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Minister verdedigt regeringsbeleid I. C.
spijt planten

NED. BELANG MOET WIJKEN VOOR
DE NOOD, ALDUS SENATOR

DIEPEND..IS
lm de Eerste Kamer heef 4 de minister

van Jus4i4ie, mr- Beerman ziin beleid
inzake de toelating van spijtoptanten
me* krach 4verdedigd-
V°r4ge week hadden wo°rdvoerder3 van
vrijwel alle partiien aangedrongen op
een versnelde toelating-
De minister weea erop dat er slechts een
vage scheiding is tussen spUteptenten en
zogenaamde maatschappelijke Nederlan-
ders- Bovendien zün er o0k veel Chine-
zen dte zich vaak even nauw, gebonden
voelen mcl Nederland-
Een algemene toela4ing zoals do0*- sommi
_-«. spreker» was geest, kon zelfs leiden
tot de overkom34 van honderdduizend
mensen, aldus mr- Beerman.
Maar van een algemene no°dteeste.nd
was v°lgerts de ministe1" geen sprake-
Rekening houdend met de belangen van
geheel Nederland moest hij vasthouden
aan het tegenwoordige beleid
T»ela4ing van 2000 personen per laar
plus een aantal aanwijsbare noodgeval-
len-
Me* he* an4w°ord van mr- Beerman wa-
ren de leden van de Eerste Kamer n|e4

tevreden. De anti-revolu4i°naire senater
D'epenhuis verklaarde, da1 he 4 Neder-
landse belang moet wijken voor de n°od
van| de spijtoptanten en de woordvoer-
ders van de andere partyen 3loten zich
bij hem aan
Daarbij werd door de P-v-d-A- aangete-
kend dat zïJ het onaanvaardbaar z°u ach
ten wanneer de regering- zonder mee' de
overtuiging van de Kamer noas4 zich
neer z»u leggen.
Ondank 3 dit alles handhaafde mr- Beer-
man zijn standpunt. Di» hoopte dat er ui
de toekomst meer mogelijkheden zouden
z'jn- Op di4 ogenblik geloofde hii echter
net in een algemene noodtoestand onder
de spiiteptanten-

Daarbij had Nederland op ander gebied
te zware financiële lasten om zich een
massale toelatingl te kunnen permi4terei_
van alle betrokkenen in Indunesië die
daarom vragen-

Olie exploratie inAustr. N.Guinea
De °lic exploratie maa4schappiJen in

Papua-New Guinea hebben bekend ge-
maak4 da4 zij het onderzoek naar olie
v°°rkomens zullen voortzetten tot juni
1961- De minister, Hasluck zeide in Can-
berra da 4 de oliemaatechappij subsidieB
zullen on4vangen van de Federale re-
ggring 4ot een bedrag van meer dan een
m'lJoen gulden, welke worden vers4rek'

de olie °pspu*j»gs wet-
Rusland helpt
Fidel Castro

De vice-premier van de SovJet-Unie
Mikojan heef4 MJdens zijn 4iendaags
verblijf op Cuba een overeenkoms4ge-
sloten, waarbij de SovJe4-Unie viJf mil-
joen ten Cubaanse suiker zal k°pen in
een periode van vijf Jaar- Bovendien
zal de SovJet-Unie aan Cuba een kre-
dte4 verlenen van büna 400 milj°en gul-
den vo°r de aankoop van machines-

De overeenk°ms4 had gisteren op de
Londen3e s uikermark 4 een scherpe prüs
s4iJging 404 gevolg-

„Heil Hitler” door
Amerikaan

Een Amerikaan 3 s°ldaa4 is in een West-
duitse stad in de nach4 van za4erdag
op zondag °p he4erdaad be4rap4, t°en
hij hakenkruisen kladde op de muren
van de kerk en he 4 stedshuis- HiJ had
o°k teveemaal de leuze "Heil Hi4ler" ge-
schilderd- Tegenover de politi" voerde
hij tet zün verontschuldiging aan da 4
hü door Dui4sers 4ot ziin ac4ie was aaci-
geze4.

