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Geheime stuKKen gestolen
F.B.I. Zoekt het uit

Ui 4 een kluis in de kapiteinshu4 van
he 4 Britse schip "Waranui" is een geze-
gelde enveloppe me4 zeer geheime stuk-
ken gestolen. De kapitein die aangifte
deed van de diefstal in een Amerikaan-
se haven Newark, vertelde daar dat hij
opdrach4 had de stekken alleen te ope-
nen bij he 4 uitbreken van een eventuele
oorlog-
De kapitein zuo °ok hebben laten d°ar-

schemeren da 4 't verlies van deze stuk-
ken de Britse admiraiitei4 wel eens zou
kunnen noodzaken de hele Bri4se marine
code te wijzigen.
Maar zowel Brit-se marine-auteri4eiten
als c°nsulaire ambtenaren in Newark
achten '4 onwaarschijnlijk da 4 he 4 schip
een opdrach4 in code aan boord had-
De Amerikaanse federale recherche stelt
een onderz°ek in.

11 uur Kruisverhoor van v. Rie
Onder pressie aan Politie bekend

Bij de rechtbank van Bosten is de
Nederlandse marconis4 Van R- twee da-
gen door de openbare aanklager in, een
kruisverhoor ondervraagd-
In te4aal duurde he 4 verhoor elf uur-

De algemene indruk is dat de be-
klaagde he 4 er tijdens he4 verhoor alles

bijeengenomen goed heef 4 afgebrach4.
Van R steat terecht op beschnteteinq;
van moord °p de Amerikaanse Lynn
Kaufmann.

Tijdens een onafgebroken verhoor van
ZPventien uur do°r de, New Y°rkse
politie had hij de moord bekend-
Voor de rechtbank verklaa,rde Van R.
opzettelijk) een v^lse verklaring te heb-
ben afgelegd, wegenis de onafgebroken
pressie welke op hem werd uitgeoefend.
Tijdens he 4 verhoor door de openbare
aanklager He4 Van R. zich nie4 van zijn
stek brengen-

Nasution waarschuwt
Indonesië

De "trljd om Nederlands Nieuw-Gui-
nea te veroveren zal nie4 alleen moeten
worden gevoerd °p he 4politieke en eco-
nomische vlak, maar ook op militeir
gebied-
Dit heef 4 de Ind°nesische minis4er van
Defensie en Nationale Veiligheid, gene
rftal NasuMon- in he 4 parlement ver-
klaard.
Hij zei dat he 4 Inldlonesische volk zich
moe* voorbereiden op het aanvaardr>i
van alle consequen4ies die ui 4 deze str jjd

kunnen voortvloeien-
Deze kunnen zich voordoen op het vlak
van de politiek en de diplomatie, maar
ook de vorm van een territeriale °orlog
aannemen.

Suenos Aires verwelkomt Pres. Eisenhower
Demonstraties anti regering

President Eisenh°wer is vrijdag d°or
meer dan een miljoen Argentijnen harte
lijk verwelkomd bij zijn intocht in Bue-
nos Aires- Onder de talloze mensen langs
de straten waren ook veel aanhangers
van de ex-prsident Peron, die van de ge
gelegenheid gebruik raaakten om tegen
de h"idige Argentijnse regering te de-
monsteeren-
De politie m°est eenmaal van de gummi
st°k gebruikmaken °m de doortecht voor
de aute van de Amerikaan se presiden4
mogelijk te maken.
Een sterke bewaking van politiemannen
en 4roepen bleek niet in steat te zijn de
demons4ra4ie 4e verhinderen-

Zaterdag reisde Eisenhower via de
badplaats ]y[ar del Plata door naar Bari-
l°gé een vacantieoord aan de voet van
het Andesgebergte.

Met zijn Argentijnse Ambtgenoot lo-
geerde Eisenhower in een hotel aEn een
meer dat door sterke troepenafdelingen
van de buitenwereld was afgesloten-
Zaterdagavond was presiden4 Frondizi
Eisenhowers eregas4 bij een dteer-

Eisenhower werd in de badplaa4s M*'
del PJate d°or de bevolking en do dui-
zenden badgaston me 4 groo4 enthousias-
me verwelkomd.

Vandaag reis 4 presiden4 Eisenhower
van Argen4inie naar Chili.

