeggen: prober .n nog gauw
een schijnvertoning op te zetten van-
wege ons prestige en dan de zaak

ZOAVOWaar-schuuwt:Desnoods militaire
maatregelen

De ministersconferentie van de lan-
den van de Zuid Oost Aziatische Ver-
dragsorganisatie te Bangkok is geëin-
digd. Naar verluidt hqfeft de Austra-
lische premier Mr. Menzies een belang-
rijke rol gespeeld bij de onderhande-
lingen die tenslotte hebben geleid tot
de formulering van een gemeenschap-
pelijke resolutie over Laos.

Deze resolutie bevatte de waarschu-
wing, dat de landen van de ZOAVO de
geëigende militaire maatregelen zou-
den nemen indien de vreedzame mid-
delen om tot een oplossing van de
kwestie Laos te komen, mochten falen.
In het slot-communiqué dat in Bang-
kok werd uitgegeven, werd opnieuw
de noodzaak van een krachtige! orga-
nisatie voor de collectieve veiligheid
van de ZOAVO-landen bevestigd, als-
mede die van een doeltreffende econo-
mische hulpverlening aan de minder
ontwikkelde landen van Zuid Oost
Aaie.

maar aan zijn lot overlaten.
Wie is er bereid om bij het volk te
blijven als het straks moeilijk mocht
worden? Zo vroeg de spreker zich af.
En de Papoea's, zijn die voorbereid op
de zelfbeschikking? Loeren ze niet op
de vette baantjes, de grote auto's, de
mooie huizen van de Nederlanders? Wie
van hen is bereid de verantwoordelijk-
heid straks over te nemen, ook als het
moeilijk wordt?
Spreker meent dat de fatale zegswijze

"Ben ik mijns broeders hoeder?" ver-
vangen moet worden door het gebod
van de naastenliefde.
Nadat er uit het publiek enkele vra-
gen \^aren gesteld, trad als tv^eede
spreker de heer H.J. Moes naar voren
die enkele practische aangelegenheden
onder de loupe nam en daarbij meende
te kunnen aantonen, dat juist in 't hui-
dige tijdsgewricht een vakbeweging
meer nodig was dan ooit.
De vergadering werd o.a. bijgewoond
door de gisteren in Hollandia aange-
komen Amerikaanse journalist Ralph
Craib van de San Francisco Chroni-
cle.

KORTE BERICHTEN
Duitsland - Nabij Krefeld is op de Rijn
een met 420 ton carbid geladen Duits
kustvaartuig gezonken door een botsing
met een ander Duits schip dat eveneens
is gezonken. De carbidlading vormt een
ernstig explosiegevaar voor de omge-
ving waardoor de scheepvaart op deze
rivier ernstig wordt belemmerd.

Oslo _ Een Brits officier verbonden
aan een Nato hoofdkwartier in Oslo
is bij een hardlooptraining per onge-
luk op het terrein van een kliniek voor
geestesziekten terecht gekomen. Twee
oppassers die dachten met een ontsnap
te geesteszieke te doen te hebben gre-
pen de man en sloten hem op. Een
psychiater bemerkte na enige tijd de
vergissing.

Australië! _ Een Nederlandse emigrant
heeft in Australië een zonderling avon-
tuur beleefd. Hij kwam tijdens een au-
torit in botsing met een kangoeroe die
plotseling de weg overstak. De man
wilde het door de botsing versufte dier
fotograferen en deed de kangoeroe zijn
colbertjasje aan om het plaatje extra
grappig te maken. Juist toen hij wilde
afdrukken kwam de kangoeroe bij en
koos het, hazenpad 'met medeneming
van het colbertjasje. In de binnenzak
zat nog een bedrag van f 400,—.

KERKDIENSTEN
KERKDIENSTEN OP

GOEDE VRIJDAG
Pauluskapel 20.30 uur ds. H.G. Boswijk
en ds. Ondi.
Kloofkerk 18.30 uur ds. N. van der
Bent en ds. F.J.S. Rumainum.
Chr. Mil. Tehuis 19.30 uur ds. H.F. Kat.
Nieuwe Kerk 20.30 uur ds. M. van der
Sijs.
Sentani 18.30 uur ds. M. van der Sijs.
In alle diensten viering van het Hei-
lig Avondmaal.

