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Onderhandelingen
Nederland - Duitsland
De onderhandelingen tossen Neder-

land en Wes4-Du_4sland over allerlei
hangende kwesties ziin nu praktisch
vol4°oid-

De Nederlandse minister Van Buiten-
landse Zaken. mr. Luns. heeft tijdens

sprekingen met (ziJn Westduitse
collega Von Bretano op 24 Januari in
Rome. overeenstemming bereikt over
nagenoeg alle punten- De laatste hand
-■■ord4 nu gelegd aan de teks4 van he;4
verdrag, waarvan de ondertekening zee*
spoedig is te verwachten. Dit heef4 mini 3
ter Luns meegedeeld in de Tweede Ka-
mer.

In de onderhandeling tossen beide
ministers ziJn onder meer de financiële
kwesties bespr°ken waaronder schade-
loosstelling aap slachtoffer» van Wet
Nazi-regiem. Voorts de grenscorrecties
en de Eems-Dolar kwestie-
Chroestsjev is tournee

door Azië begonnen

premier Chroestsjev heef4 Moskou gis
teren per vliegtuig verlaten naar New
Delhi, aan het begin van een goodwill
'eis naar vier Aziatische landen- Van
India zal hiJ doorreizen naar Burma
Indonesië en Afghanistan-

Vandaag word,t chroestsjev in New
Delhi verwacht v °or een bezoek van
vier dagen tijdens welke hij bespre-
kingen zal voeren met de Indiase pre-
mier Nehroe.

Engeland maakt geen
aanstalten Cyprus te

verlaten
Enkele Britse militaire eenheden, 180

politiemannen en ongeveer 100 ambte-
naren die deze maand Cyprus zouden
verlaten hebben opdrach4 daar voorlo-
pig nog te bliJven- Di4 is he 4 gevolg
van he 4 feit dat tot nu toe geen over-
eenstemming wed bereik4 °ver de Bri4-
se base 3 op he 4 eiland waardoor de da-
tum waarop Cyprus onafhankelijk zou
worden nu al twee keer is uitgesteld-

In politieke kringen in Nic°sia zie 4

men v°°r de naaste toekomst nu drie
mogelijkheden. Brits koloniaal bestuur
totoat over de bases overeenstemming
is bereik 4, voortzetting van de huidige
overgangsfase of een v°orlopig bestour
van de Ver- Na4ie3.

Spijtoptanten in deKamer
In de Eerste Kamer hebben alle grote partiJen dinsdag de minister van Justitie

mr- Beerman gepleit Voor een snellere repa4ri|ëring van de spijtoptanten ui 4 Indo-
nesië. Mr Beerman had zich in de begro4ing van ziin departement geriich4 op dje

aankoms4 in Nederland van 2000 spijtoptanten per jaar-

De leden van de Eerste Kamer «.aren algemeen van oordeel da 4 he 4 tempo veel
te langzaam wa».
V°orts hebben de senatoren van ver-

schillende richtingen zich uitgesproken
tegen een te grote lankmoedigheid ten,

opzichte van de oorlogsmisdadigers die
nog gevangen ziUten.

Opnieuw LitlleRock

Onbekenden hebben gisterav°nd een
b°m gegooid naar het huis van een ne-
germeisje dat leerlinge is aan een cen-
trale r-_iddelbare school in he 4 Ameri-
kaanse stadie Little Rook. De schade
bleef beperkt tot een gal in de muur
en enkele gebroken ruiten. Di 4 was de
eerste rechtsstreekse aanslag op een van
de negerstodenton die er drie Jaar gele-
den in waren geslaagd de ra ssen schei-
ding °p de scholen van Little Rock te
doorbreken-
Grootste diepte gepeild
van Indische Oceaan

Het Australische onderzoekvaartoig
Diaman4ina heef 4 de groo4s4e diepte van
de Indische Oceaan tot dusverre bekend
gepeild, welke ziJ de naam hebben ge-
geven van Diamantina toog. Deze lig 4
620 miilen ten westen van Kaap Leeuw
in op de Zuid °os 4 pun4 van Wes4 Aus-
4ralie-

De diepte loop 4 steil naar beneden tot
op viif miilen, en is derhalve dieper
dan de Sunda-4rog ten zuiden van Java-

De Australische minister van Marine
Gorten, beschreef de ontdekking als een
van de meest belangrijke en spectacu-
laire in de Indische Oceaan.

