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Roning Boddewijn eersie kongo reyermy
mstaneren

De Brusse.se rondetaleiocM-i'eren4ie heet' 4 de laa4s4e h-'iid gelegd i\An cle 16 aa__.
Lieve-ingen die de grondslag vormen van de komende soevereiniteitsoverdracht
aan de K°ngo- Zaterdag werd in een plechtige zit4ing de conferen4ije gesloten-
He* w°°rd is daarna aan he 4 Belgische parlemen4 dat volgende maand de in wets-
voorstellen o_ngezi-4te aanbevelingen moe* bekrachtigen-
Der iq juni w;°rd* de eersta onafhankelUke Kongolese regering door koning Bou-
otwijn getailleerd- In Brussel verluid 4 da 4 de koning zich daarvo»r naar Lulua-
burg aal begeven? dat de zetel van de K°ngoiese gror_dwe4gevende vergadering
zal wort-en.

De Belgische premier Eijskens deed
de K°ngolese afgevaardigden de teezeg-
ging dal zij o°k in de teek°ms4 zullerit'
kunnen rekenen °p Belgische steun- HiJ
herinnerde aan de technische en finan-
ciële hulp die Uiden3 de conferen4ie aan
Kongo i» 4oegezegd.

Premier Eijsken3 zei dat de jonge
s4aa4 m°eilUke ogenblikken zal doorma-
ken en hij drong aan da 4 de Kongolesen
hun eenheid zullen bewaren- Hij hoop-
te da 4 de rechten van zowel de Europe-
anen ais de inheemsen zullen worden
gerespecteerd- Verscheidene Kongolese
leider» hebben de Gespraak daarna be-
antwoordt en eindigden allen me 4"Lan-
ge leve de Kongo" en "Lang leve Bel-
gië"- Slech43 Kasavoeboe, voorzi44er van
de Abakopar4ii, die vergeef 3 heef 4 gepro
beerd om een voorlopige Kongolese re-
gering te vo''men, zweeg- Hij applau-
diseerde ook nie4 me 4 de anderen na
de «peeeheB-

Een Prins voor
Engeland

Ui4 alle delen van de wereld worden
°p he 4 Buckingham Palaoe gelukwensen
«Yi4vangen bij de geb°orte van koningin
Elizabe4hs derde kind- De koningin
sch°nk om half vier GMT he 4 leven aan
een zoon- Ziin namen zullen pa 3 over
enkele dagen worden bekend gemaak4

Een enorme mensenmenigte verdrong
zich vo°r de hekken van he 4 paleiB 4oen
de bulleUns die de blilde gebeurtenis
««nkondigden, werden opgehangen- De
politie zag zich genoodzaak4 deze aan-
kondigingen steeng te bewaken om de
"ouvenierBjagers af te «chrikken-
Een New Vork se Juweliersfirma heeft
besloten de jongste telg ui 4 he 4 konings-
hui» een geschenk te geven He 4 ge-
«chenk be*4aa4 uit een rammelaar van
puur goud ter waarde van 500 dollar
of 1000 gulden-

Als 3luits4uk van de besprekingen in
Bru33el werd de Kongolese de_.ega4_le
gisteren :_. he4 Bru33else palei3 door ko-
ning Boudewijn °n4vangen.

Kasavoel_oe on4brak op de recep4ie
Hii was op de 4huisrei3 naar de Kongo

Croestsjev bij
Soekarno

De Russische premier Chroes4siev en
president Soekarno zijn zaï^rd-Hg u.t
Bogor in Bandoeng aangekomen- In een
open auto reden zii van he 4 s4a4ion naar
he 4 hotel waar zij de ijach4 zullen door-
brengen-

De veiligheidspolitie heef 4 niet 3 aaa
he 4 4oeval overgelaten- In ver3cheidene
dorpen langB he 4 120 kilometer _ange
4rajec4 van Bogor naar Bandoeng wer-
den huiszoekingen verricht. In enkele
gevallen werden d°rpen geiso.eerd do°r
ui4val3wegen te blokkeren-

Op he 4 av°nd.le da4 4e züner ere in
Bandoeng werd gegeven speelde Chroe3
s4jev breedui4 lachend me 4 de andere
gasten op de gamelan- Eerder had hij
wegenB de hitte afgezien van ziin voor-
nemen op een ma3sabi.ieenkoms4 van
de Indone3i3che jeugd in Band°eng een
rede 4e h°uden- Wel sprak hii de menig-
te bij zijn aankom34 in de sted 4°e, wa»r
bi-i hii een felle aanval deed op he 4 ko-
lonialisme- Gisteren reisde hij me 4 zijn
gastheer, pres iden4 Soekarno naar D.i°k-
iakar4a, vandaag reizen de staatslieden
door naar Soerabaia-

