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Defensie van Ned.Nieuw - Guinea
Russisch instituut op Ambonin de eerste Kamer

Bij de behandeling van de begroting
van Defensie in de Eerste Kamer heelt
de L;berale afgevaardigde Van Riel de
minister gevraagd om inlichtingen over
de vestiging van een Russisch Ma'itiem
°f Oceanografisch instituut °p Ambon-
Een Russische basis daar leek hem een
schitterende oplossing omdat de ver-
dediging van Nederlei_ds Nieuw Guinea
dan automatisch onder de Amerikaanse
__. vende vloot z°u vallen-
Ove-'igens achtte hij de verdediging van

dit gebied, in de eerste plaats een kwes
te van transport hebben-

De anti-rev°lutionair Algra meende
d:1t Nederlands Maritieme mlacht, in
Nieuw Guinea totaa i onvo idoende was-
Bij een gewapend conflict zei hij, ligt
dit land v°or het- grijpen- Ook een lid
van de KVP v°nd de verdediging van
Nieuw Guinea uiterst belangrijk maar
zei hij, mijn fractje geeft aan de defen-
sie van Nederland zelf de hoogste prio-
riteit.

Ontwikkelingsprojecten voor N.N.G. goedgekeurd
35 Millioendollar waarvan 20 voor onderzoek

De Europese Commissie- dat is het
dagelijks bestuur van de Europese Eco-
nomische Gemeenschap heefl nu haar
definitieve goedkeuring gehecht aan
'wee „twikkelingsprojekten voor Neder
kinds Nieuw Gumea, die door het ont-
wikkelingsfonds van de EEG w°rden
betaald- De goedkeuring betreft een de-
mografisch onderzoek dat een kleine
twee en een half miljoen gulden zal

kosten en een geologisch onderzoek waar
mee 18 miljoen is gemoeid- Het fonds
dat _|it .ttderzoeK u_ la"id w°rdl ge-
vormd door de zes Euromarktianden-Nederland bijvoorbeeld slak er vijf jaar
lang gemiddeld 14 miljoen dollar per
jaar in. Dat is dus totaal 70 miljoen
dol|ar waarvan ui _i(nid__ij(k 35 naar
projekten gaan op Nederlands NieuwGuinea-

Actie spijtoptanten
De hoogsten en besten in Nederland achter de actie
In een in Den Haag d°or he4 comité

"Nationale actie ste"nt spijtoptanten
Indonesië" gehouden vergadering is als
doelstelling aangenometn "de overtuigir.g
van het Nederlandse volk te vertolken,
dat de in Indonesic aanwezige stamge-
noten, die in ellende verkeren, door °ns
volk moeten worden geholpen, hetgeen
op dit ogenblik vo°ral inhoudt dat die-
genen, die blijkens een aanvrage tot toe
lating tel Nederland gedwongen zijn in
Nederland een toevluchtsoord le zoeken
de gelegenheid geb°den wordt in ver-
sneld tempo naar Nederland te komen"
Het comité is als volgt samengesteld:
pr°f- mr- W-L.G. Lemaire, hoogleraar te
Leiden, voorzitter; mevr- de weduwe
generaal S-H. Sp°or-Dykema, vice voor
zittet', Heinbuitenweg eerste secretaris
den Hamer, tweede secretaris, S.L-F-
C:italani, thesaurier- De eers*e Kamer-
leden H Algra en mr. J- van Bruggen,
Tweede K amerled- mej. mr. J-J-Th- te __
Broecke Hoekstra, mr F-H-J- Daams ir C
N- van Dis, A.E-M- Duynstee, mevr. D-
Her°ma-Meilink en F-H- van. de Wy'c
ring. D_f ho°glerarcn prof- H- Bauü<_:
te Groningen, pr°f. ir- H-E- Jaeger te
Delf* en prof. __~. j, pri^s te utrecht-

Vötorts mr.\ P. A Blaauw, W.J- vanGeleuken van der Bruggen te Hunsel,
directeur Nederlandse Middensta-ndsbank
in Den Haag, jh,r- H-C-W. Cockinga,
J.B- Haring, mr- J.R- Hogerzeii, mej-
mr- H-C- van Maarseveen, Tsjalie Ro-binson, W. van Ruisen Groen, C-J- Stolk
mevr. mr- M-T- S)u_riu^-Al _ng vonGe"saU) H- Sijtholf, c. A- Ch- van Uyt-
hoven. .sejcMetarjs Indische Pen|sioen-
b«nd- In het comité van aanbeveling
hebben tot dusver zitting genomen drs-
F. Boogaardt, burgemeester van Rijis-
wijk; prof mr- L.W- G- Schone en prof
dr- J. Coops, hoogleraar te Amsterdam;
prol- ir- M.H- Da|mme, oud-direcfeur