Proces tegen Nederlander
in Amerika

In Boston, in Massachlusetts begin 4
vandaag het geruchtmakend pr°ces tegen
de Nederlander Willem van Rienk, die
beschuldigd word 4 van moo^ op de Jon-
ge Amerikaanse, Lynn Kaufrnann, 1

Het slachtoffer re_sde aan boord van
de "IJtrech4" van de Ro4terdamsche
Lloyd. Op dat schip was de beschuldigde
marconist-

He 4 liJk van Lyruv Kaufmann werd
gevonden in he4 water van de haven
van Boston. De poli4ie dach4 aanvanke-
lijk met een geval van zelfmoord te

doen te heboen, maar de gerechte'U_rr
arts meende dat de vrouw was vermoo.d
Marconist Van Rienk houdt zijn on-
schuld vol en v°lgens berichten ui 4Ai ip-

rika is men in ziin omgeving over liet
algemeen dezelfde mening 4oiegedaa.i-
Over de getuigenverklaringen die op je
rech4zi44ingen los zulkn komen, is maar
weinig bekend- De b( oordeling van oo
schuldvraag w°rd4 voorgelegd aan d:1
Jury-

Australië zeldeuren
wijder open

De Austra iische r eg, ring heeft beslo-
ten om meer vludhtelü gen op te nemen.
De minister v°or En igratiei, Downer,
heeft ter gelegenheid van de Jaarlijkse
burgerdag in Canberri gezegd dat het
aantal da 4 per jaar vord4 toegelaten,
zal worden verdubbeld tot 6000- Boven-
dien kunnen er nog _ iüO vluchtelingen
Australië binnenkome' , voor wie par-
tikulieren en organisa ics willen borg-
staan- De maximum-1 e..4ijd vo°r deze
emigranten wordt ver; yjgd en tenslotte
zullen °ok meer goz. nen me1 1 in-
valide worden toegelaten-

Sultans-kroning
in Johore

He 4 volk van de malei=e stoa* Johore
vierde gisteren de kroning van de nieu-
we sulton Sir Ismail- De nieuwe sulten
die 65 jaar oud is, besteeg de troon ki
mei van het afgelopen jaar na de dood
van zijn vader- De kroning vond plaats
in de troonzaal van he 4 sultanpaleis
in Johore Bahru, de hoord tod van Jo-
hore- Er waren meer dan 4.0 hoogwaar-
digheidsbekleders biJ de honing aan-
wezig-
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Ingezonden:
NOG EENMAAL HET KNIL.

De plaatselijke afdeling van het Vete-
ranen Legioen, sprankelend van leven,
stopt biJ de a.s- viering van het 50-jarig
bes4aan onzer stad, wederom voorui4 als
een oprukkende standaard.

Op 7 maar 4 dan, zal de s4ad in de vroe
ge morgen worden gewek4 d°°r een der
hoornblazers van he 4Legioen, met een
s°nore RE|VEILLE, die door verschillen-
de luidsprekers in de sta<_ zal worden
doorgegeven-

Verv°lgens zal op dezelfde plaa43 waar
Kapitein Sachsen, op 7 maar 4 50 jaren
geledein aan wal stapte. Nl- aan de poli-
4iesteiger tegenover "Oml°", ook dit Jaar
een afdeling KNlL—mili4airen ui 4 de
zee komen aanvaren en aldaar aan land
s4appen. De afdeling is samengesteld
uit Nederlander 3, Ambonnezen en T>e-
goenezen en omva4 1 kapitein, 1 sergeant
1 brigadien, 1 korporaal, 1 horenblazer
plus manschappen, totoal 14 man-
ZiJ zullen in compleet KNIL tenue aan
wal a4appen, grijsgroen en bamfooehoed,
groene veldzak, klewang en karabiJn-

De landing zal "model" volgens KNIL
4ran4 worden uitgevoerd, klewang rechte
in de vuist en karabijn links-, met twee
eclaireurs voorui4, allen in houding:
"vaardig"-
Na de landing zal de kapitein de zelfde
woorden spreken, die Kapitein Sachsen
zeide biJ ziJn aan land komen 50 Jaar
geleden- Vervolgens marcheer 4 de afde-
ling op naar de vlaggemast, waar de ka-
pitein met 3 manschappen de vlag hiJst,
terwijl de overigen de karabiiJn presente
ren en de ho°rnblazers de Vlaggenpara-
de blaast.

