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Nieuw Guinea krijgtPapoea-leger
Vier Dakota’s

vervangen Mariners

Het dagblad "de V°lkskrant" berich4
dat de Nederlandse regering In beginsel
besloten heeft da4 in Nederlands Nieuw-
Guinea een Papoea-leger moe 4k°men-
Gouverneur Platteel zal, aldus de Volks-
krant, over enkele maanden voorstellen
indienen !bU de Nederlandse regering
over de organisatie van een territoriaal
k°rps. DaarblJ zal °nder mee' als voor-
beeld dienen, he 4 reedsi lang! bestaande
"Pacific Islands Regiment" in Austra-
lisch Nieuw-Guinea,
Ds Papoea-bataljon* zullen worden ge-
vormd door vrijwilligers.

De Nederlandse regering zal zich, al-
dus nog steeds de Volkskrant, na bestu-
dering van he 4 advie^ Planeer cai oor-
deel vormen °ver de financiële conse-
quentieB. Deze hebben mede betrekking
op de defensieve opvattingen van de Ne-
derlandse regering over het "defenBie-pla
fond" vo°r de komende Jaren, waarover
aan het Nederlandse parlement een no-
ta is toegezegd-
Gouverneur Platteel bekiJkt de mogelijk-
heden in lokaal verband- Hij zal een
kostenberekening maken en in samen-
werking me' het marine-command0 ad-
viseren over de werving, oefening en
huisvesting- Voorlopig w°rdt aangeno-
men dat de toekomstige Papoea-mili-
teiren zullen worden opgeleid bij de een
heden mariniers op Nieuw-Guinea-
Steatssecretari8 Bot die als voormalig Na
vo specialist zeer veel belangstelling
heeft voor defensie aangelegenheden be-
studeerde en besprak tijdens ziJn reis
door Nreuw-Guiinea °ok de mogelijkhe-
den v°°r vorming van een territoriaal
Papoea-korps.
De bedoeling van de Nederlandse rege-
ring is teans om op k°rte termiJn een

definitieve beslissing te nemen, aldus de
Volkskrant-
DAKOTA’S

"De Vlkskrant «chriJft verder da* Ne-
derland van de Verenigde Staten than-
vier Dakote's heeft gekocht die binnen
enkele maanden naar NederlandB
Nieuw Guinea zullen vertrekken v°°r
voorlopige vervulling van transp°rtta-
ken bil de marine-luchtvaartdienst-
De Nederlandse luchtmacht had deze
Dakote's Jarenlang in bruikleen in het
kader van de Amerikaanse militaire
hulpverlening- Daaraan was de voorwaar
de verb°nden da 4 de toesteiien nie4
mochten w°rden gebruikt bulten Nav°-
verband. Door een bod te doen op de
machines omzeilde de Nederlandse ma-
rine de kans 0p een afwijkende beslis-
sing van Washlrtfr'on. als Nederland he4
ver2oeij had gehandhaafd om tle Dakotas
nog een poosje langer te mogen lenen,
maar dan voor de dienst op Nieuw-
Guinea.

Zuivering van Algerije

De Franse minister van Binnenlandse
Zaken, Chatenay, i 8 in PariJs terugge-
keerd van een k°rt bezoek aan Algiers
om daar een zuivering van het bestuurB
apparaa4 v°or te bereiden-

De ministers van Defensie en Jus-
titie die tegelijk met Chatenay naar Al-
giers reisden bliJven een of twee dagen
langer- Er wordt onderzocht hoe een
einde kan worden gemaakt aan de in-
vloed van het leger op civiele aange-
legenheden.

RodeVice Pres. Mikojan
brengt hulde aan Cuba
In een televiBie-ui4zending in Hava-

na heef 4 de Russiche vice-premier Mi-
kojan hulde gebrach4 aan de regering
van Fidel Cas4ro- HiJ beoogde da 4 im-
p'jrialis4ische landen, nie4 langer andere
staten kunnen bedreigen omdat, zo zei
iij, de Sovje4 Unie zeer mach4ig is er\
omdat de socialistische vlag bedreigde
landen zal beschermen-
Eerder °p de dag kreeg MikoJan een
ovatie van een vergadering van textiel-
arbeiders die hiJ opriep steun te geven
aan de industrialisatiecampagne van hun
regering-

Ruzie tussen Israël en
Syrië over grensgebied
Israe! en Syrie hebben in beginsel

toegestemd in een bijeenkomst van de
gimengde wapenstils4a»dscommiBsie ter
bespreking van de incidenten aan hun
grenzen. Zij zijn he 4 echter niet eens
over de cgenda- Israël wensl geen be-
spreking over de gedemilitariseerde
z<>ne biJ he* meer van Galilea waar het
deze wef te 4 schermutselingen kwam-

