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Zware aarabeving in Marckko
Algadir verwoest. - Honderden doden.

Een zware aardbeving heef 4 de Marok-
kaanse s4ad Agadir getroffen-
VolgenB de eers4e berichten zijn er hon-
derden doden en gewonden en is het
groo4ste gedeelte der huizen verwoes4.
Agadir is een havens4ad aan de A4lan,-
4ische Oceaan van ruim 30000 inwoners,
De aardbeving gebeurde in het diepst
van de nacht- Nog voor de dageraad wa-
ren ui 4 verschillende Marokkaanse ste-
den ambulances naar Agadir op weg.

De aardschokken begonnen om half
twaaif 's nach4s en waren lang en he-
vig- Bewoners werden onder he4 puin
van de instertende huizen bed°lven.
Onmiddelijk na het alarm vertrokken
vliegtuigen me 4 medisch personeel en
gemotoriseerde ambulances naar de ge-
troffen stad. Koning Mohßmmed is ook
onderweg naar Agadir- Na zijn terug-

keer zal een speciale kabhy.; tszi4it|ng
worden belegd om maatregelen tot le-
niging van de nood te bespreken.

Intu^en is de hulpverlening al flink
op gang gekomen- Marokkaanse leger-
colonnes en ook Franse en Amerikaanse
eenheden die in Marokko zijn gelegerd
zijn met medicamenten en voedsel naar

Agadir ver4rokken. Ook Franse vloo4-
eenheden die vo°r de Afrikaanse kust
oefenden zijn er heen onderweg.

De Amerikaanse »^ba ssa deur in Ra-
ba4 heef 4 al een bedrag van 10 000 dol-
lars beschikbaar gesteld-

Gemeld werd verder dat de moderne
hotel» langs de zeeboulevard waar in
deze tijd van he 4 jaar veel toeristen lo-
geerden, voor een gro°t deel zijn ver-
woest-

De vier oorlogsschepen van de Neder-
landse Konfinküijke Marine die voor
hulpverlening naar Agadir werden ge-
zonden maken deel uit van he 4 es-kader
dat in de Middellandse Zee bij Gibral-
4ar oefeningen hield-
Er werd in Nederland een inzameling
gehouden vo°r de slachtoffers door he 4
Rode Kruis.

Premier van Israël
naar Ver. Naties

Secretaris Generaal Hammarskjoeld
van de Ver- Na4ies heeft de Israelische
premier Ben Goerion uitgenodigd maar
New Vork te komen ter bespreking van
de toestand in he4 Midden-Oosten-
Ben Goerion komt later deze maand
na»r de Ver- Staten voor een partikulisr
bezoek- Hij zal dan o.m. een eredocto-
raat in ontvangst nemen aan de univer-
siteit v^n Massachusetts.

Pres. de Gaulle naar
Algerije

President de Gaulle van Frankrijk
vertrekt tegen het einde dezer week
naar Algerije voor een bezoek van drie
°f vier dagen-
Hij zou deze reis reeds eerder hebben

ondernomen doch de rebellie in Alge-
rije heef 4 hem er toen van doen afzien
In gezaghebbende kringen in Parijs is
meegedeeld dat het bezoek van de presi-
dent een steict militair karakter zal heb
ben. De datum van vertrek zal bekend
worden gemaak4 na de kabinetezitting
van vandaag.

WereldbanK financiert een miljard voor bevloeings-
werhen Indus rivier

De Wereldbank heeft plannen bekend
gemaakt v°or financiering van bevloei-
ingswerken langB de rivier de Indus in
India en Pakistan. Zes landen zullen
■amen een bedrag van 1 miljard dollar
vo°r het project bijdragen, het grootste
in zijn soort ter wereld. Bijna 40 mil-
joen mensen hebben er rechtstreeks be-
lang bij- Volgens de mededeling van de
Wereldbank zullen de financiële voor-
zieningen pas van kracht w°rden na ra-
»ifica4ie van de Indisch-Pakistaanse wa

terverdelingsovereenkoms4-
Men hoopt dat di 4 binnen twee maanden
he 4 geval zal zijn.
Volgens een ai ; n begin 1954 <?<?daan vo°r
s4el van de Wereldbank zullen de drie
oostelijke zijrivieren,van de Indus ge-
bruik 4 worden door India en de drie
westelijke d°or Pakis4an. Vo°r de be-
vloeiing moe4en in beide landen uitge-
breide kunstwerken worden aangelegd
die in '4 openbaar zullen worden aanbe-
steed-