Croestsjev bezoekt Burma.
Matige ontvangst door het volk

De Sovie4 premier Chr°estsJev vl°og
gi3Vren ve*i Cak_u4ta naar Rangoon
°p de 4weede e4appe van ziin reis door
Az4ë- HiJ heeft 4wee dagen in Burma
doorgebrach4 waar hii besprekingen
heef 4 gevoerd me 4 de premier, generaal
Ne Win en de v°ormalige premier U Nu
wiens par4ij de kortgeleden geh°uJer)
verkiezingen heef4 gewonnen- Ool're9-

pondenten melden weinig tekenen te
hebben gezien dat de bev°lking zich
bewus4 was van de komst van de h°ge
ga34-

Op een banque4 da 4 ter ere van de
Russische premier werd gegeven in Cal-
cutte zeide Chroes4sJev da4 hii de hou-
ding van India tov. he4 kolo.i'aisme
nie4 begreep-

Hongersnood in Assam
Ratten vernietigden

oogst

Vliegteigen van de Indiasche luch4-
-mac-'hl welfpen dagelijks veer4ig ton
"Jst ui 4 b°ven de me 4 bamboe begroei-
de heuvels van zuidelijk Assam, om -~'__5<J 000 bew°ners daar te redden van
hongersnood- Elf mensen ziin al gester-
ven- Ook °ver land word 4 rils4 aange-
voerd.

_De hongersnood is veTOorzaak4 door
miljoenen grote bamb°erat>fcen die de
oogst- hebben vernield-

Ra44endoders z4jn naar he 4 gebied ver-
trokken met apparaten om de onder-
grondse gangen van de dieren uil te
gassen-

Besprekingen over
Cyprus vast gelopen

Oe Bri43-Cyprio4ische besprekingen
die de afgelopen dagen in Nic°sia wer-
den gehouden zullen v°lgens aartsbis-
schop Makarios vandaag worden beëin-
digd z°nder dat er resultaten te melden
zijn- He 4 overleg was een voortzetting
van de besprekingen in Londen oVer de
omvang van de Britee bases °p he 4 ei-
land die on-del" Engelse souvereiniteit
komen, als Cypru3 onafhankelijk w°rd4-

Zondag verklaarde Makarios da4 geen
overeenstemming k°n w°r-den bereik 4
als Engeland nie4 ins4em4 me 4een klei-
ner oppervlak voor haar bases dan zü
n" eis -De gouverneur van Cyp''us vertrekt
waarschijnlijk deze week naar L°nden
cm overleg 4e plegen me 4 zijn regering.
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DE SPORT van de afgelopen week
VOETBAL IN NEDERLAND

Blauw-Wit—Rapid JC 3—l
VW—Volendam 4—2
DWS—NAC I—2
MVV—Feyenoord 2—o
DOS—AJax 2—2
Enschede-—Elinkwijk 2—o
Willem lI—PSV 3—4
Sitterdia—For4una '54 o—3
Sparte—ADO 6—o
AJax 22 15 3 4 63-27 33
PSV 23 13 7 3 49-29 33
Feyenoord 23 10 9 4 51-25 29
NAC 23 11 7 5 40-31 29
VVV 2» 9 8 6 39-39 26
DOS 23 10 4 9 53-41 24
Willem II 23 8 7 8 45-44 23
ADO 23 10 3 10 43-46 23
Blauw-Wi4 22 9 4 9 34-43 22
Rapid JC 23 8 6 9 28-29 22
Sparte 22 9 3 10 33-31 21
DWS 23 9 2 12 39-46 20
ElinkwUk 23 7 6 10 20-26 20
MW 23 9 2 12 39-55 _)0
Enschede 23 8 3 12 45-52 19
Volendam 23 8 2 13 42-53 18
Fortena '54 22 4 6 12 31-51 14
Sitterdia 23 5 4 14 29-55 14
Helmond—GVAV o—2!
BW—HVC 3—o
Vitesse—VolewiJckers I—l1—1
KFC—NOAD 2—o
Excelsior—SVV I—l
Fortena—Wageningen I—l
Veendam—Rigtersbeek I—l1—1
Stormvogels—'t Gooi 4—o
GVAV 21 15 5 1 47-17 35
BW 21 13 4 4 43-16 30
Vitesse 21 13 4 4 41-20 30
NOAD 21 11 5 5 40-29 27
Wageningen 21 10 7 4 37-28 27
SVV 21 5 6 10 22-36 16