De Isr liers beschouwen di 4 gebied
als deel - an hun land-

De Sy' -s bes4riJden di - Beide lan-
den besch -.digen elkaar in de betrokken
zone toepen t/e legeren. Desond?<nks
h°opt men in de wapens4rls4andc°nv.is-
-Ble da4 men 404 een gesprek komt-

Onbekende onderzoeërwordt door dieptebommen
bestookt
Argen4ijnse marinevliegtuigen hebben

dieptebommen uitgeworpen in een baai
langs de kust waar men gelooft een duik
boot van onbekende nationaliteit te hebben ingesloten- Een aantel oorlogssche-
pen bewaak 4 de 4oegang te 4 de baai en
aan de landziJ hebben mariniers pogt
gevat om een eventueel on4snappen naar
nie4 binnenland onmogelijk te maken.
De baai waar men de duikboot vermoedt
ligt ongeveer 1100 kilometer ten zuiden
van Buenos Aires.
Bourguiba’s ultimatum

loopt af
Vandaag loopt het ultimatum af dat

president Bourguiba van Tunesië had
gesteld v°°r ontruiming van de Franse
marine basis Bizerte Bourguiba eis4e
twee weken geleden dat de Fransen uite'
lijk 3 februari de basiB zouden verlaten
HiJ zei nie4 wa 4er zou gebeuren als die
e:s verd afgewezen-
Een Tunesisch dagblad schreef gisteren
dat de «lag om Bizarte niet noodzake-
lijkerwiJs gebruik van geweld hoeft te
bstekenen- Dit sluit aan op verklaring-r
van B°urguiba dat hij er naar stre ""t
de kwestie vreedzaam te regelen.

De vader der Russische
atoom- en waterstofbommen

overleden
De SovJe4 geleerde Ig°r Koertejatev-

°nder wiens leiding de eerste atoom-
én walerstefbommen zijn on4w°rpen i=~
gisteren op 57-jarige leeftiJd °verleder
Koerts.ip ow die aan aderverkalking \ee-i
stierf aan een hartaanval- Hij krijgt
een stea-sbegrafenis-
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”Zware”Francsincirculatie

De franc heef 4 een lange en wa 4 de
laatste tijden beteeft een catestroptiaal
leven ach4or de rug, maar i 8 weer in een
rosig baan gekomen.

De "nieuwe" franc, ook genoemd de
"zware" franc begon 1 jartuarl van dit
jaar 4e circuleren. Deze verandering van
de franc zorgde dat dl* geld fn de sta-
biele geldwaarden terecht kwam.
Honderd vroegere francs zijn nu een
nieuwe franc geworden-

Van lieverlede zal de toevoeging "nieu
we" franc vervallen- Ondertussen wor-
den de priJzen der levensmiddelen in
belde geldswaarden genoteerd te 4 lang-
zaam a^n het publiek 'aan he 4 nieuwe
geld gewend geraak* I -

HET PUBLIEK HOUDT VAN HET
NIEUWE GELD.

O ver het algemeen staat he 4 publiek
sympa4iek tegenover he 4 nieuwe geld-

De Fransen zijn blij In he* vooruiteich4
weer zilveren pasmun4 in handen 4e krij
gen, voor he 4 eers4 sindB de oorlog. Zij
zijn er ui4gelaten over weer de oude
stuiver8 en cen4imers 4erug te zien, als
symbool ui 4 de goede °ude tiJd nu
de inflatie van na de oorlog is verdwe-
nen.

De verandering in waarde van de
franc is he 4 produc4 van de minister Van
financiën- Anteine Pinay, hij is van ouds
her de v°orBtander geweest vo°r "gaaf
geld"-

De waarde van het geld in circula4ie
fe in wezen nie4 veranderd- Pfciay heef 4
er alleen een paar nullen afgeschrapt-

Fxper's zien er geen kwaad in, he 4
zou alleen als een "boomerang" kunnen
werken, indien er een nieuwe infla4ie
per iode zou ontetean.