al van de PTT; Johan Fabricius
letterkundige; prof- mr. P-S- Gerbfandy
mr. Th- M- J- de Graaf, burgemeester
v _ Lisse en lid van de Tweede Kamer
ds- B. Keer* Hervormd predikant te
Den Haag; dr- P- K°ets, hoofdredacteur
van hè 4 Parool: dr- J-W. Meyer Ranneft
oudlid v. d- Raad van State; mevr. Nel
Oo.thoul- v°"rdrachtGkunstenares: AS-
Pinke, vice-admiraal; prof- dr. B- van
der Pijl. G- Ritmeester en K.T-M- van
Rijckt v°r--..1. leden van de Tweede Ka-
mer; dr- H.J- Spit, oud-vicepresjdenl

van de raad van Ine ë; dr- E- P. Ver-kerk, burgemeester v.n Boskoop en lidvan de Tweede Kam ;_; mr- R-H. Baronde Vos van Steenwijk, lid van de Eer-ste Kamer; mr- P.A- Ursone en Ch- JI-M- Welter, oud rr. i .i ster van Kolo-niën.

De Tweede Kamer over Huurverhoging
De Tweede Kamer hee°t gisteren eenbegin gemaakt, met ;,et d.bat °ver de

voorgestelde hbuir vorhogijr..;; .w"ar_ij
per 1 april de huren van a_ meeste
huizen in ons land net 20°/ o cmhoog
zullen gaan- Aan het bc..in van de ver-gadering herdacht de Kamer de sla :ht-offers van de aardbevteig-ramp ir de
Marokkaanse stad Agadir- I\_.r.___s d.
regering betuigde minister van Aartsenzijn deelneming- De Kamer gaf voortszijn goedke«ring voor een interpellatie
van de Christelijke Historische afge_
vaardigde Van Maastricht die de minis-
ter vragen wil stellen in verband met
de gisteren begonnen landelijke bo"w-
staking.
Eerst moet de wijziging van de huurwet
worden behandeld en daarom k°mt de
interpellatie vermoedelijk pas donder-
dag of vrijdag aan de orde.

V. R. terug in
Nederland

De Nederlandse marc°nist Willem van
R. en zijn vr»uw zijn per vliegtuig
van New Vork op weg naar Nederland
Van R- werd een week geleden vrijge-
sproken van moord op de Amerikaanse
Lynm Kauffman-

Kk uui-fiuineti Koerier
Onafhankelijk a; _;blad voor
Nederlands Nieuw luinea

Uitgegeven coor de
Gebr. T.vlaak

■vüd. Hool'-ir .dacteu
D. TEELAAK

i cue en .-'.< tm'ni.strat'e
üranj.iaan. Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fi 6.— per mat nd
fl 16-— per kwartaal bij vooruitbet-

Pot i.i.onn, inenten
" S.SÜ ;.;-. : -yy.iO- fl ;7,50 per kwart.

Advertentie tarieven
11 0,40 per mm. Eij contract (ten-
minste 1000 mm-) .1 0,36 per mmFamilieberichten fi 0,32 per mm



Nederland
Nederland en Peru

gaan samenwerken
De eerste gang van het staatsiebez°ek

da 4 de president van Peru en mevrouw
Prado aan Nederland brengt, is geëin-
digd met een balletvoorstelling in de ko-
ninklijke schouwburg in Den Haag-
De h°ge gasten arriveerden daar in gezel
schap van HM- de Koningin en ZKH
Prins Bernhard met wie zij even te vo-
ren hadden aangezeten aan een gala
diner in hel Huis Ten Bosch.
President en mevrouw Prado arriveer-
den maandagavond per trein in Den
Haag.
Gister, op de tweede dag van hun staat
siebez°ek aan Nederland maakten de
president van Peru en mevrouw Prado
een tocht door de Rotterdamse haven-

Het hoge gezelschap zou gistermiddag
hè4 noenmaal gebruiken in de ambtswo-
ning van minister Luns.

Nederland en Peru hebben besloten
om hechter te gaan samenwerken tot we
derzijds v°ordeel.
Beide regeringen hebben de manier be-
studeerd hoe Nederlands kapitaal in Pe-
ru zal worden belegd en op welke ma-
nier Nederland technische hulp aan Pe-
ru kan geven- Een verklaring van deze
strekking was gisteren in Den Haag on-
dertekend door de Peruaanse minister
van Buitenlandse Zaken minister Luns-
Beide regeringen bestuderen verder een
georganiseerde emigratie van Nedeland-
se landbouwers naar Peru dat daarv°or
alle faciliteiten wil geven-
In de verklaring wordt ook gezegd da*
de Euromarkt de handei tussen Peru en
Nederland zal bevorderen- Daarbij
wordt gewezen op de bijzondere positie
van het Koninkrijk der Nederlanden,
waarvan tW ee delen Suriname en de
Nederlandse Antillen na^w zijn betrok-
ken bij de ontwikkeling van Latijns
Amerika-
Nederlands protest te-
gen Amerikaanse eis