Een symbolische plechtigheid d°or over

blijfselen van di4 oude in 1950 gestorven
leger daV velen onzer nog zo na aan he 4
hart lig -Welgestolde, welbe4aalde, van alles v°or
ziene burgers, voelen zich dikwijls gege-
neerd wanneer ze geconfronteerd wor-
den me 4 de eenv°udige soldaa4, aan ruw
o°rlogswerk gewend; gedachton aan
s4rUd bloed en sliJk maken verlegen-
DaarbiJ kom 4 da 4 velen dezer vetoranen
op he 4slagveld goed, maar op het econo-
mische slagveld om ons heen minder
goed ziin- Velen dezer veteranen hebben
zeer geleden.
Geen mens kan gemakkelijk gel°of en
vertrouwen he 4 fundament Van zijn
Jeugd, ineens omkeren, zonder ziele-
stoornis en geestesschokken.
Dit groepje veteranen, vertegenwoordi-
gers van het oude KNIL, stommen uil
het verleden, t*»en ze een tijd doormaak-
ten da4 de zege ver wa?, biJ wereldse
maatetatf onbereikbaar, dat geen oog op
hen gericht was en niet3 hen steunde,
dan hun eigen trots op hun leger, hun
land en,de Troon- Toen gold het een
vent te ziJn teouw te staan v°or wa4 men
wee 4 is plich4 en recht, trouw te zijn dan
aan he 4 KNIL, je kameraden-
De stille devotie van de soldaat in de
strijd, is hoger dan de oraie trou(wbetui-
gingen in meer illustre regionen.
Bij de inzet van ziin leven is di4 het
hoogste wat de mens bereikt op deze
planeet vol onvolmaaktheden en ver-
raad.
Immers in het verleden, bij de laatste
steiJd zat de KNIL soldaat alles dwars,
alles liet hem in den steek, land en
Troon en een verdwaasde wereldopinie-
Wa4 was er dan n°g g°ed en wat was

nie4 goed? Wa 4waé3 plicht en wa* ver-
raad?
He4waren eenvoudige Jongens KNlL-
soldaten, die leefden van gevech4 to4 ge-
vecht, van ach4ie en die nooit in hun ver
beelding het idee bereikten van eigen
sublimiteit in hun offer bereidheid, hun
volhouden door dik en dun daarin lag
iets onverwoestbaars, iets dal b°ven be-
schaving, boven verwekeliJking boven
alles stond-
Dat onverwoestbaar krachtige He4 hun
stoan ondanks dat ales in Indonesië toe-
gaf, concessies maakte, viel. Nie4 in de
rimboe maar in Den Haag werd de striJd
verloren-
De zege ligt niet altijd biJ de dappersten

Velen hunner zijn gevallen, he 4 was
tragisch da4 zij sterven m°esten, maar
tragischer was da 4 ziJ voor nie4s stier-
ven.

God beval moedig te ziJn maar Den
Haag beval hun dwaas te ziJn en hun
wapens ;n te leveren- Hun wapens dat
was het gereedschap v°or rust orde en
recht- V°or de KNIL militair wa 3 he 4
wapen een vriend verloofde en v"uw
tegeliJk-
Zo o,n4stond de zwakheid van ons v°lk
en ui 4 zwakheid in niets meer te halen
dan schande en honger-

Op 7 maar 4 i 3 he 4 n°dig da 4 de vete-
ranen van het Legioen in uniform °f des
poods alleen met baret °f burger kleding
allen van Hollandia aangetreden staan
bil de landing van de KNIL afdeling bij
he 4 hjisen van de vlag.

Hier mag niemand verstek laten gaan.
Allen aangeteeden bij de vlag- Bare44en
me 4 emblemen ziin verkrijgbaar biJ H-
van DiJk Hollandia.

De plechtighei zal door tape en film
opgenomen worden- V°°r he 4 Kroning
en Hawaï concours later. Liefhebbers
dienen zich 4iJdig optegeven te Hollandia
bij H- van Dijk en te Hollandia-Binnen
bij Mahulete van de "Gagak Item" band

Veteraan.

De praktijk wijatHet uit.

Een afges4udeerde in Ru sland kan zijn
universitoire graad kwijtraken als zijn
werk later geen waarde heeft v°°r de
producMe of als z_jn wetenschappelijk
ondezoek nie4 binnen bepaalde 4iJd con-
crete resultaten oplever -In da4 geval wordt verlenen van de
graad als een vergissing beschouwd, al-
dus een beslui 4 van de Russische rege-
ring en he 4 cen4rale comite van de com-
munis4ische partij da4 in M°skou is ge-
publiceerd-
Verdediging van stellingen van proef-
schriften zal in het vervolg alleen Ziin
teegestean als een wetenschappelijk in-
s4i4uu4 of in geval van toegepaste we-
tenschap een industriële onderneming,
gunstig advies heef4 ui4gebrach4, aldus
he 4 beslui 4.
Huwelijks complicaties

van een zeeman
Twee zeelieden van de Amerikaanse

torpedobootjager "Benner" spraken eni-
ge 'Ud geleden °ver hun vrouwen en ont
dekten een toevalligheid. Hun vrouwen
hadden dezelfde naam, Peggy Lucille-
Z i lachten en grepen naar hun porte-
feuilles om elkaar de f°to van hun vr°uw
te laton zien- De lach bestierf hun op he 4
gezicht 4oen ziJ dezelfde vrouw aan-
schouwden- In december werd door een
rechtbank de ongeldigheid van hel hu-

weiijk van een der zeelieden geconß4a-
teerd en de andere verkreeg deze week
echtscheiding.

