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Eerste Amerikaanseruimtavaart volledig geslaagd
Allan Sheppardberaikte en hooute van ca 185 km

De. eerste Amerikaanse ruhntevaarder
is veilig, en klaarblijkelijk ongedeerd,
op aarde terugglekeerd na een reis tot
meer dan 160 km in de ruimte. De ruim ,
tevaarder, commander Allan Sheppard '
van de Amerikaanse Marine, werd van-
morgen onderworpen aan een gedetail-
leerd medisch onderzoek. Het 'jieirsjie
meiliso^e bulletin na de ruinstevaart
zei, dat niets was gevonden dat ook
maar enigszins abnormaal was. Na/ het
medisch onderzoek Bal commander
Sheppard naai' Washington vliegen om
de persoonlijke gelukwensen van pre-
sident Kennedy in ontvangst te; nemen.

De president heeft al gesproken met
de Amerikaanse astronaut via een ra_

'telefoonverbinding met het vlieg-
kampschip Lake Champlin.
Cgtnmander Sheppard vertelde, dat al-
les zo goed als volmaakt in zijn werk
was gegaan. Hij zei: „het was een bui-
tengewoon waardevolle ervaring voor
mij en voor do mensen die de reis heb-
ben mogelijk gemaakt"

Sheppard, die 27 jaar oud is, was voor-
dien een testpiloot van de Am:
Marine en werd. enige tijd geleden; uit-

als ojesi van de :
pletdinst. Hij is

heeft twee dochtertjes.
Op het hoogtepunt van zijn vlucht, be-
reikte Sheppard een hoogte van onge-
veer 185 km en een topsnelheid van
meer dan 80000 km per uur. Hij maakte
de vlucht, vastgebonden in een cabine
die zich ep zijn beurt bevond in een

klokvormigc ruimtecapsule die op zijn
beurt weer was geplaatst op de neus
van een geweldige Redstone raket. I
De Amerikaanse radio zond een recht-
streekse reportage uit van de lancering
op de lanceerbasis Cape Canaveral in
Florida, terwijl de lancering op de
teijevisie door miljoenen Amerikanen
gevolgd werd.
De Amerikaanse radiozender „The voice
of America", zond de reportage uit naar
alle rlelen van de wereld.
VOLLEDIG SUCCES
De Amerikaanse National Aeronautics

Maleis spoedig officiële
taal in Malakka

In Malakka zal na 1967 het Maleis de
enige officiële taal zijn. Dit heeft pre-
mier Abdoel Rahnjon gisteren in het
parlement meegedeeld. Hij zei, dat het
Maleis is voorbestemd om een belang-
rijke rol te spelen, niet alleen in de
Maleise federatie, maar in geheel Zuid
Oost Azië.

Mr Adriaansens bepleit
vergoeding voor rechtsbijstand

aan minder bedeelden
Mr. W.M.Th. Adriaansens, advocaat

en procureur te Hollandia, heeft zich
schriftelijk tot de Nieuw Guinea Raad
gewend met het verzoek aandacht te
willen besteden aan het feit dat in
Nieuw Guinea van overheidswege geen
gratis rechtsbijstand voor minder be-
deelden wordt gegarandeerd.
Mr. Adriaansens spreekt in dit verband
van een sociale misstand. „Objfectief
kan geconstateerd worden dat ook voor
Papoea's" (zij zijn vooral de minder-
bedeelden) „met name in de grote ste-
den een duidelijjkje behoefte besjtpat
zich tot een niet ambtelijke deskundi-
ge ta wenden inzake juridisch advies
en, rechterlijke bijstand. Nagenoeg over
al elders in de wereld wordt een der-
gelijke bijstand door de regering ge-
honoreerd".
Mr. Adriaansens is van mening dat het,
om een juiste rechtsbedeling te garan-
deren, aanbeveling zou verdienen gra-
tis rechtsbijstand mogelijk te maken
door aan een particulier rechtskundige
een bepaalde tegemoetkoming te ver-
schaffen indien hij hulp en bijstand
verleent aan een minder bedeelde (al
dan niet Papoea).

op medisch advies

Verlof van Gouverneur Plaiteel word
niet uitgesteld

.■-ren meldden wij reeds, dat e
de Tweede Kamer vragen zijn gesteld. dat Gouverneur Platteel
r.j.a lerlandse

niet in I I md z verband met
een buitenlands verlof. Van officiële
zijde te Hollandia vernemen wij nu, dat
Gouverneur Platteel in verband met het
bezoek van de Parlementaire missie aan
Nederlands Nieuw Guinea ernstig heeft
overwogen om zijn verlof uit te stellen.
Aangezien dit volgens medisch advies
onverantwoord moest worden geacht,
zal hij echter volgens plan op 8 mei a.s.
vertrekken, hoezeer hij het ook be-
treurt daardpor niet in de gelegenheid
te zijn de missie hier te lande te ont-
moeten
De heer A. Boendermaker, ondervoor-
zitter van de Raad van Diensthoofden,
die gedurende de afwezigheid van Dr.
ï'.JPlatteel als waarnemend Gouver-
neur optreedt, zal op 9 mei om 11 uur
voormiddag in oen buitengewone verga-
dering van do Nieuw Guinea Raad door
de voorzitter van d.ie Raad, de heer F.
H.J. Sollewijn Gelpke, daartoe worden
beëdigd.

Brits bezoek aan
Djakarta

De aftredende opperbevelhebber van
dfc> Brjjts© laindsürijdtev'chtien in hefc
Verre Oosten, Gieneraail Sir Richard
Howle is gisteren uit Singapore in Djat.
karta aangekomen. Hij brengt) een drie-
daags bezoek jaan Indonesië op uitno-
diging van de Indowesischfe nitnister
van Defensie, generaal Nasution.

Generaal Howle, die reisde in een
vliegtuig van de Royal Airforee, ver-
klaarde aan correspondenten dat het
voornaamste doel van zijn bezoek was
om, voordat hij zijn nieuwe functie in
Londen zou aanvaarden als Chef van
de Imperiale Generale Staf. afscheid te
nemen van generaal Nasution. Generaal
Howle zei, dat hij het contact met ge-
neraal Nasution hoopte te hernieuwen
wanneer de Indonesische minister van
defensie in de loop van dit jaar een
bezoek aan Londen zou brengen.
Terugblikkend op zijn driejarige term
in Zuid Oost Azië, zei Generaal Howle,
dat de algemene situatie verbeterd was,
root name in Malakka In dat land was
de communistische tei octi-
viteit zo poed als uitgeroeid. Tïi.i was
van mening dat alle problemen in Zuid
Oost Azië vatbaar waren voor een
vreedzame onlossin/r op grond von het
band tfes.

and Space Administration heeft de
vlucht van Allan Sheppard gekwalifi-
ceerd als een volledig succes. Het was
de eerste maal dat een Amerikaan in
de „diepe ruimte" doordrong en het was
ook de eerste maal in de geschiedenis
dat iemand, zij het voor korte tijd, de
bewegingen van een ruimtevaartuig on-
der controle had. Bij de recente ruim-
tevaart van de Russische majoor Yuri
Gagarin werd het ruimtevaartuig op
afstand bestuurd, maar commander
Sheppard bestuurde zijn ruimtevaar-
tuig enige tijd zelf.
De vlucht duurde veertien minuten en
de ruimtevaarder was in voortdurend
radiocontact met de aarde. Verschei-
dene malen meldde hij dat hij „0.K."
was en hij bleek zeer onder d< indruk
te zijn van het prachtige uitzicht dat
hij uit de ruimte had op de Amerikaan,
se Oostkust.