Twist V.A.R. versus
Israel

De Ver- S4aten hebben een beroep °p
Israël en de Arabische landen gedaan
om zich te beheersen en zich te houden
aan h"n verplichtingen volgens het Hand
ves4 der Ver. Na4ies-
In Londen brachten de ambjussadeurs
van Israël en de VAR zaterdag een be-
zoek aan 't Bri4se Ministerie van Buiten

land-e Zaken. De 2 diptamaten bechub-
digden elkaars l,anden van het veroor-
zaken van spanning in he 4 Midden-Gok-
ten. Inmiddels heef 4 men in Jeruzalem
meegedeeld da4 de Israëlische regering
geen oorlog me 4de Arabieren verwacht.
Verder dat Israel geen aanval in de zin
had en da 4 de Arabieren hunnerzijds
nie4 durven-

Bezoek MacMillan on-
gunstigein vloed menen

Zuid - Afrikanen
In hel Zuid-Afrikaanse parlement

heeft de minister van Buitenlandse Ti-
ken Louw verklaard dat he4 bezoek van
de Britee premier MacMillan enkele
weken geleden het voor deblanken moei
lijker had gemaakt hun positie.in Zuid-
Afrika te handhaven-
Volgens Louw had MacMillams foespraak
waarin deze zich tegen de apar4heid uit-
sprak- een ongunstige invloed in andere
delen van Afrika gehad.
Minister Louw deed verder een aanval
op de Anglicaanse bisschop in Zuid-
Afrika, dr- de Blank, die hij ervan be-
schuldigde afbre"k te doen aan de rege-
ring van de Unie en aan de protestentse
kerken in dat land.
Louw illusteeerde zijn betoog me 4 cita-
ten uit de Blanks teespraak tijdens diens
recente reis door de Ver. Staten-

Raffinaderij te Manilla
De Philippijnse Slhell een gemeen-

schappelijk Brite-Philippijnse onderne-
ming gaa4 binnenkort beginnen met een
olie-raffinflderij met een productie van
25 000 vaten per dag.
De raffinaderij kom4 bij he4 plaatsje
Bata ngas een honderd km ten zuiden
van Manilla-
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ONTACTISCH
Ttrgen veler verwachtingen in heeft d ,'

Gouverne«r Mr< J-O. de RUke °ntslagen
a l* lid van de Adviserende Raad voor
Hollandia-
All reden is opgegeven de tegen Mr. de
Rijke in een strafzaak uitgesproken ver-
oordeling.
Gezaghebbende juristen zijn Van mening
d*t he* ongevraagd verleende ontelag
»nwe4tig is- De Gouverneur, die volgens
de instellingsordonnantie de leden voor
2 jaren benoem4, zou nie4 bev°egd zijn
4ussen4ijds °ngevraagd verlof te verle-
nen- Ons kom4 deze opvat4ing juist v°or,
al was he4 alleen al omdat het in steiid
zou zijn me 4 de waarborg vo°r de onaf-
hankelijkheid der leden wanneer hun
he 4 gevaar van een tussentijds ontslag
voortdurend b°ven he 4 hoofd hing.
Een tegengestelde opvatting zou leiden
to4 de consekwen4ie dat een lid wiens
optreden in de Raad het misnoegen van
h°gere functionarissen zou opwekken, on
der het een of ander voorwendsel, dat
me 4 zijn optreden als raadslid nilete te
maaken heef 4, ontslagen zou kunen w°r
den.
Een dergelijke konsekwen4ie k»mt ons
onverenigbaar voor me 4 het onafhan-
kelijk karakter dat de Raad beho°rt te
hebben .en dat m de Wet gewaarborgd
is door de bepaling dal do leden voor
een bepaalde tijd w°rden benoemd.

Ma-tr nog afgezien van de Juridische
merites van de getroffen maatregel,
■irhten wij: het aan Mr. de Rijke verleen
de ontslag op politieke gronden weinig
«elukkig-
Mr- de Rijke is vanaf de instelling van
de Raad djaarvan lid geweest en hij was- dat mag gerust geJtegdi w°rden - het
mees 4 op de vo°rgrorid tredende lid-
Zijn adviezen waren degelijk en goed
"Pf.ndoprd en zijn critieken vank scherp
en onverbloemd-
Het wekt dan ook weinte verbazing fl-'4
hij bijryi alti'^de meerderheid van de
Raad achter zich kreeg.
Da 4 hij door zijn optreden vaak he 4 mis
n°egen opwekte van ambtsdragers, wier
'"' '■■<"' d-i^r hem werd ffeïisp4, wjek4 ev»i
nifn verwarm?. Maar' nimmer wp.s 't de
heer de Rijke osn de critiek zelf begon-

nen- Hij streefde naar normale verhou-
dingen en wanneer hij achter een be-
paald Overheidsstandpun4 ongezonde en
onjuis4e opvat4ingeri meende te zien,
dan placht hij deze zeer duidelijk aan
he 4 lich4 te brengen.
Was hij in zijn cri4iek vaak scherp en
onbuigzaam, overheidsinstanties die da 4
verdienden spaarde hij ook zijn lof nie4.