Pres. Eisenhower in Chili u.tbundig ontvangen
Achterdocht en vrees moeren weg, zegt President

President Eisenhower hield gasteren
op zijn laa4s4e dag in Chili een 4oespraak
to4 he 4 c°ngres in SanMago-
In diploma4ieke kringen wordt verwacht
da 4 hij zal ins4emmen me 4he 4 pian van
de Chileense presiden4 Alessandri voor
een gemeenschappelijke on4wapenings-
politiek v°°r het westelijk halfrond
Eisenhower was eearder bij aankoms4
in de Chileense hoofds4ad een uiteun-
dige onteangs4 4en deel gevallen.
Hij verklaarde naar Chili ie zijn geko-
men °m uiting te geven aan de wep'

van de Ver. Staten o m anc achterdoch4
en vrees weg te nemen, die goede be-
trekkingen 4"ssen beide landen in de
weg zou kunnen s4aan.

Proces van Rie, slechts
indirecte bewijzen

In he 4 proc(es in Boston tegen de Ne-
derlandse marconis4 Willem van R. wer-
den gisteren op de zes4iende dag de ge-
tuigen verh°ren beëindigd.

De rechter Frank Murray zal dezzakaak
hierna in handan van de jury "tellen.
Reeh4er Murray heeft er al de aandacht
op geves4igd dat de tegen Van R- inge-
brach4e bewijzen hoofdzakelijk Tndirècte
bewijzen zijn.
De laagte dagen waren de getuigenver-
horen toegespite4 op de vraag of mag
worden aangenomen dat Lynn Kauffman
de 24 jarige passagiere van he 4 Nedar-
landse vrachtschip de "U4recht," inder-
daad is vermoord-
De deskundigen zijn he 4 daar nie4 over
een - Een geteige-deskurdige ajthans is
van mening dat haar verwondingen heel
goed kunnen zijn ontstean uitsluitend
do°r de val in zee.
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Spiegel van het verleden
De miskende held

Hij was maar een klein manne4je deze
Okedi, ipaar hij was een held. Jammer
voor hem dat de rechter er anders over
dacht. Zijn borstelige wenkbrauwen wa-
ren omhooggetrokken"" en da 4 gaf aan
zijn gezich4 een vragende uitdrukking.
Nu het leven en zijn lot als gevangene
waren dan ook voor hem een vraag- een
puzzle waar hij noch zn vriend Ibris
lich4 in zag- Wanneer ze samen bij he 4
appèl vo°r het verteek naar hun werk
buiten de gevangenis naas4 elkaar s4on-
den, stak ibris met hoofd en schouders
b*ven Okedi uit- Ibris keek somber.
Okedi's gezicht was een vraagteken- Ze
liepen op cOimrnand,o en stenden s4Ü
wanneer he4 werd bevolen-

Op den duur wenden ze aan de si-
tua4ie en genoten van hun beteekkelijke
vrijheid. Okedi bewonderde Ibris die een
politieman had aangevallen en de moed
had gehad de man gew°on van de grond
te lichten. Okedi zou da4, nooi4 hebben
gewaagd, hij was wa 4 verlegen, maar
zijn reputetie was me 4 een slag geves-
tigd d»or wat hij durfde 4e presteren
vo°r hij in de gevangenis kwam. De
Nederlandse rechter dach4 er evenwel
anders over en nu za4 hij gevangen-

In zijn dorp kwamen de laa4ste 4ijd
veel ziekten voor, waarvoor men geen
verklaring had, maar die haast allen
eindigden met de dood van de patien4-
He4 wed dus 4ijd om te wichelen, want
wie kan lijdelijk toezien dat z ijn kind
zijn vader of zijn vrouw sterf 4? Het
wichelen met een lijk wees uit da 4 hier
hekserij in he 4 spel was. De geest van
de oude oermoeder van he 4 kwade Amoe
lagilala bleek °ok nu weer een insteu-
ment voor haar kwade bedoelingen 4e
hebben gekozen. Zoals al4ijd was he 4 nu
ook weer een oude vrouw.