Na de oorlog in 1945 poogde de teen-
malige minister van economische zaken
alle geld uit de circula4ie te halen om
achter de verborgen milliarden der col-
laborateurs en zwart handelaars te ko-
men- Maar di4 plan van Mendes-France
ging toen niet door. Het bleek te sterke
medicijn te zijn en de miniBter moes 4 af-
traden-

Als een Btendaard mvn4 dateer4 de
franc ui 4 de dagen van koning Jan de
Goede, die bij decree4 van 1360 de eerste
francs lie4 aanmunten- Maar de origine-
le franc had een kor 4 leven- HiJ ver-
dween weer van he 4t°neel en kwam paB
weer terug in de 4ijd van Napoleon. De

keizer van Frankrijk liet in 1803 weer-
nieuwe francs siaan- Sindsdien is de
franc van Bonaparte de basis van het
Franse geld. Speciaal in "la belle epo-
que" (het welvarende tijdperk) van 1880
te 4 1914, teen de france een der mees 4
gave geldBwaarden ter wereld was. De
eerste wereld-oorlog die zoveel andere
dingen van Frankrijk te niet deed, tapte
ook de vitelitei4 van de franc af- Voor de
heropbouw van Frankrijk ging he 4 geld
de weg op der infla4ie die eigenlijk tet
op heden heeft voortgeduurd- Het vei-
lig stellen van de franc was al die ja-
ren de hobby der politici-

De franc van 1803 werd verondersteld
290 milligram goud te bevatten. In 1920
was di1 gehalte teruggelopen tot 59 mil-
ligram- Gedurende de volgende 10 jaar
werd het gehalte wederom gehalveerd,
terwijl de paB overleden oude franc theo-
retisch nog slechte een waarde had van
iets meer dan 2 milligram goud.

De reorganisatie van Pinay, word 4
door exper4s wijfelend bekeken, maar
heef 4 ook zijn goede punten voor de 4ijd
da 4 de Europese volkeren overeenkomen
om een voor geheel Europa geldende
mun4 te creeeren. Maar he4 hoofddoel is
psychologisch, nl- vo°r de Fransen en
een gaaf FrankriJk, waar rekening mee
geh°uden m°e4 worden.

D. TERLAAK WENDT ZICH TOT
LANDRECHTER.

Onze wnd- hoofdredacteur, de he?r D
Terlaak, heef 4 ziJn advocaa*, M- Adri-
aansen» opdrach4 gegeven om tegen de
heer C-S-I-J- Lagerberg, Pater Vergou-
wen en de "S4ieh4ing Katholieke Pers"
een civiele vordering bij de Landrechter
in te s4ellen terzake van belediging-

De heer Terlaak achl zich beledigd
do°r een artikel in "de Tifa" van 30
januari jl. van de hand van de heer La-
gerberg.
Pater Vergouwen, tegen wie de vorde-
ring om juridiBche redenen o°k ingesteld
wordt, is hoofdredacteur van dil blad.

De h°ofdredac4ie van "de Tifa" was te-
voren door de heer Terlaak in de gele-
genheid geBteld om te erkennen, dat ziJ
door hel opnemen van he 4 bewuste arti-
kel rnJuist had gehandeld en voorts o*l
hem daarv°°r haar spiJt te betuigen-
"De Tifa" heeft volstaan me 4 de mede-

deling, da 4 ziJ de heer Terlaak houd4
voor een man van eer en da 4 de bewuBte
passageB nie4 tegen ziJn persoon gerich4
waren- De heer Terlaak ach44e di 4 an4-
w°ord echter nie4 bevredigend-

De heer Terlaak heef 4 gemeend, om
me 4het oog op de kwalitei4 van de
hoofdredacteur van "Do Tifa", geen straf
klach4 te moeten in dienen-

Censuurcommlssie
opgeheven

Bij beslui 4 van de minister van Binnen-
landse Zaken van 25 januari is de com-
missie vo°r onderzoek inzake onwet4:ge
censuur in Nederlands Nieuw - Guinea
opgeheven- Onder dankbetuiging v°or de
als zodanig gepresteerde uitnemende
diensten zijn de jhr- mr- Witsen Elias,mr- J- P. Hu84inx, prof. mr. W-L-G-
Scholten, M- van Veen en drs- N.L-
Smi4 eerv°l van hun func4ies in de com-missie ontheven-

Socialistisch voorstelinzake Nw.-Guinea niet
reëel

De behandeling van de begroting van
Buitenlandse Zaken is in Den Haag voort
gezet, echter zonder dat Nieuw-Guinea
ter sprake kwam-
He 4 socialistische voorstel om Nederlands
Nieuw-Guinae °nder beheer van de Ver-
enigde Na4ies 4rus4schapsraad te plaa4sen
heef 4 geen biJval gevonden, °°k nie4 inde commenteriërende persverslagen-
In het algemeen werd het voors4el, gelan
ceerd door de spreker van de Pa^iJ van
de Arbeid de heer Pa4i.ln, nie4 reël ge-
noemd aangezien geen rekening werd ge
houden met de moeilijkheden, ook ten
aanzfen van Ind°nesie, die hierd°or zou-
den kunnen ontspan.