In deze gemeenschap waar men h^ogal
eeris moeite heef 4 om zakru van perso-
nen te scheiden, viel he 4 te verwachten
da 4 he 4 op4reden van de Rijke in som-
mige ambtelijke kringen weerstanden
opwierp-
He 4 sier 4 de perso°n van de heer de
Rijke dat hij daarvoor nooit uit de weg
is gegaarv Gedreven do°r een sterk
rechtvaardigheidsgevoel en teegerus 4
me 4 een scherp inzicht in de ambtelijke
verhoudingen, heeft hij nimmer ge-
schroomd °m zijn stem te verheffen
wanneer hij meende da 4 dat noodzake-
lijk was.

Het js een publiek geheim dat de Gou
verbeur Mr. de Rijke niet gunstig is ge-
stemd- Zijn rol in de cemsuurkwes4ie,
zijn verdediging van Mr- van Beek. zijn
cri4iek in he4 openbaar zowel als jn kiel
ne krin-r geuit, 7::n vngen i?i de Advi»;
Raad over stepzei4ing van de woning-
bouw aan de Boslaan, di 4 alles heef 4 ge-
stoken.
He 4 wekt in brede kringen de indruk
dat hel eigenlijk deze zaken zijn die op
de ontslagverlening van invloed zijn ge-
weest-
Wij onthouden ons van eeiï oordeel in
?e?<*. maar wel willen wij opmerken da4
fnis de getroffen maa4regel in ieder geva!
ontactisch voorkom -
om zelfs de schijn te vermijden, vooral
omdat bevoegdheid tot ontslagverlening
zo sterk in twijfel word 4 getrokken.

Mr- de Rijke is een lid wiens optreden
aan de Adviesraad van Hollandia we-

p-o^taitf. beeft gegeven.
Door te pogen dit lid te verwijderen

zou - wanneer het Zou gelukken - aan
de Raad en aan de ontluikende dem°cra
4:e van di4 land grote schade worden be-
rokkend.

Onderwijs -Problemen
Behandeling op hoog Niveau

De wens naar uitbreiding van het hui-
dige drie- of vierjarige dorpsonderwijs
naar algemeen zesjarig onderwijs zoals
di 4 in de stedelijke centea he 4 geval is,
is me4name in gebieden als Biak-Noem
foor en Senten-i naar voren gek°men-
Op welke wijze aan deze wens tegemoe4
te komen en hoe deze uitbreiding van
he 4 lager onderwijs even4ueel te finan-
cieren, is een der onderwerpen van ge-
sprek gewees4 4ijdens een vierdaagse re-
sidentenconferen4ie, welke v°rige week
te Manokwari werd gehouden.
Op deze bijeenkomst, welke duurde van
15 te 4 19 februari, waren behalve de 5
residenten - resp. van Fakfak, de Geel-
vinkbaad- Hollandia, Merauke en West-
Nieuw-Guinea - ook de directeur van
Culturele Zaken aanwezig, alsmede 4wee
onderwijs-deskundigen.
De conferentie is daarom op hoog niveau
gevoerd, °mda4 'de behoef te aan een dui-
delijke onderwijs "planning" in di 4 sta_
dium zeer word 4 gevoeld-

Zes personen hield'eu tijdens de bijeen
komst een inleiding- Zo sprak de direc-
teur van Culterele Zaken, mr- Chr Lye-
sen, over "Enige a Specten van he 4 onder
wijs in onderontwikkelde gebieden," de
heer H. Veldkamp over "Stads- en pla4-
telandsonderwijs voor de Residentie
Geelvinkbaai," terwijl de residen4 van
Wes4 Nieuw-Guiinea en .Hollandia respec
tievelijk "De functie van '4 dorpsonder-
wijs" en Streeksgewijze onderwijsplan-
ning" 404 onderwerp van hun voor-
dracht kozen.

