
Adviesraad in spoedvergadering bljeen
DeRijke eenschip indok om na reparatie weer te gebruken

Democratie volgens sperlregels, uiet volgens en zokere gezagsdrager.

.:._" ,-nvid kwam de adviesraad wee
->ndi a in spoed vergadering bijeen

Te 2000 uur open 4 voorzi4ter Stephat
ac vergadering en dccl4 mede dat deze
bijeenkomst belegd is op aanvraag var

drietal leden om een aanvu'-Ung 05.
de m°tie in 4e dienen die in de vorige

■■dering werd aangenomen-
Mevr- Sim°n Thoma s dccl4 mede ee>.~
schrijven on 4vangen 4e hebben van dt
Gouverneur, tegelijk me 4 de oproep vo«
de/.e ve'gadering- . "Op wek schrijven aldus merv- Sim°n
Thomas, dien4 men zich 4evoren 4e bera-
den en ruggespraak 4e houden met _ve
rige leden waarom zij voorstelt deze vei

gadet'ing te sluiten oa tot een andere da
turn 4e verdagen-

He4 lid Brandenburg van de Gr°nde
ze 4 daarop ui4een da4 de v°rige keer pa;
even voor de vergadering plaats had hel
ontsla g van de Rijke aan de le-
den wet'd medegedeeld-
Eigenlijk namen wij er pas kennis van
door middel van de Nieuw-Guinea Koe-
lie- "Tijd om °ns 4e beraden hadden
wc- nie4-

_
Vo_jr ons was he 1 een ems4ige zaaw: du
op korte termijn om een beslissing vroeg

Wij hebben t°en een motie aangenomer
en dienden daarna een aanvulling in °rr
dc7.e op de huidige spoedvergadering te

behandelen-
Maar tegelijkertijd me1 de ken:

dezer spoedvergadering krijgen wij

nu dit schrijven van de Gouvefneu 1

waardoor alles 0p l°sse schroeven kom
te staan.
De hoffelijkheid om tijd te geven di 4 al-
les gezamenlijk 4e bespreken werd nie'
in ach4 genomen-
Nu slaan wij een belachelijk figuur
wan 4 door di4 4weede schrijven van de

-Gouverneur zijn we weer nie4 in siaa'
om ruggespraak 4e houden-
Sprekel voel 4 zich nie4 voldaan maar ui
gemanoeuvreerd-
De Voorzi44er wijst e>' op dal de 4e berde
geb'achte bezwaren °ok in de vorige
vergadering geui* hadden kunnen zijn

Hacf men toen zich in tijdnood gevóéld
den men 4oen de vergadering kunner
vergageri z°nder mo.es enz-
Een aanvulling was dan niet nodig ge-
weest.
In de v°rige vergadering voelde de heer
Brandenburg zich naar hij zeide, ge-
dwongen zich 4e verdedigen, maar ge
dwongen werd hij nie4, hoogs4ens genood
zaakt- He 4 gevolg was da4 hij zich
v°lede aan de motie nog wa4 te moeten
aan piaken, ter behandeling waarvan
toen drie leden om deze spoedvergade-
ring verzochten-
Het lid Brandenburg, meent dat dit aap
hel feit nie ts afdoet dat om een spoed-
vergadering verzocht werd die n" piaa-f
vindt maar die doof een tegelijkertijd
verstrekt schrijven van de Gouverneur
pfactisch overbodig gemaakt w°rd4-
De v°orzitter meen 1 hierin een zeker vei
wijt te m°e4en constateren-
Het lid Abas vraagt zich af of de voor-
zitter zich v°elt a ls verlengstuk van de
Gouverneur of ais voorzitter van de
Raad-
De vooi'zitter wijst er op dat dit geer.
normale vergadering is ma _ een spoed-
vergadering op aanvraag van een drie-
tal leden- U dient het dus niet te z ien
als mijn schuld. de aanvraag kwam vi-
de vergadering"
Het lid Brandenburg voel 4 zich doo>' de
brief van de Gouverneur overvallen, de-
ze vergaderind is er nu44eioos door ge-
worden daal' de bodem ervoor \s wegge-

sagen en wij belachelijk gemaal;': zijn-
Spreker wijs 4 e»op nu in te gro> .- tijd-
nood 4e zijn om belangrijke beslis inge-i
te kunnen nemen-
liet lid Martens constateert dat de be-
wuste brief op 8 maart verzonden werd
maar pas heden on4vangn-