Nederland heeft in Washigton gepro-
testeerd tegen een dagvaarding van de
Amerikaanse federale Grand Jury die
van Nederlandse scheepv-3artmaatschap
pijen eist dat zij inzage van hun boeken
geven betreffende de vaststelling van
vrachtprijzen.
In de Nederlandse protestnota wordt o-
m- gezegd dat uitreiking van deze dag-
vaarding een ongerechtvaardigde ui4brei
ding van de Amerikaanse jurisdictie be-
tekent-
V°lgens de dagvaarding z°uden verschei
dene scheepaaartmaatschappijen in strijd
met de Amerikaanse antie-trustwetten
en de Amerikaanse scheepvaartwet van
1916 ondrlinge vrachtovereenkomsten
hebben gesloten en deze overeenkomst __n
niet aan de Amerikaanse federale raad
vo«r de scheepvaart hebben bekend ge-
maakt. Behalve Nederland hebben de
meeste andere Europese scheepvaart-
landen ook geprotesteerd,.

Weduwen en ouden van
dagen 10% neerin Ned.
De Staatsuitkeringen in Nederland v°l

gens de zogenaamde algemene ouder-
domswet en de algemene weduwen- en
wezenwet w°rden met ingang van 1 a-
pril met ongeveer 10 proCent verhoogd.
Gehuwde bejaarden _tyangen maande-

lijks elf gulden meer, terwijl weduwen
zonder kinderen maandelijks veertienerbij krijgen.
Deze verhogingen zijn bedoeld als com-
pensatie voor de nieuwe huurverhoging
die waarschijnlijk op i aprii ingaat°

Staking in Nederland
In 25 Nederljandse steden hebben eer-gisteren de Bouwvakarbeiders het werkneergelegd op een groot aantal door devakbonden aangewezen objecten- Naarschating staken er tussoa de .vijftig enzestigduizend man, voornamelijk georga-

niseerde arbeiders.
Overleg tussen de regering enerzijdsen ac bouwpatroons anderzijds met be-middeling van de voorzitter van het Verbond va n Nederlandse Werkgevers ir-Den Hollander heeft gistermiddag ne-geen opi0ssi ng gebracht.Gisteravond kwamen de besturen van debouwondernemers in spoedvergaderin°bijeen om zich op de situatie te bera-men, In de loop van die dag bleken SQm_

mige annemers bereid afzonderlijke ar-beidsovereenkomsten met de vakbondenaf te sluiten waarbij zij de vijf procenthogere loon alsnog zunen uitbetalenzonder doorberekening.
Op de eerste dag van de bouwvaksta-king is reeds in het' front van de werk-gevers een breuk ontstaan-

De christelijke bond va n aannemers deNCAN heeft zich- zij het _der p'bereid verklaard de coliectievo arbeids-
overeenkomst met de vakbond
vijf procent loonsverhoging uit te beta-len zonder die door te berekenen aan deopdrachtgevers van b°uwprojekten v. aal'van het werk al is begonnen-
Het regeringsverbod van deze doorbre-king van de al overeengekomen loons-
verhoging was voor de werkgevers :'an
leiding om hun toezegging alsnog op teschorten- Gisteren kwamen de drie werkgeversorganisaties bijeen om zich _ be-
raden op het aanbod van de protestant-se aannemers, dat voor hun collega.)
als een grote verassing is gekomen
Maandag hebben naar schatting in tot-
aal mintens vijfendertig duizend bouw
vakarbeiders in 25 gemeenten gestaa kt.
Een nieuwe poging van de Aannemers-
bond om de regering te doen terugko-
men op haar standpunt bleek ook dit-
maal tevergeefs.

Nieuws uit Seroei
Ontwikkeling landbouw
O.A. Japen - Waropen

Per ultimo 1959 was jn de Onderaf-
deling Japen-Waropen 440 ha met ca-
cao, 22 ha met nootmuskaat en 42 ha
met koffie beplant.

Gedurende 1959 werd 21-990 kg cacao
geoogst met een totaalopbrengst vj0Or
producenten van f 29.472,80- Gedurende
1960 mag een sterke stijging Van de(
caoao-export verwacht worden, aange-
zien per ultimo 1959 nog slechts 35000
bomen in productie waren, terwijl er t°t
die datum 212-470 geplant werden, wel-
ke dus successievelijk ook in productie
zullen komen-
De eerste koffie. 260 kg- werd in 1959
geoogst. Ook hiervan mag een toename
verwacht w°rden.