Da V°lkskran4 schreef da 4 Indonesië
in geval van een 4rus4schap evengoed
als Nederland zou kunnen opteeden voor
he* voorlopig beheer.

Ondergrondse In
Amsterdam. Grote

financiele offers

N°g di 4 Jaar zal een rapport verschij-
nen over de mogelijkheden van de twiw
van een ondergrondse in de Nederland-
se hoofdsted waarv°or reeds een studie
wordt gemaakt. Bouw technisch acnt
men di 4 project, da 4 vooraj problemen in
de binnensted moet oplossen en boven-
dien het steeds groter wordende steds-
gebied van g°ede verkeerscommunicatie
moe 4 voorzien, goed ui4v°erbaar, maar
men voorzie 4 grote financiële offers-
De spoorwegen zijn ingeschakeld wan4
men vraag 4 zich o°k af of groot Amster-
dam geen ringbaan om ziJn grenzen no-
dig heef -Nederlandse ondernemers

naar Australië.
Een groep Nederlandse endernemers

zal een oriënteringsbezoek brengen aan
Australië en Nieuw-Zeeland op ini4ia4ief
van he 4 Austealë -en he 4 Nieuw-Zee-
land-ins4i4uu4 4e Ro«erdam en in over-
leg en samenwerking me 4 de economi-
sche v°orlich4ingsdiens4 van he 4 ministe-
rie van Economische Zaken in Den Haag-

He 4gezelschap, da 4 ui 4 12 perBonen be-
stea4, zal op 23 februari In Sydney aan-
komen- He 4 doel van de missie is eem
ondezoek in 4e stellen naar de mogelijk-
heden 4ot; versterking van de economi-
sche beteekkingen 4ussen Nederland en
deze landen van he 4 Britee gemenebes4-

Me 4deze oriënterende doelstellingvoor
°p zullen ziJ in algemene zin de in-
duB4riele, commerciële en financiële
betrekkingen dienen. Verder zal bezien
worden in hoeverre individuele indusMe
contecten kunnen w°rden gelegd.

He 4 is de bedoeling da4 de bevindingen
van de missie in een rapp°rt zullen wor-
den voorgelegd aan het Nederlandse be-
drijfsleven-

Wordt de olie in
Indonesië genationaliseerd

?
Volgens de Ind°neBiBche minister van

opbouw Chaerul Saleh m°e4 de kwestie
van de na4ionalisa4ie van buitenlandse
olie-ondernemingen in Indonesië "in zijn
geheel" w°rden bezien- HiJ verklaarde
di 4 tijdens de deba44en °ver de begroting
1960.
Eerder in he 4 debat zei een communis--4iBchBch8ch parlementslid, da 4 de regering de
olie-maatschappijen moet overnemen.
De miniBter zei, da 4 na4ionalisa4ie slechts
een aspec4 i 8 van veel grotere kwesties-

Locomotlelbrand in
tunnel

De 160 passagiers van de sn**rein
van Florence naar Boulogne hebben een
benauwde voettocht moeten maken d°°r
een 1700 meter lange spoorwegtunnel-
Toen de trein ongeveer halverwege de
tunnel was, brak brand uit in de loco-
motief- De trein k°n snel tot stilstand
worden gebraicht*, maar die vlammen
sloegen over naar de wag°ns en daar-
door ontstond even een paniek. Het trein
personeel slaagde er in een enigszins
«rdelijke aftocht te organiseren. Tiental-
len passagierB moesten later in een zie-
kenhuis worden opgenomen, omdat zij
bevangen waren door de rook, die in de
tunnel bleef hangen.



onderwijs aan Papoeas in onjuiste richting
AANPASSING AAN REEELE BEHOEFTE

GEWENST.
Tal van onderwijskrachten zijn in dit

land bezig het voik te onderrichten, op
te v°eden, te kerstenen met hel doel om
b:nnen de kortBt mogelijke *iJd hel v°lk
naar v°lwaardigheid te voeren.

Dit onderwijs stoelt op westerse baBis
en is force maJeure aangepast aan de on-
derwijskrachten die in Nederland hun
opleiding genoten-

Nu vinden wiJ het principieel onjuist
°tn de jeugd aantepaBsen aan de onder-
wijzers. Logisch i8 dat de onderwijzer
aangepast wordt aan de kinderen- Men
past een paard niet aan een te°m aan-
Maar een teom pas 4 men aan he 4 te lei-
den paard-