De v°orzi4ter geef 4 4oe da 4 di 4 wa 4 Ja.,
is, de briei heel1 hem ook pas heden bc
'eik -He 4 lid Kasiepo zeg 4 de mening van de
'eden al gehoord 4e hebben ma. deelt
mede er nie4 veel van te begrijpen-
He 4 ging eeFs 4 om vooral snelle ac4ie én
nu gaa4 het weer te snel en moe4en we
ons bezinnen _i 4e we4en wa 44e doei
Maar de hoofdzaak van ai'es he 4 on4slag
van de Rijke vind 4 sprekel' r.'ie4 op de
agenda- Spreker vraagt z ich af wa _<>m
men mat a[ die maatregeen niet wacl_t
tot de Rijke weer vrij is, waa'oin zon
haast De Rijke, aldus spreker is vool' c_i;
een schip da 1 in dok ligt. het m°et ge-
repareerd worden omdat We het si
weer kunnen gebruiken-
Maar de kwestie van eers4 sne 1 en
weer iangzaam vindt spreker een duis-
tere zaak.
Het gaat er yo°r ons immers om de
bo°t uit het dok weer sp°edig te wa4e'
te kunnen laten-
Sprekel' sluit zich aan bji bet voorstel
v-h- lid mevr- Simon Th°mas.
Het ha Mese' wijs- ei op dal men
zit v_or de belangen van de samenleving
en niet voor een spelletje, van spoedver-
gadering die weel' do°r een briel 'e ni(
gedaan worden-
De voorzit-tel' wijs 4 er op dat de leden
zelf de vergadering bijeen geroepen heb
ben waartoe ze trouwens o°k recht op
hebben-
Het üd Samai, ziet DOk de Rijke a's een
4e repareren schip om weer te gebrui-
ken en siuit zich aan bij he 4 v°orste!
Kaisiep° He 1 lid Ohé wil wel wetena hoe
de Rijke er zelf over denkt om dan pas
'e beslissen, verdel' sluit hij zich aan bi.-'
het voorstel Kaisiepo
He* lid lntn'i wijst er 0p dat hij zelf aan
gedr°ngn heef 4 op deze spoedvergadering
maar nu deze el' is 'igt he 4 anlw°ord
reeds op tafel in de vorm van de brief
van de Gouverneur-
Paardo°r is deze vergadering gebla-

ir.eerd, weshalve sp''eker zich aans' u'
bij he 4 voor stei.
He 4 lid Abas constateert da4 di' e -~. .
de keer js.
De eerste keer werd een vergade
belegd, waarop we vak tevoren in ..e
krant te lezen kregen dat de Rijke ont-
slagen was ais iid.
Nu we daarom deze spoedvergadering
beleggen krijgen we eena tweede torpe-
a° in deze brief van de Gouverneur die
ons van morgen be-'eik'e en geen Ujd
'iet om ons te bezinnen-
De democratie, aidus sp>'eker kan
slei hts wort el wanneel' ze vol-
gens de geijkte spelregels gespeeld
wuro«- en niet voigens de spelregel^ van
een oepaalae gezagsdrager-
Hel lid Kasiepo stelde be'ang in be-
langen de1 gemeenschap-
Sprekel' stelde meel' beiang in de wetten
der democratie die geschonden zijn-
Jurdisch om_i ag js njet mogelijk-
Toch is hit; aan de Rijke on_s]ae ver-
teend.
Spreker heeU daaruit zi.,1.1 conclusies
voü1' zich zelf getrokken of' de raad e l'
mee a CCoord gaat 0f nier-
He 4 lid Bayer meent me 4 '4 'id Branden-
burg dat ui 4 deze vergadering inderdaad
duü' de brief van de Gouverneur de bo-
dem geslagen is en siui4 zich aan bij he
voorstel van merv- Simon Thomas-
He4 lid mevl Simon Thomas spij4 he4
dat de brie! door de Gouverneur ver-
zonden was en zie 4 in de voorzi44er
een man van he 4 gouvet'nemeu4 maar
geen voorzi4ler in he 4 be'ang van de