Sarmischestedelingentrots
De 4ro4s der Sarmische stadsbewoners

is aangetos4 d°or he4 berich* in dp "Koe
rier" be4reffende de opgave der export-
cijfer 3 in he* jaar 1959. Ui4 deze cijfers
geput uijt Gouvernemen4sstßtis4iek
k°n geconsta4eerd worden da* de ui*-
vcter van Sarmi in het vorig jaar aan-
merkelijk is achterui4gelopen vergeleken
bil 1958-

Wa* de achteruitgang van de expjorfi
aangaa* deze vind* zün oorzaak, volgens
°nze Sarmiaan, in he* fe_|* da 4 d°or een
exporteur uï4 Hollandia 140 ton ui* he*
Sarmische werd weggetrokken en via
Demta (Ilolkmidla) werd geëxporteerd-
Aangezien echter hét Sarmi-copr/a poten
4ieel ge4axeerd word* op 1200 ten en
door Sarmi slechte 704 ten werd uitge-
voerd, waarbii desnoods de Hollandija
copra uitvoer ad- 148 ton mag bijgeteld
worden, ook dan nog bliJf* de pj-oduc-
4ie nog honderden tonnen beneden he*
poten4ieel- Er is dus nie* uWgeha»_ld
wa 4 er in zat en er blijf 4 dus voor onze.
Sarmiaan nog armslag genoeg over-

Eerste copra-droog-
Installatie in Nw.Guinea
in gebruik gesteld
Op 23 Januari J-l- werd voor he* Co-

pra)bedriJf "Wakde", eigenaar de heer
Fiiteter, de eerste drooginstallatie v°or
copra opgeleverd en in bedri.lf gesteld.

De ins*alla4ie heef 4 een oppervlakte
van 8 bij 8 me4er en een hoog'fe van
9,5 meter, met een capaciteit van 1 *<m
c°pra per dag. De b°uw!er de heer B,
Marflen s heiéP- me* di* wejkstok een
mooie pres4a4ie geleverd- HU heef* zich
bij; deze ins<ajla*ie gebaseerd op eeg
st|jgstr oom van warme luch* veroorzaakt
door een warme lucht kolom die *e-
géli.lker*iJd he* v°ch* der klappers af-
voer 4. De hi4tebron word* geleverd door
een vier*al s*raalkachels gest°°k* d°or
solaxolfe, welke de warmte d°or' feen
ijjzetren gteperforeerde vfoer naar het*
pteduc* voer*-

Dank zij deze lns4alla*ie is de ex-
pl°i4an4 in s4aa* een super "sundryfed"
produc* af te leveren da* aan de eisen
v»or c°pra op de wereldmarkt voldoe*
en is dus hiermede afgestapt van bet-
on de wereldmark 4 als minderwaardig
geldende papoeacopra produc4- Deze
kwaliteiteverbetering k°m* in de gemaak
te prüzen te* ui*ibg-

Nu deze eerste s*ap voor kwalitei*s-
verbetering van de c°pra export is ge-
ze* zullen h°penlijk vele stoppen in de
aangegevjen richting volgen- He* ligt
in de .verwachting da* he* v°or de heer
B-B- Martens ui* Sarmi nie* biJ de bouw
van deze eerste ins*alla*ie zal biilven,
maar er in diverse s*reken van Nieuw
Guinea meerdere drooginstallaties zullen
verriJzen-

Nieuws uit Seroei
Thafis is bekend geworden da 4 dje

Onderafdeling Waropen me 4 ingang van
1 Januari Jl- als zelfstandige Onderaf-
deling is opgeheven. Het bestuursres-
sort van he4 HPB Seroei zal nu ook he 4
gebied van de vroegere Onderafdeling
Waropen °mva44en- In Waren zal een
A.A- gevestigd blijven-



De SPORT van de afgelopen week
DE VOLLEYBALCOMPETITIE
De eerste wedstrijden in de Ie klasse
heten (afd. Hollandia) leverden de vol-
gende resultaten op:
HBS—POMS 2—l
HBS—LOS 2—l
LOS—POMS o—2
HBS en POMS speelden een aantrekke-
lijke wedstriJd en mede door het wis-
selende sCoreverlo°p bleef de spanning
er tot de laatete minuut in. Beide zes-
tallen bes4eedden veel aandach4 aan de
aanval, hetgeen °-m- to4 uiting kwam
in he 4 groot aantal sma3hes- Verdedi-
gend mankeerde er echter nog wel he 4
een en ander aan; he 4 blokkeren, bijvoor
beeld, wa 3 beslis 4 onvold°ende.
LOS, dat de vuurdop onderging, bleek
nie4 geheel ingespeeld, waardoor he 4
team spej,technisch de mindere bleek
van zowel HBS al3 POMS

