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Duitsland wil militaire depots in Spanje
Engelse en Amerikaanse reacties

onvriendelijk
De West Duitse regering heeft toegege

ven dat ziJ e 1na»r streeft in Sp»nie mi-
litaire depots aanteleggen.
Gisteren waren deze plannen al ont-
huld d°or een woordvoerder v»n de Brit
;. i geimg-
V°lgens een vandaag in B°nn uitgegeven
verklaring zoek' men in Spanje geen ra-
k<-'bases of oefen'e'reinen, maai alleeii
"piiagplaatsen.
Gezegd werd da1 overleg over dergelüke
faciliteiten al gaande is met F'ankriJk,
België- Denemarken en Nederland-
Aangenomen woldt da' B°nn deze wa-

pendepots in het buitenland wenst voor
ue' geval Duitsland bij een a anval zou
worden bezet-

In Engeland en Amerika heeft msn op
de Duitse plannen om in Franco's Span-
je depots te vestigen onvriendelijk gerea
gee'd- De Washington Post meewt dat
Bonn in het geheim streefl naar een
militair aceoord met Madrid en dat hel

wel degelük gaa> »m 'aketbases en "plei
dingscentra.
Hei blad acht dit voor het westen een
groot gevaar.

Ghroestsjeu en Soekarno confereren op Bali
Geschil Chinese handelaars ep tapijt

Pre'idsn 1 Soek«fno z«l in de loop van
april een bez°ek brengen aan Irak. Hü
ie daartoe uitgenodigd door de premier
v»n Irak generaal Kassenv

Premier Chr°estslev kondigde in S°e-
iabaia de opening aan van een univer-
siteit ia Mosk°U vool' Aite''nationaie

vriend£jhap
Zij is bedoeld voor «tudenten uil de hele
wereld, maar vooral v°or die «i* onder-
ontwikkelde landen-

President Süekarn° heeft jn Soel'abaia
meegedeeld dat het bezoek van premier
ChroestsJev binnenkort door verschillen-
de staatslieden zal w°rden gevolgd-
Achtereenvolgen» worden verwacht de
presidenten van P°len- de Ver- Arabische
Republiek, Brazilië- Turktie en Mexico.

Op Bali begonnen gisteren de Indone-
sische president S°ekarno en de Russi-
sche premie* Chroe»t»jev hun. driedaagse
besprekingen. Waarnemers menen dat het
vooral z"l gaan over uitbreiding van de
Russische hulp aan Indonesië en het ge-
schil tussen Dlakarta en Peking over

de Chinese handelaars.
De Indonesische premier en minüstel'
v■■n Kinancien, Djuanda- w°heh cli 1 ■ \r_r
leg bij, evenals de ministers van Buiten-
landse Zaken van beide landen, S°e-
bandrio en Grornikc- Soeba>ndrio heeft
gezegd dat hel Balinese overleg maar
voorbereidend is- He4 zal la4er worden
vol'ooid in Bogor op Java-

Op B*ll werd Chr»estslev begr°et do-»1
een gr°ot aantal Balinese schor.sn- i';:
hem onder bloeien bedolven-

De Russische premier zag el' vermoe;d
uit en leed kennelilk onder de intense
hi"f. J-Tot oorspronkelijk v;' *'-".-■ ffi'i-
programma is daar°m sterk ingekrompen
Z°wel Chr°pstsj«v als Soekarno zullen
de dl'ie dagen op Bali benutten om. uit
<$ rusten van de venm°eienissen van de
afgelopen dagen-
■■> . nu ~ |.r.iitr,.- tn-sepfioor ook bespre-
kingen voeren ter voorbereiding van het
overleg da 1 vrijdag begint in Bogor het
yroegere Buitenzorg-

\

Ausir. N.Guinea schrijn leningen uit
Inschrijvingen daar Papoea’s

Een nieuwe fa»e is ingetreden in de
ontwikkeling van Pa(pua-New Guiinea,
bij de a«nn»me van een wet welke hel
bestuur de bevoegdheid geeft leningen

uit te "chrtfven De eerste uitgifte vo°r
een lening voor de electrische ontwik-
keling van het territorium V* een be-
drag van 850000 gulden is goedgekeurd.