De eerste stappen op weg n;.. ir oen
uitbreiding van de veeteelt werden ge-
:et- De LVD pas' hierbij een systeem
toe, waarbij alles met gesloten beulrs

gaat- Men zet bv. 2 runderen in een
bepaalde kampong uit onder de bepaling
dat na 4 jaar 3 runderen aan de LVD
teruggeleverd worden- De meerdere runderen, die men in die periode gefokt
heeft, worden eigendom van de kam-
pong- Op deze wijze is het aantal geiten
bv- reeds met 100 stuks toegenomen.

Inbraak bij L.V.D.

In de nacht van 26 op 27 februari isin het kantoor van de LVD te Seroeiingebroken. De daders verschaften zich
door het opensnijden van gaas aan detchter-bovenzijde van het kantoor, zeer
gemakkelijk toegang en verdwenen door
het raam met medeneming van een
geldkist en enige enveloppen, totaal in-
houdende f 2-200.— in contanten. U_t
verschillende aanwijzingen mocht afge-
leid worden dat de daders kennelijk
met de situatie in het kant°or op de
hoogtq waren geweest-

Reeds op 1 maart slaagde de poiit;0
er na intensief speurwerk in de drie
jeugdige daders _ arre steren- Zij legde
inmiddels een volledige bekentenis af-

Van het geld is inmiddels de grootste
helft teruggevonden-
Voorlopig blijven 2 daders in voorarrest.

De streekraad
Biak - Noemtoor

De streekraad Biak-Noemfoor is tus-sen 26 februari en 3 maart j.i. voor detweede maal in zitting bijeen geweest.
Vooral op vrijdag en zaterdag vorige
week is de publieke belangstelling groot
geweest-
Uit de verschillende punten die de raadheeft behandeld, springen enkele be-
langrijke beslissingen naar voren.
Zo keurde de raad de verordening klap-
perteer goed- In deze verordening is de
verplichting gesteld dat de Klappertuinen
periodiek door eigenalar of gebruiker
moet worden schoongemaakt en nieuwe
tuinen volgens een vastgesteld plantver-
band worden aangelegd-
Een ander punt is het onderzoek naar de
maskawin. de bruidschat, die in diestreken zeer hoog is opgelopen- De raadwil nu eerst een onderzoek instellen
naar de mate en oorza(ken van het fei .
dat veel j°n-ge vrouwen, ongehuwd zijn,
alvorens over de noodzaak tot ingrijpente beslissen.
Tot voorzitters van de plaatselijke be-stuun_comjnis_ies -' de voo'riopers Vande dorpsraden - van do dorpen Fanin-di- Warie. Barm _i en Sanoemi werdenresp. benoemd: Adrianus Anderi Man-dosir, Even Paiki Rinur. Marcus Aibe-kob en Andris Manwen Kafiar- Er werdvoo_-ts vastgesteld da. njegen nieuwe
scholen zullen worden gebouwd, naareen door de raad vastgesteld standaard
model- In de dorpen Wadiboe, Bosnik.Samber, Korem- SoWek en JemboerWozal onmmiddelijk met de bouw ervanwof-den begonnen; voor de drie overige
scholen zal nader worden bepaald waarze zullen worden gebouwd-
Een ander belangrijk punt waaroverop deze tweede zitting een beslissingis genomen, is dat de raad de opzet;van
milieusanering aanvaa idde- Milieusane-ring is, zoals men weet, de verbeteringvan de dorpshygiene, vooral voor watbetreft de watervoorziening en de af-voer van menselijke faecalien- Hoewel
de ra a d dus de opzet van milieusanering

(vervolg op pag 4)



DE SPORT van de afgelopen week
VOETBAL IN NEDERLAND

Enschede — Ajax 3—3
Willem II — Feyenoord o—40—4
DOS — PSV 2—l
Rapid JC — Volendam. 2—2
VVV — Elinkwijk 2—2
DWS — MVV o—o
Sparta — Fortuna '54 4—o
Blauw-Wit — ADO 2—l
Siftardia — NAC (o.d-v- Si"-) o—l
Ajax 25 17 4 4 74-32 38
PSV 25 13 8 4 51-32 34
Feyenoord 25 12 9 4 60-25 33
NAC 25 12 7 6 42-35 31
VVV 25 10 9 6 45-42 29
DOS 25 12 4 9 29-43 28
Willem II 25 9 7 9 48-50 25
Sparta 25 10 4 11 38-36 24
Blauw-Wit 25 10 4 11 39-51 24
ADO 25 10 3 12 45-52 23
R pid JC 25 8 7 10 30-36 23
DWS 25 9 4 12 40-47 22
Eli ikwijk 25 7 8 10 23-29 22
Volendam 25 9 3 13 46-56 21
MVV 25 9 3 13 41-58 21
....schede 25 8 4 13 50-59 20
Fortuna '54 25 6 6 13 40-59 18
Sitt-irdia 25 5 4 16' 31-60 14.
KFC — HVC o—°
7WV — Volewijkers o—40—4
Vitesse — 't Gooi I—l
Fxecelsior — Wageningen 2—2
Fortuna — Rigtersbleek
Veendam — HelnVnd o—l
GVAV 23 15 5 3 47-20 35
Vitesse 23 14 5 4 43-20 33
BVV 23 14 4 5 46-22 32
NOAD 23 12 6 5 41-29 30
Wapeningen 23 10 8 5 41-33 28
.tormvogels 23 9 8 6 41-34 26
/olewiickers 24 11 2 11 44 _4 24
KFC '24 8 7 9 30-32 23
HVC 23 8 5 10 31-35 21-t Gooi 23 5 6 12 31-42 16
Fortuna 23 6 3 14 26-41 15
Rigtersbleek 23, 3 7 13 26-66 13
Alkmaar — Graafschap ' 2—2
DFC — Go Ahead 4—i
DHC — Leeuwarden 4—l