SPONTANE BEGROETING
Tien minuten na de lancering zagen de
opvarenden van het vliegkampschip
„Lake Champlin" op de Atlantische
Ocea; u de capsule, hangend aan een
parachute, naar de aarde terugkeren.

Enkele minuten later vloog een helicop-
ter boven de capsule om te trachten
hem met haken uit het water te halen.
Toen opende Commander Sheppard
het luik van de capsule en wuifde naar
de bemanning van de helicopter. Hij.
bleef in de capsule toen deze dooi-
de helicopter werd opgenomen en naar
de vliegkampschip „Lake Champlin"

werd overgevlogen.
Daar werd de capsule neergezet op
speciaal klaargelegde matrassen.

STRATEGISCH BELEID

Het communisme voert de radio-oor-
log op een veel serieuzer wijze dan het
Westen. Hot voert oon strategisch be-
ïeid. iterwiijl de westelijke landen
slechts aandacht voor tactische aspec-
ten hebben. De Russen beschouwen de
radio als een wapen dat door de staat
in zijn strijd cm de wereldheerschap-
pij gebruikt moet worden. Engeland
daarentegen acht de propaganda per
radio alleen in een bete oorlog op Isijn
plaats, en hot is crereigd die propagan-
da te verzwakken godra dat maar enig-
zins mogelijk is.
De communistische superioriteit is op
het ogenblik vooral frappant in Latijns
Amerika ,een werkterrein waar de BB-
C* t .^nffor l^i-in-! <-..-,. monopolie no*..

maar thans door de Chinese radio wc
overvleugeld. In het Midden Oosten en
in Afrika is het Westen nog in !
voordeel maar de communistische
den maken hier belangrijke vorde. o .
gen, en de situatie is er zich gror

aan het wijzigen.

In hjst Ver!.e Oo.ten heV*# Ch^_B
tweemaal zoveel zenduren als Aus-

Lilë, i.et westelijke land dali htfer
meeste uitzendingen voor het buiten-

land verzorgt.

' De geweldige voorsprong die de B-

BC tien jaar geleden op China en E
land had wat de programma's in

Hindi betreft heeft zij geheel zien v
dwijnen.

Het is niet mogelijk te schatten 1 "..

veel geld de communistische 'ar.
aan radio uitzendingen voor het bui
tenland spenderen, maar alleen de V.
sische stoorzenders moeten reeds
aanzienlijke sommen kosten. Het ster<
is gelukkig nooit geheel effectief,

.ari van dit jaar werd slechts
v-ar de BBC-uitzendingen gestoo
op sommi i zelfs niet meer
5 tot Wo.

Tenslotte raoet worden opgemerk;

dait de! effectiviteit van radio-uitwn

dingen niet geheel en al met de gs

titelt samenvalt. De BBC heeft een re
putatie van grote betrouwbaarheid Zi

schenkt buitengewoon veel aand
en zorg aan nieuwsuitzendingen, er. ö.
objectiviteit daarvan is niet hoog ge-
noeg te schatten nu de communist;

druk op radiogebied voortdurend aa-i
het toenemen ïs.

(Thfl Timen»

Civiele vordering afgewezen
In februari van het vorig iaar het de
heer D Terlaak, destijds waarnemend
hoofdredacteur van de Nieuw Guinea
Koerier, een civiele vordering instellen
ter zake van belediging tegen de heer
CS [.J.Lagerberg, medewerker van het

>lad De Tifa, en voorts tegen de
hoofdredacteur en uitgever Vjen

blad resn. Pater E. Vergouwen en
do Stichting Katholieke Pers. De h—r
D. Terlaak achtte zich beledigd en be-
nadeeld door een artikel dat was ver-
schenen in De Tifa van 30 januari 1030.
Donderdag 4 mei jl. deed de Landrech-
ter te Hollandia uitspraak in deze zapk

waarbij de vordering van de heer D.T.
in ziin geheel werd afgewezen

Verliest het Westen de radio oorlog?

Reeds jaren lang wordt er via de aethcr een geweldige propagandaoor-
dié "Heh nog voortdurend «ran het uitbreiden

is. Lenin heeft indertijd de radio geestdriftig een sprekende krant genoemd,
en in Rusland heeft me/i van het begin van de revolutie af ingezien welke,
unieke kracht de radio hebben kan. in het afgelopen decennium heeft het
communistische radionet, dat de gehele wereld bestrijkt, een veel krachtiger
positie weten op te bouwen dan de westelijke radiostations. Vooral in Afrika
het Verre Oosten en Zuid-Amerika hebben de communisten grote voortgang
gemaakt.

Volgens een overzicht van de Ame-
rikaanse informatiedienst is het aan-
tal internationale uitzendingen van de
communistische landen in de periode
1948-1959 vervijfvoudigd: in 1948 be-
droeg het 600 uur per week, in 1959
bijnn 3000. Recente cijfers wijzen erop
dat de positie van het Westen relatief
nog.verder verzwakt is. In communis-
tisch China is de ontwikkeling het in-
drukwekkendst geweest: in 1948 had
dit land nog slechts eeen enkel radio-
station, in Yenan, dat een paar inter-
nationale uitzendingen per week ver-
zorgde, terwijl in 1930 het totale aan-
tal uren van de uitzendingen voor het
buitenland meer dan 700 bedroeg

— ruim 100 meer dan het totaal van
de Voice of America of dat van de
Bb£T. Buiten beschouwing zijn in deze
en andere schattingen dan nog de clan-
des.lne comrrtyin^rtif-frH? radictet's.tions
gelaten, die in het algemeen weliswaar
een .geringe caüscitf-ii hebten,
over een uitstekend berichte "vuur-
kracht" beschikken. Van dfve stations
heeft Radio Espana ïndependiente, dat
in 1959 een campagne voor een alge-
mene werkstaking in Spanj" hooft ge-
voerd, zijn bestaan zeer lang weten
te rekken. '



Over enkele maanden:

Nieuw zeelandse Expeditie naar Gartensz-gebergte
Bevoorrading door de lucht

In de maand juli van dit jaar zal
een Nieuw; Zeelandse expeditie een po-
ging doen om de Cartensz-toppen te
beklimmen. De immigraltie-autoriteiten
te Hoiiandifi) ontvingen dezir dagen
een visum aanvrage voor de deelne-
mers aan de expeditie.