WERELDKAMPIOENEN
HARDRIJDEN OP DE SCHAATS

De wereldkampioenschappen hardrÜ-
den j.l- zaterdag en zondag in Dav»s
gehouden, hebben aen grote triomf voor
de Russische rijders opgeleverd- Zij
wonnen nie* minder dan drie van de
vier afstanden en da* o°k de 10 0000
meter nie* in een Sovle*-zege eindigde
waa te, wijten aan he* fantastische ril-
den van onze landgenoot jan Pesman
op deze afstand-
Werden, de onlangs, gehouden Europese
kampioenschappen een volledfee «ege
v<>or de Noorse en Zweedse rüders, In
Davos kwamen johannesen, Aas e-a. er
nauwelüks aan *e pas.
De voornaamste uitslagne luiden:
500 meter - 1 Grisliin (Rusland)
4 v-d- Grif* (Nederland)
lioo meter - 1 Stenin (Rusland)

5 v.d- Grif 4 (Nederland)
5000 meter - 1 Ko*ov (Rusland)
7 Pesman (Nederland)
10 000 - 1 Pesman (Nederland)
4 v-d. Berg (Nederland)
De eindrangschikking luid 4:
1 en wereldkampioen Stenin (Rusland)
2 Kuprianov (Frankriik)
3 Kuner* (Duiteland)
4 Kotov (Rusland)
5 Kositejkin (Rusland)
6 Pesman (Nederland)
11 v-d- Grift (Nederland)
13 v-d. Berg (Nederland)
KUNSTRIJDEN
Onze landgenote Sjoukje Dijkstra i 3 Eu
ropee3 kampioene ki_n34riJden geworden-
Ook de derde plaats was v°°r een Neder-
landse kunstriJdster, nl. Joan Haanappel
De Oostenrijkse Regine Heiteer legde
beslag op de tweede plaats-

VOETBAL
EREDIVISIE
V°lendam—Sparte o—4
Feyenoord—Blauw Wit 2—o
AJax—DWS 2—o
PSV—MVV 2—l
Elinkwijk—Siteardia I—o
ADO—Enschede 2—2
AJax 21 15 2 4 61-25 32
PSV 22 12 7 3 45-26 31
Feyenoord 22 10 9 3 51-23 29
NAC 22 10 7 5 38-30 27
VW 22 8 8 6 35-37 24
DOS 22 10 3 9 51-39 23
ADO 22 10 3 9 43-40 23
Willem II 22 8 7 7 42-40 23
Rapid JC 2(2 8 6 8 27-26 22
Blauw Wi 4 21 7 6 8 31-42 20
DWS 22 9 2 11 38-44 20
ElinkwiJk 22 7 6 9 20-24 20

Sparte 21 8 3 10 27-31 19
Volendam 22 8 2 12 40-49 18
MVV 22 8 2 12 37-55 18
Enschede 22 7 3 12 43-52 17
Sittardia 22 5 4 13 29-52 14
Fortona '54 21 3 6 13 28-51 12
EERSTE DIVISIE A
HVC—Fortona 2—o
VolewiJckers—Veendam I—o
Wageningen—Vitesse 3—2

'4 Gooi—Helm°nd o—l0—1
GVAV 20 14 5 1 45-17 33
Vitesse 20 13 3 4 42-21 29
BW 20 12 4 4 40-16 28
NOAD 20 11 5 4 40-27 27
Wageningen 20 10 6 4 31-27 28
KFC 20 7 6 7 25-26 210
HVC 19 8 3 8 30-28 19
S*ormvogels 19 6 7 6 30-32 19,;
EERSTE DIVISIE B
Graafschap—AGOW 2—o
Go Ahead—SHS I—2
ROH—Hermes DVS I—2
ZFC—Limburgia 3—3
Leeuwarden 21 14 1 6 51-31 29
Alkmaar 201 11 5 4 45-30 27
VSV 21 ,12 2 7 39-32 28
DFC 20 11 3 6 46-32 25
ZFC 21 10 5 6 45-29 25
Fsracles 21 10 4 7 44-34 24
DHC 20 9 5 6 46-38 23
AGOW 20 10 2 8 47-35 22

Ha* Nederlandse militeire elftel speel-
de geliJk tegen de legerploeg van Fran*
krjjfc. De uitelag luidde I—l
ATLETIEK
De Amerikaanse negersoldaat Herber4
Carper liep 4iJdens internationale wed-
steijden in de Wes4falenhalle in Duits-
land de 60 yards in 6 seconden, de beste
4ijd o°i4 op dit nummer gelopen-