De derde dag van de^conferen4ie was
voor een belangrijk deel gewijd aan de
inleiding van de heer H. Nijhuis en de'
heer H-PM- van der Hou - beiden van
Culturele Zaken,' resp- over "De
ding van he 4 V.V.S- -onderwijs" en Mo-
gelijkheder 404 samenwerking bij he 4
onderwijs, me 4 Austealisch Nieuw-Gui-
nea-

Over de vele zeer belangrijke vragen
welke ter conferentie rezen- is diepgaand

gediscussieerd- me 4 name o.m- oVer: de
doorvoering! van he 4 Nederlands op
dorpsscholen (wa4 bij wijze van experi-
ment reeds incidenteel gebeurt); ver_
dieping of verbreding van het onderwijs
een vraagstuk waar men zich o.m. ook
in Austealisch Nieuw-Guinea het hoofd
over breekt; welke maatregelen noodza^-
kelijk zijn om het binnen afzienbare
tijd inderdaad mogelijk 4e maken dat
ieder kind onderwijs kan genieten; h°e
de onderwijzer betrokken kan worden
in de maatschappelijke ontwikkeling van
het dorp-

Bij de inleiding van de heer Van der
Hout werd p-m. een vergelijking getrof-
fen tussen de onderwijssytemen in Au-
stealië en Nederland. Énkele punten van
de ui 4 de voordracht v°or4vloeiende dis
cussie zullen op de komende Hollandia-
.ooi^feren4ie tussen vertegenwoordigers
van Auste- en Nederlands Nie^w Gui-
nea, worden besproken-
De conferentie te Manokwari was in

hoofdzaak bedoeld over de diverse fa-
cetten die he 4 probleem van he 4 onder-
wijs in Nederlands Nieuw-Guinea stelt,
diepgaand van gedachten te wisselen, e.e-a. ter voorbereiding van verdere bes-
prekingen me 4Missie en Zending-

Eerste Papoea ge-
slaagde voor vroed

vrouw
He 4 eerse Papoea-meisje in Neder-

lands Nieuw-Guinea i« geslaagd voor he*
diploma verpleegster-vroedvrouw.
He 4 is de 21-jarige Maria Nukuboi uit
het dorpje Dojo in '4 dis4ric4 Sontani die
°p 26 februari dit diploma te Hollandia
heef 4 behaald-
Maria Nukuboi verkreeg in 1956 haar di-
plonv rpleegster NGD en volgde hier
na ee^ opleiding in prenatale
zorg, verloskunde en kraamverz°rging-
Hiermede is de eerste leerling afgeleverd
van de georganiseerde opleidingen biJ
de diens 4 van Gezondheidszorg.
Na een 3-jarige opleiding in de verple-
ging s4aat voor veelbelovende vrouw-
lijke leerlingen thans de mogelijkheid
open °m in 'wee jaren studie he 4 vroed-
vrouwen diploma te behalen- De examen
commissie, welke door de directeur van
Gezondhejids-zorg was benoemd waren
dr. H- de Rook, dr- K. Bierbeker en mej
RW. de Reus.
Na de uitreiking van het diploma over-
handigde de heer Biersteker, ais hoofd
van de afdeling kindersterftebestrijding
aan Maria een grote verlostrommel mei
alle benodigdheden voor de dagelijkse
praktijk van een vroedvrouw benevens
een bloeddrukmeter- Deze materialen
werden door UNICEF ter beschikking
gesteld-
Verwacht word 4 da 4 in de komende ja-
ren regelmatig enige vroedvrouwen van
inheemse landaard gediplomeerd zullen
worden, teneinde de moderne verlos-
kundige techniek ook in de grotere dor-
pen te brengen.
Overwogen word 4 om Maria Nukuboi in
Sowek (Biak) te plaatsen - een dorp van
ongeveer 2000 zielen waar dé bevolking
in inheemse s,:ijl een kraamkliniek
gebouwd. Men verwach4 hier ongeveer
twee bevallingen per week, zodat voor
Maria in deze plaats een belangrijks
taak is weggelegd, temeer daar zij als:
verpleegster tevens de algemene medi-
sche verzorging kan behar4igen-