In de Nieuw Zeelandse pers werden
reeds uitgebreide gegevens over het ex-
peditie-team oekend gemaakt.
De leiding berust bij de 33-jarige in
Sydney woonachtige Nieuw Zeelander
C.K. Putt, chemisch ingenieur van be-
roep.
Verder nemen deel aan de expeditie:
de 22-jarige P. Temple uit Christchurch
(N.Z.), de 32_jarige T. Barfoot uit Auck

land (N.Z.), de 32-jarige D.E. Cooper,
een chemicus eveneens uit Auckland, de
29_jarige gouvernements geoloog D.B.
Dow uit Wau in Australisch Nieuw
Guinea, en tenslotte de 23_jarige mej.
L. Crawford, een bekend Nieuw Zee-
lands alpiniste, die o.a. deelnam aan
enkele Nieuw Zeelandse expedities in
het Andes-gebergte in Peru (Zuid Ame-
rika).
Voor de oorlog en wel in 1936, zijn de
Cartensztoppen reeds beklommen door
een Nederlandse expeditie onder lei-
ding van dr. A.H. Colijn. Deze bena-
derde het gebergte van het Zuiden uit.

AANPASSEN ....
Nu we zo binnenkort weer eens te-

ruggaan naar Amsterdam valt ons
toch eigenlijk de schrik een beetje om
het hart. Immers, we zijn in die vier
jaar echt wel een een beetje verruwd
en verpauperd ....
Daarom zullen we vanaf maandag aan-
slaande beginnen met allerlei dingen

doen die in Holland héfeil gewoon
z jn. We bedoelen met twee woorden

".ven, met mes etZ vork eten, alge-
neen beschaafd Nederlands spreken
zonder "oeroesen, barang en pajong", en

sic dingen meer.
Met mes en vork eten .... We moe_

1 ;n er nu niet aan denken. Als we hier
de rantang iedere dag in blijdschap
ntvangen, dan kieperen we alles wat

redelijk eetbaar uitziet op een bord: r gaan met een enorme lepel zeer snel
■hransen. We bouwen de pannetjes-

toren dan weer op en hopen dat ons fac
toturft in de stemming is om wat af te
'..-assen,, want dat wisselt bij autoch-
tonen nog al eens.

Zo eten we tegenwoordig . . . We kun-
nen wel echt tafeldekken met damasten
kleedjes, zilveren vingerkommen en zo,
maar och . . . we zijn er gewoon moe
voor ...... Vandaar!

'.
Als de avond valt gaan we meestal
dan een broodje 'eten bij een of an-
dere snekbar; nou ook weer niet me.
«een een tampat waar mdt mes en
vork gegeten wordt... a, vrijgezellen hebben het niet een-
voudig in de tropen! Ze betalen dg
hoogste belasting, zij krijgen de be_
i oerdste huizen, geen stuiver kinder-
eld, enzovoort, enzovoort! Brieven on-

der nummer zoveel van dit blad! Als-
jeblieft.
Wie zijn blij dat enkele vrijgezellen
het illustere idee gekregen hebben om
een vereniging op te richten. Zeker om
;-j snel mogelijk vrijgezel-af te zijn..
Maar op dit moment kan het ons eigen-
lijk geen barst schelen, we gaan im_
ners toch poelang thuis, poelang Am-

sterdam.
O ja, daar zullen we in Holland ook
echt aan moeten wennen. We bedoelen

er in het spoorboekje staat dat de
trein naar Den Haag om 11.14 vertrekt,
d.attie dan ook werkelijk om 11.14 ver_

kt. We denken hier altijd "nou ja.
dat wordt wel twaalf uur hoor. De

:ongans van Reisv/ezen willen alleen
raag dat je tijdig r.p de strip bent . ."

Nee, alles is daar geregeld . .
Overigens lijkt het ons leuk om weer
osns in een openbare gelegenheid te
komen waar niemand ons kent.

Want ih H'oV.andia lopen we altji.jd
mei ; en koperen glimlach om de wils-
krachtige mond links en rechts te groe-
ten en minzaam te buigen. "Dag menier
dag mefou'"!
''Dag. meneer Vrijbuiter, heeft U Uw
stukje voor zaterdag al klaar. Anders
heb ik wo! een onderwerp" ..Nou graag
mefoui, zegt U het eens" En dan wor-
den de bekentenissen over ons moede
hoofd uitgestort, alsof we Tante Mar-
griet van de Libelle zijn.
Hoe dan ook. we zullen toch ook wel
weer na drie maanden terug willen,
gewoon terue;! Gewoon waanzinnig
verlangen naar een gele GADbus, onze
rantang Meerzicht en last bilt not least
naar alle lieve mensen die onze stuk-
kies lezen .

DROPPINGS

De Nieuw Zeelandse expeditie neemt
nu de noordelijke toegangsweg en zal
door de lucht door middel van drop-
pings worden bevoorraad door vlieg-
tuigen van de Zendingsluchtvaart Ver-
eniging (Missionary Aviation Fellow.
ship) die daartoe van het MAF-vlieg-
veld in de Ilagavallei zal opereren. Het
ligt in de bedoeling dat eer' groot deel
van de droppings zal worden uitgevoerd
op de plaats waar Colijn destijds zijn
basiskamp had gevestigd.
Zoals bekend ligt de Ilaga vallei aan
de Noordzijde van het Carstensz-ge_
bergte, tussen de Baliem en de Wissel-
meren.

Overleg te
Manokwari

Migratie van
Arfakers

IJonderdagmorgeli vergaderden ten
huize van Lodewijk Mandatjan te Fa-
nindi in Manokwari de vertegenwoor-
digers van ongeveer 125 dorpjes in het
Arfak-gebergte. De vergadering werd
bijgewoond door de Resident van West
Nieuw Gufnea .jdoor Het Hoofd van
Plaatselijk Bestuur en door het dis-
triktshoofd van Manokwari en door het
hoofd van de residentie Landbquw-
voorl(|chtingsdfenst Ir. Prins, die de
Arfak-bewoners duidelijk maakte dat
hun woonwijze in de bergen weinig
kans op vooruitgang bood, terwijl een
trek naar de stad evenmin perspectie-
ven opleverde.
Nadat er een begin van succes geboekt
is met migratie van Arfak-bewoners
uit de bergen naar de Warmare-vlak-
te, op een kleine 40 km. afstand van
Manokwari, waarheen een weg in aan-
leg is, is thans de opening van de
Prafi-vlakte achter de Warmare-vlak-
te punt van discussie geworden.
Het gaat hier om uitgestrekte terrei-
nen die geschikt zijn voor de verbouw
van cacao en andere export-gewassen.
Het knelpunt in de opzet is of de Me-
jach- en de Hattam_groep in een der-
gelijk project willen samenwerken. Het
lag in de bedoeling dat aan de discus-
sie zon worden deelgenomen door de
Nieuw Guinea Raadsleden Gosewisch
en Burwos die refeilctijevelijk Mano-
kwari en het achterland vertegenwoor
digen; zij konden echter niet aanwezig
zijn Of er succes met deze besprekingen
geboekt wordt, zal eerst kunnen blij-
ken uit het voortgaand onderling over-
leg van de Arfakse voormannen.

VRIJBUITER

(Tnm;ddels reeds te Amsterdam aange-
komen. Rea.)'

De expeditie, die wordt gesteund door
de Nieuw Zeelandse Alpinisten Club
heeft in de eerste plaats een weten-
schappelijke doelstelling.

LUCHTPOSTSLUITINGEN
IN DE KOMENDE WEEK

Maandag: Genjem - Biak _ Amster-
dam-Cs - Lae - Sydney (06.30 u.)_ Merauke - Tanahmerah

Dinsdag: Biak _ Manokwari _ Sorong_ Fakfak - Djakarta _ Amster.
dam_Cs.