Door de v°orzi44er van he 4 parlemen4
dr- Sarteno wer-d bekend gemaakt dat pre
mier Chroes4sjev na ziin reis naar Bali
he 4 Indonesische parlemen4 zal toespre-
ken Oorspronkelijk was he 4 plan da4
premier Chroestsjev naar he 4 presiden-
4iele palei3 in Bogor zou reizen-

Meer van Galilea
kruitvat

Ds Ver- ArabiBche Republiek heeft de
leden van de Veiligheidsraad schrifte-
lijk gewaarachuwd da4 er een einde

m°e4 komen aan de gevaarlijke tees4anc
in de gedemilitariseerde zone aan hel
meer Van Galilea, in de 3trpek waor .-'.
laa4s4e 4ijd bo43ingen ziin gewee34 tus.
Israël geschoven- De VAR schriift vel'-
sen Syriers en lsraeliers- In de brief
word 4 de 3chuld van de boringen op
der da 4 als er geen einde aan de nu
heersende 4oes4and daar word 4ggemak 4,
zii zich he 4 rech4 voorbehoud4 °m de oor
spronkelijke toes4and te herstellen.

UitstelExecutie
Chessmanverwekt

storm van protest

He4 telegram van he 4 ministerie van
Buitenland3e Zaken aa»._ gouverneur
Brown van Californie, da 4 he 4 leven van
Oryl Che3sman voorlopig heef 4 gered,
heeft een s4°rm van p'otes4 verwek 4
in de Amerikaan3e senaa4- Ook verschei-
dene Engelse en Amer:kaanse blade>>
noemen he 4 telegram een ongerech4-
vaardige inmenging in de rechtepraak-
Men is v°oral verb°lgen oVer he 4 ex-
cuus da 4 he4 telegram aanvoert v°or he4
uitstel van execu4ie, namelijk de even-
4uele vüandige demcu34ra4ie3 die pre-
sident Eisenhower bij ziJn bez°ek aan
Uruguay zou kunnen ontmoeten- Ameri-
ka' 3 grootete dagblad de New Y°rk
Daily New 3 schreef b°ven een ar4ikel
"Bevelen ui 4 Uruguay. De zaak riek4
aan alle kanten"- In4ussen heeft he4 'mi-
jnisterie gezegd da 4 he 4 bewu s4e tele-
gram maar een gewone rou4inezaak was
w*arop gouverneur Brown an4woordde:
"Als het een rou4inezaak was, waarom
hebben ze he 4 dan ges4uurd-
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Tegemoetkoming voor
Wederinrichtings

kosten
De .„afdeling Rebabili4a4ie Indische

Oorlogsslachtoffer 3 van he 4' rïijjuisterip
v*n Buitenlandse Zaken maak 4 he4 vol-
gende bekend: Een ieder die, in verbarid
met een blijvende vp*iging 4u3Sen 1

Januari 1954 W67 binnen he 4
Koninkriik„rneen 4 als Indisch oorlogs-
slachtoffer dan wel krachtens een van
de aanvullende richtlijnen aan3praak te
kunnen. maken op een tegemoe4koming
v°or weder*inrichtingsk°3ten en tev°ren
n°g nimmer een aanvraag bü de af-
delmg. Rehabilite 4ie Indische Ooorlogs-
siachteffers heef 4 ingediend, waardoor
nog geen regis4ra4ie als Indisch oorlogs-
3lat)h4olfer plaate had, word* n°g 4ot
1 _«>ril 1960' de gelegenheid geboden

zich op de hieronder vermelde wijze
te melden.
Latere aanmeldingen kunnen nie4 meer
in behandeling worden genomen en zul-
len terzijde w*den gelegd-
Aanmeldingen dienen per briefkaar4 te
w°rden gerich4 aan de afdeling Rehabili
ta4ie Indische Oorlogsslachtoffers., Hoof4s

kade 1, Den Haag, onder vermelding

van: naam voornamen (volui4) en ge-
boortedatum van he4 oor iogss_ach4offer
alsmede - ingeval he4 ooriogsBlachteffer
is overleden - van de aanvrager, plaate
en da4um van vestiging en he4 huidige
adreB-

Franse expeditie ver
moeid,

stemming goed
De expeditie Gai8seau heeft definitief

afgezien van he 4 maken van vlo44en °m
de Idenburg rivier te bereiken- Dit van-
wege de to4ale onbevaarbaarheid van de
rivier- Naar Bcha44ing is men hemels
breed nog ongeveer 20 kilometer van de
Idenburg verwijderd-
Een !V(oejoe-drager i 8 gisteren tenge-
volge van vermoeienissen en ontberingen
"verleden. Voor 22 februari i 3 opnieuw
een dropping aangevraagd ajangezien
de expedi4ie verwach4 da 4 op die datum
de Idenburg n°g nie4 zal zün bereik -Hoewel alde expedi4ie-leden merkbaar
vermoeid raken blijft de stemming goed