Ned N. Guinea in Var. Naties
Spoedig vrije bepaling van eigen lot

Nieuwe levensmanier voor Fapoeas neemf toa
Nederland steeef4 in zijn politiek ten

aanzien van Nederlands Nieuw Gumea
geen ander doel na dan zich te kwijten
van zijn veran4w°ordelijkheid jegens be-
woners van di 4gebied en om hun zo
spoedig mogelijk in absolute vrijhera
hun eigen t°ekoms 4 te bepalent zo heeft
de heer J. Goedhar4 voor de commissie
van de Verenigde Na4ies inzake inlich-
4ingen over nieteelfbesturende gebieden
verklaard.
De heer Goedhar 4 die vice-v°orzi4ter
van genoemde commissie van 14 leden
is, was de eei-sfe spreker in 'n algemeen
deba4 over een rapport betreffende vor-
deringen' van afhankelijke gebieden
«inds de opr ich4ing van de Verenigde
Naties-
Hj zei da4de Nederlandse regering zich
"in4ens bewus4 is van dennoodzakaak om

de teenemende ontwikkeling van he 4 on-
der haar bes4uur sfaanjde gebied te be-
vorderen." Zij hecht4e in het bijzonder
belang aan de samenwerking op sociaal
economisch en onderwijsgebied met de
gespecialiseerde organen van de Vere-
nigde Na4ies, regionale organiSa4ies zoals
de commissie voor he 4 Zuidelijk deel van
de S4ille Oceaan en me 4 Aus4ralië, da*
verantwoordelijk is vo°r he4 bes4uur
over de rest van Nieuw-Gumea.
Vervolgens gaf dr- .TV. de Bruyn van 't
Nederlandse deel van Nieuw Guinea 'n
overzieh4 van de aigemene v°orui4gang
die in Nederlands Nieuw-Guiuea is gc-
maak4-
Hij legde de nadruk op dennoodzakaak om
een juis4 evenwich4 tussen de geestelij-
ke en materiele behoeften vnn de in-
heemse bevolking te vinden-

Te veel nadruk op de ma4eriele aspecten
van de voorui4gang zou to4 resulteten
kunnen leiden, die tegengesteld zijn, aan
hetgeen men wil bereiken. De sociale
°n4wikkeling is een eerste vereiste waar
van in grote ma'e vorderingen op andere
gebieden afhangen.
Dr. de Bruyn verklaarde dat in de afge-
lopen 4ien jaar he 4gebied onder besteurs
conteole aanzienlijk is uitgebreid en da 4
deelneming van de Papoea's aan wa|
men een, nieuwe manier van leven zou
kunnen noemen aanzienlijk is toegeno-
men-
Hij spr ak over het steeven om een ui4-
gebreid projec4 voor demografisch onder
zoek te beginnen 4en einde duidelijk in-
zicht te krijgen in de demografische
struc4uur der bevolking-
Hij noemde oo>k de oprichting van vak-
bonden een belangrijke ontwikkeling-
De Nieuw-Zeelander Quen4in Baxterachtte de documenten die voor de com-
missie zijn opgesteld een waardevol
overzicht van hetgeen in de nieteelfbe-s4urende gebieden is gedaan.

Lazing J.A. van Beuge over Nieuw-Guinea
Een volk aan ras aan eiland

De heer J-A- v»n, Beuge, sous-chef v»n
de direc4ie Ned. Nieuw-Guinea van he 4
ministerie van Binnenlandse Zaken,
sprak woensdag op een voordracht in
den Haag v°or he4 con4acteenteum op
voorlich4ingsgebied, o-a. over de Neder-
lands-Australische samenwerking en de
komende conference te H°llandia-
Volgens de heer Van Beuge moesten aan
deze conferentie nie4 al te hoge verw ach
tingen w°rden verbonden-
Men kan beter werken zonder deze ver-
wachtingen, zei hij- Spreker zette uiteen
waarom Austealie, in verband met zijn
goede relaties tet andere landen, er be-
lang bij heef 4 dat de samenwerking met
Nederland buiten de internationale poli-
tieke gr°te publiciteit wordt gehouden.
Spreker .noemde het een, verrassing het
voonemen, om in Port Moresby en Ra-
baul °p de middelbare scholen ook he4