;'dviesraad-
Spreekstel' vraag 4 of de Gouverneur zich
wi" ernstig beraden wil om zich aan de

is te houden.
Wanneel' de Rijke hier zou zijn dan z°u
da 4 allemaal niet zo maal' gaan.
De voorzitter wijs 4 er op da 4 de vraag
of het 'id he 4 er ai dan nie4 mee eens
is hiel' nie4 van belang is-
He 4 gaat el' nie4 om wa 4 ideaal is-
Het fei4 blijf 4 'bes4aan dat deze situatje
een pro_uc4 is van de we4gevende maent
en da 4 het 'id geen bevoegdheid bezit
deze te bepraten-
Het lid Brandenburg verwerpt de kwa-
lificatie van het lid Kasiepo die het cc)!
duistere zaak n°emt en 4reed4 in detail
°rn he 4 een en ander 4e expliceren-
He 4 Ud Mattens meen 4 da4 di 4 alles 4e
ve1' voert en bezijden de quin4essence
komt 4e liggen. Hij s4elt voor de verga-
ucing 'k. vervagen tot de volgende week
°m de leden de gelegenheid te geven
zich te beraden-
Het lid Kasiepo repliceert da 4 hij he

buwondernemers in proces meiRegering.
Staking duurt voort

Rond de staking in het Nederlandse
bouwbedrijf hebben de on4wikkelinger
zich in versneld 4empo opgev°lgd-

De Tweede K amer heef 4 zich in de
aj'v°ni(lzi4ting van donderdag unaniem,
achter het beleid van minisier De Poui
in deze kwestie geschaard- E 1" waren ook
stemmen die zeiden da4 de minister
in het d°en van c°ncessies aan de aan-
nemers we 4 heel ver was gegaan. De
uitspraak van de Kamer kwam op ver-
zoek van de minister die in de middag-
zitting een gedetailleerd overzieh4 va>_
de verwikkelingen in de afgelopen da-
gen had gegeven-
Ministe1' De Pous weigerde op de avonc"
zi44ing ceh4er te spreken °ver sanc4ie.
°f ul4imatums 4egen de ondernemers»
omda4 hij hen na de eenstemmige uit-

lak van de volksvertegenwoordiging
in de gelegenheid wil ste llen alsnog eer
schikking 4e treffen naar het io°e_ er
prijsbeleid de1' regering-

In de ochtend hebben de bouwonder-
nemers eeh c" een kot geding tegen
de staa4 aanhangig gemaakt, alsmede

tegen het college van lc..ksbemiddelaar£
De aannemers eisen dat de gedaagde,
de nieuwe ai'beidsovereenkomst goed-
keuren zondel' daaraan de voorwaa>'dc
fe verbinden dat de nieuwe ionen nie:
mogen w .den doorberekend vo°r de
ai in uilvoering zijnde bouwwerken-
Voor elke dag da 4 de staking duuf4
eisen de pa4roons een dwangsom van
een miljoen gulden. He4 kor 4 geding
komt vandaag voor de president van de
Haagse rechtbank-

De regering is vastbesloten geen ver-
dere tegemoetkomingen te doen aan de
bouwondernemers- Aan de hand van cij.
fe rs toonde de minis4er aan dat de kos-
ten van de bouwers de laa4s4e jaren
voortdurend minder zijn gestegen dar-de bouwprijzen waarom de minis4ei
vasthoud4 aan de financiering van d.
loonstijging uil de winst-