Vanaf heden is het HOTEL NOORD-
WIJK (tot nader order) te bereiken op
de volgende nummers:
Kantoor toestel 80 of 787
Huisbeheerder toestel 205
Terras II toestel 788
Annex I toestel 777
Annex II toestel 776
Annex 111 toestel 775
Annex IV toestel 771
Annex V toestel 773
Annex VI toestel 772
Annex VII toestel 774
Annex VIII toestel 349

Hoogwaterstanden
te Hollandia

VRIJDAG 31 MAART 1961
.07.00 en 19.00 uur.

ZATERDAG 1 APRIL 1961
07.00 en 20.00 uur

ZONDAG 2 APRIL 1961
08.00 en 21.00 uur

Infiltranten naar Hollandia overgebracht
Vanmorgen is een achttal aan de kust

van de Geelvinkbaai gevangen geno-
men infiltranten naa\r Hollandia over-
gebracht^ waar zij in afwachting van
die tegen hen te nemen maatregelen in
verzekerde Mewaring zijn gesteld.

Tanganjika dit jaar
zelfstandig

Het Britse beheerschapsgebied Tan_
ganjika in Oost Afrika zal op 28 de-
cember van dit jaar onafhankelijk
worden. Dit is in Londen besloten op
een conferentie tussen de Britse mi-
nister van Koloniëjn en politieke lei-
ders uit Tanganjika. Nadat het onaf-
hankelijk zal zijn geworden, zal Tan-
ganjika een verzoek indienen om tot
het Britse Gemenebest te worden toe-
gelaten.

"Ti ii«MMMMMBMPWMMB_MM__.«B-WIMMM»«Mn^^

Bakkerij „DE BOER"
Op Goede Vrijdag geopend

Ie en 2e Paasdag gesloten
en op 5 April geopend

SHEERLIJKE VERSE VIS o.a. schol-friet,
wïjfirseg-füeï. long en vetr>se paling-

... _]__
-^aM^^Mn>|MaMMp^jj^jl^[pjjgfßßyßMßMiM___»_B_E________^___^ HIT_P_W^»_W__?T__^___>^_________q__'_'



ARTESENDIENSTREGELING
Hollandia Binnen:
31 mrt., 1-2 april dr. H. Harms telf 94
3 april dr. D. Reedei _ telf. 33
5 april dr. A.H. Meyer telf. Sent. 37
Hollandia Haven:
31 maart dr. R. Kummer tel. 465
1-2 april dr. A.P. Nelemans telf 360
3 april dr. P. Poldervaart telf. 366
5 april dr. R. Kropholler telf. 230
4 en 6, 8 april dr A.P Nelemans, telf
360.
1 april Poliklinieken B—ll uur, alleen
spoedgeva/llen én injectfes.

COMITEE STEUNACTIE SPIJT OPTANTEN TE HOLLADIA
deelt mede, dat met de laatste storting
van f 3801,79 aan Stichting "Nationale
Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië"
(Nassi), een totaal bedrag van f 18811,59
is overgemaakt naar Nederland (Ned
Middenstandsbank, Noordeinde 35 re-
kening nr. 60.000 Den Haag)
Comitee Steunt Spijtoptanten staakt de
werkzaamheden en wordt ontbonden.

W.E.A. van Damme

ie Nederlandsshe Handel -Maatsciiappfj H.u.
deelt mede dat haar kantoren in Nederlands

Nieuw-Guinea met ingang van 1 April a.s. tot
RENTEVERGOEDING op spaar-en deposito-
rekeningen ten name van particulieren, rechts-
persoonlijkheid bezittende verenigingen en
stichtingen zal overgaan volgens een schema,
hetwelk thans als volgt luidt:
Spaarrekeningen 2!., ",',,
Deposito's vast opzegging