Nederlands facultatief te onderwijzen-
Het voornaamste achtte hij dat de bevol-
king zal worden dtuidelijk gemaakt da4

zij behoren 4ot één ras, en da4zij op óén
eiland woon 4, dit me 4 het oog op haar
toekoms4-
Een gemeenschappelijk probleem is ook
de relatieve overbevolking, een verschijn
sel dat in Australisch Nieuw-Guinea op
het ogenblik sterker is dan in Nederlands
Nieuw-Gumea-
Deze overbevolking vind 4 zijn oorzaak
in de beteekkelijk dunne bovenlaag vaa
de landbouwgrond- die, wanneer ze is af
gewerk^kfrangsteen overlaat.
Transmigratie der bevollking zal waar-
schijnlijk he 4 voornaamste middel moe-
ten zijn om het hoofd te bieden aan he4
probleem.
De heer Van Beuge suggereerde dal, als
men Nieuw-Guinea bezie 4 als één econo
misoh gebied, wellich4 in het Nederland-
se deel een ui4laat kan worden gevonden
vo°r de overconcen4ra4ie der arbeidende
bevolking in Australisch Nieuw-Guinea-
In antwoord op vragen zei spreker o-a-
-dat de invoer van buitenlandse parti-
kuliere investering en bedrijfsvestigin-
gen een vraagstuk is. da 4 binnen da Au-
stralisch- Nederlandse samenwerking
voorlopig in de toekoms 4 word 4 gepro-
jecteerd. Wel v°ererl op he 4 ogenblik

drie Australische concerns onderhande-
lingen over eventuele vestiging in Neder
lands Nieuw-Guinea.

Er moet echter in algemeen opZic h4
rekening w°rden gehouden me 4 politie-
ke facteren- De heer Vjtn Beuge zei da 4
he 4 bodemonderzoek in Nederlands
Nieuw Guinea to4 dusver heeft aange-
toond dat er meer redelijk vruchtbaar
te noemen land aanwezig is dan voeger
werd verwacht-
Aangezien de vruch4bare gebieden niet
of schaars bewoond zijni zal rekening
m°eten worden gehouden me 4 4ransrni-
gratie van de bevolking in groepen- Hij
zei dn 4bevestigd kan worden da4 er
geen sporen van uranium zijn gevonden
in Nederlands Nieuw-Guinea.
Als zijn persoonlijke visie op eventuele
immigratie van Ambonezen en Keiezen
in Nederlands Nieuw-Guinea stelde de
heer Van Beuge, da4 er tel van obstakels
in de weg liggen.
De vestiging van deze mensen in Neder-
lands Nieuw-Guinea was misschien mo-
gelijk geweest rond de jaren '50. dooh
thans m°et overwogen worden he4 feit,

dat de mannen teadi4i°neel niet voelenvoor landarbeid en sedertdien 'n Europese levensinstelling hebben gekregen
Voorziening in hun levensbehoeften- opdi 4 niveau zou in Nederlands Nieuw-Guinea protesten der inheemse bevolkingtengevolge hebben-
Bovendien kan nie4 w°rden verzekerddat de Keiezen ,in een beslissende perio-
de hun latente sympa4ieën voor de Indo-nesische republiek nie4 zullen laten mee-spreken.
Als zijn persoonlijke mening over deeventeele vorming van een Mel-anesische
Unie of in kleiner verband, van eenNdeuwguinese unie, gaf de heer VanBeuge te kennen da 4hij\ in de idee -oorspronkelijk afkoms4ig van he 4 Au-
steaüsché Labourlid/ John Kerr - "wel
iete zie 4". De bevolkingen zullen echter
zelf moeten beslissen, zei hij. Hij meen-
de overigens nie4 da4di4 op korte ter-
mijn zal zijn te verwezenlijken- Zekerniet in he 4 groter verband van Melane-
si)ë, aangezien er in di 4 gebied van Stil-
le Oceaan-eilandén, zoals he 4 condomi-
nium van de Nieuwe Hebriden en
Nieuw Caledonië zijn- die in de ontwik-"
keling nog nie4 zover zijn als. Nieuw-
Guinea- H°er*l

Eerste Papoea-huipKomiezen geslaagd
opleiding in 1953 werd fiasco

In tegenwoordigheid van de directeur
van Financien mr- Baron G-W. van der
Feite had zaterdagmorgen om 4ien uur
bij de dienst van Financien de uitreiking
plaa ts van diploma's aan zeven autech-
tonen die werden geëxamineerd voor
hulpbeambte bij de Afdeling Middelen
van de diens4 van Financien