Excelsior 21 5 5 11 22-35 15
't Gooi 21 4 5 12 25-41 13
Rigtersbleek 21 3 7 11 24-61 13
Fortena 20 4 3 13 21-35 11
DFC—Leeuwarden 4—l
Alkmaar—VSV i_4
RBC—Graafschap 6—o
AGOW—Go Ahead 2—o
SHS—RCH 4—3
Hermes DVS—ZFC I—o
DHC—Helmondia I—o
Limburgia—Heracle* I—l1—1
Leeuwarden 22 14 1 7 52-35 29
VSV 22 13 2 7 43-33 28
DFC 21 12 3 6 50-33 27
Alkmaar 21 11 5 5 46-34 27
DHC 21 10 5 6 47-38 52
Graafsdhap 22 6 5 11 30-57 17
Helmondia 22 4 7 11 30-46 15
Limburgia 20 4 7 9 31-41 13
RBC 20 5 3 12 25-39 13
RCH 21 2 6 13 29-53 10

SPORT
IN HET KORT

VOETBAL. Geknoei met betalingen aan
speler 3 kwam de Duitse Oberliga-club
Bayern^-München wel heel duur te staan
De club kreeg liefst ach 4 wins4punten
in mindering, terwijl een geldboete van
10 000 Mark moes 4 worden betlaald- Bo-
vendien kregen 17 spelers elk een boe-
te van 150 Mark-
BOKSEN- In de We34falenhalle van Dor 4
mund kwamen de Europese kampioen
halfzwaat'gewich4 Schöppner en de Afri
kaan Hol 4 nie4 tet een beslissing- De
wed3trijd, waarvan de winnaar he 4 reeh4
z°u krijgen wereldkampioen Moore ui4

te dagen, eindigde, 404 grote teleurstel-
ling van de 10 000 beschouwers, onbe-
slist.
Ï..SB.OCKEY- Aan he 4 Olympisch üs-
enoteeytoornooi te Squaw-Valley zullen
f.g- volgende landen deelnemen: Ver- S4a
4en, Duitsland, Canada, Japan, Austea-
lie, TsJechoslowakiJe, Finland, Zweden-
HANDBAL- De ' zaalhandbal-interland-
wedstrijd Nederland-Frankrijk eindigde
jn een 20-12 zege voor de Fransen- BiJ
de dames bleef Nederland in de meerder
heid< De cijfers waren B—3
SCHAATSENRIJDEN. De pres4a4ie van
de nie"we wereldkampioen hardrüden
de Rus Boris Stenin, kriig4 n°g meer
relief als men bedenk 4, da 4 hiJ bij de
heten volbracht, wa 4 ziin_vrouw veer-
tien dagen geleden bij de dame 3 bewerk
3telligde- Ook zii werd wereldkampioen
VOETBAL- Pie4 Kraak, die onlangs te
de weds4riJd tegen Noorwegen het Ne-
derlandse doel verdedigde, verkocht ten
bate van de slachtoffers van de over-
steomingsramp bij Tuindorp-Oostzaan
zijn volledige v°etbaluitrustjng- De op-
brengst bedroeg 247 gulden-

TENNIS- TiJdens prof-tenniswedstrijden
in, Ea3t-Orange verlo°r Wimbledonkam-
pioen Alex Olmedo met 6—2 en 6—4 van
Pancho Segura. 's Werelds be3te speler
Pancho G°nzales zegevierde over Ken
Rosewall met 6—4, 6—4
VOETBAL- He 4 zie 4 er naar ui 4, da4
Real Madrid, de beste voetbalploeg ter
wereld, in de Spaanse kompetitie een
harde dobber zal krijgen- De club van
di Stefano staat met 26 punten op de
tweede plaats na het vriJwel onbekende
Bilbao, dat 27 punten heeft- De kampi-
oen van vorig jaar, g^rcelona, 3teat met
S5punten op de derde* plaate-

Economisch overzicht van Ned.
NieuW - Guinea

Wij ontlenen aan "K°mpas" een ui4g- v.d
Ned. H- Mij

In Nederlands Nieuw-Guinea, na de
wereldoorlog ui4het 3tenen tijdperk °n4-
waak4, voltrekt de economische °n4wik
keling zich langzaam-.Tal van moeilijk-
heden moeten worden overwonnen, het-
welk veel 4iJd en gr°te inspanning vergt-
Oppervlakkig bezien, 3chiJn4 he 4 dan ook
vaak of el' van vooruitgang nauwelijks
sprake is- Maar de re3ulteten van de
activiteiten, ontplooid op hel gebied van
land- en bosbouw, zeevi33erij, mijnwezen
tetjusteiaili^ajtle, wfegenaanleg, woning-
bouw, c..derwijs gezondheidzorg en luch4
vaar 4 komen nu eenmaal veelal eers4 op
de lange duur te 4 hun recht-
Aan de ontwikkeling van de landbouw
w°rd4 o-m. d°or m4ddel van 3teekproiec-
4en (rubber en koffie) grote aandach4 be-
steed- o°k bü de teel 4 van andere over-
jarige handelsgewassen, zoals cacao,
klapper nootmuskaat, word 4 de autoch-
tone bevolking zo gocded omgelük inge-
schakeld- Het in 1957 opgerichte Expor4-
bevorderingsfonds — een semi-overhe'd3
instelling — ondersteun1 dit streVen
door de bouw van copraloodsen, cacao-
fermen4eerinrich4ingen, de noodzakelijke