Geveke en Coonder elgen dak
De Firma GEVEKE die zich seder4

1955 in Ned. Nieuw-Guinea ves4igde en
to4 op heden slecht 3 een so°r4 "paying
gueat" kan4oor hield in he 4 emplacemen4
v:>.i he 4 transportbedrijf Nieuwenhuy3,
open 4 heden op he 4 Imby terrein haar
nieuwe kanteor, annex magazijn en show
room-

Het i s een juweel van een modern za-
kelijk "hoofdkwartier" vlak aan de wa-
terkan* opgeteokken, me' een Bchi44erend
ui4zich4 op de Humboldt baai, bijna 400m2ruim, wa*rvan dan 100 m2voor een
showroom i 8 uügeteokk^p-
Bü de b°uw is speciaal aandach4 be3teed
aan he 4 scheppen van een koele a4mos-
feer in de kantoorruimte, dank zü een
dubbele isola4ie in de zoldering-

Kor 4 na elven verzoch4 de heer Wage-
naar als vertegenwoordiger te Hollandia
y-'n de f:rma GEVEKE he 4 wo°rd en
~rhe43te me 4 een kort woord de 4o4stand-
k"ming van het kan4°or GEVEKE te
H°llandia waarbij hü dank bracht aan
"Hen die op zo pre4tige wijze hadden bü
gedragen 404 de bouw- In he 4 bijzonder
hrar.it hü dank aan de gouvernementele
instantie 3 en de bouwers van he 4 com-
plex, de Amsterdamse Ballast Mü aan

de vertegenwoordiger, waarvan hij daar-
£na he 4 woord gaf-
i Ir de Wi4, vertegenwoordiger van de
A.B M- maakte van deze gelegenheid ge-
bruik om als blüvende herinnering aan
de eerste steenlegging op 1 augustus 1959
de zoon van de heer Wagenaar een trof-
fel me 4 inscrip4ie te schenken-
Me 4een dronk dr°eg de heer de Wi4 he 4
gebouw daarna oVer aan de di'ecteur
van de firma GEVEKE, Ir- Goo3sen3 die
ter gelegenheid van de opening ui 4 Am-
sterdam is overgekomen-

De heer G°os3en3 schepte de achte>'-
grond van de beslissing der firma GEVE-
KE °m hier te lande tet inves4a4ie °ver
te gaan- Hij deed ui4komen da 4 de N.V
GEVEKE, nada4 de ac4iviteit dezer fir-
ma die van 1938 da4eerde, na de o°rlog
zich nog slech43 konden richten op he4
geven van service aan de °p Nieuw-
Guinea geleverde tractoren enz-, zich de
laatste iaren bij het ontplooien van de
commerciële ac4iviteiten niet afzüdig
wilde houden en me4vertrouwen de 4oe-
koms4 in di 4 land tegemoe4 zag-

Hij brach4 dank aan de firma Nieuwen
huys vo°r de geno4en gas4vrijheid in de
laatste iaren bü he 4 onderbrengen van
het eerste kanteor van GEVEKE :n -Hol-
landia-
Hij nodigde voor4s de direc4eur van Fi-
nancien mr. Baron G- W- van der Feite
ui 4 he 4 woord 404 de aanwezigen te rich-
ten- De heer van der Feite 3chetete in
een korte rede he 4 belang van de vesti-
ging van een in4erna4i°naal georgani-
seerd bedrijf in Hollandia en wee 3 °p he4
keerpun4 in de omwikkeling, van Nieuw
Guinea-
Hij moes 4 noch4han3 consteteren dat het
Nederlandse bedrijfsleven bij he 4 tot ont
wikkeling brengen van Nieuw-Guinc'1
nie4 v°oraan3tend doch herinnerde aan
de vooruiteichten welke de ac4iviteiten
van de internationale in4resse bij
mijnbouw etc- voor dit land hebben-
He 4gouvernemen4 ach 4 het van he 4 groo4
s4e belang da 4parMkuliere werknemer3

gaan werken voor de openlegging van
het land-
De gasten waaronder wij ZE- de Gouver
neur de direc4euren nan alle dien3ten en
vele marine aute4ireiten opmerkten wer-
den daarna in de gelegenheid ge3teld hel
gebouw en de magazünen te bezichtigen-

Sovjet dichters willen
hun vergunningen
terug

Zeven boze dichters ui 4 de Oekraine
beklaagden zich da 4 de Sovje4 bureau-
C'a4ie hun vergunningen heef 4 afgeno-
men- De dichters beschuldigen da 4 de
kleinzielige bureaucra4ischo boekhouding
van he4 land, hun auteursrechten 3teclt
He 4 schijn 4 da4 de bureaucraten geen
een 4 willm betelen voor cc. gedich4 da 4
nie4 rijmt.

De leider van he 4 zevental is Maxim
Rylsky, een der beroemste jongere Rus-
sische dichters, een candidaa4 voor de
Lenin-prij3. Hij beweer 4 da 4 "teiebelcon-
teole" hen hun dichters-vergunning ont-
houd 4.