Toen dit bekend werd wisten allen
wa 4er nu zou moeten gebeuren- De
heks, de kesas lagi, moes 4 worden ge-
dood- De wijze waarop was precies voor
geschreven. Ze wis 4zelf nie4 dat ze een
heks was, maar zodra ze daar achter
kwam en dat zouden de mannen die de
moed hadden haar van het leven te
beroven haar wel vertellen, zou ze de
gifteeker moeten drinken. Sommige hek
sen evenwel weigeren het bamboekoker-
tje leeg te drinken en in da4geval moe 4
ze door worging om het leven wordc\
gebracht. Haar bloed mag immers nie4
in aanraking k°men me 4 de aarde, wan 4
da 4zou een vloek betekenen voor alle
bewoners- De gro<|e a ng94 echter d'|'
allen hebben is dat wanneer een heks
niet vrijwillig de dood ingaa4 de kans
bestaat da4 ze zich na haar dood zal
wreken- De ziel van een dode heks
wordt immers nie4 door de teeurcere-
monie naar he4 zielenland begeleid Die
blijf 4 zwerven en zal zich he 4 'eerst
wreken °p diegenen die haar hebben
gedood.

Okedi wis 4 van al deze zaken haar-
fijn hoe ze in elkaar za4en, maar hij
hield zich op een afstand. Nu kwam
hij ui 4 zichzelf 4°ch al n°oit naar voren,
da 4 lag niet :n zijn aard.

Toen evenwel niemand zich meldde
werd .he 4 een pijnlijk geval- Me4 veel
moeite werd ten slotte één man bereid
gevonden de teak °p zich te nemen- °p
voorwaarde dat en teen keek hij
eens om zich heen en zag de bedeesde

Okedi s4a£n - op voorwaarde dat Okedi
als 4weede man mee ging- Waarschijn-
lijk had hij er °p gerekend da4die het
toch wel niet zou willen en dan had hij
zijn goede wil g'""""-..d.

Okedi, plotseling in he 4 middelpunt
van de felle en tevens vragende blikken
van zijn dorpsgenoten, raakte een bee4je
van de wijs, maar teen hij de verachte-
lijke blikken van he 4 dorpshoofd zag.
waarin hij duidelijk las dat he 4 dorps-
hoofd althans nooi4 geloofde dat Okedi
he 4 zu doen. zei deze plo4seling dat hij
he 4 wel z°u doen.
Hij schrok van zijn eigen moed, maar
kn apte wa 4op teen hij de vererende
blikken van allen op zich zag gevestigd-
Toen stend he 4 helema al vo°r hem vast-

Samen me 4 die endere 4rok hij er op
ui - Eerst moesten ze het gif teekken ui 4
bepaalde w°rtels. Daar waren ze snel
mee klaar, wan 4 di 4 gif word 4 immers
ook gebruik 4 v°or he 4 bedwelmen van
vis in stille poelen?

Samen trokken ze er toen °p ui 4 en leg
den zich in een hinderlaag langs de weg
die de bewuste oude vrouw al4ijd nam
wanneer ze naar haar 4uin ging. Ze be-
hoefden niet langer dan enkele uren te
wach4en-
Daar kwam ze Toen ze voorbij was
sprongen de beide mannen op, renden
haar acht-rna en schreeuwden: Kesas
lagi" (heks)- De oude vrouw schrok,
keerde zich om en s4aarde vol ontzetten:?
haar be ide achtervolgers aam. Toen he4
eindelijk 404 haar doordrong wa 4 ze de
mannen hoorde roepen zette ze het op
een Jopen, gillend van ellende.
De mannen achtervolgden haar te 4 ze
moe v"n he 4 rennen even hnl4 hielden-
Wie zou de eerste slng toebrengen?
Okedi enigzins opgewonden bood zich
aan het te doen en zo gebeurde-
Ze hsdden het oudje spoedte achter-
haald en Okedi sl°eg haar een ro4an om
de nek- Toen trokken ze elk ar"i een
eind en zo vond de heks haar dood.
Haar lijk hebben ze teen tussen de wor-
telbladen van een grote boom gesleep 4
en er een massa stenen op gestapeld.
Zo hoorde het- Ze hadden he 4 nauwkeu-
rig gedaan er was geen druppel bloed
gevloeid-

Nadat ze alles nog eens g°ed gecontro-
leerd hadden, nog wa 4extea stenen op
de grafhoop gegooid hadden z°dat var-
kens en honden beslist nie4 bij het lijk
zouden kunnen komen, teokken ze naar
het dorp-
Onderweg steken ze wa 4 gekleurde bla-
deren in hun haren en bovenarmbanden.
zoda4 iedereen direct kon zien dat de
heldendaad was volvoerd.
In he 4 dorp zat iedereen in spanning.
Toen klonk de oV erwinningskree4, het
lied van de heks Amoelagilala ui 4 he 4
bos en juichten allen: he4 was gebeurd-