De stakingsleiding heeft bes'oter ' "aan4ai steden- -.«.. v.rscheidenn brnnv-
objecten zijn stilgelegd, volgende weel"
met een aan4al grote tiental plaatsen ui 4
te breiden Ook zui'en een aantal weger



Spiegel van het verleden
OP EEN BUI NA

He4 snuffelen in oude reisverhalen i'
een aangename bezigheid, wanneer mer
op de hoog4e is van de plaatselijke situ-
atie-
Omtrent het eerste bezoek van de Ne-
derlanders aan de Humboldtbaai kan
men het b°eiende verhaal lezen wa 4 4e
vinden i 3 in he4 zogenaamde E4na-rap-
por4-
Een hele staf van mensen ondernam de-
ze onderzoekings4c/(cih4. waarvan het
hoofddoel was: "he 4 doen van een we-
tenschappelijk en deskundig onderzoek
naa 1' de mees 4 geschik4e punten eene r
ves4iging van he 4Nederlandsch gezag op
de Noord-en Zuid-Wes4kusten van
Nieuw-Guina"

Wij hebben U reeds ver4eld hoe dat or
derzoek in zijn werk ging hier in de
Humb°id4baai, waarbij he 4 grote dorp
Taba4i (des4ijd3 bes^nd het dorp ui 4 ne-
gen4ig huizen) werd uigezoch4 als de
meest geschikte p4aa4s om enig vertoon
van "mag 4" plus een vlag weg te geven

Bji gelegenheid van ht uitvoerige be-
zoek aan de Jo4efabaai. beklom een dee1

van de ieiders o°k de omringende heu-
vel 3in de richting van wal wij tegen-
woordig de "Skyline" noemen.

Zoals jeder die de tocht naar b°ven
we 4 eens heef 4 gemaakt weet, kan men
vanaf die toppen het Sentanimeer zien
liggen-

Nu heeft he 4 menigeen verbaasd, da'
men he 4 meer feitelijk pas in 1892 heef'
ontdekt en da 1 het een Engelsman wa.
die er hel eerst een bezoek heef 4 ge-
brach4 n-i- de naluurkundige W Doher4y
die evenals de bekende expeditie van
Wichmann en Lorentz elf jaar later, dr
zandplaats Metu Detu voor het dorp Enj
gros aia woonpiaat9 koos-

W«arom on; dekte men in 1858 het Sen
tani-meer niet?
Ziehier het relaas, z°veel mogelijk in de
steil en spelling van die dagen:
"Den 29 sten j"nij "1858) werd een togt
naa he 4 binnenland ondernomen-
la _■' ziiiüwes4eiijk gedeei4e der (Jo4e-
fa)baa; ligt een mmder hoog meer glooij-
end en me 4h°og gras, meer dan met ge_
b°omte, bewassen gebergte, waarvar
het overtrekken he4 vo°rui4zig4 opieVer.
de cc ion verren blik in he4 westelijk ge
deelte des lands 4e kunnen werpen"-

Deze veronderstelUng was volkomen
juist en in gedachten klauteren we mee
naar boven, en we popelen haas 4 om te
zeggen: nog iets Verder naar boven er
dan kvn 4 U het Sentanimeer zien liggen

Eer» 4 ging men aan l«nd w-s- bij he
4e.'en\vr"-a'd;_.e Pan.ai Abc, maar erg vl°'
ging lv-t niet. w-an4 men kw'm na een
poos weer aan de kus 4 uit n-1- op de plek
waar tegenwoordig de vuilverbranding
piaata heeft-