De moeilijkheden begonnen ongeveer
5 jaar geleden, in Mei 1955 teen kame-
raad Belozub, de minister van cultuur
van de Oekraine een beslui4 uüvaardig-
de waarin vrije verzen en teonverzen
veroordeeld werden- He4 besluit bepaal-
de verder da 4 deze schrijverij geen ware
dichHcuns4 Was, en de üi4gevers nie4 ver-
plich4 waren deze verzen te honoreren,
waardoor ook de auteursrechten op vroe

ger gepubliceerde verzen vervielen- Bu-
reaucraat Belozub decteteerde da 4 al-
leen stendaardversvoeten en stendaard
rijm moch4 gedlasiliceerd worden als
dich4kuns4-

De zeven boze dichters merk4en da 4
ze door di 4 be3luit in vijf jaar geen kan 3
gezien hadden om ook maal' een versje
4e verkopen- Daarbij hielden de uitge-
vers ook hun auteursrechten van onge-
rijmde versjes over de vorige jaren in.
De rechtezalen in de Oekraine werden
oversteoomd me 4klachteaken over onbe-
tealde auteursrechten en beslisten ten
gunste van de dichters. De hogere ge-
rech4shoven stenden aan de zijde vande ui4gevers. Di 4 kwam hoofdzakelijk
omda4 de hogere rec hters teen zij hoger
beroepsaaken betreffende auteursrech-ten kregen te behandelen, voor "tech-
nisch" advies zich te 4 kameraad Belo-
zub wendden, die momenteel de groot-
ste ui4geverij in de Oekraine dirigeer4en daarom bij het hoger beroep inzakeauteursrechten he 4 mees 4 te verliezenheef - Belozub die zijn gezag on4leen4
aan he 4 fei4 dat hij vroeger ministervan cultuur was, is weer begonnen me 4te beweren da 4 een gedich4 pas een ge-
dich4 is al 3 he 4 rijm -Rylsky en zijn collega's verdedigen
de "eerlijke werkers in de Sovjet dich4-kuns4" en merken op da 4 wanneer deRussische culteur al4üd in handen vanmensen ais de bureaucraat Belozubwas gewees4 er nooi4 grote Russischedichters geweest zouden zijn- In allegeval, zo zeiden ze, zit er geen riim ofreden in waarom de dichter 3 nie4 voorhun werk beteald zouden krijgen.

Uit welke stot de palneet
Jupiter gevormd is
Het vermoeden bestaat da 4 de grote

planeet Jupiter me 4een diameter van 11maal de aarde, bestaat uit de kernstofwaaruit he 4 heelal i* opgebouwd, nï-'een vloeibare samenstelling van wa4er-s4of en helium, de 4wee lichtete elemen-
4en die bes4aan.

De bovenlagen van de Jupiter-atenos.
feer, de enige die open staain voor di-recte observatie, kunnerj me 4 zekerheid
worden geconsteteerd in hoofdzaak tebestean ui 4 een mengsel van deze 4wee
gasten, zo meldt een rappor 4 van deastronomen van he 4 Carnegie ins4i4uu4
te Washington-

He 4 mengsel is teteal anders dan delucht der aarde- De stef die he 4 mense-
lijk leven mogelijk maak 4, nl- zuurstof
is geheel afwezig, evenmin i 3 he 4 zwarestikstef te onderkennen-

De asteonomen vermoeden da 4 in degehele reusach4ige massa', zich niete an-ders bevindt dan waters4of en heliumgas
in verschillende graden van moleculaire
dich4heid-

De atmosfeer om de planeet is hon-
derden mijlen diep, terwj.i de druk tee
neemt bü doordringen in de diepte, te 4
men tenslotte een pun4 bereik 4 waar he4
gas vloeibaar word - Zo kan dus deze
grootete satelliet van de zon doorprik4
worden al 3 een zee van vloeibaar wa-
terstof, die vermoedelük een diepte
heeft van duizenden miilen °f meer.

Bü gr°tere diepte krijg 4 di 4 vloeibaar
gas de dichtheid van een soort moes.
word 4 vervolgens een amorphe ma.sa
om 4en3lotte in een metallieke kern te
verharden- Z° z°u dus he 4 gr9_o4s4e deel
van he 4 betrekkelijk kleine hart Van de-
ze planeet bestaan uit een «oort metel-



Het westen overlegt
over ontwapening

Gedelegeerden van Amerika, Cana-,
da, Engeland, Frankrijk en Italie hebben
de afgelopen 4ien dagen °verleg gepleegd
over de ontwapeningsvoorstellen die zul
len worden voorgelegd aan de commu-
nistische landen. De on4wapeningsbe-
sprekingen Du88en he 4 weste_i en het
Sovletbiok beginnen op 15 maart in Ge-
neve- Ailhoeiwtel he 1 westelük overleg
nog niet is voltooid, zijn toch belang-
rijke vorderingen gemaak4- In Londen
of Parus zal aan he 4 westelük »nlwa-
peningsplan de laa4ste hand worden ge-
legd-