Helmondia —Eindhoven o—o
RBC — RCH 2—l
SHS — Limburgia 3—o
Hormes DVS — Heracles o—2
AGOW — ZFC 2—l
VSV 24 15 2 7 47-33 32
DFC 23 13 4 6 55-35 30
Leeiiw-irden 24 14 2 8 55-41 30
Alkmaar 23 11 6 6 49-38 38
Heracles 23 11 5 7 47-35 2,
ZFC 24 11 5 8 48-33 27
DHC 24 11 5 8 52-43 2".
AGOW 23 12 2 9 52-40 26
Hermes DVS 24 10 4 10 35-33 24
RBC 23 7 3 13 31-46 17
Helmondia 23 4 8 11 30-46 16
RCH 24 4 6 14 35-55 1,

SPORT IN HET KORT.
VOETBAL- De landenwedstrijd Enge-
land — West-Duitsland vonr amateurs
is geëindigd in een I—l gelijkspel.
IN Brussel zegevierde de Belgische na-
tionale ploeg mcl I—o over Frankrijk

Het als favoriet gestarte Franse team
was de tegenstanders vooralop het wa-
pen verre de baas, doch men bleek niet
in staat de hardnekkig verdedigende
Belgen te overmeesteren-

De wedstrijd Nederlandse Antillen-
Suriname Teve'de een I—o zege op v°°r
de Antillen- Helaas moest worden vast-
gesteld, dat deze wedstrijd bepaald geen
propaganda voor sport, en sportiviteit
heeft opgeleverd- Er deden zich „i Van
incidenten voor en zo moest de match
o.m- gedurende twintig minuten worden
onderbr°ken-
ZWEMMEN. Tijdens de Australische
zwemkampioenschappen verbeterde
Dawn Fraser en Jon Konrads niet min-
der dan tien wereldrecords-
Inmiddels is het Australische team voor
de a.s- Olympische Spelen in Ram
mengesteld- De ploeg bestaat u j| 32
zwemmerB en zwemsters-
HANDBAL. De Nederlandse zaalhand-
balka-mpioenschappen hebben een over-
tuigend succes opgeleverd vo°r de Am-
sterdamse teams- Bij de heren werd Ni-

loc kampioen, terwijl bij de dames Zee-burg beslag wist te leggen op de titel.
SKIËN- Een Amerikaanse verslaggever
vroeg aan de Duitse Heidi Biebl, wïnna-

van de afdeling voor dames, wat /.e
h( leukste vond bij de Olympische Win
'sispelen van Squaw-Valley-
"De gouden medailles" kwam prompt 't
antwoord.
SCHAATSENRIJDEN De Rus Egveny
Grishin, Olympisch Kampioen op zowelde 500 a],s de 1500 meter, heeft tijdtus

strijden in Squaw-Valley op de SQOmeter een tijd gemaakt van 39-6 sec.i il tijd, waarmee hij 0-6 sec. onder zijn
eigen \v, <e;_recOrd bleef-
WIELRENNEN- Peter Post won ;,, ,;K,
Belgische hoofdstad Brussel een 50 km-
wedstrijd a-chter dernymotoren in de

goede ;ijd van 51 min 59 sec. De
Belg van steenbergen werd tweede op
een halve meter-
ATLETIEK. De Australische BeHy Cuth
bert- die op de Olympische Spellen va
1956 drie g°uden medailles ver°vei
verbeterde in Sydney het wereldre

r 60 meter tot 7-2 _c. Het oude re-
cord stond sedert 1933! op nn.m van de
Poolse stella Wals-
VOETBAL- Zoals bekend speelt Neder-
land in de voorronden van de wedstrij-
den om het wereldkampioenschap voet-
bal 1962 tegen Oost-Duitsïltnd en Honga-
rije- De loting bracht o.m- de volgende
groepen tot stand:
groep 1 Zweden, België en.Zwitserland;
groep 2 Frankrijk, Bulgarije en Finland;
groep 3 yest-Duitsland, Noord Jerland

en Griekenland;
gr°ep 4 Rusland, Turkije en Noorwegen

In de komende maanden zal het Ne-
derlands elftal een vijftal wedstrijden
spelen, te weten:

3 april Nederland-Bulgarije;
24 april Beigië-Nederland;
18 mei Zwitserland-Nederland;

juni Tournee door West-Indië.