Vandaar ging de 4ocht naar boven en
4oen kwam men op he 4 pun4 vanwaai
men he 4 prachtige uit_ich4 heef 4 °ver
binnen en bui4enbaai-
Luis4er wa 4 men er toen van zei:
"bekoorlijk is het gezigt op de binnen-
baai. welke a's een schilderij ontro'd aan
de voe4en van he 4reisgezelschap lag"-
De groene boorden van dia 4 binnenland,
sche meel', de 4wee daarin liggende ci-
ianden, de dool' de bouworde (n-1- de
spitsdaken. K) harer huizen en 4empeis
pi4 kampongs, en hooge geberg4e
op den zuidelijken ach4ergrond kan we'
vermeld, maar niet naal' waarheid ge-
schetst worden" Toch heeft eeen tek_-
naar, die deel uitmaakte van de expe-
ditie n-1- R°zenberg een opging gedaar
dit beeld vast te leggen- Ach iel' in he1
b°ek s aa 4 o.ader de bijlage Le44er GG"
daarvan eene tekening 'a vol d'°isseau"
zoals he 4 rappol'4 meldt, en hier hebber-
we dan de eerste afbeelding van het be-
roemde uitzicht vanaf de Pym of the
Skyline dat"rujm 100 jaar later elke fo-
tograaf na ar zij n camera doe 4 grijpen.

Ons gezelschap klau4et'4 verde4 en "■ ■vanaf de tweede berg4op: "Vandaar be-
gin 4 het terre in langzamerhand in tel-
kens lager wordende heuvelen te dalen
doch neemt in gelijke mate in bosrijk)-
heid toe, totdat he 4 zich in dich4 ff_-
boom4e verliest, waarach4er zich in de
rich4ing v:n he 4 Zuidoosten naa1' he 4'
Noot'dwes4en. he4 ui4einde eener brede
baai ver4oonJh_, in welke, voor een land-
tong, eene kampong zichtbaar is, ge-i
heel gelijk aan die in de Humboldtsbaai
en wiel' talrijkheid van huizen, mcl he
gewapende oog bespied de zekerheid vel
schafte, da 1 o°k dat gedeelte van he*
binnenland, even als de omstreken de1"
Humboldtbaai sterk bevolkt , s «

ledereen die de situatie kent kan nu
constaterch, dat ze in werkelijkheid he
Sentanimeer zagen met het grote dorp
Ajapo, gelegen voor een land'ong-
He 4 r apport gaat dan verder en vermeid*
de overwegingen, die rle he>en er vap. '
deed zien eens te gaan kijken wat he
was daar in die Binnenhaai. zoals z ii
het noemden- Ze zagen wel ;n dat wan-
neer ze naar de oevers vm die "baai"
z°uden gaan ze nog geen kans hadden
he1 d°rp te bezoeken. want dte afstan''
was behoorlijk groot zoals ze met hun
kijkers waar k°nden nemen- "Het blee.
hoogst t-wijfelach4ig. hoe men van d,e
uiterste binnenoever dier baai, de ver
daarvan verwijderde en in het wat_r
gebouwde kampong zou kur _en berei-
ken"

Men meende et' zeker van te zijn dat
el' ergens een. ingang zou zijn, luis4.*-
-manr: "aan een 40g4 derwaarts me 4 sloe-
pen over zee, was n°g minder te denken
bij de onbekendheig van de afstand.

waarop hare monding van die der Htiffl-
b°idtsbaai is verwijderd"

Dan volg 4 el': - - "He 4 bez°eken diei
baai (he 4 Sen4animeer dus) waarvan
wij hieronder nog nade 1' zulten gewagen
moest dus 4erzijde worden ges4eid".