ui4dunning van klapperajealen en zorg
voor een juiste behandeling van de nooi
muskaa4- De S4ich4ing 4ot Voorbereiding
van Agrarische Bedrijven in Nederlands
Nieuw-Guinea houd 4 zich in he 4 büz°n-
der bezig me 4he 4ri-is4bedriif Koembe en
een houtzageri.i te Manokwari-
De voor de verbouw van rijs 4 geschikt
gemaakte gronden zullen over enige ja-
ren ongeveer 3800 ha beslaan, die naar
schaking jaarliJk3 een °0g34 van 9000
4on zullen opleveren.

De bosbouw rich4 zich zowel, op de
winning van gom kopal al 3 op he4 hout-
bestand- Voor de h°utexploi4a4ie bes4aa4
van Au34rali3che, v°or de zeevisserij van
■Japanse züde belangstelling-

Tot ontginning van de bodemscha44en,
behalve olie, i 3 he 4 op Nieuw-Guinea
nog nte 4 gek°men- Wel ziJn voor de win
ning van er4sen enige aanvragen tet ex-
plora4ie ingediend en inmiddel3 ingewil-
ligd- Onderzoekingen hebben aangetoond
da 4 zich op Waigeo, Manoeten en enke-
le andere eilanden 100 a 200 miljoen ton
nikkel- en kobal4re3erves bevinden-
Verder worden nasporingen gedaan naar
g°ud en uranium. Het onlangs door de
NV- Nederlands Nieuw-Guinee Petrole-

urn MaatechappiJ op grootscheepse wijze
ingestelde gravimetrisch en seismolo-
gisch onderzoek heeft to4 du3ver nie4 de
weg naar nieuwe olievelden gewezen-
Proefboringen in de buur 4 van Klamono— waar per dag 600 ten word 4 geprodu-
ceerd — stean op he 4 programma- Van
he 4 resulteat daarvan hang 4 he 4 af of di 4
werk op andere plaateen op Nieuw-Gui-
nea zal worden voortgezet-

Plannen van een 3agoverwerkend be-
drijf en een ijsfabriek hebben te4u3sen
vaste v°rmen aangenomen.

In een zo primitief land al 3 Nieuw-
Guinea een decenium geleden nog was,
mag van de inh/eem3e bevolking niet wor
den verwacht, da 4 zü haar levenswijze
in k°r44e 4ijd aan de gewijzigde omstan-
digheden aanpa34- De Papoea heef 4 vroe-ger bijv- nimmer de n°odzaak ingezien
zich büzonder in tespannen- Als werk-
krach4 beteken 4 hij over he 4 algemeennog nie4 veel- De bevolking telde eind
1958 nog geen 16-000 arbeiders, waarvan
14%) geheel en 33%> ten dele geschoold.

Hel besef dat aan geregelde arbeid vo»1-
-delen ziin verbonden, dringt langzamer-
hand meer en meer door, v°oral bil de
zg- stads-Papoea's- Velen van hen grij-
pen de gelegenheid aan om op scholen,
cursussen en in werkplaatsen enige ken.
ni3 te vergaren