Ingezonden
Buiten verantwoordelijkheid van de re-
dactie-

OPEN BRIEF
Mijn waarde Kassiep», In"!. ea-
dit van maandag j-1. was he* nietj .j

Het spijt mij oprecht het »e moeten
constateren- Wij Nederlanders, hebben
graag zo gauw onze ra°nd vol oVer het
brengen van "politieke, opvoeding" en
"democratische ontwikkeling" aan het
Pap°eavolk.
Een prach' d°el-
Maar niet alles wat door ons °nder d<t
mom wordt "voorgedaan" kon inj wer-
kelijkheid de toets der vrije democra-
tie doorstaan-
Maar o°k gij heb* dit gelukkig begrepen
gezien Uw reactie, op de laatste verga-
dering van de Adviserende Kaad- I>t
hoef U dus nie* tei waarschuwen. Ik
biedt U slechts excuses aan- Excuses
dat ie's dergelijks onder het mom "de-
mocratische ontwikkeling" word* voor-
geschoteld- Ik voel mij*- als Nederlan-
der, mede (zij he* een heel klein beetje)
verantwoordelijk- l
Weet gij nog, geachte Kassiepo en Inuri
dat wij gezamenlijk, als leden van de
toenmalige Adviserende Ra ad in novem

ber en december 1958 nuim, 2 maanden
besteed hebben aan het samenstellen
van een REPRESENTATIEVE. VER-
TEGENWOORDIGENDE raad? Het kost
te onsi vele extras uren werk) en beslo-
ten vergaderingen-
Herinnert ge U nog] da* de instelling
van een commissie van achtenswaardige
mannen mislukte? Uitelndtelijk; is het
ons gelukt een REPRESENTATIEVE
raad samen en voor te stellen.
Het js jammer dat toen - het liep tegen
ul'imo december - ,de gouverneur in Ne
derland; was- Z-E. bezi* kennelijk een
aparte formule voo_r representativiteit
voor de oplossing van de vraag «f ie-
marj al dan niet ee n bevolkingsgedeel-
te VERTEGENWOORDIGT.;
Het had ons, die diel formule niet kenden
heel wat werk bespaard-
Waarde Kassiep» en anderen: men heeft
het in Curacao geprobeerd: aan een
zekere Rosario werd de _egang _t Cen
vertegenwi^ordigendï lichaaml geweigerd
Rosari» zat in de oppositie- Let wel:
ik zeg nie*: "°mdat Rosario- in de op-
positje zat". Doch in Curacao m°et men
nog véél leren-
Ik verzeker U dat ik dit stukje niet
schrijf als vriend van de Rijke, maar
als burger van Nieuw Guinea en alts

lid van deze grote Nederlandse gemeen-
schap, die voor U toch he4 vo°rbieeld
moe* zijn.
Thans, heeft men de Rijke de toegang
tot de Adviserende Raad on _egd-
Blijkt uit de "geheime formule" dat hij
minder, .thans aanzienlijk minder, ver
'egenw°ordigend is geworden? Ik heb
het niet gemerkt- In __endcel. Of zijn
er andere motieven in he* spel?
Past gy maar op, wa.i,rde Raadsleden>
straks vergeet ge in Uw, auto de rich-
tingaanwijzer ui' tg Sleken- Dift! zöu
dan wel eens het einde van Uw Raads-
lidmaatschap kunnen betekenen- Waar-
mee ik maar bedoel da* alle grenzen
z°ek zijn, indien de Raail hier nie* tegen
in verweer komt- Het _rr.at om hel prin-
cipe, hè 1 grondprincipe der democra-
tische vertegenwoordiging, dewelke wij
toch trachten- hier te importeren-
Wee4 u wat; ik zou doen, geiachte Kas-
siepo en Inuri. als ik raadslid was. Ik
zou de heer Martens volgen en bedan-
ken, als lid indien het besluit niel onge-
daan werd gemaakt- Want om dei kost-
bare vrije avonden t© besteden aan een
schijnvertoning, die men "democratie"
wil n°ei_en, ma. hc* nie* is, neen, daar
zouden wij v°or danken-