Toch lie4 hun di4 probleem nie4 me'
rus - Toen op 4 juli de Et na vertrokom via Manokwari (Doreh in he 4 rap.
por 1) naal' Ambon terug 4e keren le'
men speciaai o, de ingang van de Bin-
nenbaai- He 4 r apport 4ekent aan: Om-
streeks 6 mijlen van de mending van ek
Humbold4baai zie 4 men een baai: "Deze
baai moe 4 dezelfde zijn, welke bij he,
hierboven vermeide bezoek op de 2994 eaan de Binnenbaai, gezien was en t.
werd mi4sdien besloten, det'waarts af t.
houden: de ligging van de baai te be-
palen en zoveel de gelegenheid zuTiks
zou toelaten met het stoomschip of me 4
eene sloep daarin te stevenen, om var
de inwendige gesteldheid dier baai en
van hare bevolking enig narigt in te
winnen"

Er volg 4 dan een beschrijving van de
kus 4 van de baai en er bes4aat geen,
4wijfel of men lag hier voor de Tar.ph
Merahbaai en wanneer men di 4 lees 4denk 4 men: Vaar ma. naar binnen darzull U ontdekkejn, da 4 he 4 inwerkelijk-
h.eid een baai en ieen zees4raa4 js die
naar de Binnenbaai, die U gezien heb'
vanaf de bergen in de .Totef„b..ai voert

Dan komt el' echiel' een enorme on-
weerbui opzetten" Verblindende blik-
semstralen doorkliefden de lucht en wel
-';n doe- zware donderslagen cumidde-
lijk achter,algd; hevige wind en 7.
regens gingen hiermede gepaard, en. vc>mits het onder dusdanige omstandighe-
den ondoen'ijk was, eenig onder/0,-^
hoegenaamd in 4e stellen, - - moest to-
voortzetten der re is worden besioterne zonder leedgevoel over deze te.
lel*rste_in& ma . 4evens nie4 zondel' voo:
he 4 dik sam;npakken van he 4 °nwede
de zekerheid te hebben verkregen, da 4
deze baai zich van he4 no°rd\ves4en naa'
he 4 zuidoosten uitstrekt en werkelijk de-
zelfde is, als die welke wij den 29stem
juni van de hoogten aan de wes4zijde
del' Hun_bold4sbaai was gezien-"

Jammer nie4 zonder "leedgevoel en
4eleur.4eiiing" lezen wij na 100 jaar di 1

relaas, wan 4ais e r geen bui wa?
gekomen, dan zouden ze naar binnen
zijn gevaren en o n^dek4 hebben, da 4 wa
ze gezien hadden geen baai. maar eer
meel' was. HET SENTANIMEER

f.c- t_-

Een Idealist aan het werk
Aan de Imby baai op weg naar Base

G waar honderden mensen zondags en
door de weeks ook wel, langs komen ligt
een lood 3 waarop me 4grote le44ers IMBA
s4aa4- De naam wordt wel gelezen maar
wa 4 hij betekent dringt nie4 tot de mees
ten door-
Wie er in het aangrenzende huis w°ont
weet men over he 4 algemeen wel, al-
thans men ken4 hem wel van naam- Wa 4
hij doe4 en hoe hij leef 4 weten niet veler
Mcv m°et hem kennen, de heer Gagli-
ardi om te weten wat een kaliber man
het is. jare n geleden, in 1946 had hij
zijn eerste contact t°en hij voor de oplei
dingsscho°l der Portie naal' Hollandia
kwam en de opdracht moes 4 ui4v°eren
he 4 in vervai geraak4e Seven4h Flee 4 op
te bouwen- Hij kweet zich van die 4aak
bouwde een bioscoop, een radios 4a4ion
en wa 4 er zo meer bij hoorde-
Eind 1947 toen de school werd opgeheven
werd hij naa1' Ba4avia overgeplaa4s'
waar hij afs commissaris der eers4e klas
se vo°r speciale diens4en onder andere
de bouw van kleine b°ten voor de opspo-
ring van smokkelaars opgedra gen kreeg