Lady Mountbatien
overleden

Terwül het hele Gemenebest zich ver
heugt in de geboorte van, de 3ong_t_)
telg van het Huis Windsor, i 3 di* in
rouw gedompeld do°r he 4 plotselinge
overlijden van Lady Mountba44en, de
ech4gen°te van, de admiraal der Engel-
se vl°o4 en oom van koningin Elizabe4h
en prin3 Philip, lord Moun4ba44en.
Lady M°un4ba4ten die voor he 4 Rode
Kruis in Noord-Borneo was is za4erdag-
av°nd in haar slaap overleden- Zij is
58 iaar oud-

Russen soepel in
kwestie Berlijn

De Sovie4-Unie is bereid een minder
84arre houding aan te nemen ten aan-
zien van de Berlijnse kwes4ie- Een wo°rd
voerder Van de Russische ambassade
in o°s4-Berlün heeft in een interview
me4 het Westduitse persbureau DPA
gezegd dal zijn iand een aceoord °ver
deze kwestie mogelük ach 4 zonder da4
Berlün een gedemili4ariseerde vrüe
s4ad word - Deze oplossing v°or Berlijn
die de Sovle4 Unie'4o4 dusver heef 4 v°or
gestaan, noemde de woordvoerder n°g
al4Üd de beste. Hij legde er de nadruk
op dat er op basis van westelüke tegen-
voorstellen zeker een andere c°mpromis
oplossing kan worden gevonden- De
woordvoerder zei dat zon aceoord reke-
ning diende te houden met de histo-
rische banden tussen West-Berlijn en
West-Duitsland-

Gespierde taal op

Formosa
President Tsiang Kai-Bhek van Natio

nalistisch China heeft gisteren zijn ne-
derige verontschuldigingen aan het par-
lement aangeboden omdat hü, zoals hij
zei er n°_g steed3 niet voor had gezorgd
dat hel Chinese vasteland her°verd was

TB3ang zei dat hij zich aan het par-
lement overgaf 0m gestraft te worden-
Daarna verzekerde hü da 4 de militaire
voorbereidingep vo°r de verovering van
het vasteland verder gekomen waren
dan o°it en da4een aanval zal w°rden
ingezet zodra de tUd daarvoor rijp wa -Aan het eind van zün bete°g werd
Tsjang Kai-shek uitbundig toegejuicht.

Mr. Bot in Amerika

Staatssecretaris Bot js aangekomen in
Washingten- V°orda4 hü 4erugkeert naar
Nederland zal hij in de Amerikaanse
hoofstad besprekingen voeren me 4 enke-
le p°li4ici van het Stetfe Departmen4-
Tijdens een 4ussenlanding in San Fran-
cisCo stond de staatS secre4aris een aan-
tal Journalisten te woord en vertelde
hun °ver zün reis d°or Nieuw Guinea-

In Washington verteldJe stea'ssecre-

Nieuws uit Seroei:
Einde van de electricteits

perikelen
Naar wu vernemen bestaa4 er een

goede kan 3, da 4Seroei binnen afzien-
bare tfjd van de problemen, welke de
elec4ricitei43-voorziening reeds iaren °p
lever 4, verlost zaj WOrden-

Sedert enige Jaren word 4 de "kote"
van electeicitei4 voorzien door 4wee unite
van resp. 6,5 en 14,5 KVA, die in ex-
ploiteMe zün bij een Chine3e onderne-
mer. Aangezien deze unit 3 echter nie4
voldoende steoom leveren, is elke afne-
mer geran43oeneerd, waarbü nog kom 4
da 4 een kwar4 van de gemeente 3teoom
van 110 v°lt, driekwar4 ech4er stroomvan 220 v°l4 on4vang4-

De beide units zijn reeds meer dan
10 jaar oud en vertonen sedel'4 enige
4ijd 3teed3 meer gebrekenl-

De opname-capacitei4 van Seroei is
echter te klein om een zuivere gouver-
nemen4s-vo°rziening in h^4 levfcn -|)e
roepen- De overheid zou dan nl. gezien
he 4 be3taande terief op andere plaa4sen,
nie4 meer dan f- 0,04 a f. 0,05 per wat 4
mogen berekenen, he4geen een volko-
men onrendabele exploite4ie zou ople-
veren-

De Chinese ondernemer, die de bes4aan
de uni43 exploi4eert overweeg 4 4han3
zeer serieus deze te vervangen| dobr
een nieuwe uni4 me 4 een vermogen van
45 KVA, meer dan he 4 dubbele dus van
de huidige 4wee.