perscommentaren op voorstelP.v.D.A.
Aan chaos prijsgeven, is geen kunst

Het voorstel van het socialistische
Tweede Kamerlid PatiJn voor beheer
van teustschap van de Ver- Na4ies °ver
Nederlands Nieuw-Guinea, heef 4 in de
Nederlandse pers te 4 commentaar geleid,
voornamelijk na he 4 (afwijzende) ant-
woord van de minister van Buitenlandse
ZakenLun3-
He 4 dagblad "Trouw" schrijft zich te
kunnen aansluiten bij de gedachte van
heL kamer'lid Biesheuvel dat aandacht
moe 4 worden geschonken aan de Papoea
mcl het o°g op de ontwikkeling in Afri-
ka- Naar onze mening moet he 4 beleid
van de regering er op ingesteld zijn da 4
Nieuw Guinea op een zo kor 4 mogelijke
termiJn ziJn zelfbeschikkingsrecht kan
gaan uitoefenen-
He 4 ga-a4 hierbij volgens he 4 blad vooral
"in het onderwijs en een modern econo-
misch be3taan van de Papoea's-
Wij moeten °ns namelijk re ali3eren da 4
naarmate de °n4slui4ing van Nieuw-Gui-
nea voor4gaa4, de Papoea zich zijn ar-
moede en gebrek aan ontwikkeling meer
bewu3t w°rd4.
Hij staa 4 dan 4e teappelen van ongeduld
om °°k deel te krijgen aan meerdere wel
vaar 4 en kenn43. BoVendten, aldus Trouw
Nieuw-Guinea i 3 geen geisoleerd gebied
meer- De ontwikkeling in Afrika ontgaa4
de Papoea nie4-
We zouden v°or gebeurtenissen als er nu
in de Kongo plaat 3 vinden gaarne ge-

spaard worden en zeker nie4 he 4 gevoel
moeten hebben, al 3 ze gebeuren, da 4 het
aan onszelf te wiiten is- aldus Trouw-
"De Nieuwe Ro44erdam3e C°uran4," die
er op wij 34 dat voor wat beteef4 he 4 ele-
ment van 4ru3tschap in he socialistische
voor34el, de huidige testgebieden voor-
malige mandaatgebieden waren, wijd4
grote aandacht aan de termijn van tien
Jaar, die men in het voorstel gesteld
heef - Het bliJf4 volgens he 4 blad onge-
4wüfeld een zwak pun4 van opeenvolgen
de Nederlandse regeringen da 4 di 4 aspect
van de zaak, he4 kweken van een au-
techtone elite om straks de veran4w°or-
delükheid in he 4 gebied op zich te ne-
men, te 4 dusver nie4 de aandach4 kreeg
die he 4 verdient-
He 4 gouvernemen4 is schromelijk achter-
gebleven bij wat mi3sie en zending heb-
ben gedaan-
Dat blijf 4 een verdrie4ige zaak, aldu3 de
N-R.C, een minder ontwikkeld gebied
afschuiven en aan de chao3 prijsgeven is
geen kun34 o°k ten aanzien van Neder-
land 3 Nieuw-Guinea geld 4 da 4 he 4 nie4
aan te bevelen is een souvereini4eit3-
overdrach4 te bewerkstellen b 1! gebrek
aan een p°li4ieke elite-
NatuurlUk zal thans nog even de terug-
keer van 34aa4ssecre4aris 804 moeten wor
den afgewach4 en van diens bevindingen
dienen te worden kenni3 genomen-

Defensie van Nieuw - Guinea
Snelle versterking gewenst

De marinje medewerker van het Alge-

meen Handelsblad s4aat, „a een uitvoe-
rige beschouwing van de defensie van
Nieuw-Guinea voor een vraag-
Is he* ons waard om °n_.e in Nieuw-Gui-
nea aanvaarde verplichtingen/ te vervul-
len, dan moeten wU de defensie daar
snel belangrijk versterken-
Hiervoor is volgen 3 de medewerker no-

dig een aanzienlijk potentieel aan g°edc
nteuwie vliegteïgertj vo°r verkenning en
bombardementen en m°derne straalja-
gers, de marine moe* beschikken oVer
mijnenvegers- De basis Biak moet veilig
gesteld worden zodat we 4lJdj hebben om
b»i een aanval versterking "i* Nederland
aan te trekken- Die 4Ud bedraagt, mins-
ten 3 ze 3 weken-

TERUG NAAR FEZ EN SLUIER
De Turkse regering heef4 de 92 Jaar

oude Saidi Nursi gelaat °m naar hui 3 te
gaan en rust te houden, niet omda4 hiJ
zo oud is maar: Saidi is, volgens zijn
volgelingen een heilige en een profee4
en noemen hem Bediuzzaman, wa 4 be-
4feken4 een "buitengewoon mens" die
ziin tijd ver vooruit i 3. Maar andere
Turken verklaren hem een fanatieke
gek-

De beginselen van Saadi's leer omva4-
ten: hers4el van he 4 Kalifaa4 der Moham
medanen, gebruik van arabische le44ers
in plaats varj La4üns 3chrift in de Turk-
se teal, overgang van de we3ter3e hoed
naair de ronde rode fez in de mannen-
drach4 en sluiers v°or de vrouwen, geen
zondag maar vrijdag al 3 godsdienstige
feestdag- Saidi i 3 de leider van een groep
Turken, genaamd de "NoerdJoes" die
voor de Tukken de klok willen terug-
zetten- ZiJ geloven dat Kemal A44
de dichter van. de mofclerne Tulrkse
s4aa4 35 jaar geleden, zich vergiste, 4Den
hij he 4kalifaat "v°or al4iJd" afschafte.