Woensdag: Biak _ Manokwari _ Wa-
mena.

Donderdag:
Vrijdag: Biak - Pvlanokwari _ Sorong- Fakfak _ Amsterdam-Cs.
Zaterdag: Biak _ Manokwari _ Sorcug_ Amsterdam_Cs - Merauke -Tanahmerah
Voor nadere inlichtingen telef. H1a.296

Gouvernement koopt
Nog een gebouw voor
de Nieuw-Guinea Raad

Naat; wij vernemen heeft het Gouver
nement besloten tot aankoop van een
pas voltooid en nog niet in .gebruik
genomen winkelpand, gelegen aan ue
Bergweg- naast de garage van de Gou-
vernements Autobusdienst. Het ligt in
de bedoeling- dit gebouw in te richten
voor de Griffie van de Nieuw Guinea
Raad, terwijl er tevens ruimte zal be-
staan; voor het houden van commissie-
\)ergade)rirJgen.

Zowel de Nieuw Guinea Raad zelf als
de Griffie hebben te kampen met een
gebrek aan ruimte. In de Stadsgehoor-
zaal ontbreekt het aan voldoende ver-
gaderruimte voor commissies en afde-
lingen, terwijl de .uonset naast de win-
kel Juliana waarin de Griffie van de
Raad nu is gehuisvest niet voldoende
accomodatie voor deze instantie biedt.
Vandaar dat van de zijde van de huis-
houdelijke commissie van de Nieuw
Guinea Raad en van het Gouvernement
reeds enige ti aar een
gebouw dat zowel ruimte voor verga-
deringen als voor de Griffie zou bieden.
Tal van gebouwen zijn daarbij onder
de loupe genomen, o.a. het HBS-clubge
bouw aan de Havenweg, dat door hel

vertrek van vele clubleden te koop is.
Van de zijde van de Nieuw Guinea
Raad en in het bijzonder van de Huis-
houdelajjke Commissie van di/» Raad

ernstige bezwaren tegen alle te
koop aangeboden gebouwen met uit-
zondering van het genoemde pand aan
de Bergweg.
Dit gebouw is eigendom van de heer
Tan Soei Hong te Hollandia Binnen,
die het oorspronkelijk had bestemd voor
winkjel-annex-woönhuis.
Over de koopsom heeft aanvankelijk
verschil van mening bestaan tussen de

dijkte Commissie van de
Nieuw Guinea Raad en de Dien;
■Financiën (het is het Gouvernement dat
het gebouw koopt en niet de Nieuw
Guinea Raad) maar tenslotte is men
het eens geworden over een bedrag
van f 55.500,—.
Het pand heeft een oppervlakte
228 m2.

dat de g:
van de Griffie Nieuw Guinea

dcor het beschikbaar komen van
het nieuwe pand net ontruimd zal
worden, maar zijn huidige bestemming
zal behouden.

De Nieaw-euinea Import & Export lij. (iiioiülJ) m
ASSURANTIE-AFDELING

verzorgt gaarne Uw

■ Brand-,
TransDOPl-en Ql
V9P18- UERZEKERMCEN
als gevolmachtigde van de
N.V. NEDERLANDSCHE LLOYD

■ Leuens-
uepzehersnoen
als alleenvertegenwoordiger van de
NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V.

■ Spaarkassen
als hoofdagent van dp
N.V. NEDERLANDSCHE SPAARKAS

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij onze kantoren te: HOLLANDIA
SORONG, MERAUKE, BIAK, MANOKWARI, SEROEI of FAX FAX

Glaasje: Als de Parlementaire mis-
sie komt is de Gouverneur weg.

Flesje: Nou, dan kunnen ze bij ons
troost vinden.



Ook in Nieuw Guinea kan men meedoen aan
de Nationale Anjer-loterij

De te Hollandia gevestigde boekhandelaren ontvingen dezer dagen enkele
honderden Anjer-loten, als onderdeel van de grote Anjer-loterij, in Neder-
land en in andere landen waar Nederlanders wonen, ten bate van het Prins
Bernhard Fonds. In totaal zijn er andjerhalf miljoen -ijbtten uyiglegeven en
daartegenover staan niet minder danlso.ooo prijzen. De kans op een prijs
is dus ó^n op tien.

Voorlopig slechts
beperkt aantal loten

DRIE WOONHUIZEN
Er zijn drie hoofdprijzen, te weten

drie woonhuizen, elk ter waarde van
f. 25.Ü00.—. Ban zijn er 12 eerste prij-
zen: ieder inhoudende een bedrag van
f 2.500,—, vrijelijk te besteden bij de
Bijenkorf te Amsterdam.
Er zijn verder 135 tweede prijzen, elk
bestaande uit oen draagbaar Phii(i|p(3
radiotoestel ter waarde van f 158,—.
Dan nog 1350 derde prijzen elk bestaan
de uit een Philips koffiemolen; 13500
vierde prijzen, elk bestaande uit een
grammofoonplaat met een keuze van
de vcorkeursmuziek van Z.K.H. Prins
Bernhard en tenslotte zijn er niet min
der dan 135.000 vijfde prijzen elk be-
staande uit een Prismaboek a f 1,25.
De te Hollandia aanwezige loten zijn
inmiddels in één dag al voor een groot
i|_el uitverkocht. Dp boekhandelaren
hadden er duizenden besteld en hebben
er maar enkele honderden gekregen.
Telegrafisch is reeds een nieuwe voor-

besteld.
In het kader van de Anjer-actie is een

"Anjer_kraht" uitgegeven in
drie miljoen exemplaren, met adverten
ties van Nederlandse bedrijven en in-
stellingen (o.a. Amstelbrouwerij en de
AVRO) die bijkomende prijsvragen e.d.
bevatten ook weer met waardevolle
prijzen.
Van deze krant is in Hollandia een tien
tal exemplaren aanwezig.

WAT IS HET PRINS BERNARD
FONDS?

Het Prins Bernhardfonds werd ge-
durende de Tweede Wereldoorlog door
de Ne ..ten het bezette ge-

net doel om de oor-
ring te steunen. In 1946

kreeg het echter een nieuwe doelstel-
ling, gericht op de vrede: het bevor-
deren van de -zelfwerkzaamheid van
het Nederlandse volk op het gebied van
wetenschap, kunst en cultuur in hot al
gemeen, alsmede het uitdragen van de
Nederlandse cultuur in de Over/; cse
Rijksdelen en het buitenland.
Het fonds tracht dit doel te bereiken
door het verlenen van financiële steun
aan personen en organisaties voor ar-
beid die -de geestelijke weerbaarheid
van het Nederlandse volk kan verster-
ken, zonder de zelfstandigheid der ge-
steunden aan te tasten. .
In de afgelopen jaren werden miljoe-
nen guldens uit vrijwillige bijdragen
bijeen gebracht en besteed aan onder
de doelstellingen vallende subsidies.

EéN TREKKING
De trekking van de loterij zal op 27

juni a.s. in de AVRO.studio te Hilver-
sum geschieden 'door notaris Mr. F.A.
de Gelder te Amsterdam.
De^e zal slöchts e4n getal van :i(es
cijfers bepalen, In deze ene trekking
zijn dan meteen alle prijzen bekend.