Uiteraard zal hü 4rachten de exploi-
4a4ie rendabel 4e maken en de verwach-
ting beste34 da 4hij het terief daarom
op circa f- 0,09 per wa44 zal vas4s4ellen
he4geen een cent beneden he 4 huidige,
doch n°g al4üd belangrük boven de ta-
rieven van goufvernemeni4s-cen4raleE
(f- 0,04 a f. 0,05) lig -

Een moeilijkheid i 3 n°g gelegen in de
duur van de te verlenen concessie-
De beteokken ondernemer, ach 4 deze op-

taris 801 van de nadruk die er wordt
gelegd °p de opleiding van de Papoea'3
°m verantwoordelijke be3tuur3func4ies 4e
kunnen overnemen. Hü zei da4di4 werd
gedaan °m het v°lk de mogelijkheid te
schenken hun teekoms4 zo spoedig mo-
gelijk zelve te kunnen laten bepalen-
Mr- 804 zei vo°r4s da 4 4han3 een derde
van de gouvernementsambtenaren Papoe
a's waren- Van de 65 BesteursaSsistenten
zün er 35 landskinderen-

De s4aa43secretaris zei da4de regering
z°veel al 3 m°gelük i 3 Papoea amb4enaren
bezoeken laat brengen aan het Austra-
lische deel van Nieuw Guinea om hen
de gelijkheid van de Fapoéavo-lkeji te
la4en zien'

De defensie van he 4 Nederlandse ge-

bied besprekende zei mr. B°t da4Aus4ra
lic he 4 voordeel van het SEATO ver-
bond heef 4 bij de verdediging van Pa-
pua en New Guinea-
Een dergelüke interna4ionaal verdrag be
steat niet om Nederlands Nieuw Guinea
te beschermen-

ze 4n-1- alleen vei-an4wo°rd, indien hem
een cences3ie voor de duur van minimaal
15 jaar, me 4 ui43lui4ing van anderen, verleend word -Een dienovereenkomstige aanvraag
is enige maanden geleden bij de Di-recteur van Verkeer en Energie inge-
diend.
Uiteraard is een Uni4 me 4vermogen v?ia45 KVA gepland v°or een grotere ver-bruik-capacitei4 dan de huidige- Aange-
nomen mag evenwel worden dat de ge-
meente Seroei zich in de eerstkomendeteren nog vrij flink zal uitbreiden, waar
door de exploi4an4 bü he 4 bovengenoem-
de terief inderdaad meen 4 rendabel tekunnen werken-

He4 wachten is 4hans op an4woor d op
de concessieaanvrage ui 4 Hollandia-
Naar verluid 4 zou een monopolie-positie
voor de duur van 15 -jaar v°°r V& S
nie4 geheel accep4abel zijn-
Moch4 evenwel te4 een ace oord kunnenworden gekomen, dan zal impor 4 enplaa4sing van de gedachte unit vlo4 plaa43kunnen vinden en zo u Seroei, gezien deenorme capacitei4 van deze nieuwe ënêr-gie-bten, voor iange 4üd ui4 de zorgen
zijn, zeer te4 opiuc h4ing van de velen.die thans '3 avond3 plo4seling te4 de Pe-teomax worden veroordeeld doorda4 destroom weer een3 uitval4.

Zware sneeuwval in
Canada

De Noordelijke Ver_ S4a4en en Croa-
da hebben bi44er te lüden van een ab-
normaal zware sneeuwval- In Cana_(a
zün zes en in de Ver- Steflen mins4ens
achttien men3en do°r de ko_i °m he 4
leven gfljkomen. In beide landen is on
sqmmige plaa4sen he 4 verkeer geheel

on4wrich4- Treinen zijn uren te laa4 entellaze au4omobilistlen zi44en langs dehoofdwegen opgesloten in hun cabinewachtend op de enorme sneeuwploegendie hun moeten koimen bevrijden- Ookzün in beide landen vele 3ch°len ge-sloten omda4 de kinderen nie4 d«or he 4dikke pafc sneeu w heen kunnen Deweerkundige sta4ions hebben voor n°gmeer zware sneeuwstormen gewaar-schuwd-

Eomaanslaen in
Spanje

De Spaanse poütie heef 4 volgens be-4rouwbare kringen in Madrid een grootaantai arres4a4ie3 verricht na de bomaanslagen van de afgelopen dagen- Ookzou zü een hoeveelheid bommen heb-ben on4dekt in de buur 4van he 4Pradomuseum- He 4 aan4al arre3tan4en bedraag4naar schatting meer dan honderd-
Van officiële zijde i3 de veran4woor-

delükheid voor deze aanslagen op ver-
schillende schouders geschoven- In een
regeringsverklaring krügt een geheime
organi3a4ie die rechtsreeks met Mos-
kou in verbinding zou staan de schuld.
Van de kant van de politie w°rd4 echter
gesproken van 4erroristen die in ver-
binding zouden staan me 4 Spaanse bal-
lingen op Cuba-

Griep in Europa

In vele landen van Eur°pa heerst griep
op grote schaal-" Vooral in Frankrijk
houd 4 de besmetting, die overigens yrü
onschuldig is, nogal aan. De griepepi-
demie is langzamerhand 4ot Nederland
doorgedrongen et\ heef 4 ook hier een
goedaardig ikarakter. maar nergens is
de epidemie zo groo4 als in Hamburg-
Daar liggen 180 000 menden 4ë bed,''of
moeten 4hui3blijven- Een tiende déêlvan
de hele bev°lking is daar -ziek-



WATERSTAATSDIENST.