G°dsdienst_,ge Mohammedanen beschou-
wen de kalief als de hoogste sche'd3-
r'echter in godsdiensteaken in de wereld
van de I»lam en hiJ werd beschouwd als
de geestelijke opvolger van de pr°feet
Mohammed-

Andere d°elen van de NoerdJoes ziin
Afschaffing van openbare scholen en
terugkeer naar de godsdienstige Mam
scholen-

Zij verklaren zich sterk tegen de rech
ten der vrouw en willen wederinv°e-
ring der veelwüverij.

Saidi beweert in. Turkiie reeds 600
000 volgelingen te hebben. De republi-
keinse par4ij heeft bi44ere kri4iek op de
huidige regering die deze "godsdien-54-
-fana4icus" op he 4 volk losiaa4- A44a,turk
zelf hefeft vroeger Saidi "hui3arres^"gegeven in ziin geboortedorp- De opvol-
ger van A«a4urk Inonu, deed heteelf-
de maar de oude leider heef 4 zich nu
biJ de democraten aangesloten en kan
zorgen dat deze par4ij_een aantel stem-
men meer krijg 4 en daarom heef 4 hiJ

voor de dem°craten waarde- Daarbij be-
-34aa4 er in he 4 gehele land een soort
heimwee naar de terugkeer van de
"goede °ude 4ijd" van sluier en fez en
veel vrouwen. Het gevolg is dat steeds
meer vrouwen zich ver4onen in zwarte
kleren en een sluier en steeds meer man
nen hun baarden laten groeien en de
fez dragen-

Voorlopig ziin te Ankara een 40-4al
leiders der nieuwe beweging gevangen
genomen, terwiil een onderzoek i3 inge-
steld naar de leerstellingen en gedra-
gingen van de 92 jarige Saidi-

VARIA UIT DE WIJDE
WERELD

DOOR DIK EN DUN
Toen Bondskanselier Adenauer in de-

cember in Pari-is verteefde, liet hij de
4opc°nferentie even in de steek °m naar
de Kerk te gaan- Toen hij terug kwam
vroeg een van zijn adjudanten hem vlak
weg: "Wa 4 denk4 U kanselier zouden
al deze s4aa4shoofden even4ueel in de
hemel worden teegelaten?
"Waar°m nie4, kaatste de oude vos te-
rug, biJ God is alles mogelilk-"

CLAUDEFIKSTE HET
Cïalude Maigro4, ach 4 maanden °ud

en geboren te Mon4beliard is momen4eel
de beroemdste j°ngen van F:rankriJk-
Hij heef 4 he 4 voor elkaar gekregen °p
het moment da4 hii geboren werd he 4
bev°lkingscijfer van Frankrijk precies
op 45,000,000 te brengen.

VERGETEN
Een groot geh°or was verzameld in

Belgrado °m naar Pr°f- Maltin Stern
te luisteren die. zou spreken °ver he 4
onderwerp: "Dingen die we on4houden
en dingen die we vergeten zijn". De
Professor kwam echter nie4 opdlageti-
HU had he 4 stra al vergeten-

HOOGTEVREES
De "Japanse Times of Tokyo"" vertel 4

van een dief te Hokkaido die °ver de
daken kl°m en in een kamer 3000 yen
34al (ca- f- 30,—). Toen hij over de dak-
goot terug wilde vluchten werd hij zo-
danig door hoogtevrees bevangen da 4 hii
luid om hulp riep en de voorbiJgange's
vroeg om de p°li4ie te halen- Hij werd
gered en gearresteerd-

ONTGOOCHELD
R.W- Podmore te Sydney nam een

zwemcursus biJ vooruitbe4aling en was
aan ziin eerste zwemles bezig, 4oen he 4

personeel der badinrich4ing he 4 bad leeg
maak4e en Podm°re werd weggezogen
Hij fungeerde even als onderzeeer en
werd teen in de open zee gespoten waar-
uit men hem redde- Uit het hospitaal
schreef hij een brief waarin hij ver-
klaarde nooit meer zwemlessen te zul-
len nemen, reden waarom hii ziin geld
4erug vroeg-

ORIGINEEL VAN .....?
De oorspronkelijke namen van Ame-

rikaanse leidende figuren toont hun af-
komst- De familie naam van Eisenhower
was Eisenhauer. Generaal Custer's naam
was Kuster, Generaal Pershing's naam
wa 3 Pfoei'sching, Billy Sundnys naam
wa 3 S°ntagg en Herbert Ho°yer heette
Huber-



Optimistische visie op
bezoek van Mr. Bot in

Ned. Nieuw-Guines.