IFEDER LOT HEEFT NAMELIJK EEN
NUMMER VAN ZES CIJFERS

De bezitters van een lot dat hetzelf-
de cijfer heeft als dat wat door de no-
taris wordt getrokken hebben een hoofd
prijs getrokken.

izitters van een lot waarvan de
vijf cijfers met het. door de no-

taris getrokken getal overeenstemt
hebben recht op een eerste prijs en zij
wier lot de laatste vier cijfers met het
getal van de notaris rjen^een heei}t,
hebben een derde prijs, enzovoort.

Hierdoor zullen geen lange trekkings
lijsten opgemaakt en gepubliceerd hoe-
ven te wiorden1. De wederverkopers van
Anjerïoten zullen zo spotecüg mogelijk
na de trekking, van het winnende num
mer op de hoogte gesteld worden.

Politieberichten Hollandia
— Mej. J.G.A. werd toen zij op haar
scooter over de Havenweg reed, ter
hoogte van de ijsfabriek Ma. ang
Dok 11, door onbekende autochtonen
met stenen gegooid. Ze deed daarvan
aangifte bij de politie.
— P.A. die bij zijn werkzaamheden op
de vuilnisbelt bij de Pim zijn over-
hemd had uitgedaan en zijn horloge

in een van de zakken had gestoken,
moest na het beëindigen van zijn werk
zaarnheden constateren dat zijn horlo-
ge was ontvreemd.— Tegen G.P. werd proces verbaal op
gemaakt, omdat hij het zegel van de
watermeter in zijn huis had verbroken
en gedurende een maand leidingwater
had gebruikt zonder er voor ,te beta-
len.— De leiding van de Gouvernements
Autobusdienst deed aangifte dat Chauf
feur K. een bedrag van 219,51 had ver-
duisterd, zijnde de opbrengst van de
verkoop van buskaartjes gedurende een
week.— J.D. werd op 28 april dronken op de
openbare weg aangetroffen. 'A>en de
politie hem wilde opbrengen pleegde
hij verzet hetgeen hem echter niet
baatte. Integendeel; Hij werd ter ont-
nuchtering opgesloten en de volgende
ochtend bekeurd.— F.H. te Holiandia-Binnen deed aan-
gifte van huisvredebreuk gepleegd door
J.L.C.— Een kombi-taxi bestuurd door 0.8.
is iangs de weg naar Kota Baroe Pan-
tai in een ravijn gereden. Er deden
zich geen persoonlijke ongelukken voor
hoewel er enkek . rs in de kom-
bi zaten. De wagen»werd nauwelijks
beschadigd.

— Mej. G.C.P., gaf ep 23 april j.l. haar
in bewaring aan de barbediende

in de Jachtclub. De ■
dekte ze dat uil 1 : " in_

idende een bedrag van f 650,— was
verdwenen.
— J.K. die op bezoek ging bij 1., wo-
nend in een paalwoning te Kota Radja
moest, toen hij weer naar huis wilde
gaan, constateren dat zijn fiets die hij
onder de woning had gestald was ver-
dwenen. Waarde f 140,—.

-- PP. die op 30 april over straat
liep, met een guitaar in de hand, moes
ervaren, dat dit muziekinstrument hem
plotseling door SM. uit de hand ge-
rukt werd, waarna M. er mee wég

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
Hel Arabiertje

„Ja", zei Aleppo begrijpend. „Wat een
zware tochten moeten dit voor je ge-
weest zijn, Aganza, zo heel alleen. Je
moest Simra maar behouden, want hij
is van onschatbare waaide voor je en in
de stad zou Simra het toch nooit lang
uithouden. Hij is teveel aan zijn vrij-
heid gewend."
„Tre, tre", balkte het kameeltje, wat
zoveel betekende als „Ja, ja". Hij was
Aganza al 'als zijn tweede baas gaan
beschouwen, want dieren voelen direct
aan, of zij met een goed mens te doen
hebben.
Nu vond ook Doka het tijd worden om
zijn stem te verheffen. Er was hom al
veel te veel aandacht aan Simra be-
steed. Natuurlijk, dat zitten op Sim-
ra's rug was heel prettig en makkelijk.
maar was dat nu een reden om Simra
zo op te hemelen? Simra werd im-
mers veel te dik van dat goede, rustige
leventje. Die moest wandelen. MHar
met apen kon je hem niet vergelijken,
die waren immers veel handiger en
slimmer.
„Als ik eenmaal weg ben, dan zullen
Xe mij pas missen", dacht hij.
Dat alles in het leven wel eens an-
ders kan lopen dan je zelf bedisselt,
zou Doka echter ondervinden.
Toen ze weer verder reden, had Alep-
po zijn plaats aan Aganza afgestaan.
Dit had hem heel wat moeite gekost,
want Aganza, de sterke neger, wildeer eerst niets van horen om zijn vriendje te laten lopen en zelf op Simra'srug mee te rijden. Maar Aleppo wist
~jjri zin door te drijven. „Anders ben
je morgen veel te moe en je moet mij
toch leren jagen", zei Aleppo.
gn voor dit argument zwichtte Agan-

en hij kroop dankbaar op bun rij-

*f 'daalden zij gestadig naar bene^
Hier en daar ruiste een bierg-

den'" Pünbomen hadden hun wortelsbeekje. Fijn"

diep in de rotsspleten gedrongen en
bogen hun grillige stammetjes over het
pad. Oh, hoe geurde dat dennehout naar
hars in de wanne zon.
Diep onder hen glansde het groen van
de eerste oerwouden. Doka hipte op
en neer van verrukking bij het zien
van die uitgestrekte bossen. Daar wil-
de hij heen om andere apen te ontmoe-
ten.
Maar Aganza wendde de teugel naar
de rand van het oerwoud, daar waar
de savanne begint, een eindeloze gras-
vlakte met hier en daar groepjes bo-
men, die schaduw gaven aan antilopen
en zebra's en wat striukgewas, waar
de leeuwen zich acht .gen tot
de avond begon te vallen.
Het was al laat in de avond, toen ze
eindelijk stilhielden aan de voet van
de berg en Aganza een groot vuur aan-
legde onder een reusachtige accasia-
boom. Dit plekje was het einddoel van
de tocht, en hier had hij al vaker ge-
kampeerd. Voor hen lag de savanne
bedekt met hoe" wik n achter
hen eindigde de berg in een nauwe
spelonk, die hen een veilige schuilplaats
bood. Aganza overtuigde zien eerst of
er geen giftige slangen of spinnen aan-
wezig waren en daarna zetten zij zich
allen om het warme vuur om hun kari-
ge avondmaaltijd, bestaande uit geroos-
terde maiskölven en watermeloenen te
eten. Daarna stak Aganza een pijp op-
en bleef aandachtig in de vuurgloed
staren. De grillige vlammen verlichtten
spookachtig het dichte bladerdak.

„Wat een ideaal plekje is het hier,
Aganza" zei Aleppo. „Waarom ga je hier
niet wonen met Bagoela en Oeëlie ?"