OnJuïst is he4 daar°m om deze Jonge
herBenß v°l te proppen me 4 wetenswaar-
digheden over Nederland en Europa-
Nauwkeurig 4e onderrichten waar Alme-
lo ügt en wa 4 DelfziJl ui4v°er4 pluB de
hoofdsteden van Joego-Slavie en Zwi4ser
land- Al deze dingen zijn vo°r een Pa-
poea kind da4 de eerste steppen gaa4 ze4-
ten in he 4aanvangende ec°nomisch leven
°p Nieuw-Guinea betrekkelijk onbelang-
rijk, ofschoon misschien belangrijk als
examenei's der betrokken westers ui4ge-
balanceerde Europese scho°l 4en behoeve
van EuropeBe kinderen.
Echter non scoiae sed vi4ae discimus
(Wij leren nie4 voor de scho°l maar v°or
ke4 leven)- En in he4 aansteande openba-
re leven van he 4 Pap°ea kind in het
groeiend Papoeabestean is de helf4 der
leer34of van de Europese school volko-
men ongeschikt-

V°or he1 Papoea-kind, dien1 het onder.
"wiJs, wil het efficiënt ziJn geacclimati-
seerd te worden op de Papoea-economie
en volkshuishouding.
Het kind dient een bruikbaar lid te w°r-

den in de geëmancipeerde Pap°eaBamen-
leving en geen menB volgepropt met we_
reldwiJsheid en tWee verkeerd staande
handen-

Het kind van dit Volk heeft karakter-
vorming nodig en vooral vakopleiding,
aangepast aan wat er straks van hem ge
vraagd w°rdt om de grote stroom van
bouwers te vormen die de moderne in-
dustriële 84aa4 nodig heeft en zonder wel
ke een moderne maatschappij onbestaan-
baar is, nergenB onder de zon kan groei-
en-

Christen-Mohamme
daans verbond ter

bestrijdingCommunisme

Een poging tet organisatie van een
Heilig Verbond tussen de Christenheid
en de Mam tegen het godloze communis
me, is begonnen in Cairo's Al Azhar uni-
versiteit, de oudste en hoogste instelling
in de Moslem wereld-

Dr- Mohammed el Bahiy de gedele-
geerd rector der univeBiteft heeft aan-
gekondigd dat de Moslem oelema's in-
niger samenwerking zoeken met de Chris
telijke priesterschappen om een geza-
menlijke verdediging te ontwerpen te-
gen het communistisch offensief.

WiJ moeten alle gelovigen in God ver-
enigen tegen de dodelijkste plaag die
de mensheid ooi 4 heef 4 bedreigd, ver-
klaarde de recter-

Al Azhar i 8 de officiële instelling be-
last rnet de uitlegging en verklaring van
de Aksten van he 4 Heilige Boek, de Ko-
ran der Mohammedanen- De universi-
teit heef4 22 000 84udenten afkoms4ig van
25 Mohammedaanse landen- Er zijn te-
teal 450 miljoen Islamieten die ver|-
spreid wone.i op een zevende gedeelte
van de aarde> tessen de A4lantische
oceaan en de Philippijnen-
Dr. Bahiy deelde mede da4 de univer-
siteit, alB eerste step in de oorlog met
het communisme, alle lectuur van com-

munistische bronnen van de universi-
teit had verwiJderd.

De Sovjete hebben aan Al Azhar dui-
zenden boekwerken gezonden die pro-
paganda maakten voor he 4 godloze com-
munisme- Wij kwamen to 4 de conclusie
da 4 zij de universitei4 zouden bederven
en daarom weigerden we verdere 4oe-
zendingenj, alduB de recter.

De Al Azhar oelema's hebben open-
lijk verklaard da 4 he 4 communisme een
leerschool is die niet alleen hel bestaan
van God ontken 4, maal' ook geen eer-
bied heef 4 voor zedeliJke waarden-

Er zijn aanwijzingen da4 een gecom-
bineerde Christelijke Mohammedaanse
ac4ie tegen he 4 communisme, de steun
zal kriJgen van de Ver- ArabiBche Repu-
bliek en van diverse andere Islam s4aten
in he 4 NabiJe Oosten-
Gedurende de recente demonsteaties in
Cairo 4egen de terechtstelling van 13-re-
bellen-officiercn in Irak, marcheerden
s4udenten en arbeiders door de stra4en
me 4 spandoeken waarop opschriften als
"Jezus en Mohammed tegen he 4 commu-
nisme"-

Volgens Westerse waarnemers is di4
de eers4e keer dat een Moslem menigte
dergelijke opschriften hebben uitgedra-
gen-

Dr. Bahiy stelt als eerste stap voor
een gfezamenlijke Christen-Mohammed
ac4ie, een "heilige papieren aanval" te
lanceren, me 4 pamfle44en en boeken te-
gen he 4 communisme.