Het ligt in de bedoeling het Papoea-

v°lk »an te moedigen °p de leningen in
te schrüven- De opbrengst van de oog-
sten del' autochtonen wo*den over de
1958-1959 periode °p meer dan 3 mil-
joen p°nd geschat. De autochtonen heb-
ben weinig aan dit geld en het ZOu wen-
selijk ziJn dit geld bij <fi productie van
het gebied in te schakelen-

Pres. Elsenhouwer

President Eisenhower vertrek* over
enkele u'en van Puerk) Rico naar B'a-zilie waar hij zal aankomen in de toe-komstige hoofdstad Brazilia. De Brazi-liaanse regering zal zich over tWee maahden in deze stad vestigen die in hetoerwoud ligt op ongeveer 900 kilometervan Rio de Janeiro.

Eisenhower en de BraZiijaanse ple^_dent Kubitschek zullen er toeSprah:enhouden voor de duizenden arbeider-,
dis de stad bouwen met hun families-Ook zal Eisenhower er de eerst e steenleggen voor de Amerikaanse ambassadeMorgen gaan beide presidentan dan naarRio waar het bezoek officieel begint.

President Eisenhower bliift twee we-ken in Zuid-Amerika- Na Brazilië gaat
hij ook naar Argentinië, Chili en Uru-guay- Hij* word' vergezeld) dloor ziJnbroer doctor Milton Eisenhower en de
Amerikaanse minister Herter vari Bui-tenlandse Zaken.

Handels verdrag
Benelux en Spanje

In Madrid zjin onderhandelingen be-
gonnen tussen de Beneluxlanden en Span
ie over he 4 «luiten van een handels*c-
coord- De Nederlandse gr°ep binnen de
Beneluxdelegatie staat onder leiding. v"»n
de heer Insinger, adjunct-directeur v'»n

■'■ i I k! i-ngen " ii het n -nisterie van Economi3che Zaken- De he-
le Beneluxgroep werkt onder leiding
van een Belg, de heer Lots van hel mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken in bui-
tenlandse Handel in BruSßel-
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Tweede zitting Streekraad
Blak-Noemtoor

BELANGRIJKEAGENDA
De in november 3-1- geïnstalleerde, °p

d«mocratische wijze verkazen Streek-
raad Biak-Noemfoor zal van 26 febru-
ari tot en met 3 maart as- wederom
bijeenkomeni ter behandeling van een
zeel' interessante en belangriJke agenda.
Z" is een van de eerste te behandelen
punten de

VOERTAAL OP DORPSSCHOLEN
Het feit ; da*-,dit pun4 op verz°ek van

een van de leden zelf °p de agehda i 9
gekomen, bewust dat aangaande deze
kwestie iets leeft onder de Papoea's
zelf. Men constateert n-1- met een zekere
bezorgdheid °p Biak, dat er een kans
bestaat, dat dg piakker« hun- tot dusver
vooraanstaande, plaats in de samenleving
van dit irnd op langere ter mün verlie-
zen- In dit verband wüst men dan bv-
op de Baliem en de Wisselmeren, waar
in bepaalde streken de kinderen op de
dorpsscholen al in het Nede'lands wor-
den onderwezen hetgeen hen een be-
voorrechte positie z°u kunnen verschaf-
ten. Het streekraad-lid D- Wambraw,
zelf LSB-onderwijze''- heeft staatssecre-
taris Bot er verder recent reed», op ge-
wezen, dat zeer veel kennis van het
Nederlands bij de jonge, pa» afgestudeer
de Pap°ea-onderwi-izers verloren gaat,
Oooïdat zij na hel verlaten van de op-
leidingsschool hun verworven kennis in
dit opzicht niet kwüt kunnen-
Km de behandeling van dit agendapunt
is geen schriftelijke voorbereiding voor-
af gega»n; liel zal du 3 een volkome.i
"open" bespreking worden- die wellicht
in een advies aan de bevoegde mstan-
ties zal reBulteren

MAS KAWIN (Bruidschat)

Het js algemeen bekend dat de bruid-
schat de laatste Jaren vaak tot een on-
zinnige hoogte opgedreven word 1- me*
name in econ°misch meer welvarende
streken en v°or personen, die in vaste
overheidsdienst ziJn- De gedachten van
de Raad gaan nu waarschünlijk niet z o

zeer in de richting van afschaff.ng van
deze bruidsschat als wel in die van een
zekere normalisatie of regulering- Men
zal dus waarschijnlijk nagaan in hoe-
verre het .mogelük is hier ordenend en
vooral nivellerend op te treden- Zo heeft