„Ja, mij vaak daaraan gedacht" ant-
woordde Aganza. „«naar blanke mandan heel alleen zijn !"

~ „Zou je je eigen stam niet graageens opzoeken?" vroeg AleppoLangzaam schudde Aganza het zwartehoofd en. een treurige blik k wam inzijn ogen, toen hij zei: „Mij to lang bij

stam vandaan. Als kind al geroofd en
door medicijnman' verkocht. Ook bij
negers veel slechte mensen zijn !"

„Je hebt gelijk, Aganza, je kan het
nergens beter krijgen dan hier. Ik wou,
dat ik bij je kon blijven. !" zei Aleppo
spijtig. Hij dacht aan zijn school en
aan alle plichten, d.re hem weer
ten en hij wist. dat hij zijn leven lang

naar deze heerlijke, ongebonden tijd
zou terugverlangen.

MOEDERDAG

Ja, volgende week, de 2e zondag in
mei is het wtaer feest voor alle moe-
ders. We doen jullie, hier een idee aan
de hand, wat je zelf naar! eigen smaak
kunt uitwerken. Jullie' zien hieronder
een lijstje van „keukengeheimen". Het
-van die-moeder-weet-graag-dingen die
altijd weer opgezocht moeten -worden
iv een kookboek. Veel makkelijker is
het voor de huisvrouw als ze zon lijstje
lusak versierd! in de keuken heeft han-
jr";\ Heè'eukst© is het om dit lijstje oï>
een lapje linnen of ongebleekK katoen
te t^cr.er". met strijkinkt. Dit laatste
k?n. je bij een boekhandel krijgen. In
het lapje maak je aan de zijkanten een
smal. . en boven een bï.*ed_ zoom, waard-
oor je een stokje haalt, Aan. de uit-
einden vr.rt het stokje bevestig je een
touwtje, waaraan je hot doekje ep kunt
hangen. De onderkant rafol je uit. Dan
schrijf je er in je netste; handschrift het
volgende lijsje op:

1 ounce — 28 gram
J pound — 1 Ib. - 16 ounces - 453 gram

1 pint — 1/8 gallon — 1/2 liter
1 afgestreken eetlepel Boter — 20 gram
l „ „ suiker 12 gram
1 „ ~ bloem 6 gram
1 „ „ griesmeciT — 10 gram

l „ „ cacao — 10 gram
1 „ „ zout — 10 gram

Hierbij een paar motiefjes om het
doekje te versieren. Succes met ,e

cadeau !

Radioprogramma
Zaterdag 6 mei 1961 (30,8 m.)

20 00 uur: Klok, programma-overzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur:
Paulus en Kwek de Eend" (deel IV),

een verhaal voor de jeugd van en door
Jean Dulieu; 20.30 uur: „505 - RONG -
box- 22 00 uur: Catherine Sauvage,

zang- 22 15 uur: „Island International
Club"- 22 45 uur: Will Glahé e/z Mu.
sette-órkest: 22.50 Nieuws in het kort;

23 00 uur: Sluiting.

Zondag 7 mei 1961 (30,8 m.)

09.00 uur: Programma-overzicht; IKJ.tM

uur: Katholieke studiedienst; 09.30 uur-
Zondagochtendklanken, a. Percy Faitri
e/z orkest b. Henry Leca e/z orkest;

10 03 uur: Serenade voor strijkorkest
op 22 (A.Dworsjak) door het Bambergs

Syrnfcnie Orkest clv. Fritz Lehman;

IÖL3O uur: Nieuw op 4,-toeren; 11.15 uur.
Melodieën van Waldteufel door Rooert
Stolz e/z Concert-orkest; 11.32 uur: B.
J.Bertina bespreekt de film „De grote
bedrieger"; 11.41 uur: Les compagnons
de la chanson; 12 00 Klok, Promenade-
orkest olv. Benedict Silberman; 12.35
uur: „Voor de jeugd", door tante Ditty
Zwollo; 12.45 uur: Ted Heath and his
Music; 13.00 uur: Nieuws; 13.12 uur:
The Grenadier Guards; 13.25 uur: Cat-
terina Valente (zang); 13.37 uur: Toki
Horvath e/z Puszta-orkest; 14.00 uur:
sluiting.
(49,42 m.) .
20.00 uur: Klok, programma-overzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur.

;;.. Sisters, zang; 20.30 uur:
Atn de leestafel, door Cees Middelnot,
20:i3 uur: Theaterorkest otv. Gerard

2100 uur: Muziek en
lit de film „High Society"; 21.5M

r, piano, met ritmi-
sche begeleiding; 21 50 uur: Protestant-

.qpdoverdenking; 22.00 uur: Ovei
-naar Studio X... Bob Meyer introdu-
ceert. . .Tohnny Desmond; 22.35 UUT.
Latijns-Amerikaanse klanken (div.),
22.45 uur: Ray Martin e/z orkest; 23.0U
uur: Sluiting. .. —

Weet te dat
er cactussoorten bestaan die nuttig zijn

Zij leveren hout voor huizenbouw Het
sap dient voor. geneeskrachtige doel-
einden of ais" dorstlessende vloeistof.
Enkele leveren erueruen. Had-
den jullie dat achter al die stekels ge-
zocht ?

Weet te dat.
het woord melaats van het Franse

woord malade (ziek) afstamt. Omdat
men griezelde de eigenlijke naam voor

"deze ziekte, Lepra, te noemen verzacht-
te men het tot. malade.
Zo stamt het woord japon af van Ja_
ponsche (Japansche) rok.

(Vervolg op pag. 4)



— Zondagavond werd ingebroken in de
woning van P.B. te Hollandia Binnen.
Er werden diverse goederen ontvreemd
ter waarde van in totaal f 137,50.

— Op 1 mei j.l. meldde J.F. aan de
politiewacht te Holiandia-Binnen, dat
hij zijn vrouw met een keukenmes in
de rug had gestoken. De politie ver-
leende tferniddeMng tot het inroepen
van medische hulp en maakte tegen
F. proces verbaal op. Gelukkig bleek
Mevrouw F. njjf.t ernstig ge/wond te
zijn. Ze hoefde niet in het ziekenhuis
opgenomen te worden.

— Tijdens de . voetbalwedstrijd op
maandagmiddag j.l. op het sportterrein
te Berg en Dal werd een bedrag' van
f 37,— gestolen uit de broek van de
speler E.M.K., die zijn kleding in het
kleedhokje had acüfcarfjelaten .'.ter

elf aan de wedstrijd deelnam.

— G.H.H.S. te Hollandia-Haven deed
aan iemand zijn huis was bin-
nen gedrongen en zich schuldig had ge
maakt aan poging tot diefstal. De zoon
van S., was omstreeks middernacht (in
de nacht van 1 op 2 mei j.1.) wakker
geworden en zag een onbekend mans-
persoon in de vensterbank van ziin
slaapkamer zitten. Hij gaf de onbeken
de bezoeker een duw die daardoor naar
buiten viel en zich uit de voeten maak-
te. Ér werd niets vermist in huize S.