He* Haag3e weekblad "De Linte'
schrijf 4 over "de politiek van mr- Bo4":
he 4 z°u °n 3 verbazen als de rei 3 van mr-
804 nie4 een poli4iek succes zou w°rden-
Zijn ervaring in internationale zaken zal
hem gemakkelijk kredie4 verlenen bü
de Westelijke landen, zijn voorstel om
een Papoea-leger op te richten zal de be-
volking in he 4 groeiende zelfbewu34ziJn
simuleren en zijn gezagv°lle w°orden
over de on4wikkeling van he4 land zul-
len nte 4 alleen de toe4s der parlemen-
taire kritiek doorstean, maar h°peliJk
ook een ec°nomisch gevolg hebben-
Binnen de lijnen van zijn beleid zullen
Nederlandse ondernemers gemakkelijker
ves4ig:ng in Nieuw-Guinea overwegen-

Indonsesie overweegt
speciale begroting voor
strijd om N.N. Guinea
Volgens de tweede secreteris van he 4

"Nationale fron 4 voor de bevrijding van
Westirian", overste Djuharteno, zal naar
verwach4ing presiden4 S°ekarno een spe-
ciale begroting opstellen voor de strïjd
om het Nederlandse gedeelte van Nieuw
Guinea, aldus meld 4 Merdeka.
To4 nu tee beva44e de Indonesische be-
gro4ing hiervo°r geen speciale p°st-

Wederom appèl van
Chessman

He4 Amerikaanse hof van appel behan-
delde gi3teren een nieuw beroep van
Caryl Chassman, vier dagen voor de
vastgestelde datum van Ches3mans be-
rechting in de gaskamer-
Het appel is geba3eerd op de verwerping

van een verzoek tot beroep door de rech-
ter Chamber3-
He4 hooggerechtshof heef 4 zaterdag ge-
weigerd de executiedatum ui 4 te stellen-

Minister de Pous naar
Australië

De mini3ter van Economische Zaken, de
ï>m\"\ zal op 20 februari naar Sydney
verdekken waar hij op 23 februari he 4
interna4ionaal congress °f Scien4ific Ma-
nagement zal b'iwonen-
Reeds voor z jjn amb3aanvaarding had
hij t°egezegd een inleiding te houden
over een 4echni3ch °nderwerp op deze
conference-
Begin maar 4keer 4 de minister naar Ne-
derland terug.

Proces legen
Ned. Marconist

In he 4 pr°ces tegen de Nederland»e
marc°nis4 Van Rie heef4 gisteren de
voormalige purser op de Utrecht ver-
klaringen afgelegd over gesprekken die
hiJ had gevoerd met Van Rie na de
do°d van Lynn Kaufmann aan boord
van hel schip- Van Rie had bij de pur-
ser geinf°rmeerd welke straf stea4 op
doodslag- De purser had teen Van Rie
gewezen op he 4 verschil 4u3sep dood-
slag en moord-

TiJden3 de zi44ing van gis4eren werd
er aandach4 besteed aan het jasje van
Van Rie da 4 in de hu 4 van Lynn Kauf-
mann werd gevonden- Een poli4leman
verklaarde da 4 ook kleren van aridere
bemanningsleden in de hu 4 waren ge-
vonden.

IHet Comité „VIERING HOOGTIJDAGEN" organiseert ter

gelegenheid van het 50-jarig bssïaan van Ho;iandia op

7 maar. 1960 een optocht voor versierde voertuigen.

Inlichtingen en aanmelden bij: de A. M. C. - Havenweg

op vrijdag 19 februart van 17.00 - 18.00 uur.

U^^^^^=^-^^^2^^ï^ijïiiï^_ïiii_i______________________M

TE KOOP: Zweed3 bankstel, 3 Mimika
bijzettafeltjes, eettafel en 6 stoelen, Te-
lefunken radio, 2 persoons Auping bed
me 4 matte 3, 1 perso°ns spiraal mateas,
mediciJnkas4Je, kas 4, Ifraphil-lamp,

A-EG- wasmachine me 4 wringer, af te
halen eind maar 4 Flters, Gem- Laborate-
rium Ifar.