Ingezonden
Om maar in de muziek te blijven

"Op één dag in de krant,
Helaas een dissonant
t-w. M°numcnt en spijtoptant"-
Me 4 afgriJzen lazen wij Uw ar4ikel

ontrokken aan de Telegraaf inzake he 4

104 der spijtoptanten in Indonesië, en
met verwondering daarna de vraag o m.
100 cent - voor he4 monumn4-
Als U begrijpt wat ik bedoel.
Na al he 4 lezen van he 4 onmenselijke
zou men zich haas4 moeten schamen,

dat men het hier zo vanzelfsprekend
vindt, Zn natje en droogje op tild te
hebben-
Toch er ziJn helaas nog mensen(?)
die voor al di 4 leed de ogen willen slui-
ten; he 4 qualificeren °nder "overdreven
en "ophitsend" "relatief"- Zou men hen
nog onder de menten kunnen rekenen???
Ook al heeft U geen rela 4ies meer in
Indonesië, zeg 4 ons de Allerhoogste nie4:
"Ik was naak4 en gij heb 4 miJ gekleed;
ik was hongerig en giJ heb 4mij te eten
gegeven, zo gij he4 Uw minste broeder
doe4 ,zo heb 4 giij he 4 MiJ gedaan-
Hierin lig 4 de plich4 van men 3 tegen-
over mens, waar "onze-1 regering zo
schandelijk tekor4 schie4, laa4 °nS de
handen ineen slaan en zorgen, dat er
een blWvende steun ontetoat voor hen

die zon nameloos leed ondergaan, °m de
eerste hulp te verlenen:
Steun* naar draagkracht.

't Is nie4 te hopen voor de diegenen, die
geen begrip vo°r deze ac4ie 4°nen, da4
eens zij aan de beur 4 zullen zijn een
dergelijk I°4 te m°eten ondergaan-
Op deze plaate hulde aan onze Nieuw
Gujnea KJoeriör voor deze suggesfipj
laa4 boze t°ngen spreken, Dwars- °if
Rech4flui4ers ten spjjt ;Zij was- en zal
on 3 steeds van nu 4, blijven-

Flierefluiter

P-S. Niemand voele zich door he* boven-
staande gepikeerd, maar wie de schoen
past (ala varian* op de bekende
schoen), verbeterd zich-

Australiërs naar Nederland
op zoeknaar
fondsen

Naar het weekblad "Economische
Voorlichting" meldt zal medio juni een
Australische missie onder leiding van de
plaatsvervangend premier van Tasmanie
voor ongeveer 6 dagen een bezoek bren-
gen aan Nederland-
Het doel van dit bezoek is belangstelling
te wekken voor investeringen en ves4P
ging van Nederlandse bedrijven in Tas-
manie. Naar scha4ting hebben zich tor-
sen de 4500 en 5000 Nederlander 3
in Tasmanie geves4igd.

Schaatsenrijders terug
in Nederland

Duizenden mensen hebben zich eergister
avond bij' het vliegveld .Schiphol verza-
meld om de schaateenrijder3 en riidsters
te ontvangen die he 4 afgelopen weekend
in Garmi3che Panenkirchen en Davos
de Nederlandse kleuren zo voorteeffelilk
hoog hebben gehouden-
De ui4bunidge geestorif4 gold vooral
SJouke Dijkstra, de Europese kampioene
kunstrijden- De tonelen bij haar aan-
komst deden herinneren aan de ont-
vangst van Fanny Blankete Roem na
haar successen op de Olympische spelen
in Londen- RiJders en riJdstel's zullen
amper 24 uur in Nederland blijven- Gis-
teravond verdekken ze naar Sqaw Val-
ley in de VS. voor de Olympische winter
epelen-

Kwestie ,Berlijn' weer
naar voren

De Amerikaanse minister van Buiten
landse Zaken, Herter, meen 4 dat de Rus.
sische premier Chroestsjev in de kwes-
tie Berlijn de laatste tUd minder soe-
pel is. HiJ zei op een persconferentie
dat de Russen de gee3t van het gesprek
tussen Chroestsjev en Eisenhower geweld
z»uden aandoen, wanneer 'ze zonder
voorafgaand ui4v°erig overleg met he*
westen een vredes verdrag met Oos4~
Dui4sland zouden sluiten-



'snadhts op de weg naar Berg en Dal o.
ververmoeid achter zijn stour in slaap
en werd wakker °nder in een raviJn-

ziin twee passagiers kwamen me 4 de
schrik vriJ- De chauffeur nie4, hij kreeg
50 gulden boete van de rechter-

Mysterieuze duikbootvermoedetijk
ontsnapt

Argentijnse marinedeskundigen hou-
den rekening me 4 de mogelijkheid da4
de onbekende duikboo4 waarop in de
Golf van Nuevo jacht werd gemaakt,
is ontsnapt- Dit wordt gemeld door en
keie plaatselijke radioste4ions. De baai
is zo diep da 4 ze nie4 volkomen door
dieptebommen kaïn worden afgegren-
deld-

Dezelfde radi,o,st&tio___. hebben o°lk
gemeld da 4langs de baai geheime opslag
plaateen van voedsel en materialen ziin
ontoek4. Deze zouden door de bemanning
van de onbekende duikboot ziin aan-
gelegd-

Proces tegen roof van
tabak in Indonesië

De rechtbank van Bremenheef 4 be-
kendgemaak4 da 4 op 1 maart vier Ne-
derlandse tebaksmaatechappijen opnieuw
aanspraken op afgifte van Javatabak
zullen verdedigen- De maa4schappiJen
eisen afgifte van tebak die 4wee Jaar
geleden door de Indonesische regering
is geroofd van ondernemingen die aan
het beheel" van de maatschappij waren
ontrokken- Deze maatschappijen zijn
de CultourmaatechappiJ Jelh»ek in Den
Haag, de landbouwmaatechappij Oud-
DJember in Deventer en de Besoeki-
tabaksmaatechappiJ in Amsterdam, die
gezamenlijk optreden en een Lmdbouw
maatschappij in Amsterdam.