Okedi, bedeesd kijkend, maar inwen-
dig boordevol teots schreed he 4 eerst ui 4
he 4 bos daar ze44e hij de handen aan de
mond en toen schalde zijn kree4: Magio,
magio-ze is dood, ze is dood-
Het an4woord van zijn dorpsgenoten was
een groo4 fees 4 me 4 dansen en voedsel
en in de teksten van de gezongen liede-
ren was Okedi de held-

Daar bleef het echter bij, wan 4 het
Gouvernemen4 kvv'm informeren naar

de oorzaak van he 4 feest en niemand
kon voor zich houden wat er was ge-
beurd. Misschien verwachtten ze wel dat
de Bestuursman mee zou d°en met het
overwinningsfeest.
Tot hun stemme verbazing deed hij iete
heel anders- Hij kwam met poli4ie, nam
Okedi gevangen en he* werd een snelle
rechtspraak- want ondervraging was
nauwelijks n°dig-
Okedi, nog in de roes van de overwin-
ning "zong" da-ar bijna he 4 hele verhaal
ui 4.
Een paar dagen later kreeg hij zn ge-
vangeniskleren en sjokte hij mee me 4
de ges4raften-
Daar teof hij een lange stille man Ibris
de Karoner, het werd zijn vriend.
Meestal stonden ze naas4 elkaar, ook op
de dag dat er een klein oorlogsscheep-
je binnenkwam in de baai van Sorong.

De "Flores" speelde me 4 zijn scherpe
zoeklichten langs de stranden en huizen
en dat bracht het Hoofd van Plaatselijk
Bestuur op een idee-
Alle gestraften moesten in de donkere
nach4 aantreden op de lange aanlegstei-
ger en dan zou de Flores Z ijn zoeklich-
ten laten spelen langs de kust en over
de mannen heen- Een ambtenaar zou
dsn een 4oespraak houden- Z° gebeurde.
Okedi schrok zich lam van he 4 felle
lich4 en Ibris kromp in elkaar.
De teespraak waarin allen ernstig wer-
den vermaand en werd gewezen op de
mach 4 van de K°mpani,a, eindigde met
de volgende perora4ie: Mannen, haal nu
nooit meer wa 4 ui 4, wan 4 dan kom 4 het
grote schip en waar je °ok bent in he4
bos, de grote lampen zullen je ontdek-
ken- zo, zo, kijk maar eens", en n°gmaals
werden de felle lichteuindels gerich4 op
de gesteaften.

Toevallig stond ik samen me 4het HPB
in de buur 4 van Okedi-
Toen deze weer ineenkr°mp van de
schrik hoorde ik Ibris tegen hem zeggen

Als he4 schip kom 4 graaf je cm ga 4 in
de grond en hoe willen ze je dan zien?

Okedi lachje, sloeg zich op de dijen
van plezier- "Kijk zei de redenaar van.
daarnet: ze vinden he 4 prachtig, wa 4 heb
ben ze een schik, wat denk4 U zou he4
geholpen hebben?" "Ik hoop he4" zei ik
en keek door mijn °ogkoeken naar Ibri3
en Okedi-

Prinses en verloofde
naar Nieuw Zeeland

Prinses Margare4 van Engeland en
haar verloofde Anthony Armsteong Jo-
nes zijn door de regering in Wellingten
voor een bezoek aan Nieuw Zeeland
uitgenodigd. Het Zuid-Afrikaanse blad
Ranch Daily Mail meldde gisteren da4
he 4 paar van enkele vooraans4aande fi-
guren uit Natal een uiteodiging kan ver-
wachten om de wittebroodsweken in
he 4 Torn DooleyDark te k°men door-
brengen-

Nieuwe Synagoge in
Apeldoorn

De joodse gemeente in Apeldoorn
heef 4 de nieuwe synagoge in gebruik
gen°men- HeU Godshuis steafl op de
plaats van de vroegere synagoge die
door de Dui4se bezetters in de teatete
o°rlog in brand werd gestoken.

De inwijdingsrede werd geh°uden
door de opperrabbijn van Uteech4, dr.
Berdinger.