JACHTCLUB HOLLANDIA
In verband me 4 zijn drukke werkzaam-
heden wordt er een assistent vo^r de be-
heerder gevraagd-
Uitvoerige soilicitetüe» benlevens een re-
cen4e pasfoto dienen aan he bes4uur te
worden gericht*- Perso°nliJke aanmel-
dingen alleen- na °proep-

Judo—club "GIEN GOE" ledenvergade-
ring op donderdag 18-2-'6O om 2000 uur
in he4A-P.O- kamp I-v-m-
-verkiezing nieuw bes4uur word 4 °p aller
opk°m34 gerekend-

NU OOK
Voor °nze gasten steeds nieuwe tiJd-

3chriften om te lezen, onder he 4 geno4
van een dronk of wa 4eten in de

"MOONLIGHT BAY"
Dagelijks geopend 4ot middernach4-
Bestellingen worden 4huis bez°rgd-

TE KOOP: ilska34 (165 1) f. 650,—; was-
machine (Miele me 4 Acme-wringel')
f 275,—; radio en pick-up f- 150,—; bu-
reau, stoei en kas 4f- 110,—; zilmete ca -
-* f- 80,—; kokosma4 (2 bij 3 m); te-
fel4jes a f. 15,— en f- 17,50; huishoude-
lijke ar - J- v-d- Wal, Zeezich4-
MULOZAAL NOORDWIJK: zaterdag
20 febr- kinderteneel & balle4ui4v°ering
door de Zigo-Jeugd afdeling- Aanv. 18-30
uur- Enteee kinderen f- 1,—; volwas3enen
f- 1,25 Zigoleden vrij toegang- Kaarten
verkrijgbaar bij de dames Matray, v-d.
Crablaan en Abbink, Eteasteaat te Noord
wilk-

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 17-2
voor het laats4 "CULT OF THE COBRA"
met Fiath Domergue, Richard Long en
Marshall Thompson- De vloek van de
slang vervolgde een schone vrouw. ■ ■ "en vi-if roekeloze mannen-
Hollandia-Binnen donderdag 18-2
"GUNMAN'S WALK" met Van Hefl'n,
Tab Hunter en Katryn Gran4- 'Sentani donderdag 18-2 "QUANTEZ"
me 4Fred Mc-Murray en Doro4hy Malone
in cinemascope en kleuren-

MEDEDELING VOETBALBOND
HOLLANDIA EN OMSTREKEN (VHO)

Op 5 februari jl- werd 4ijdens de ge-
houden algemene ledenvergadering een
nieuw bes4uur gek°zen, da 4 als volgt 's
samengesteld:

1 Voorzi44er —M-J- KORVER-

-2 Vice-Voorzi4ter —S.C-P- v,d- MEULEN

3 Secteteris —H- KESSING

4 Penningmeester —W-PH- SCHEUER

5 Commissaris —W-K.L- TUMBUAN

6 Compe4i4ieleider
en

Redac4ie V-H-O-
-orgaan—- SCHIPPER.

NEGENDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA" MONUMENT

"Een gif 4 van iedere burger ad 100 ccn4

geeft ons he 4 Hollandia Monument"

Vorige verantwoording f- 1077,9(3

BiJdrage R-W-D- f- 55,49
Bijdrage Gouv- Secreteri e n
Binnenlandse Zaken f- 58,41

To4aal t-hans binnen f- 1191,86

ZIGO vrijdag 19 febr- in he 4 clubhui3
«JEUGD JUDO-DEMONSTRATIE"

aanvang 18-30 u«r En4ree f- I,— Op-
brengst geheel ten bate van de "SPIJT-
OPTANTEN—ACTIE"-

TE KOOP: 1 prima Siemen3 stofzuiger,
1 poppenwagen, 1 4weeper3oons wi44e
klamboe- W44waal.

T^ KOOP: elec4r- naaimachine, zig-zag

app-, pla4enwisselaar, gui4aar en Lam-
bre4ta scooter 11-000 km- Hoenderdos,
d'Urvillelaan 795, dok V.

TE KOOP: Fiat 600 Mul4ipla, i-z-g-c-
Bouwj- 1956. P-n-o- 4-k, Te bevr, dok 9
hu43 4333
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