In zijn rede t>ij de uiteeiking zei de
heer De Zwar4 da 4 he 4 re sultaat hem ge
lukkig stemde daar de verwachting van
de uitslag v°or de negen opgekomen .kan
didaten nie4 di 4 resultea4 had voorzien-
Do»r de bijzondere stef welke de leerlin
gen hadden te verwerken heef 4 he 4 ex-
omen zich over een langere periode, na
meiijk van augustes 1958 to4 'uitgestrek4. Het examen da 4 werd afge-
legd is geheel in het Nederlands gc-wec?4
en voldoe4 aan behoorlijke eisen- De B-
L.N-G. kende voor de rang van hulp-
kommies nog geen schaal, waarv°or

thans echter ruimte is gemaakt-
De heer Rademaker die als voorzitter

van de examencommissie na de heer De
Zwar4 he 4 wo°rd voerde, sprab van een
historisch ogenblik waarbij bij de ge-
schiedenis v^n de PMS-ers bij de diens 4van Financien releveerde-
Hij bracht in herinnering da 4, sedert 19
53 teen de eerste PMS-er bij de <van Financien te werk werd gesteld, er
vele veranderingen hebben plaats §
nadat de beoogde k°mmiessen-opi
voor de abituriënten vo°r deze scl;
een volkomen fiasc° was uitgelopen-

Door verandering in de PMS^-opleiding
van drie in vier jaar en he4 ms
van een vooropleiding van de PMS. kon
echter aan de plannen to 4 opleiding van
ele PMS-ers bii de diens' ■

ven.
Alhoewel men zich realiseert da 4 de
PJ\IS-°pleiding nie4 voorzie 4 in de te



grote sprong te 4 de opleiding tet Korrv-
mies. heef4 men thans g°ede hoop mef
de geschaipen functile van hulpkommies
een goede opstap hiervoor te hebben ge-
oreerd-
De lij*4 van de geslaagden die werden
geëxamineerd in veertien vakken, waar-
onder b°ekhot'den (niveau: voorberei-
dend boekhouddiploma), Inkomstenbe-
lasting, Staatsinrichting, Algemene
Rechtsbeginselen, Warenkennis, Tarief-
wet Invoer en A. D(iiploma Boekhouden,
zün: A Bauw me' 105 punten, (2 tienen)
Ch- Rubinaru me 4 100 punten (1 tien
meerdere achten en zevens) P. Leweris-
sa- A. Nenepa4, K- Krey, F. Ma.riawas-i
en L- Rumbiak.

AGENDA:
1 Opening
2 Notulein.
3 Mededelingen en ingekomen stukken:

afschrift van het beslui 4 vjn de Drei-,
teur van Binnenlandse Zaken v*n 10
februari1, 1960 No. 15 betreffende ver-
goedingen te v°ldoen aan den Lande
t.b-v- Recht van Opstal le Ser.tani en
Ifar-
afschrift van he 4 beslui* vp-n de Gou-
verneur van Nederlands Nieuw Gul
nea ddo. 16 februari 1960 no. 46 be-
treffende het besohikbaarstellen v»n
de fondsen voor het d°cn van ma;e-
riele uitgaven 4b-v. de Adv.'sere:::!?
Raad
schrijven van de heer R.M. Crornp-
voete.
schrijven van de heer H- Branderr
burg v-d- Gronde.

4 Vakatere A.C. van Eldik-
-5 plaatsing van straa4lan4aarns.
6 Straatnamen.
7 Rondvraag-
-8 Sluiting

ORIËNT THEATER verteontl heden 29-2
voor het laa4st "CROSS SWORDS" de
zeer b°eiende avon4urenfijbn me 4 Erroll
Flynn en Gina Lollobrigid3 in Techiü-
color.
Morgen 1-3 en overmorgen 2-3:
"DE WRAAK VAN FRANKENSTEIN"
de griezelfilm bij ui4stek in ict-hnlcolor
met Pe4er Cushing, Francis Mat'hews
en Michael Gwynn-
Sentani 1-3: "TOWN ON TRIAL" me4
John Milis- Charles Coburn en Barbara
Bates.

ADVIESRAAD
3ïr itnavond komt de Adviesraad Hol-

landia in openbare zitting bijeen ter-
t>ehandeling van de volgende punten-

Chroestjev en Soekar-
no sluiten cultureel

accoord
President Soekarno en zijn Russischegas 4 premier Chroestsjev zijn voor de

laa<;te r°nde van hun besprekingen in
Bogor.
Volgens gezaghebbende Indonesische
kringen hebben zij overeenstemming be

reik 4 over alle belangrijke vraagstuk-
ken- Chroes4sjev zou Soekarno nieuwe
hulp hebben beloofd in de vorm van kre
dieten, welke alleen mogen worden ge-
bruik 4 vo°r industriële projec4en en niet
voor aankoop van levensmiddelen en
kleding- Een andere resul4aa4 van Chroe
sts.ievs bezoek zou het sluiten van een.
cultureel aceoord zijn.