He 4 Hoofd van de Residentie Waterstaats
diens 4 te Hollandia maak 4hierbü bekend
da 4 op woensdag 2 maar 4 1960 om 1000
uur züner kantere openbaar zal wor-
den aanbesteed:
a) "He4 asfalteren van de wegen in de
Hemelpoort nje4 bijkomende werken"
b) "De asfaltering van binnenwegen in
de Zuidwijk me4bükomende werken"
Bestek en tekeningen zün yanaf heden
verkrijgbaar bij de Administratie van de
R.W-D- tegen beuling van f- 5,— per
stel-
Aanwüzing zal plaate vinden °p zaterdag
27 februari a. s. om 0800 uur °p he 4 kan-
toor van de R-W.D-

liekewaterstof.
He 4 is m°eilük om zich een beeld te

vormen van metellieke waterstof- He4

steat wel vas4 da 4 he4 lichter i» dan
de lichtete kurk en da 4 he 4 ;n de ludhli
onzer aarde z°u gaan zweven.

Men neem 4 aan d,a* deze reusach 4ige
planee4 zich n°g in een betirekkeli)'._
i'ug stadium van evolutie bevind 4, on-
geveer half weg in he 4 wording3proces
tussen aarde en zon, zo drukte een
as4ronoom zich ui 4. Verm°edelük bezi4
de planeet n°g een soor4 hi44e van zich
zelf, door de aanwezigheid van gewel-
dige hi4te in de kern-

Gemeend wordt da 4 de drie andere
plane4en, Uranus, Sa4urnus en Nep4u-
nuB zich o ngeveer in dezelfde teestend
bevinden als Jupiter, maar in een meer
gevorderd stadium- Wa 4 de negenmaneu
van Jupi4er aangaa4, vier hiervan heb-
ben ongeveer dezelfde afme4ingen als
de aardse maan- Waarschünlijk is, vol-
gens de asteonomen, da 4ze van dezelfde
hoedanighejd zün als de massa van Ju-
piter. Oorspronkelijk vormden zü een
geheel me 4 de planee4, doch werden el'
vermoedelijk d°or een of andere cosrMs
che catesteophe afgescheurd- Een dsxe?
manen wen4el4 zich me 4 de enorme snel-
heid van 1000 mülen per minuu4 om
haar as-

Laatste Nieuws

Door hongergedreven Indonesiers
infiltreren in Hieuw-Guinea

De Nederlandse regering heef4 duide-
lijk gemaak4 da 4 zij geen enkele veran4-
w°ordelükheid aanvaard4 v°or Indone-
sische gezinnen die verm°edelük d°or
honger gedreven van hun woonpiaa4seo
in de Indonesische Archipel oversteken
naar Nederlands Nieuw-Gumea.
In een communipué da 4 in Den Haag
wed gepubliceerd word 4 gezegd dat

sind3 11 februari op de We3tku3t van,
Nieüw-Guinea tientallen prauwen zijn

geland me 4 bewoners ui 4 a a__grenBend
Indonesische gebied-
De reden moe 4 worden gezoch4 in de
chaoM'che ec°nomi3che locs4and in he 4
woongebied van deze men3en.

Het communiqué zeg 4 verder dat aan
de binnenkomst geen medewerking °f
4oes4emming word 4 verleend-

Uitvallers der Franse
expeditie naar

Hollanda
Verwacht wordt dat de expeditie Gais-

'eau maandag of dinBdag van de volgen-
de week de Idenburg-rivier zal hebb: n
bereik - Zodra de expeditie bü de rivier
zal zün gearriveerd, zuUen vijf leden,
do°r een Beaver-vliegtuig wo'den opge-
haald en naar Hollandia worden ge-
brach4- Deze vijf expedüie-leden zijn de
adm!nis4ratief ambtenaar J- Sneep, de
heren T. Saulnier, Sar4l"e, Delloye en
een ziekendrager De heer Sneep heef 4
vermoedelük geelzuch4, de ziekendrager>
die een abces in he 4 dijbeen heef 4, zal
in een ziekenhuis worden opgen°mrn-
Dl if "vorige leden die naar Hollandia
terugkeren Wnen verschünselen van ver-
moeidheid-

Stijging cacaoverbruik

Dp s,a4i3ti3che commissie van de stedip
gr°ep caca° va n de voedsel en landbouw
°rgani3a4ie bij de Verenigde Na4ies "F
A-O" heef 4 een aanzienlüke stijging v°or
speld van he 4 cacao verbru;k, wegen 9
de prijsdaling op de cacaomark4 in 1959.