■■ on v*n de leden reeds de gedachte ge-
opperd van een progressieve belasting.
In welk "advies deze bespreking echter
zal uitimonden, is tnana nog een geheel
open vraag, mede omdat inzake dit agen
dapunt ook geen schriftelijke voorbe-
reiding plaata gehad heeft-

REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN REGE-
LING

Aan de Raad zal een ontwerp-regle-
ment ter vasttelling van de reis- en ve1-

Wijfskostenvergoeding van de leden aan
geboden worden. Teven3 zal men een
zittingsgeld vaststellen-
KSB-PROGRAMMA- VOOR DE SCHOU
TEN EILANDEN

Z^al* bekend, ziJn de Schouten-eilan-
den thans verdeeld in 18 d°rpa gemeen-
schappen- Men wil nu aan de Sftreek-
faad in °vel'weging gevui na te gaan
of in (elk v»n deze 18 gemeenschappen

eerlang onder verantwoordelijkheid van
de Streekraad een kinder*terftebe9trii-
dingscentrum opgericht kan worden- aan
elk waarvan dan één of meerde<re d°or
DVG opgeleide kamp°ngverzorgsters ver
bonden zouden kunnen worden- Dit vo°r
stel, dat voortgekomen is uit DVG-krin-
gen, is aan anc leden toegezonden, zo-
dat serieuze bestudering vooraf mogelijk
word 4. De consequenties van dit voor-
stel ziJn vr,ij ingrijpend: & Streekraad
zou dus niet aiiggn voor de b°uw van}
de bovenbedoelde centra moeten zor-
gen- d°ch ook zouden de daaraan te ver-
binden kampongvferzorgsters of KSB-
meisJes do°r de Ra ad gesalarieerd moe-
ten worden-

MILIEUSANERINGSPROJEKT BLAK

De Wereldgezondheidsorganisatie WH
O, de UNICEF en het Gouvernement
starten di{ jaar me' een müieusanering*
proJect in 13 dorp:n van de Schouten-
eilanden- Dit project dat o-a- een ver-
beterde afvoer van faccalien. een begin
van waterleiding e'j. "ir.vat is bedoeld
als proef. Slaag! de pc°ct echter, dan
zou overw°gen kunnen worden of uit-
breiding mogeli.ik is .De Streekraad
word 4 daarom nu reed^ verz°cht advies
te geven aangaande de vraag of onbe-
zoldigde werkkrachten ter beschikking
gesteld zullen kunnen worden en °f n"
reed» een bepaald fonds gevormd kan
worden ter financiering van deze even-
tuele uitbreiding-

LEERLINGEN-AANTAL DORPSSCHO-
LEN

V°lgens de wet komt de oprichting en
hè 4 onderhoud vn de dorpssch°olgje-
bouwen ten laste van de dorpsgemeen-
schap zelf-. Zo is het tot dusver ook al-
üW gegaan. Voor het gebied Biaik-Nomïi
foor is deze taak echter uitdrukkelMk
overgedragen aan de Streekraad- Een
commissie- op de eerste zitting van de
Streekraad samengesteld, heeft zich on-
dertussen bezig geh°uden met het on _
maken van een urgentie-lijst van nimiu
op le richten doipsscholen. Men is zich
tijdens deze arbeid gaan realiseren, dat
op elke dorpsscho°l wel een. kleine1'

of groter aantal (een percentage is hier-
voor niet aan te geven) kinderen voor-
komt, dat niet één keer duobleert, ma|r
2, 3, Ja zelfs 4 keer- Ma-w. er ziJn f|sn
aantal kindeen die over de 3-jaripJe
dorpsschool niet minder dan 5, 6 of 7
jaar doen. Trekt men deze kinderen van
het leerlingen-potentieel af. dan is het
mogeliJk dat men in sommige gevallen
met p Pn keinere school zal kunnen vr>l-
staan- Dat is uiteraard voo 1" de ftnan-
cien van de Streekraad belangrük- Men
wil zich derhalve gedurende deze rit-
ting van de Streekraad beraden over de
vra»g °f hef- »antal leerlingen van de
dorpssch°len eruggebraeht kan worden
d-m.v- verwijdering van hen. die langer
dan 4 jaar jn de schoolbanken hebben
gezeten- Met veel belangstelling mag het
advies, dat jnzake deze kwestie uit-
gebracht zal worden, te gemoetgezien