Hij dringt er op aan dat Islam en
Christen schrijvers zich verenigen en
aan het volk de gevaren van het com^
munisme uiteen zetten- Tegelijker4iJ 1
waarschuwde de rector da 4 Christenen
en Mohammedanen zouden steppen me'
elkaar te beeri4iseren in hun godBdien"s4ige over4uiging.

Eveneens "telde de recter voor da4
Christenen zowel als Islamieten vanaf
m°Bkeeen en katheders zouden deelne-
men aan deze heilige oorlog-

Ale gelovigen in God, onverschillig
waar en hoe zij God aanbidden, dienen
Bamen te werken om hun stendpunt^
uiteen te zetten aan de ongelukkige vol-
keren del- communistische landen-

Wat wil uitvoerden in
1959

Ui4voer Hollandia ver*wiaalfvoudlgd
Sarmie liep achteruit
Geelvinkbaai een kwart milli°en meer
Vogelkop f 3-000-000 minder olie
een milli°en gulden meel nofemuskaat
ui* FakFak
Merauke een half millioen minder co-
pra

HOLLANDIA voerde in 1959 148 ten
COPRA uit ad f. 95.100; 1,7 ton ROTAN

ad f- 1.300,—; 6-881,7 ton HOUT ad- f-
-414.800,—; 0,9 ten MASSOOIBAST ad f-
-700,—; 1-515,6 ten KROKODILLENHUI-
DEN ad f- 282.800,— In teteal voerde
Hollandia he 4 vorig Jaar voor f. 794.700,—
ui 4 tegen een bedrag van f- 6 ,'-700 in hetjaar 1958, hetgeen dus voor de hoofdstad
van Nieuw-Guinea een geweldige voor-
uitgang beteken 4 hetgeen hoofdzakelijk
zijn oorzaak vond in de houtexport, ter_
wijl ook ruim een kwart millioen doorkrokodillenhuiden in he 4 laadJe gebrach4
werd. Copra nep me 4 130 4on omhoog-
SARMISCHE voerde in he 4 vorig Jaar
704,6 4on COPRA ui 4 ad f. 469000— ver-
der 70,7 ten COPAL ad f- 90 900,—; 3,3
4on SCHELPEN ad f. 8100,— In teteal
voerde he 4 SarmiBche di 4 Jaar voor f. 568
000— ui 4 tegen f- 622-200,— in 1958- Dus
ondankB de betere copra priJzen n°g een
aanzienlijke achteruitgang. ZoWel r'ipra
al» copal liep terug- Alleen sch pen
4oonden enige voorui4gang.
GEELVINKBAAI exposeerde in 1 )59
aan COPRA 591 4on ad f- 394,400— 219,8
ton COPAL ad f- 313-700,—; 20,7 ton
DAMAR ad f. 27700,—; 40,4 ten SCHEL-
PEN ad f. 75-50Ö—; 4,4 ton NOTEMUS-
KAAT ad f- 21-300,—; 24,9 ten CACAO
ad f. 55,500,—; 535 mte KROKODIL-
LENHUIDEN ad f. 79000,—; 63,4 ton
HOUT ad f- 14-300,—; 377,1 ten SCRAP
ad f- 76.700,— In teteal voerde de Geel-
v nkbaai di 4 jaar ui 4 vo°r f- 1.058100 —tegen 862-300,— in 1958, hetgeen een
vo°rui4gang beteken 4 van bijna een
kwar4 millioen- Copra en Copal bleven
consten4; damar liep aanmerkelijk o;.
evenals n°temuskaa4 en cacao terwijl er
til* Jaar 200 ten scrap meer geëxporteerd
werd.
R AMPAT/VOGELKOP produceerde di 4
Jaar slechts 244.974,9 ton ruwe AARD-
OLIE hetgeen 13-719-500 gulden opbracht,
In 1958 werd ad f. 16-336,500,— geprodu-
ceerd, zodat een aanmerkelijke terug-
gang geboek4 werd, ook COPRA liep te-
rug te 4 1-706,3 ten; door prijsstijging liep
het bedrag op to4 f. 1-158-800,— COPAL
liep me 4 125 ten omhoog tet 340,3 tc,n a d
f- 450,400,— OPk DAMAR liep met 10 ten
omhoog dit jaar tot 95,8 ton ad f. 49,500
SCHELPEN zijn teruggelopen tet 38,2 ten
ad f. 97-800,—; KROKODILLENHUIDEN
665 mtr. ad f- 103.800,—; SCRAP 524.8
ten ad f- 23-200,— In 4ofaal voerde di 4
gebied in 1959 v°or f- 15.603000,— 'ui 4
FAK-FAKSE exporteerde in 1959 ruim
1 milljoen meer dan in 1958. 4-w. COPRA
321,9 ten ad f. 216-300,—; COPAL 159,5
ten ad f- 170-900,—; DAMAR 46,5 tón ad
f- 28-700,—; SCHELPEN 11,2 ten ad f-
-26.000,—J NOTEMUiSKAATPRODUC-
TEN 483,4 ton ad f- 3.271 300—; KRO-
KODILLENHUIDEN 1511 mtr. ad f-
-191.000,— In het Fak-Fakse is n°temus-
kaat de kurk waar ai* gebied op drijft
en de?e kurk neemt JaarlUks gr°ter om-
vang aan- In 1959 werd 160 ton meer ge-
produceerd dan in 1958 en deze brachten
ruim 1 millioen meer in he 4 laadJe-
ZUID - NIEUW - GUINEA voerde 500
ten minder c°pra ui 4 dan in 1958; t-w-
COPRA 1-536,5 ten hetgeen 902.000 gul-
den opbracht- KROKODILLENHUIDEN
6534 mte. ad f- 943-500,—