— J.l. zaterdag ontstond er op de Pa-
htpartij tussen een

groe , het feit
dat J.W. en F.A, pochten dat tremand
hen iets triaken kor., omdat zij aangeno-
men v/ai i paj <ca
Bataljon mstan lers waren het
deze opvating nii ! e-- ns ont-
stond i neen De politie moest

optredw :,- te
n Alle betrokkenen verkeer-

den min of meer onder de invloed ven
sterke drank. De lichtgewonden kon-
den na mcd ihandelin
I 3 keren.

— In de
:n

'tussen een groep te HóllandÜa'-o
toom woonachtige Biakkers en
g'rc'ep Moejlbe-schepe. ingc; b^t?M.s. ïCaloekoe. dat op da: t in
de haven lag. Ongeveer 40 met boots-
haken en kettingen gewapende Moe-
joes kwamen van de steiger in de rich-
ting van de Oranjelaan. Politieperso-
neel van de wacht en van de kazerne
kwam tussenbeide teneinde een treffen
te voorkomen. Beide partijen weden
huiswaarts (dan wel scheepswaarts) ge-
zonden, hetgeen in het geval van de
Moejoes niet zonder geweld ging. Een
vijftal badjo's van de KVdoekoe we-rl
ter bekoeling opgesloten. Van een van
hen werd een ketting en een bootsi-
haak in beslag genomen. Twee Moe-
joes en een Biakker werden Jicht aan
bet hoofd gewond.
Aanleiding tot de onenigheid was, dat
de schepeling T.M. enige tijd tevoren
met een hoofdwond aan boord van de
Kaloekoe was teruggekomen. De wond
was hem toegebracht, zei hij, door een
Biakker en dat was reden genoeg voor
zijn kameraden om op de Biakkers in
het algemeen wraak te gaan nemen.

— Toen Mej. J.A. werkzaam in het
Centraal Ziekenhuis te Hollandia, op
2 mei j.l. te 02.0)0 uur haar kamer be-
trad, zag zij, dat een haar onbekend
manspersoon zich in haar bed had ge-
nesteld en in een diepe slaap was ge-
vallen. Het bleek H.W. te zijn, woon-
achtig in Polymac 3, die op dat mo-
ment onder invloed verkeerde van
sterke drank. De politie werd gewaar-
schuwd, die de man wakker maakte
en hem ter ontnuchtering bij do wacht
opsloot.

— Bij de Van Dammebocht in de Sen-
taniweg slipte een kombi, bestuurd door
W.H.W., en raakte naast de weg. Hij
bleef nog juist staan tegen een jonge
boom. Maar toen de boom na enige tijd
afknapte, kantelde de auto en rolde
enkele meters verder naar beneden. Er
deden zich geen persoonlijke ongeluk-
ken voor.

— L.W.P. wonend in het Rex.bioscoop.
gebouw, deed aangifte dat uit zijn af-gesloten kafener ponder plafond Éen
Agfa camera was gestolen ter waarde*
van f 132,—.

Perscommentaren

„De Nieuw-Guineaziekte begint nu
snel te verergeren" zo schrijft de
Groene Amsterdammer onder de titel
„We doen het desnoods zelf". „De in-
stallatie van de Nieuw Guinea Raad
heeft in het algemeen, niet zon goede
pers gehad. In meerdere commentaren
werd een vergelijking met de oude Ne-
derlands-Indische Volksraad gemaakt
en dat was dus niet zon gunstig teken.En dat de vergelijking niet onjuist was
bleek al een dag later, toen de namen
van het college ven gedelegeerden be-
kend werden. Nu vragen we: wat voor
indruk moet dat in het buitenland ma-
ken ? Degenen, die zowel in Nederland
als in Nieuw Guinea met deze frak te
maken hebben, weten, dat gezien de
feitelijke instelling van de Raad, oen
andere, zuiver inheemse samenstel!-'--;"
van het Gedelegeerden college nauwe-
lijks anders mogelijk was geweest.
Maar in het buitenland ziet men alleen
maar de aanwezigheid van enige kolo-
nisten en dat betekent een koloniaf<
vlek. De indruk, die het Nieuw Guinea
beleid van de regering op de Neder-
landse openbare mening maakt, is er
een van toenemende onbehagen. Men
heeft het gevoel dat onze regering de
zaak uit de hand begint te lopen. Toe-
gegeven moet worden, dat de meerder-
heid van h|et Nederlandse volk nog
steeds geneigd is de president van In-
donesië als een verwerpelijke figuur
te zien. Maar men begint zich af te
vragen of het conflict van de laatste
jaren wel nodig is geweest, nu wij zo-
danig met onze inzet in de maag blij-
ken te zitten. Waarom maken wij, bet
buitenland uitsluitend, van de kwestie
Nieuw Guinea niet eens een binnen-
lands dispuut. Er izijn. ;in Nederland
werkelijk voldoende deskundige krach-
ten om het probleem zuiver te stellen
en om vervolgens ook nog een oplossing
te vinden Die oplossing kunnen v/e dan
aan de wereld voorleggen. Dat is beter
dan de vraag stellen: Zeg ons maar hoe
jullie het willen hebben.

De bekende oud-burgemeester van
Amsterdam, mr. Am.J. d'Ailly schrijft
in Het Parool 0.a,: De schellen zijn mij
van de ogen gevallen door hetgeen on-
ze eigen bewindslieden en onze bond-
genoten zouden hebben gezegd. En heb
ben wij daarmee al die jaren gespeeld?
Nieuw Guinea grondwettelijk tot een
deel van cns grondgebied verklaard;
vele Nederlanders en( anderen daarheengelokt zonder voldaiende waarbörgjen
van veiligheid; vele tientallen mïljoe-

nen besteed. Het is verre van mij te
veronderstellen dat Soekarno geen an-
dere aanleiding zou hebben krunnjen
vinden om tot Vardrijvitag van a,l\e
Nederlanders en de onteigening zon-
der betaling van onze bezittingen over
te gaan, maar het mag toch een zeer
grote fout genoemd worden van onze
regering, ons, in de ogen van de ge-
hele wereld op zichzelf reeds zwakke
Nieuw Guinea standpunt, als zondebok
op een presenteerblaadje aan de heer
Soekarno te hebben aangeboden. Het
is niet alleen geld en goed dat daarbij

ook
e naam emötige schade t.e gaan

lijden.

Het "Binnenhof" pleit in een hoofd-
arte de kop "Nieuw Guinea"
in Washington" voor internationalisa-
tie van het beheer over Nieuw Guinea.
Washingtcu zal een redelijk element
in de Indonesische aanspraken erken-
nen, e venris het Nederlandse principe
van zelfbeschikkingsrecht van de be-
volking van Nieuw Guinea. V/at dit
principe van /-Hl .^ihikkiln . betreft,
is Djakarta van mening ■anders is dan een "koloniale techniek
om i . ..- .
Dii cc prb] 'andal iaar
is liet toch niet helemaal.

De „Nieuwe Rol - Courant"
kon;! ie irtikel lot de eon-
clusi< i de
Nieuw Gu westie in ' nig-
dr - tus-

n sië ei ■este
be ;in zou zijn voer pogir ge-
schil . ven Nieuw Guinea
tot v-om
is I^l de Verenigde Staten je de eer-

ilaats te doen.

scen D-agJ'.Vd : de
l vooraanstaande figuren uit

hjet Nederlfandafe bedrijfsleven infcr-
ïtact trachten on te nemen met

president Soekarno houdt op 'net ogen-
blik Der: Haag bezig. Hot contact zou
tot doel hebben, te onderzoeken of een
redelijk compromis inzake Nieuw Gui-
nea mogelijk is.