DESPORTvan de afgelopen week

VOETBAL IN NEDERLAND
Eredivisie.
Spar ta

_
Ajax o—40—4

Fortena '54 — Blatfw;-Wi4 s—l
Ajax 24 17 3 4 71—29 37
PSV 24 13 8 3 50—30 34
Feyenoord 24 11 9 4 56—25 31
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
ADO 24 10 3 11 44—50 23
Sparta 24 9 4 11' 34—36 22
Rapid .IC 24 8 6 10 28—34 22
Blauw-Wi4 24 9 4 10 37—50 22
DWS 24 9 3 12 40—47 21
Elinkwijk 24 7 7 10 21—27 21
Volendam 24 9 2 13 44—54 20
MVV 24 9 2 13 41—58 20
Enschede 24 8 3-13 47—56 19
Fortuna's4 24 6 6 12 40—55 18
Sitterdia 24 5 4 15 31—59 14
Eerste divisie A

Helmond — F°r4una o—l
S4°rmvogeis — HVC 4—l
NOAD — SVV o—o
KFC — Volewijckers I—2
Richtersbleek — Vitesse o—l
GVAV 22 15 5 2 47—18 35
BW 22 14 4 4 46—18 32
Vitesse 22 14 4 4 42—20 32
NOAD 23 12 6 5 41—29 30
Wageningen 22 10 7 5 39-31 27

Exelsior 22 5 6 11 26—35 16
't Gooi 22 5 5 12 30—41 15
Fortena 22 5 3 14 22—39 13
Rigtersbleek 22 3 7' 12 24—62 13
Eerste divisic B
Limburgia _ RBC 3—o
Eindhoven — VSV o—3
RCII — DHC 3—l

De uitelagen van de onlangs gespeel-
de weds4ijd SHS — Leeuwarden (3—4)

werd do°r de Steafcommissie gewijzigd
in 4—4.

VSV 24 15 2 7 47—33 32
Leeuwarden 23 14 2 7 54—37 30
DFC 22 12 4 6 51—34 28
Alkmaar 22 11 5 6 47—3
ZFC 23 11 5 7 47—31 27

Limburgia 22 6
RBC 22 6 3 13 29—45 15
Helmondia 22 4 7 11 30—46 15
RCH ""4 6 iq 9«_55 U

DE OLYMPISCHE WINTERSPELEN
IN SQUAW—VALLEY

Zondag j-1. zijn de Olympische Winter-
spelen ml Squaw-Vally geëindigd-
De voornaamste uitslagen van de afge-
lopen week luiden:
1000 m hardrijden dames: 1 Kla

sewa (Rusl-)
3000 m hardrijden dames: 1 Lydia Sko-

blikova l.
500 tn hardrijden heren: 1 Grishin

(Rusl.)
1500 im hardri.irlen horen: 1 en 2 Grishi:i

(Rusl) en Aas
(N°orwegen)

5000 m hardrijden heren: 1 Kositechkin
(Rusl)
3 Pesman (Ne-

, land)
Kustrijdcn dames: 1 Carol

(U-S-A-)
2 Sjouk.je Dijk-
stra (Ned.)

Kunsteijden heren: 1 Jenkins USA
15 km skiën heren: 1 Brusveen

(No°rwe
10 km skiën dames: 1 Ma

kova (Rusl.)
4 maal 10 km skiën heren: 1 Finlland:
Noordse c°mbina4ie
(skiën/springen) 1 Thoma (D

land)
slalom heren: 1 Hintersi

(Oostenr)
afdaling heren: 1 Hornet '' (Frankrijk)

1 Y\
ie (Zwits)

skispj 1 i;

(Dn;
De eindstand van he ijshockey-tew

nooi luid 4:
1 Vc:
2 Canada
3 Ru«land — Slewakije
5 ZW'I :
6 Duitsland-

irons
5 9

and ■ 1
3

Noorwi 3 'leh 3 ' 2
Nederland - ' 1 l
SOPRT IN HET KORT 'VOETBAL- Nederland zal ii
ronde van he4 v
voetbal iy4komen ti

van Hoi-

zal uitkomi dai in
WIELRENNEN. De ■
1962 ;- :n,

STederl*nd
Jo de Roo-

blijk van z
ë4appe me' vooi
aanse, Fran
TAFELTENNIS. D« .ntérnatjo
tenniskamp
hebben de -successen opgeleverd.
In he 4 dames - enkelspel e land-
genote Agnes Sii
Engelse Diana Rowe terwijl . hel
mengd-dubbelspel een °vefwdhnin!
de eombina 4ie Agnes Simon-Berl Cnnes
opleverde.

Ingezonden:
SAMENWERKEN HEREN.