KLAPPER VERORDENING
Fpn rm*'i,f!!vi':'i'ii'-Hi'if!i'i 1.-.-.-H-. '-.

klapperteelt z*l eveneens gedurende

deze zitting aan de orde komen. Voor-
gesteld word* jn deze verordening d«
verplichting op te nemen- dat elke klap
pertuin tenminste een keer per kwar-taal door eigenaar of gebruiker schoon-gehouden wordt- Verder zijn hierin re-gels inzake de beplating en 'de plant-
dichtheid opgenomenl-

RESULTAAT EERSTE ZITTING
Op verzoek van de Streekraad heeftde Gouverneur inmiddels een Beslui»uitgevaardigd, waarbi.j de Schouten-ei-landen "drooggelegd" ziJn, r-c. het be-reiden en tappen van sa goWer (palmwün)verboden is- Men mag dit ajg een ver.heugende maatregel beschouwen, w*ar-v<~n he* opmerkelijke iSi dat het init;a_

tief van de Streekraad zelf uitgegaan is-
DORPSRADEN

De 18 dorpsgemeenschappen die de kleinste bestuurs-eenheid van de toekomstzullen vormen, zullen worden bestuurddo°r Plaatselijke BestuurscommissiesDe voorzitter van deze. Commissie z«ldoor de Streekraad worden benoemduit een- door de P.B C- zelf samen testellen voordracht- Het is de bedoeling'dat de,ze Dorpsraad-voorzitt ers betaald"
functionarissen worden, die verantwoor-
ding verschuldigd ziJn aan de StreekraadIndien op de a-s- zitting reeds enigo
voordrachten zullen ziJn binnengekomen
'Me arm de gestelde ei'en voldoen- d?n
zal men tot benoeming °vergaan.

Resonerend menen wij te mogen
stellen, dat de agenda een aantal 7.ee''
interessante punten inhoudt, die vai
concreet belang zijn voor de bevolking
van de Schouteneilanden- Het feit, dat
verschillende agenda-punten ep verzaak
van de leden zelf in discussie komra-
zou kunnen bewijzen dat zij hun lidmaat
schap serieus wensen te benutten vo»r
de dienst aan [and en v°lk- Het feit ook
dat men min of meer br«n)dende kwes-
ties ais het voertaal-probleem wenst te
bespreken, lukt aan te tonen, d«» men
nu reeds de Streekraad, en terecht, be-
gint te zien, als een forum, dat Vo°r de
vorming van de openbare mening vaa
grote waarde is-

Aanpassing bij nieuw
pensioen reglement

Het Kantoor v°or Algemene Per*o-:
nele Zaken van de Dienst van Financiën
deelt mede:

De invoer van hel nieuwe Pensioen-
reglement heeft aanpassing van een a«n-
tal voorschriften aan dat reglement no°d
zakelük gemaakt.
Omtrent incidentele herziening van het
Buitenlands Verlofreglement en het Over
tochtsreglement aisme de °mtferit een
nieuwe °nderstandsregeling en een tech-
nische herziening van het Pènsi°enregle-
ment ziJn me' de Directie Nederland»
Nieuw-Guniea van hel Ministerie van
Binnenlandse Zaken besprekingen ge-
voerd-
Aan de hand van de resultaten van deze
besprekingen zijn than3 vo°rste llen i»
voorbereiding terwijl voorts een nieuwe
onderstandsregeling word 4 v°orbereid-

Eventuele verdergaande herzjening
van verschillende personeelB voorschrif-
ten zi-in op dit moment nt>g niet aan de
orde zodat daar°ver thans nog- geen me-
dedelirtgen kunnen worden gedaan-



DESPORTvan de afgelopen week

VOETBAL
IN NEDERLAND

EREDIVISIE f
Feyenoord—Rapjd JC s—o
Ajax—Sittardia 4—2
ElinkwiJk—Sparta I—l
Volendam—Blauw Wit 2—l
ADO-WV I—4
F°rtuna '54—Enschede 4—2
NAC—DOS I—4
PSV—DWS I—l
MVV—Willem II 2—3