In he 4 lopend kalenderjaar zullen naar
verwachting 886000 ten ruwe cac«obonen
w°rden verwerk 4 of 54000 ton meer-
In he 4 oogstjaar '59- '60 is de wereldpro-
ductie van cacaobonen me 4 naar scha4-
4ing 80-000 4on gestegen te 4 980000 me-
trieke ton-

DE VER ARABISCHE REPUBLIEK
OP APEGAPEN

He 4 gaa4 helemaal nie4 bes 4 me 4 de
VAR van Na3ser- Ze zi4 geheel op de
klippen en kan snel ineensterten-
Aan Vemen heeft Na3ser gevraagd hoe
he 4 stea4, me 4 he 4 Üdmaa^chep van he*
land He 4 z°u anders betel' zün voor
Vemen om maar ut de bond te teeden.
De facte i 3 di 4 lidmaa4schap van Vemen
no°i4 ie4s anders gewees4 dan "op pa-
pier"-

De wanteouwige oude Imam heef 4
3teeds de aandrang van Nas3er voor mi-
li4aire samenwerking en economische >n-
tegra4ie weerstaan.

Toen de Imam enige maaiden terug
ui 4 Europa terugkeerde merkte hij da4
de Egyp4ische muitere mi3sie ui 4 een
stel scharrelaars be3tond en h ll s4uurde
ze promp4 he 4 land ui - Verder bechul-
digde hij Na3ser ervan da 4 hij stam-
men in he 4 noorden tet oproer aange-
ze4 had-

Me 4 een ander lid der VAR, nl- Syrië
verkeert Nasser in open conflic4, terwül
nu Jordanie zich eveneenB tegen de
Egyptische dicteer ges4eld heef - He 4
gaa4 Nas3er nie4 voor de wind me 4 zijn
ideaal om alle Islamieten kissen A4lan-
lan4i3che Oceaan en Perzische G°lf in
een hech4e band te "meden- Me 4 onwil-
lige honden is he 4 slech4 hazen vangen.

Indon. vertegenwoordiger ontkent vlootbasisop Ambon
Naar aanleiding van he 4 bezoek van de

Sovjet premier aan Indonesië heeft een
woordvoerder van de Indonesische di-
plomatieke vertegenwoordiging in Den
Haag meegedeeld dat in hel voorgeno-
men programma de s4ad Ambon nie4 is
opgenomen, maar da4 de Sovie4 minister
van Buitenlandse Zaken, Andrei Gr°-
mik°, Amh°n zal bezoeken-
In ac v°orgenon_en oesprekingen zal he 4
probleem van een militaire ba3is niel te 1'
sprake komen aangezien IndoneBie geen
in4eies3e heef 4 in de militaire baseB van
welke zijde ook, aldus deze woordvoer-
der, die hieraan 4oevoegde da4 he 4 de be-
doeling is in Ambon een Ocean°grafisch
in34ituu4 in 4e rich4en me 4 financiele
3teun ad 5 miüoen dollar van de Sovjet-
Unie-

TOKO "LIEM" Ajapo-straat Holl-Binnen
heef 4 zoluiB4 ontVangen: coupcns4°f: da-
messchoenen made in Holland: meis_es
blouseB-
-,1
VERANTWOORDING INZAMELING

t-b-v- SPIJTOPTANTEN-

Mr- E V-F- Belinfante f. 200—
s v ft.»* f- 703,50

EGW P°r 4ier f- 100,—

W.E-A- v- Damme & Co f- 100 —
K-M-J- Aipas*» f 25,—

Tante Oen f- 20,—

Salamon f- 10,—

Verloren: steekas v.e Fiat 600, omgeving
H-B.S—Kloofkamp Terug 4e bezorgen
tegen beloning: Hr- Carli — Kloofkamp

Ve«'lore'.: drie briekies me 4 negatieven-
Terug te bezorgen J-H- v d- Berg, Bevnl -klngs V°orlich4ing, 4el- 304 dok 11.

TE KOOP GEVRAAGD: een zomerman-
tel m«a4 40- Tel- Hla 30

EDO vertoont hedenavond "HOTEL SA-
HARA"

filmprogramma
REK vertoont op 22 en 23 febr-
"SOMBERS B 52", met Natalie Wood en
Karl Maldt-n. Een film v°l »pannende
momenten-

Hollandia-Binnen op 22-2
"ARTISTB AND MODELS"

23-2 "RANCH DER VERVLOEKTEN"-

ORIËNT THEATER verteon4 heden 22-2
en ntorgen 23-2 "STERKER DAN DE
NAOHT" me 4 Wilhelm Koch-Hoo ge,
Hfelga Göring en Kurt Oligmüller Een
zeer b°eiende spionagefilm uit de dagen
van Hitler's regiem- Twee uren zult u
in inten»e spanning zitten-
Sen4ani morgen 23-2 "BEACHHEAD"
Me4 Toni Curti8, Frank LvoeJoy en Mary
Murphy.
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