De Ommelanden van Hollandia be-
staan grotendeels ui 4 bergen en ravijnen
Daarom w°rden de nieuwe huizen steeds
hoger en ongenaakbaarder tegen de berg
wanden aangeplakt.

Laatst zijn op he 4 Polimac-Boven-pla-
teau wederom 16 woningen opgeleverd
en grotendeels reed 3 beteokken.
De bewoners dezer huizen zijn prac4isch
op mo4ortranspor4 aangewezen-
Om deze geisoleerde arendsnes4en te
v°e4 te bereiken dien 1 men minstens Al-
pinist te zijn en een dergelijke training
als bergbeklimmer achter de rug te heb-
ben.

Gelukkig loop 4 er echter een autoweg
heen en de RWD is bezig deze te asfal-
teren.

Maar NU komen de complicaties-
Wanneer in dit land een ambtenaar wat
te vertellen heeft dan staat hij er °p zijn
macht to t het uiterste te laten gelden-
Hij word 4 vanzelf ongenaakbaar als de
omringende steile bergtoppen en de no-
den en behoeften van de omringende
samenleving laten hem steenkoud-

En zo ken he 4 gebeuren da4een dame

terugkerende van haar maandelijksa
fourage in de haven, bepak 4 ,
zich v°or de plotseling afgesloten berg-
weg bevond, wan 4 de RWD was er. aan
he 4 asfal4eren gegaan en had he 4 ver-
keer oyer de weg volkomen step geze4
Er was geen doorkomen meer aan en de
be4r°kken dame was genoodzaak haar
inkopen maar voorlopig bij anderen te
dumpen, haar huis wa» ineen» een ver
verwijderd ideaal geworden, onbereik-
baar.

Ook de dagelijkse ranteng bi e
keerden op hun schreden
milies b°ven kregen geen eter ni
kinderen hongerden dagenlang.

Overleg me 4 de beteokken bazen der
asfalteerders had geen resultaa4-
Zij bleven afslui4en- Een v-raag om de
weg tenminste een paar "ur per dag
voor verkeer open te maken had al even
min resultea4 en de bewP
ven geis°leerd als een belegerge vesting.

Een beetje menselijkheid, een beetje
hoffelijkheid, wat "savoir vivre" .zou
wel gewens4 zin ook voor RWD-ambte-
naren om ons aller bestaan draaglijker 'maken, ook voor henzelven.

Een bewoner ui 4 he 4 Al
Polimai ■

Spijtoptanten arriveren
in Nederland

He4 regeringsschip "Waterman"; is van
morgen 'in alle vroegte in Rotterdam
aangekómen. met onder meer 300 -spijt-
optanten uit Indonesië aan bO"

De oudste passagiere is de 80-jarige
mevrouw Jonathan. De Waterman ver-
loor to Djakarte drie dagen door ad-
ministratieve maatregelen me' betrek-
king te 4 de uitreisvergunningen.

Tenslotte moesten nog' twin-
tig passa^jgj-s achterblijven.

Brullende Claxons be-
sluiten 42ste RAI

De grote RAI-tenteonstelling-van per
s°nenwagens in Amsterdam is geslote«
met een brullend geloei van a"tecla-
xons- Di 4 siotconcor4 werd
geëxposeerde au4o's :d. als een

Lg afscheil -de railey-
gebouw- da4voor de laatste
show binnen zijn poorten hl

Overigens is °ok deze 4254 e expositie
van personenwagen een gro
geworden. In totaal
bezoekers geteld. Het nieuw

°m deze 4ijd al geopend zijn-



Radioprogramma
WOENSDAG 2 MAART 1960
20-00 Nieuws e<n weerbericht-
-2015 Ar1 Mooney en zijn orkes4.
20.30 Hoorspel: "Zoveel honderd milli-

oen".
2116 Torn Erich en :rijn s°listen-
-21.30 Dansorkest van Klaas van Beeck-

me4 zangsolisten-
-22.00 Albert Vossen, accordeon, me 4 he 4

orkes4 van Adalber4 Luczkowski.
2210 Corry Brokken zing 4! Begeleiding

Jos Cleber en zijn orkest.
22-35 Kritchmar en zijn viool en ensem-

ble.
23.00 Sluiting-
DONDERDAG 3 MAART 1960
06.30 Na de douche-
-06.54 Malando en zijn 4ango-rumba-or-

kest-
-07.30 Sluiting-
-10 00 Muziek in de ochtend.
11 00 Slui4ing-

LUCHTPOSTSLUITINGEN:
Zaterdag 5-3: Biak - Ma-nokwari - Li o
rcng - FakFak - Merauke - Tanahii;e
rah — Amsterdam-
riaand-ig 7—3:
Dinsdag B—3: Wamena.
Woensdag 9—3: Biak — Manokwari
Lae — Sydney.
Donderdag 10—3:
Vrijdag 11—3: Biak — Manokw»rl —Sorong — Amsterda.ii — Djakarte
Zaterdag 12—3: Blak — Manokwari —Sorong — FakFak — Amsterdam-