Ajax 23 16 3 4 67-29 35
PSV 24 13 8 3 50-30 34
Feyeno»rd 24 11 9-4 56-25 34
NAC 24 11 7 6 41-35 29
VVV 24 10 8 6 43-40 28
DOS 24 11 4 9 57-42 26
Willem II 24 9 7 8 48-46 25

24 10 3 11 44-50 23
23 9 4 10 34-32 22

r.!«UW Wit 23 9 4 10 35-45 22
Rapid .TC 24 8 6 10 28-34 22
DWS 24 9 3 12 40-47 21
Etfnkv- Uk 24 7 7 10 21-27 21
Volen lam 24 9 2 13 44-54 20
MVV 24 9 2 13 41-58 20
! ii.he.'e 24 3 3 13 47-56 19
F->rt,.n 3 '54 23 5 fi 12 35-53 16
Sittardia 24 5 4 15 31-59 141

EERSTE DIVISIE A
GVAV--NOAD o—l
Wageningen—BW 2—3
HV\C—Excelsior o—o
VolewiJcker'—Fortun" 4—o
't G°oi—Veendam s—o5—0
Helmond—StormvPgels I—l
SVV—KFC 4—2

GVAV 22 15 5 2 47-18 35
BW 22 14 4 4 46-18 32
Vitesse 21 13 4 4 41-20 30
NOAD 22 12 5 5 41-29 29-
Wageningen 22 10 7 5 39-31 27
StormWJgëis "21 7 8 '6 35-33 22
KFC 22 8 6 8 29-30 22
HVC 21 8 4 9 30-31 20
V'l,-witi-k,'i3 22 9 2 11 38-33 20
Helmond 21 6 7 8 25-33 19

EERSTE DIVISIE B
Leeuwarden—Alkmaal' 2—l
VSV—DHC I—o
Graafschap—DFC I—l
Go Ahead—RßC 3—4
RCH—AGOVV 4—l
Limburgia—Hermes DWS 2—l
ZFC—SHS 2—l
Leeuwarden 23 15 1 7 54-36 31
VSV 23 14 2 7 44-33 30
DFC 22 12 4 6 51-34 28
Alkmaar 22 11 5 6 47-36 27
ZFC 23 11 S I 47-31 27
Heracles 22 10 5 7 45-35. 25.
DHC 22 10 5 7 47-39 25
AGOVV 22 11 2 9 50-39 24
Hermes DVS 23 10 4 9 £5-31 24
SHS 23 9 3 11 42-54 21

De Olympische Winterspeleni in Squaw
VaHey-
De Olympische Winterspelen, 18 febru-
ari j.l- in Squaw Valley (C aifornie) be-
gonnen, hebben tot nu toe de v°lgende
resultaten opgeleverd-
Kunstrüden vool paren:
1 Wagner-paul Canada
2 Kilius-Baumler Duit»l.
'i\ Ludingten-Ludingtpn. Canada
500 m hardriiden dames:
1 Helg» Haase Duit«l-
-1500 m hardrijden dame*:
1 Lydia SkoblikoVa Rusl«nd
30 km skien-heren:
1 Jernberg " Zweden
2 Rangar Zweden
3 Anikin Rusland
Reuzenslalo m.heren:
1 Staub Zwitserland
2 Stiegler Oostenrijk
3 Hinterseer Oostenrijk
Biathlon-heren:
1 Lestlander Zweden
2 Kirvainen Finland
3 Privalov Rusland
Afdaiing-dames:
1 Heidi Biébl Duitsland

KunstriJden-d*mes:
De stand na vil f verplichte i figuren
l»idt:
1 Carol Heis Ver- Staten

2 Sjoukje DiJkstra Nederland
3 Barbara Roles Ver. Staten
IJshockey: Voor, de finale-groe» heb-
ben zich geplaatst:
Amerika. Canada, Rusland, Duitsland,
Zweden en TsJecho-Slowakije-

SPORT IN HET KORI
BOKSEN
De Amsterdamse halfzwaargewicht Wim
Snoek versloeg in Dortmund voor io 000toeschouwers de Duitser Helmuth Balldoor technisch knock out mdc 6e ron-
de- Snoek zal na deze. fraaie overwin-
ning uitkomen tegen nummer drie vande wereldranglijst, de Afrikaan MikeHolt.