De totale ui4v°er van Ned. Nieuw-
Guinea bedroeg in 1959; 261000,3 ten
tegen 275-534,8 in he 4 Jaar 1958, he4geeu
dus een teruggang betekent Van 14-534
ton- De waarde bedroeg in 1959 f. 23-775-
-500,— hetgeen f- 432000 minder be-
draag4 dan in 1958.



TE KOOP: Nieuwe landr°ver stationwa-
gon en 1 "Puch" bromfiets.

De Graef Senteni.

Bijbelvondst In Israël

In Palestina zijn opnieuw enkele zeer
oude leren dollen gev°nden met de ver-
zen 1 tot 10 van het bijbelboek Exodus.
V°or het eerst is een dergelijke vendst
gedaan op Israëlisch gebied- De bdken-
de rollen die de afgelopen jaren worden
ontdek4, lagen allen °p Jordaans ter-
rein- BiJ de laatste vondst was ook een
aantal munten daterende uit de 2e dn 3e
eeuw na Chritus- Mededelingen over de-
ze ontdekking werden in de l°°p van
zondag gedaan in Jeruzalem-

Veel geschreeuw voor
een bloedneus

Een paar badjo's van de "Kasimbar"
die aan he 4 passagieren waen ontmoe-
ten gisteravond aan de wal een oude ken
nis waarmee ze nog een appeWe hadden
te schillen.
He 4 werd echter aanvankelijk een zure
appel, wan4 de kermi8 van de wal dre2f
he 4 4wee4al me 4zware verliezen terug
naar he 4 schip, terwiJl hü zelf me 4een
bloedneus werd versierd- De zeelui haal-
c'en ech4er versterking en in een oog-
venk stormde een der4ig4al badjo'-- op de
eenzame s4rijder \<>s; deze v°elLü zich
nie4 opgewassen tegen he 4 leger-te van
de "Kasimbar" en teok zich s4iategiBch
teug in he 4Douanekantoor-
Paar lie4en de belagers die bloed geroken
hadden (van de bloedneus) hem o°k niet
mcl rust, waarom de tussenbeide komen-
de politie de vechtersbaas naar het poü_
'lebureaux transporteerde en hem aldaar
in bescherming nam, tegen de al te gro-
te overmach4.

De schepelingen die de man naar he 4
kanteor gev°lgd waren bleken ech4er
hardnekkig op wraak belus4 en eis4en
van de polj4ie uitlevering-
Da 4 vliegertje ging echter nie4 °p, de in-
middels versterkte p°li4iewach4, brach-
ten de zeelui aan he4vvestendr stend da4 he4
geven van straffingen aan de lange arm
d*r we 4 tpevipl on nie4 op he4 4errein
lag van de heldhaf4ige dertig, die zo
graag de eenzame s4rijder wens4e afte-
drog. ir.
He 4werd een rumoerige rel v°or he 4 po-
li4iekan4oor, maar 4enslo4te dropen do
vvraakwch4igen naar hun schip af-

De politie hield voe4 bij stek en vond
da 4 één bloedneu8 genoeg wan voor een
avond-
Later werd de bedreigde strijder weer
°p vriJe v°eten gesteld om van de schrik
te bekomen-

Aardse leven heeft geen
evenbeeld elders

He 4 leven in de ruimte buiten ons zonne
stelsel kan van een veel hogere orde zijn
dan het aardBe leven. Dit beweer* Dr- H-

J. Muller, een nobelprljs-geleerde van
de universiteit van Indiana, Noord Ame-
rika, in een rappor 4 aan de Amerikaan-
se associatie ter bevordering der weten-
schap.