Bij tijdige aankomst van de luchtpost
ui 4 Nederland zullen de, Postkantoren
ÏlOLANDIA en HOLL/\NDI \ BINNEN
op maandag 7 maart a.s. (Herdenking 50
jarig bestaan van Hollandia) respectie-
velijk van 0900-10-00 en van 10.00-11.00
uur geopend zijn/ voor de afgifte van de
gewone luchtpoststukken.
Het Bijpostkantoor HOLLANDIA N«ord
wijk zal gesloten aijn.
De extra pos4sluiting voor Biak ten 06-30
uur zal op die dag niet piaats hebben-

Vrienden en kennissen in Hollandia
die ik nie4 heb kunnen groeten: Een
goed verblijf toegewens4 en te 4 ziens'
E-H- KEMPFF
a.b. "WONOSOBO"

RECTIFICATIE.
Langs aeze weg danhell wy.

Bakkerij de Boer, Groentenharidetaarde Boer, Martens Limonade; Fabriek, deNIGIMIJ; de winkels Erevel4, Electeo-
Voice- Jossy, Julianar Maureen, Pharmade heer Maessen en alle anderen, diehun medewerking hebben verleend aan
he 4 welslagen Van de avond t.b.v- despijtoptanten.

He 4 Bestuur van he 4 Zeepaardje

Laatste nieuws
—Premier MacMillan zal volgens be-richt ui 4 Parijs op 12 en 13 maart eenbezoek brengen aan Parijs waar hij be-sprekingien zal voeren met presidentde Gaulle- De te bespreken onderwer-pen zullen die zijn welke door heti wes-ten op de tepcohferentfe die op 16 meiin Parijs zal beginnen ter tafel zullen
worden gebracht, en andere onderwer-pen die Engeland en Frankrijk beteef-
fen.

De Franse en Britee leiders zullenelkaar on4moeten 4wee dagen voor he 4bezoek van premier Chroestsj^v a«nFrankrijk da 4 4wee weken zal duren-

—Het parlement van de Staat Cali-
fornie vergadert in een speciale zitting
over de handhaving van de doodstraf
van Chessman-
Tijdens de zitting vertelde gouverneur
Edmund Brown aan journalisten dat hijaan het parement zal voorstellen om
tic doodstraf af te schaffen. Hij zei evenwel dat het moeilijk zou zijn op de
huidige zitting van het parlement de
mening van de parlementsleden mee te
krijgen door de afwijZende mening die
zij hebben in he 4 geval van de ter dood
veroordeelde Chessman- Chesstnan is een
veroordeelde wegens kidnapping en aan
ronding, die te 4 de dood in de gaskamer
is veroordeeld. Kort geleden verkreeg
Chessman 60 dagen uitstel van'de vol-
trekking van he 4 doodvonnis.

Dertiende verantwoording Hollandia
Monumen4

"Een gif 4 van iedere burger ad 100 een*
geef* ons het Hollandia Moniumen4"

Vorige verantwoording . f 1623,64
Bev°lkingsvoorlichting 8 maal
f I,— f 8 —Totaal thans binnen f 1631,64

Willen mevr. Helntzburgerj en A- Hou-
weling hun vergeten eigendommen tegen
advertentie-kosten terug komen halen
bij Boekhandel "GEBR. TERLAAK"

MEDEDELING COMITÉ
SPIJTOPTANTEN

Overschrijvingen en Stortingen op re-
kening kumien geschieden bij de Neder-
landse Handels Maatschappij, op reke-
ning: W.E-A- van DAMME. Q.Q. COMI-
TE SPIJTOPTANTEN
Te koop een FORD PREFECTlbe^chik-
baar 17 maar 4, Heynekamp v.d. Sande-
laan.