WORSTELEN
Dat Judo-kampioen Anton Geesink ookieen uitstekend worste iaar is, bewees hii'üdens de Nederlandse worstelkampioen
«chappen. Gee^ik won in het zwaarge-
wicht al zijn partijC(n en werd kampioenvan Nederland-

TAFELTENNIS
In het zeslandentournooi; do°r Neder-land ter gelegenheid van het 25-jarigbestaan van de Tafeltennisbond georga-
niseerd, plaatsten ingeland en Duitsland'zich in de finale. In deze finale eisteEngeland door «,„ 3_1 2 overwinningde eerste priJs voor zich op-

VOETBAL
Ruim 500 000 deelnemers zorgden in deKNVB-voetbaltoto Van 14 februari vooreen inzet van f 884 900,—Voor de eerste prijs, groot 267 678 gul-
den meldden zich twee deelnemers; detweede prils f 133 839— kende veer-
tien winnaars. terwiH de derde priJs vaneveneens f 133 839,— onder vierhonderdwinnaars moest worden verdeeld-
Eens te meer werd door deze record-opbrengst van 8,5 ton bewezen, op wel-
ke wiJze de toto m Nederland dient te
draaien: geen gelimiteerde' prijzen v«n25 of 50 mille. maar een volkomen vrjie
prijzenpot-

Oprichting Papoea bataljon definitief
Honderden enthousiasten melden zich aan
De militaire medewerker van het dag

blad "Télegraax" sch^Jf* "na l«ng wik-
ken en wegen heeft de Nederlandse re.
tering- besloten °ver tg gaan tot dei veel-
vuldig bepleite oprichting van een Pa-
poea bafl»lJon ter Yersterkfng van dei de-
fensie v»n Nedrlands Nie"w-Guirtea
Het ligt in de bedoeling de nieuwe Pa-
poea »ti-jjdkrachten °rganiek op te ne-
men in het kerp* marinier», waar zij

-'f2°nderliJke eenheden ondel' Ne-

derlandse leiding zullen v°rmen.
Ter v°orbereiding van de werving m op
leiding van gegadigden uit de »utoc htone
bevolking is. onlangs de luitenant-kolo-
nel van de mariniers WA- van Heuven
naa'' Nieuw-Guinea vertrokken- Bi.i het
«erite gerucht over de gelegenheid t»t
vrijwillige dienstneming hebben zich «1
honderden enthousiaste candidaten uit
de bey°lking gemeld, aldus he» dagbl*d
"De Telegraaf."

Verkiezingen in
Kameroen

De eerste uitslagen van de in Kame-roen gehouden volksstemming over denieuwe grondwet doen vermoeden dat
de voorgestelde staatsregeling een kleine
meerderheid kriigt-
Nadat de helft Van de uitgebrachte
stemmen was geteld bleek hiervan nog
geen drieviifde deel voor de nieuwe c'on-

ut;e te zijn- Overal in Kameroen i*.
druk gestemd. De voorgestelde grondwet
voorziet in een presidentieel regiem dat
d"» grote bevoegdheden geef* a»n. He»
staatshoofd-



MALARIAHAARD IN HOLLANDIA
De Dienst ivlaiaria-be3triiding deelt

mede: In de wijken D"k VIII va Dok
IX is lan,g3 de hoofdweg naar Base G
een kleine haard van malaria gevonden-
De redenen, waardoor deze haard kon
ontstaan, zijn inmiddels ontdekt en maat.
regelen, welke beogen om nieuwe infec-
ties verder te v°orkomen- worden geno-
men.