Mr- W.IVI.Th- Adriaansens



waarvan de k°sten eenmalig door de
Wereldgezondheidsorganisatie worden ge
dragen, aanvaardde, is de verdere fi-
nanciering ervan nog onzeker. De leden
w&ien het er wel over eens dat een ver
zwaring van de belastingdruk, om aan
de nodige fcndsen *e k°men, niel ge-
wenst was. Men wil nog de mogelijk-
heid bezien de kosten uit gewone mid-
delen van de begroting 1961 te bestrij-
den-
Tenslotte werd een ontwerp-reglement-
van de reis- en verblijfskosten voor de
raadsleden vastgesteld, doch de raads-
leden vonden het instellen van zitti_gs_
gelden voorlopig niet nodig-

Krachtig Amerikaans
protest tegen Cubaanse

aantijgingen
De Amerikaanse minister van Buiten

landse Zaken Herter heeft gisteren de
Cubaanse zaakgelastigde in Washington
Fatterson doen weten da4 zijn regering
krachtig protesteerl tegen de beschul-
digingen van premier* Fidel Castroi- De
Cubaanse premiel- heeft dei Ver- Sta'en
mede verantwoordelijk gesteld vo°r de
explosie op het Franse munitieschip in
de haven van Havana, die rudim 70 men-
senlevens heeft gekost. Minister Herter.
noemde tegenover de Cubaanse zaak-
gelastigde deze beschuldiging ongegrond
misleidend en onjuist.

Indon. Pari. leden vin-
den ontbinding Pari.

onjuist
He* Indonesische parlement noemt

zijn ontbinding door president Soekar-
n° onjuist-
De voorzitter van het parlement de heer
Sartono zei, dat de volsvertegenwoordi-
ging het decreet van de president niet
beschouwd als een ontbinding-
Wij blijven °ns beschouwen als parle-
mentsleden, zei hij-

Pres. Eisenhower
weer thuis

President Eisenhower is in Washing-
ton teruggekeerd van zijn reis door
Z«id-Afrika.
Hij kwam per vliegtuig uit Puerto Ric°
waar hij' enkele dagen heeft uitgerust-

Kongo prov. Katanga
wenst aansluiting bij

Rhodesia
De Belgische consulgeneraal in Salis-

bury heeft namens zijn regering ophel-
dering gevraagd over het vraaggesprek
dat premier sjr Roy Welcnssy van Rdo-
desia heeft gehad met het Britse blad
de Daily Express. Sir. Roy had hierin
verklaard dat hij benaderd was door ver

tegenwoordigers van de Kongolese pro-
vincie Katanga oVer de mogelijkheden
van een samensmelting van deze provin
cic met de RhPdesische federatie-
Tegenover een correspondent van de
Londense Times bevestigde Sir Roy dat
hij inderdaad door zekere kringen _t
Katanga was benaderd, hij wilde zich
over deze kwestie niet nader uitlaten,
politieke kringen in Salisury zijn van
o°rdeel dat industriële groeperingen hun
voelhorens ir. deze richting hebben uit-
gestoken-

Twee Prinsen slaags
om een vrouw

Uit Cairo wordt gemeld: Twee prin-
selijke rivalen d°ngen naar de hand van
de mooie Lamia Sohl, de dochter van
een vroegere minister president van de
Libanon-

Lamia was verloofd met prins Moham
mcd- de zoon van Koning Saoed van Sa
oedi-Arabie en toen de jongedame de
verloving verbrak had Mohammed er
veel hartzeer van en was lange tijd uit
zijn humeur.
Later werd de verloving bekend ge-
maakt van Lamia met de knappe prins
Abdullah. de tweede zoon van de koning
van Marokko.

D i :limax kwam toen koning Moham-
mc V van Marokko met zijn zoon Ab-
ri",lah een bezoek bracht aan koning
Saoed van Arabic. Tijdens dat bezoek
kw _ de winnaar van de hand van
Lamia, opeens uit het paleis van kyiing
Saoed strompelen mcl een gapende bloe
dende wonde aan zijn vo°rhoofd-

Het gebeurde tijdens een feestmaal
d ai koning Saoed aan zijn geëerde gas-
ten aanbood- Gedurende di 4 feest werd
door een 12-tal zonen van Koning Saoe d
een traditionele zwaarddans uitgev°erd.
een imposant schouwspel van glanzend
staal.

"Kom er ook bij" .inviteerde prins
Mohammed aan prins Abdullah en hij
gaf hem een mo°i zwaard met een met
juwelen bezet gevest.

Aanvankelijk weigerde prins Abdul-
lah, omdat hij vermoeid was van de
reis, maar na veel aandringen gaf hij
toe en deed mee aan de dans-

Toen de dans begon drong prins Mo-
hammed °p prins Abdullah in met z ijn
vlijmscherp zwaard, waarmee hij schijn
slagen in de lucht uitv°erde. Abdullah
week plotseling uil om niet doorstoken
te worden, maar het zwaard van Moham
mcd raakte hem aan het voorhoofd-
Zeven hechtingen waren nodig om het
ga 4 te stoppen-

Koning Saoed verontschuldigde zich
zcar vo°r de "onvoorzichtigheid" van
zijn zoon Mohammed en bood aan hem
voor vijf jaar gevangen te zetten en de
hand die het zwaard vast geh°uden had
af te hakken, bij wijze van genoegdoe-
ning.