filmprogramma
ORIËNT THEATER ver4oon4 heden 2-3
voor he 4 laatst "DE WRAAK VAN
FRANKENSTEIN" Met Peter Cushin-,
Eunice Gaijsoni en Francis Matthews.
Morgen 3-3 en overmorgen 4-3: Frank
Sinatea in een gr°te rol als, nietsont-
ziende gangster met Sterling Hayden en
Nancy Ga4es in "MANNEN ZONDER
MEDEDOGEN" (Suddenly) Een pakken-
de film, zeker pakkend, beslist pakkend.
SentenS morgen 3-3: "DE WRAAK VAN
FRANKENSTEIN" Holian\dia Binnen
morpm 3-3 "TOWN ON TRIAL" met
Chalrles C°bum en John Milis
REK verteont op 2 en 3 maar* 1960 ~~
"THE ABOMINABLE SNOWMAN OF

THE HIMALAYA'S"
me 4 Forrest Tucker en Peter Cushing.

Een zeer spannende film
REK Hollandia-Binnen vertoont' op 2.
maart;

"CHINA GATE"
me 4 Nat King Cole-
MULOZAAL NOORDWIJK Zaterdag
5 maart de komische kinderf lm:
"DE AVONTUREN VAtf JOPIE SLIM"
Aanvang 18-30 uur. Entree ZIGO-leden
f 0,75; niet leden f 1—
SAV EDO organiseer 4 4b.V. de

SPIJTOPTANTEN
0.1-v. TINGGA een dansavond op zater-
dag 5 maart aanvang 21.00 uur entree
f L— pp.

Door omstandigheden I
I niet eerder geplaatst.
I Zaterdag 27 febr. 1960 over- MiI leed zacht en kalm.

HERMAN LODEWIJK
WASCH

I in de ouderdom van 58 jaar. II De ter aardebestellingheeft II plaats gehad op 27 febr 1960. ■I Namens de Fam.■ E. Wasch-Struwer.

I Heden nam God tot zich I
I onze innig geliefde zoon,

TONNY
I in de leeftijd van 6 jaar I
I Hollandia 2 maart 1960.
I J. W. SchoorI
I A.E.Schoorl-vanderMeulen I

Allen die bij het overlijden van de
beer AL- WASCH hun deelnemen be-
tuigden, en in '* bijzorider pater Ver-
heijden, alsmede de begrafenis Ond.
Hollandia; betuijgen wij. hierbij °_ze

dank
Namen» de Fam- E. WASCH

De heer en mevrouw Boekraad' - Ü'j

en Benneke geven met vreugde kenn's
v _i de gebo°rte van hun zoon en broer-
tje:

IVO ADRIANUS FRANCISCUS
H -landia, 1 maart 1960

(ADVERTENTIE)
ADRESSERING VAN POSTSTUKKEN

De Chef van he 4Postkan4oor te Hol-
landia ves4igt de aandacht van het pu-
bliek er°p, dat vele ter uitreiking ont-
vangen pos4s4ukken zijn voorzien van
onjuiste, onvolledige, dan wel oude adres
&en. Indien he 4 aantel ontvangen stuk-
ken gering is, w°rdt - voor zover be-
kend - reeds dadelijk bij de sortering
rekening gehouden met het werkelijke
adres; bij ontvangst echter van zeepos 4
is dit nie4 mogelijk en wordt gesorteerd
volgen' de °p de pos4s4ukken voorko-
mende adressen waardoor bij foutieve
adressering vertraging on4staa4 in de
aflevering. Vo°r een vlotte dis4ribu4ie
is he 4 ten zeerste gewens4 dat behalve
de na*m van he 4 postkantoor alwaar de
stekken moe4en worden besteld dan wel
afgehaald (Hollandi3, Hollandia-Binnen,
Holiandia-noordwrjk Dok II). ook nog de
naam van het kantoor of Dienst waar-
bij de geadresseerde werkzaam is, in het
adres word 4 opgenomen-
Afzenders die onjuiste of °n(volledige
sdressen gebruiken dienen zsm te wor-
den ingelicht hetgeen per verhuiskaar4
kan geschieden. Vterhuiskaarten zijn op
de pos4kan4ore>n verkrijgbaar tegen de
prijs van 2 ccn 4 per s4uk- In het bin-
nenlandse verkeer en bij verzending
na"r Nederland per zeepos 4 dienen deze
k»arten te worden gefrankeerd me 4 5
een 4. Naar Nederland verdient verzen-
ding per luch4p°st wel de voorkeur; in
di* geval bedraag4 de frankering 17 een 4

FOTO'S CARNAVAL JACHTCLUB
zijn vanaf woensdag te bezichtigen bij

HOLLANDIA-FILM
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