De rechtbank deelde voorte
mee da 4 voPr he 4 soortgelijk geding van
de Dcli- en van de Senembah-maa4-
schappij da 4 in ok4ober werd opgeschor4
nog geen datom is" vastgesteld vo°r de
hervaitting-

Hans Kaart zingt in
Concertgebouw

De tenor Hans Kaar 4 wa 3 gisteravond
solis4 tijdens een büzonder concert van
he 4 concertgebouworkest: ten bate vande watersnoodsiachtoffers van Tuindorp
Oosteaan- Ook de sopraan Erna Spoten-berg verleende medewerking. Onder he 4publiek bevonden zich de minister-pre-
siden4 prof.0f. de Quay en de burgemeestervan Amsterdam, Mr Van Hall. Han-Kaart die speciaal voor deze avond uitLanden was overgekomen, kreeg eenlangdurige ovatie-

Olympische schaatsploeg
naar Amerika

Me 4 he 4 KLM-4oestel De Batendszee
is gisteren de Nederlandse Olympischeschaatsploeg naar Sqawvaüey vertrok-ken-, Honderden mensen waren naafrSchiphol gekomen om de rijders en rijdsters ui4geleide te doen. De voorzittervan de Nederlandse sportfederatie Jhr-Feite sprak de ploeg tee en wenste alleleden veel succes. De equippe bestea 4ui 4 de kunsteiJd.ter SJoukje.DiJkstna enJJan Haanappel en de hardrijders JanPesman, Kees Broekman, v.d- Berg Wimde Graaf en Henk v-d- Grint-

Chef d'Equippe is Klaas Schenk- De
weersomstandigheden fin Stjaw Vajlley
zijn wat beter geworden- Het heeft er-naar uitgezien dat he 4 w_ntersporteen-
teum door overstromingen zou verande-ren in een modderpoel, waar wedstrij-
den onmogelilk zouden worden.

Een liedje voor Engelse
Festival

Nederland zal op de komende zang-
festival in Londen uitkomen met het
liedje "Wa 4 een geluk"- Dat zal wordengezongen door Rudi Carrel- De teks4en de muziek zijn van het duo Willy
van Hemert en Dick Schaly, de schep-pers van "Een bee4Je", da 4 vorig Jaar
in Cannes zon groot succe3 werd- Dekeuze voor Londen werd gedaan door12 jury's van elk tien man die in ver-scheidene plaatsen van he 4 landalle ingezonden liedJes voor de televisiebeoordeelden-

Toen "Wa 4 een geluk" ui 4 de bu3 wasgekomen bepaalde tenslotte een centraIe Jury wie dit üedJe zou zingen.

Staatssecretaris
kwam niet in Seroei

Het bezoek van Staatssecretaris 804aan Seroei op zaterdag 30 Januari Jl
ï3 met doorgegaan- Toen de hoge bezoe-ker op de bewuste zaterdagmorgen pervliegtuig van de Wisselmeren onderwer*wa 3 naar Seroei, ontetond boven de baaivan Menawi, alwaar de vliegtoigen voo-Seteei gewoonlijk landen, een zodanig
noodweer, da 4 he 4 eenvoudig onmoge-lijk was op het water neer te strijken-Naar verluid 4 heef 4 de S4aatssecretorisdie inmiddels naar Biak doorgevlogenwas, nog getracht zijn bezoek op eenandere tüd doorgang te doen vindendoch dit gelukte i.vm. ziJn drukbeze4-to schema nie4- Inmiddels heef 4 hiJ ineen telegram aan he 4 HPB Sleroei vanziJn spijt hierover doen blijken en te-vens toegezegd bij ziin eerstvolgendebezoek aan Ned- Nieuw Guinea Seroe:zeker niet te zullen vergeten-

, Het nieuwe HPB Seroei, de heer Meij-er, die op dezelfde dag zou arriverenkwam nu op maandag 1 februari aan-Het tjjdeh.ke onderafdelingsfoobfd deheer J-W. van Eek, keerde op 4 febrari naar Biak terug, na dé dag tevorende functie aan de heer Meijer overge-dragen te hebben. 8