De Srjvjet premier zou Indonesië ook
een kernreactor hebben aangeboden v°or
wetenschappelijk onderzoek-
Chroes4sjev gaat vandaag naar Djakar-
te, waarna hij dinsdag do°rreis4 naar
Afghanistan.

Blijdschap over verlo-
ving Engelse prinses

De Britee pers juicht over de verlo-
ving van prinses Margare*-
Gisteravond was in Lenden officieel be-
kend gemaa-k4 dat de prinses zich ver-
loofd heeft met de| heer Antony Arm-
st-rong Jones-

De gezaghebbende Times schrijf 4 dat-
de bekendmaking en4housiast zal wor-
den onlttyairijgen in he 4 gehele Gemene-
bes4. De Daily Express zeg 4: Eén gedach
te en één wens verenigt he4 hele v°lk.
Blijdschap over de verloving en he 4 vu-
rig verlangen da 4 geluk haar zal verge-
zellen me 4de man me4wie ze haar leven
zal delen-
De Dafly Telegraph schrijf 4: Bewonde-
ring voor de waardigheid en haar gevoel
v°or verantwoordelijkheid gedurende
een stellig verdrieMge 4ijd in haar per-
soonlijk leven kan nie4 sa,mengaan me 4
hartelijke blijdschap over haar herwon-
nen geluk.

Het verloofde paar zal he 4 komende
weekeinde me4de koningin-moeder door
brengen in he 4 paleis van Windsor.

Met grote bl|jdschap geven w" ken-
nis van de geb°°rre van onze dochter:

CONCHITA INEZ
Hollandia 27 febr. 1960
j. plaatsman
A- Plaatsmpsn-Geraerdts.

On iateriingavond 12 maart 1969 te

19-30 uur is er °p de pasar Malem een
krontjong en een Hawayan-conco>»rs.
Beide fa^ds van he4 Indisch Toneelgc-

n°dieen iedere banfl uil »m op

die avond zijn muziekkunst te meten
i-rol bovengenoemde vereniging voor
karonioenschap 1960-
Deelnemers kunnen zich opgeven bU de
tfr. Mahulete, Gagak Hitam, Holl- Bin-
nen, bij H- van Dilk te HoïUrkHa-Haren

"JOSSY" heef 4 weer nieuwe stoffen, in
de imodetinten lila en cyclaam, ro°d,

verder b°odschappenmanden, dames-
ceintuurs, speelgoed, cocosmatten, baby-

boxen, heren- en dames ondergoed en
vele andere artikelen.

3e Vera«i4wo°rding Spijteptanten

Vorig saldo f 1607,30

1. Rafio HoUantW Ontvang
Stetion f 66,—
2 Residentie-, lIPC- en Ac'l).
Karit°or f 227,50
3 Douane-Kantoor f 57 50
4 't Zeepaardje f 1050 !)2
5 Band "J-C. and Four" f 250—
TOTAAL: f 3259,22

Hiermede geven wij kennis van onze definitieve vestiging als Assurantiemakelaars ï,
en Assuradeuren'i:i Hollandia, adres: HAVENWEG t.o. JACHTCLUB, Telefoon No 120 Hla.

Hollandia Kantooruren : dagelijks 07.00 - 14.00
zaterdags 07.00 - 12.00

Ons Kantoor zal onder leiding staan van de heer J. D. BÜERMA.

Wij belasten ons gaarne met de afsluiting van alle verzekeringen, in het bijzonder:

$ Brandverzekeringen * Auto - verzekeringen
M/t Bedrijfsverzekeringen -fc Ongevallenverzekeringen

* Transportverzekeringen *■ Levensverzekeringen
Voor Uw opdrachten houden wij ons aanbevolen,

BLOM & VAN DER AA.
Gevraagd dagelijks middagverv°er naar
en van B»se-G v°or 2 pers- en kleuter-
Dr. de Rooy, Van der Sandelaan> 4- 301
Dok 11.

filmprogramma
REK verteont op 29-2 en 1-3:

"CHINA GATE"
Een film die U laat zien hoe bezeUir.gs-
teoepen Chinese ops4ai^iielingen in be-
i.-.v«ug houden .Een zeer spannende
film me 4 nt Kir; r Cole en Gene Ba>rry.
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