Aangezien het on tstaan van dit soort
haarden n°oit met zekerheid zal kunnen
worden voorkomen, wordt de bewoners
van Holi^ndia a.inger' ien met het i-,.«,? i..
matig g;bruik v-'-n ie bekende ant'-ma'a
rjamiddelen Paludrine en Da.raprim do°r
te gaan.. repoctiev:>l Ik dit gebruik weer
te hervatten dit ge'oiuik geldt dus thans
in het büzonder v°°r bewoners van Dok
VIII en Dok IX-

Aangezien het n jet js uitgesloten, dat
in de eerstvolgende weken zal bliJken
dat de personen- welke in de omgeving
van genoemde haard wonen, reeds gein-
focteerd ziJn, zullen bewoners van hui-
zen, welke in de onmiddellijke omgeving
van deze haard wonen, donderdagmid-
dag na 4-30 uur n-m- door personeel van
de Afdeling Malariabestr jJding worden
bezocht, waarbü dit personeel een dosis
anti-malariamiddelen zal verstrekken
aan een ieder die bereid is, deze in tenemen-

Na politie schandaal
nieuwe hoofdcommis-

saris in Chlcago
De deken van de criminologische ho-

geschool van Califq-rnie, Arlondo Wil-
»on is benoemd k>t hoofdcommissaris van
politie in Chigago. Hij hepft volledige
v°lmacht gekregen om het c°rps dat
meer dan tienduizend man telt grondig
te reorganjseren-

Een maand geleden nam de vorige
hoofdcommissaris ontslag, nadat ontdekt
was dat een oragnisatie van agenten met
de misdadigers samenwerkte- De burge-
meester vsn Chigago legde het politie-
probleem vo°r aa n een commissie van
hoogleraren. zakenmejjsen en vakbond-
leiders onder voorzitterschap van de
thans benoemde pr°f. Wilson-

Mijnramp. in
Oost-Duitsland

D<»or een, hevige ontploffing jjrj de
Karl Mfrx-kolenmijn in Oos*duitsland
werden meer dan rd mijnwer-
ker» van de buitenwereld afgesloten-
Tot nu toe ziJn 40 mensen gered. Som-
migen van hen waren gewond- V°lgenB
de laatste berichten zijn er 15 stoffe-
lijke «verschotten geborgen-

Toekomst Brits
Guyana

Op zeven maart begint in Londen een
conferentie oVer de staatkunde toe-
komst van Brits Guyana- Aleen de ope-
ningsvergadering zal openbaar zijn- Het
daarop volgend oyerieg blijft binnens-
kamers-

Nederlands
schip vergaan

Het Nederlandse motorschip "Angonla"
is waarschijnlijk in de Golf van Bisc»-
Je vergaan- De "Angonla*" van bijn»
500 t°n vroeg maandagnacht om hulp,
hè 4 maakte toen zware «lagziJ en had,
een reddingsboot uitgezet. Het «chip was
toen °p 30 mijl ten noordo°sten van Bil-
bao- Enkele uren geleden meldde de
"Angonia" dat ziJ zinkende was en daar-
na heeft ziJ geen oproepen meer heeft
beantwoord.

Luchtvaarlkaarten om-
vatten de wereld

Afmetingen van de Amerikaanse lucht
vaartkaarten variëren van vilf tot acn t
duim, tot monsterfcaarten van meer dan
tien voet ian g en negen v°et b'eed. Z°s
van deze laatste kaar ten omvatten onze
gehele globe- De prijzen ziJn buiten-gewoon goedkoop en komen op vjjf dol-larcenten per klein blad. grotere bladen
komen op 25 k>t 50 dollarcenten.
Van de drie verkoopceptra nl- Washing-
ton. New Vork en Kansa s City, wo^tvan de laast»te centrum het meest omge-
zet Dit wordt toegeschreven aan de
groeiende populariteit van de vlieger»
zowel commercieel als het sportvliegen-

De gr0otste klanten ziJn de luchlt-<vaartmaatsff,|pp||en terwijl ook heftsroeiend aantal vliegscholen goede klan
ten zün.

ü-en de» oeste kaari-verk"pers i» dewac tworid Ae'onau'ici Chan) die ac
geneie Biuoe in lösl sectie» veraeei',zo c"mpieet d"t enkele sectie» nie's *n-
uer^ zuii a"ii een onafgebroken sfytk
blauwe oceaan, dat een gedeelte der zee
\vee»geei--.