Prijzen op toegangsbewijzen
Pasar Malam

Het „Comité ter viering Hoogtijdagen"
deelde ons mede, dat op de onderstaan-
de nummers van de toegangsbewijzen
voor de Pasar Malam de volgende prij_

Toegangsbewijzen kinderen (f 0.25)
Waardebonnen a f 10.- te besteden hij
Bakkerij de Boer voor ijs en snoep:
Nummers 04052 - 04118 - 04266 - 04319
04813 - 04824 - C5066 - 05119 - 05416 -
05640 - .10747 - 17089 - 17257 _ 17567 _
17836 - 17940 - 18090 - 18128 - 18255 -
18445.

Toegangsbewijzen volwassenen (f 0.50):
Waardebonnen a f 25.- beschikbaar ge-
steld door: Sikman, winkel-Martens,
Esquire, Van Leuven, Selecta, Van
Motman, Pharma, Electro-Voice, Boe-
kenbeurs, Vijsma, Jossy, Boekhandel
Terlaak, Winkel 51.

Nummers: 00123 - '00149 - 00507 _ 02072
02356 _ 03011 - 03549 - 03807 - 08183 -
08417 - 08739 - 10049 - 10337 _ 10526 -10739 - 11129 . 11226 - 11444 - 11764 -
14070 - 14353 - 14558 - 14358 . 16201 -16541 . 16789.
Deze waardebonnen kunnen tegen ver-
toon en inwisseling van het betreffende
toegangsbewijs in ontvangst genomen
worden bij het Hoofdkantoor Van Ex-
peditie Nieuwenhuijs (t.o. Jachtclub)
vanaf maandag 7 mei.
De waardebonnen voor volwassenen zijn
niet van een nummer voorzien en de
prijswinnaars kunnen zelf hun zaak,
waar zij de bon willen besteden uit-
kiezen.
HAAST U DUS ! ! ! ! WIE HET EERST
KOMT HÉT EERST MAALT !! !
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Tot ons diep leedwezen zijn
cns heengegaan, onze tweeling»
zoontjes

HUGO en JAN
diep betreurd door hun oudersß
Dumas-Abrahams

Fam. Th. Abrahams
Fam. Pattinasarane

Hollandia, 5 mei 1961

SEeepaardie
Hedenavond aanv. 21.00 u. „Roulette".
Uitsluitend toegang voor leden. Zondag
7/5-1961 Gevarieerd filmprogramma
voor kinderen uitsluitend toegang voor
leden Aanvang 18.30 uur._____ 4A25
___G^"rÏÏnsd^TmeT2l.oo uur RÖU-
LETJIE voor leden 4489

MS. „KALOEKOE"
vertrek Hollandia zondag "t mei te
18.00 uur. Embarkement passa-
giers te 16.0=0 uur.

BURGERLIJKE STAND HOLLANDIA
Geboren:
Wiro,, zoon van C. A. Vogel en W. v.d.
Berg; Armelies, dochter van P.B.Linde-
man en J.F.Roentoe; Marie Helene Elise
dochter van A.J.M, van Noorden en M.
H.E. van Kalken; Frans Peter, zoon van
F.W.P. van Dun en M.A.C. Iddink: As-
trid Eenee, dochter van G. Zondervan
en Th M.K. Loos; F.aymond, zoon van
E. Ch.' Twijsel en S. Th. Habraken;
Frank Armand, zoon van W. H. A. de
Grutter en M. Wangsakaria; Nikole Ge-
raldine Rosalie, dochter van J.H. van
Velthuizen en J.H. Conti.; Hans, zoon
van C. Vermey en P. Wolffensperger;
Alexander Martin,, zoon van J.Fennema
en R.A. Lockhorst; Casper Jan, zoon
van K.J.M, de Jong en M.W. Lafeber;
Irmgard Agatha Maria, dochter van C.
A.Th. Lommers en Th.M.M. Hilgersom.
Gehuwd:
P. J. Schipper en J. H. de Boer
Overleden:
M. Ch. E. Coreelmont

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 6/5 en morgen 7/5
„DRAGOON WELLS MASSACRE"

met Barry Sulïivan, Dennis O'Keefe en
Mona Vreeman in ijechnicolor.
Een boeiend en vaak opwindend ver-
haal uit de bloedigste dagen van een
avontuurlijke tijd. 14 jaar
Holiandia-Binnen heden 6/5 „Bamboo
Prison" 18 jaar
Zondag matinee 7/5 „The Lady takes a
Flyer" 14 jaar
Sentani morgen 7/5 „Bamboo Prison"
met Robert Francis en Dianne Foste.r

18 jaar
mmm ui ■!■!!■ mini ■■!! n ■■■ ■■■ -—;——_____>-rw«3*i*««_—■

REK THEATER
vertoont heden de succesfilm met „El-
vis Presley", Cairolyn Jones, Walter
Matthau, ïïolores Hart, Dean Jagger en
Voc Morrow

„KING CREOLE"
een film bij uitstek. U ziet Presley als
zanger en ook als man die de losbandige
jeugd verbeterd. Kom tijdig voor Vw,
plaatsen, het zal storm lopen. 18 jaar
Heden 6/5 en zondag 7/5 in REK
Spoedig in REK „Als Parijs ontwaakt"
Zondag matinee in REK de film „De
Circucheld" met Danny Kay,
Aanvang 10.30 uur Alle leeftijden
Holiandia-Binnen vertoont 7/5 Danny
Kay in „De Circusheid" alle leeftijden

(Veirvolg van pag. 3)Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van onze dochter en zusje

INGRÏD CHRISTINE

De heer en mevrouw Lohn-
Kon, Peter en Gerard.

Hollandia, 6 mei 1961
4497
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B.M.W. 7CO Sport Coupé
40 pk. luchtgekoeld.

Kleur: gebroken wit. 11000km. gelopen,
CI,F. prijs ex "Neder Waal 1' f. 4.000,-
-iniichtingen :
HjspH Nee&£W©nfiijïjs, fel 2^7

*****~m**ï**aßm*x*m*****»*mmi^ËammMwmm7miiKm^^
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f a.m.c. niIKSTERRIT 1861. I
!

Insch; ijying voor de A.M.C.-Pinksterrit 1961, te houden op maandag 22 mei,
kan plaats -.inden op het Secretariaat - Havenweg' (naast Oranje Garage). g
vanaf 8 tot en met 12 mei
Reglementen en inschrijfformulieren aldaar verkrijgbaar. I

IL ' j
imiii iiwi«il^'«a*Kr__'_vï?____tFfc_ - <waMa__^________wi■■ _iii".yi __L*_mnras.r_agy . .v.^.35

i De Inspecteur van Onderwijs in de Afdeling Hollandia maakt hierbij bekend, $
dat van 8 tot 20 mei gelegenheid bestaat tot inschrijving' van en voor
de eerste klas van de Openbare Lagere Scholen bij de Schoolhoofden.

Voor steeds meer gezelligheid j
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