Maar de Marokkaanse koning weiger-
de en nam het geval op als een betreu-
renswaardig "ongeluk".

Abdullah en zijn vader echter willen
de zaak voor gezien houden, ofschoon
Abdullah er bijna het leven bij inge-
schoten heeft-

Ongeluk of niet. prins Abduillah nam
geen rifcico meer maar vl°og _bse^
terug naar Beiruth en naar zijn bruid-

Daar vertelde hij dat hij van een
trap gevallen was en te gen een deur-
post was aangek°men-

Maar de zaak lekte uit en Lamia
wee 4 nou wel beter-

(vervolg van pag 2)

ZEVENTIENDE VERANTWOORDING
HOLLADIA MONUMENT

"Eeit gift van iedere burger ad- 10» ceul
geeft ons het Hollandia m°nument"

Vorige, verantwoording f 2654,48
VAM N.V- f 200,—
Directie en pers°neel ABM f (i 1,50
Residentiekanloorl f 21,92
ENIGE JC-LEDEN f 3,41
Transport er» en Reparatie-
bedrijf "Severijn" f 25,—Totstü thans binnen f 2966-31

DE DAGELIJKSE AMSTEL PRIJS
VAN f 50.— is op ddo- 7 maart geval-
len op No. 510 en op ddo- 8 maar* °p
No. 129.

De winnaar kan zijn prijs in ont-
vangst nemen in de "AMSTEL-STAND
°p de Pasar Malam-
OOK VANDAAG WEER EEN KANS

Bij elk tinnetjej AMSTELBIER! ontvangt
U een bon en daarmee een kans op f5O
ZEEPAARDJE: Woensdag! 9 maar* film-
voorstelling "DE RODE PIMPERNEL"
Aan|v _g 2000 uur-
Te koop: Bella-Züridapp Sc°o_r 200 cc
Kippen, Piano. AEG Centrifuge. Elec-
naaimachine, houten boekenrek; Reming
ton, schrijfmachine, dressoir, fiets* rotan
planten standaard en kranten bak, toi-
lettafeltje, mouwenplankje, br°o<__tj_om-
melJ Faim, Kleyn. Kloofkam^ laatste
huisi rechts (voorbij Ziekenboeg. Telf-
.o toestel 21 (Alleen s'morgens).

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoon^ heden 9-3
en morgen 10-3? Brigitte Bardot in een
ondeugende r°l in de realistische, gedurf
de film: I

"BAKVISSEN PUBERTEIT"
Uitsluitend 18 jaar en ouder-
HOLL-BINNEN hedle.^ 9-3: "THE SCAR
LET SPEAR" eeni zeer spannende oul-
door-actiefUm me* Manha Hyer en Jolm
Bentley, in Technicolor.
HOLL.-BINNEN morgen 10-3: Barbara
S _nwyck en George Sandesl in de pak-
kende film: "WITNESS TO1 MURDER"
SENTANI morgen 10-3: THE SCARLET
SPEAR"
HET HOOFD VAN HET KANTOOR
VAN FINANCIEN maak* bekend! dat
m.Lv-i 5 maar* 1960 het behjeer van
Landskas te HOLLANDIA door kashou-
der M- HOENDERDOS is overgedragen
aan kashouder W- TENZER-

He" bestuur van de s-a-v. HERCULES
betuigt hiermede haar «prec hte dankaan een ieder die op enigerlei wij^-e
heeft mede gedaan aan het welslagen
van, de) feestavond op 5 maar* _n bate
van de SPIJTOPTANTEN-

He* Bestuur) van s.a-v HERCULES.
Te koop, aangeboden: "Frigidaire" 120
liter. Miele wasmachine met ACME-
wringer, Airmasterj stofzuiger met hulp
Stofzuiger, St- lamp, Muurlampjes, Lam
pekappen, Infraph. begtr. lamp, Jung>-
hais-pendule, staalb- diverse bedden
Div- kamerplaten. tWea "Vespa"-sc°°ters
150 00-( van Hasseltfetraat 671 Ifesen

°ver Muloschool van 5—7 n-m..

(ftbZrxïifZS
JACHTCLUB- Donderdagav°nd door om
standigheden geen tafeltennis en bad-
minton.
Weggelopen; gekastreerde kater, wit
mot grijs 0p 5-3, l"_s _rende\ naar dienaam "Ventje" Terug; te bezorgen v-d-
G°eslaan 731-

GLAS: "Ga jij o°k naar de pasar ma-
lem?"
FLESJE: "Ja, ze zullen miji en mij|nl
duizenden: broertjes er} wel weerl bij
sleuren"
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