De Ver. staten wo'dt door 88 bladenweergegeven- welke Dij priveviiege's
veel in gebruik zün, u-ar ueze ka^r^enspeciaal gemaakt ziJn voor langzaam
vliegtempo- De sChaai is 7,89 mUL per
duim, terWijl aHe topografische en cul-tuurtekeningen in het terrem er op a»nge
geven sla"n-

Een recente aEinwinst van het kaarten-bureau zijn de kaar ten voor straa ijager g
speciaal ontworpen in verband met desnelheid en hoogte van hpt vliegen
der straa iviiegtuigen.Dit zijn kleine kaarten die een groot
oppervlakkte van het land bestrijken.
Een nieuwe kaart js jn bewerking voorde straalvaar^uigen die iaag vliegen-

Een der verwarrende factoren in deuitgave van luchtvaart k"arten is welhet feit dat voortdurend veelvuldig veranderingen moeten worden aangebrachtWanneer politieke of natuUrliJke ken-
merken veranderen is het zowej voorde luchthavengegevens ais voor de ra_
diodata van vitaal belang dat deze ver-anderingen zo snel mogelijk op de kaar-ten worden aangebracht.

Eens in het half Jaar worden de kaar-
ten geheel bijgewerkt en herdrukt. Hoge
nieuwe gebouwen, TV-torens en an-
dere hindernissen worden er op btfge-
werkt-

De heer en Mevrouw Kummer _L»tupe-
risa geven met blüdschap kermi8 van de
geboorte van hun z°on:

PETER
Holl«ndia 23-2-W

ELFDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT

"Een. gif» van iedere burger ad 100 cent
geeft ons het .H°llandia Monument"
Vorige verantwoording f- 1341,86
N-N- f- 3 —Dienst van Financien f. 76,28
Totaal thans binen f. 1421,14

Uw ZOON een HEER.
I
ESQUIRE heeft thans, op speciaal ver-
zoek. Witte jongens overhemden-
V°orts; Jongens en heren süpoverg en
groot assortiment broeken (Dacrom Tre-
vira, Terlenka ca- vanaf f. 15,— tot
f- 50.— HerewmodemagazMn ESQUIRE
gelegen tegenover bushalte nabij "Ma-
kassar" (naast Hollandla-Film)

ZEEPAARDJE, zaterdag 27 febmar;

CARNAVAL, met ve ie attr acties z°als
Amerikaanse loteril, veiling van goederen
geschonken door HH. Winkeliers, enz-
ena- Opbrengst ten bate SPIJTOPTAN-
TEN'! Mu»ik«!e mVr-w/jrir.itig: JC and
f°ur 1700 u- voor de kinderen en om
21 00 u. v°or volwasaenen- Ook voor niet
leden-

Bfl SHELL NTF.UW GUÏNEA N-V té
Hollandia kan direct ingaande geplaatst
worden: EEN TNSTALi+ATTE VOOR-
MAN- Salaris en condities nader °vereen
te komen. Sollicitatie dageliJks ten kan-
tnrft van <?he]l Ninnv-G"inea NV- Doek
8 van 8 00 — 9 00 uur en van 1400 —1600 uur

TENNIS BOND HOLLANDIA-

open tournooj
Inschrijving «luit op 1 maart Opgave bij
1) W. Nijendorf — d°uanekai.i*oor
2) J Cramer — dok 4 DWO

8) G.A- v-d. Spek — Hl«-Btnnen

EDO donderdag 25-2
ROULETTEN

aanvang 2100 uur.

DIENSTEN BETHEL KERK-

o.I v Evang- C. TotaiJs
Dinadag 23 febr. — 18.30 uur Gemengde
bidstond, Hollandia-Binnen-
Woensdag 24 febr — 18-30 uur Bijbel-
studie "In 't licht v.d. Tabernakel Berg
«n D»l-
Zaterdag 27 febr- — 18-30 uur Evangeli-
«atie-dien«t, Berg en Dal
Zondag 28 februari. — 18.30 uur Neder-
landse dienst met H- Avondmaal. Hol-
landi»-Blnnen-

filmprogramma
REK vertoont op 24 februari 1 avond
CHINESE FILM vierde deel- prijs per
pe'-sQQn f- 5,—

ORIËNT THEATER
vertoont heden 24-2 en morgen 25-2

"SHADOW OF A DOUBT"
met Joseph Cotten, Teresa Wright en
MacDonald C arey- Wederom een meester
wek van Alfred Hitchcook- Een film
van intense spanning, die U aan Uw
stoel zal vastkluisteren-
Hoil. Binnen heden: 24-2 BEACHHEAD
met Toni Curtis, Mary Murphy en Frank
Loyejoy.
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