3 maanden 2% 274 70
6 maanden 2 1///,, 2 1/, %

12 maanden 2 ljt °/_ ______:___

Ter overname: z.g.a.n. Austin 1960, Be-
zichtigen Fa. Nieuwenhuijs. Inlichtin-
gen Horstmanshoff, Dienst Openbare
Werken tel. 314, Dok 11.

no. 4101
Verkrijgbaar: 4/- mm luchtbukskogels
bij Hay Liong Hoo.

no. 4032
HBS-Clubgsbouw zaterdag 1-4 Roulet-
te voor leden. Aanvang 21.00 uur.

no. 4091

filmprogramma
ORIËNT THEATER

Heden voor het laatst
"JUNGLE MANHUNT"

Toegang 14 jaar. Johnny Weismuller in
een nieuwe Jungle-avonturenfilm.
Boeiend tot de laatste meter. Prach-
tige oerwoudopnatnen, strijd tegen wil-
de dieren en skeletmannen.
Haven morgen 31-3 en overmorgen 1-4
Een buitengewone attractie: de beroem
de, kleurige en fantastische mooie te-
kenfilm
"MAGOO'S 1001 ARABIAN NIGHTfc"
In Technicolor. Alle leeftijden.
Zaterdag 1-4: 3 voorstellingen
Ie Voorstelling 5.00 uur n.m.
2e Voorstelling 7.15 uur n.m.
3e Voorstelling 9.1Suur n.m.
lets aparts voor Uw kinderen.
U vroegtijdig!
Holl.-Binnen 31-3: "BALL IM SAVOY"
met Caterina Valente. Toegang 18 jaar.

REK THEATER
vertoont heden 30-3 en vrijdag 31-3 de
film met Frank Sinatra. Dean Martin,
Shirley MacLaine, Martha Hyer, Ar_
thur Kennedy en Nancy Gates in

"SOME CAME RUNNING"
in Cinemascope en Metrocolor.
Een groot Bestseller ooit op het witte
doek vertoont. De maker van "From
Here To Eternity" is ook de maker
van deze film. "Some Came Running"
moet U beslist niet overslaan. Heden
in REK. 14 jaar en ouder.
DE HEL VAN TARAWA

DE HEL VAN TARAWA
Het schokkend verhaal van een histo-
risch heldenfeit en van de meisjes en
mannen, die erbij betrokken v/aren. Het
indrukwekkende wapenfeit van de
Amerikaanse Marinier op het doek ge-
bracht in schokkende beelden. "De Hel
van Tarawa" binnenkort in REK. 14
jaar en ouder.
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Met grote vreugde en dankbaarheid
geven wij U kennis van de geboorte
van onze zoem

ROELAND HENDRIK MAURITSZ

M.H. Reekman
R J. Eeckman-Bosman
Hollandia. 30 maart 1961
Tijdelijk: Centraal Ziekenhuis Hollan-
dia.

JOSSY heeft ontvangen:
Dobby _ gordijnstoffen in diverse
kleuren.
Verder goedkope couponnen.

no. 4087

SYDNEY Kamers te huur voor door-
gaande reizigers.
Billijke prijs.

Inlichtingen tel. Sl4.

no. IDB4. —— ~~.T
EDO op 2e Paasdag, aanvang 10 uur
voormiddag, worden EDO-kmderen, tot

en met de leeftijd van 13 jaar m de
gelegenheid gesteld om Paaseieren tó-
en om het clubgebouw te zoeken.

AARDIGE PRIJZEN ZIJN HIERAAN
VERBONDEN

no. 4098

MEDEDELING

De CB L zal voor spoedeisende ge-
vallen ZAIERDAG a.s. geopend zijn.
Indiening aanvragen tot uiterlijk 10.30
uur.

SHELL Nieuw-Guinea N. V
maakt bekend dat haar benzinepompen op de ondervolgengte data ge-
opend zullen zijn:

31 Maart 3 April 5 April
Oranje Garage
Hollandia 07.00-21.00 07.00.21.00 07.00.21.00
Monteiro
Hollandia-Binnen gesloten 07.00-20.00 07.00-12.00
New Gene
Dok V gesloten 07.00-18,00 gesloten
Fiat Service
Hollandia 07.00-12.00 07.00-12.00 07.00-12.00
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