Het is zo goed als zeker dat er in de
ruimte leven besteat, zeg 4 Dr- Muller,
door de aan wezigheid van elementen ge
lijkwaardig aan die in he 4 zonnestelBel,
die verbindingen tot; stend brengen wel-
ke moleculen vormen, waarvan sommi-
gen dienen alB ruw materiaal \r°or he 4
j.evensbeginsel.

Maar, zo voegde hij er aan tee, het le-
ven in andere zonnestelsels, zal waar-
lijk ui 4 andere bio-chemiBche cellen zijn
opgebouwd, wan 4he 4 i 8 prac4rsch ondenk
baar da 4 step voor step op de weg der
evolu4ie in gelijke tempo me 4 de aarde
haar beslag zou hebben gekregen-

Daar dè structuur van het leven op
andere planeten zo zeer verBchilt, zegt
Dr. Muller, zullen hoogstwaar SchljnliJk
de aardse wezens nie4 in staat zijn om
gebruik te maken van planten en dieren
der ruimte als voedsel.

Het is dwaaB 0m zich, naar de trant
der schrijvers van fantasieverhalen, te
verbeelden dat andere werelden gevuld
zijn me 4 gas Ben, insecten vogels en zoog-
dieren, volgenB Dr. Muller.

Maar aardwezens zullen vermoedelijk
aards planten en dieren-levens genera-
ties lang in de toekomst nergens! terug-
vinden-

De wezens der ruimte hebben waar-
schijnlijk nooit onderling contact gehad
me 4 elkaar want hun werelden en cul-
tuur ligt op enorme afstanden van elkaar

Het is aan te nemen dat de spreiding
van de mens door de ruimte nog ontzag-
gelijke tijdperken lang zonder concurren
tic zal bliJven met andere verstandelijke
wezens en dat de mens ze niet zal ont-
moeten tot hij zelf te 4 een hoger niveau
is geëvolueerd-

Lan£ voordat wij op het peil komen
van onze voorbesteanden of beteren, zul
len wiJ nog werelden van verschillend
evoluerend leven ontdekken en onder-
werpen, da 4 alhoewel nie4 zo ver in in-
4elligen4ie, onB tech zal vooruiteelpen in
een beter begrip om ons eigen besteans-
domein te condoleren-

I Wederom ontvangen :

Nieuwe Pocketbooks |
BIC Bêilflpoints

I Verwacht uit Australië :

Engelse Pocketbooks I

1 BoeHtiandel „BEBR. TERLAAK" I

DERDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT-

"Een gif 4 van iedere burger ad 100 cent
j;C :f4 ons he 4 Hollandia monument"
'/r-rige veran4woording: f. 113,—R.W-D- Hollandia heef 4 haar bijdrage ad
f- .13,— verhoogd te 4 f. 137—'Totejil thans binnengekomen: f- 137,—

r
"ORffiNT THEATER"

vertoont heden 9-2 Paul Muni in:
"THE STRANGER ON THE PRC vVL"
M°rgen 10-2 en overmorgen: de beken-'
de film: "THE LONG WAIT" me*
A i thony Quinn, CharleB Coburn, i sene
E'-ans en Peggy Castle- Commentaar
c .vrbodig! Een sterke pakkende sensatie
film- yan Mickey Splllane-
Senteni (Ponne) heden: Brigitte Bardot
i.i één van haar beste films:

"SPAANSE DRIFTEN"

TER OVERNAME GEVRAAGD:
I '?ine personenaute-

Van Klinken- tel. Hla- 16-
-r y KOOP: woonhuis pluB inb°edel- Riant
i ■zich 4 en gelegen aan de gTo4e weg-
i ;■ E. PERSYN. Signal Hill Hollandia-

':: KOOP: 1 4weeperBoons slaapkamer,: ?e4kamer, 3 w°llen deken», 1 fie4s-
:4el4je, 1 klamboe- Heynekamp, V-D-
-!'u NDELAAN.

Wegens diensteeis van Tandarts Oos-
*inga zal van 9 Vm- 16 februari geen
ip-eekuur worden gehouden 4e H°llan-
i li i-Binnen.

De Tennisvereniging "Hollandia Bin-
nen" kan nog enkele leden opnemen-
.'jchrifteliJke aanmelding bil de Secre-
ten» de Hr. E-E- Rachel-

BiJ de Nederlandsche Handel Maa4schap-
pij NV- te Hollandia-Binnen
kan nog geplaatst w°rden-

-1 TYPISTE.
Aanmeldingen dagelijks gedurende de
kantooruren.

TE KOOP: t.e.a.b. 2 kloosterstoelen met
tafeltje, Phill- radio, tefeltJe met formica
blad, 2 ijzerhouten tefels, 5 Brabantia
stoelen-

Van Beek, de Clerqlaan 831-
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