Bezoek ,Carbou'aan
Seroel

VriJdag 4 februari landde voor eendemonstratie-vlucht één van de nieuwe
n ? Ki T '?6 HavUland"-fabriekenn-1- de Caribou" een 4weemotorig vrach4en passagiersvliegtoig me 4 een capari-
telt van 30 passagiers. He 4 opmerke-lijke van di 4 vliegtuig is, da 4 he 4 slechtseen minimale aan- en uitloop nodig heeftZo was ie43 meer dan de helft van Se-roei's miniatour-vliegveld reeds voldoende om he 4 vliegtoig, da 4 een merkwaar-dige overeenkomst met een groot t
hleheopt'are vertoon 4, Krt stilstand tebrengen resp. van de grond te kriJ£;enDe romp is uitklapbaar, zodat lichtevoertoigen rijdend naar binnen kunnen-He 4 vlietoig, dat een 5-koppige Canade-se bemanning had, vertrok enkele urenna aankoms4 weer me 4 bestemmingBiak en Hollandia-
Nieuwe chef veiligheids

dienst in Algerije
De nieuwe chef van de veiligheids-dia.s4 in Algerije, Jac.ue3 Auber4 is in/VlgeriJe aangekomen- ZiJn benoeming

word 4 gezien als de voorloper Van eengro4e schoonmaak in de Franse bestoursdienst in Algerije- Volgens binnengeko-men berichten zün ' 4ien vooraa nsteandeambtenaren overgeplaats4 naar andereposten-

VIJFDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT

"Een gift van iedere burger ad 100 een 4
geeft ons he 4 Hollandia M°nument"
Vorige verantwoording f 400,46
Chinese gemeenschap Holl- H- f- 195,50
Toteal toan3 binnengekomen f. 595,95

ZEEPAARDJE: Zaterdag 13 februari
ROULETTE, uitsluitend voor leden.
Zaterdag 27 februari — CARNAVAL
om 1700 u. voor de kinderen met prij-
zen v°or de mees 4 origmeie c°stuums-
Om 2100 u- voor de volwassenen.
HELPT DE SPIJTOPTANTEN, wij gaan
wa 4v°or ze doen die avond- KOMT AL-
LEN, introductie toegestaan.

ORIËNT THEATER vertoont heden 11-2
voor he 4 laats4 "THE LONG WAIT"
me 4Antoony Quiinn, Peggie Ca34le en
Gene Evans.
M°rgen 12-2 op veler verzoek wederom
"THE VIKINGS" me 4 Tony Cur4i3,
Kirk Douglas en Jenet Leigh.
Holl- Binnen heden 11-2: Brigitte Bar-
dot in "SPAANSE DRIFTEN"
Sentani heden: "THE STRANGER ON
THE PROWL" met paul Muni.

Een prettig verblijf toegewenst aan
superieuren, vrienden, kennissen- leden
Jagersgenootschap en VLN, door v/d-
Worm. HarteliJk dank vo°r de gastvrij-
heid die hem verleend is-

Indisch Toneel-Gezelschap geeft op
zaterdag 13 februari '60 de opvoering:

"ROOS VAN SERANG"
mal- tekst-
TE KOOP: Belle-Zundapp- scooter 200 cc
18.000 Km- gereden, damesfiets div-
huish. ar 4w-o- naaimachine, Aeg wasma
chine en centrifuge, radio, 3 ligstoelen
piano, dressoir- kapstok, schemerlamp-
jes, schrijfmachine- stalen kast. KLEYN,
Kloofkamp laatste huis rechte, voorbij
ziekenboeg K.M-

-(

ZIGO zaterdag 13 februari groot Hawai-
ian conc°urs- Aanvang 20-3Ó uur Entree
Zigoleden f- 1,50 Niet leden f 2,50_
TE KOOP AANGEBODEN : "dubbeldek
huis, benedenste woonruimte 4 kamers
bovenhuis 7 kamers- p-n.o-t-k. Signal
Hill, Mevr- pado. __

INGEZONDEN.
Geachte Redactie,

Heden werd d°°r raU, namens he 4
personeel van de NIGIMY NV te Hol-
landia, gestort de somma van f- 245,50
',b-v- de actie "SPIJTOPTANTEN INDO-
NESIË" aan Gironummer 803 den Haag,
Nederland- WIE VOLGT?

R. Felix-
BIJ DE LANDSCHAPSRECHTER
Van de bandleider T was een flui4 ge-

stolen ; geen fliereflui4 of de be-
faamde dwarsfluit, maar een echte au-
4hen4ieke flui4; een duur geval van f 75,

De man was er door gehandicapt- wan 4
ziin band miste een <*imi3baar instru-
ment-

De poii4ie ech4er kon de verdwenen
flui4 opsporen toen ze een Papoea ont-
dekte die onder een bo°m wilde melodie-
en aan de verdwenen fluil ontlokte- De
man beweerde he 4 instrument "gevon-
den" te hebben.
De "vinder" kreeg een paar dagen gratis
logie3 in de gevangenis.

IN SLAAP GEVALLEN
Een chauffeur van een combi viel
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