In 1950 kwam el' een eind aan zijn
Tn-dio cai.'-crc en ging "öag", _ .ls hij
vo°r zjin vrienden hee4, naa'' Holland-
"Gag" kon het me 4 alle indealen die hij
beza 4 nie4 lang in Holland uithouden-
He-t hui8 dat hij zich daar voor zijn pen
sioenjaren had gekocht werd verkocht
en hij ging zijn idealen waar maken-
In 1953 kwam zijn kans en hij ging op
k°rtverband naar Nieuw-Guinea-
De drie. idealen zijn er in 7 jaar waat
gemaakt. Hij brach4 een ambiachtschool
voo 1' de Europese jeugd, die genoemd
mag worden en waa'van de abi4urien4en
naast een gedegen opleiding iets mee kre
gen voor hel leven da 4 siechts enkele
scholen hun leerlingen meegeven:
het voorbeeld van een idealist die zijn
puplUen nie4 slechts loze woorden brach1

maar daden-
He 1 tweede ideaal, j n Holiand gekoes-

terd hebben wij zien gr°eien ondel' de
handen van 'Gag"- Als iedereen 'smid-
dags in diepe rust lag na v°ibrach4e
dag4aak °p de kank-t'en en ook hij zijn
dageiijkse por4ie vo°r het gouvernemen
had verwerk4 kon men hem zien op weg
naar he 4 Imby 4errein, waar een huis
groeide da 4 menig welgesteld burgel' herr
kan benijden, nie4 alleen °m de lus4hoi'
zelf als Wei o m de sfeer die hij he 4 ge-
geven heet4- Een5 bezoek aan de fami'ie
Gagiiardi doet een mens even goed alc

een verlof van weken-
Ook he 4 derde ideaal, een jachtwerf

vo°r de bouw van kleine bo4en om d«
Papoea ui 4 zijn k ano 4e helpen, heeft hi'
verwezenlijk -Zeven jaren vfcn noes4e arbeid, geduid
en wat hem bij de Papoea bevolking a 1?

mens z° geliefd maak4e, naas4aenliefde
hebben Gagiiardi gebrach4 waar hij nu
staa4- Aan het begin van he 4 bes4aan var
een bedrijf da 4 zijn equivalent in Nieuw
Guinea nie4 vind -Tien bo4en mag IMBA voor he 4 gouver-
nmen4 bouwen-
Hiermede geef 4 het gouvernemen4, de
diens 4 van Economische Zaken gestal4e
aan de plannen om de bevolking in 4e
schakelen vOO4de visserij il een gro4ei
ac4ie radius van de basis-
Maar "Gag'iardi" zou "Gag" niet zijn ah
hij zijn Pap°ea nie4 zou helpen en lei-
den-
Zijn laatste bijdrage was he 4 ombouwer
van een KPM reddingsboot to 4 een gemr
4orisee''d vrachtbootje, dat een capacitei
heef 4 van 5 ton- Hiermee heef 4 "Gag" di
Moersi Co°pera4ie uitgerust en daa'-'me
deze instelling .levensvatbaarheid ges
ven- Momenteel vervoert het bootje van-
uit Demta naar Hoil andia v-v. en me
succes, de gehele bevolking profiteerl e';
van- De kosten v-e-e.a werden gedragen
dool' he 4 Expor4 bevorderingsfonds van
de Dienst Econ- Zaken, 4erwiji de heer
Gagliardi v°or herscholing van he 4 persr
neel zorg dr°eg.

Toeiichting in de V.N inzake Ned. Nw. Guinea.
De Nederlandse afgevaardigde bij dt

Ver- Naties mr- L-J. Goedhart heeft
woensdag voor de voorlichtingscommis-
sie voor niet zelfbesturende gebieden;
verklaard, dat er geen sprake van is da
Nederlands Nieuw Guinea door de Eu-
ropese Gemeenschap als mal-kt wordt
geëxploiteerd-
Het enige oogmerk van Nederiand is he
gebied te helpen zich snel te ontwikkeler
en zijn verbinding me 4 de Euromark*
is slech4s een middel hiertoe, aldus zijn
an4woord op een vraag van de Indie'
Rasgo4ra- Mr. Goedhar4 voegde hiel' aar
toe da 4 de bronnen van Nieuw Guinea
zelf slechts een klein deel van de uit-
gaven dekken en da 4 deze 4oestand nog
wel enige 4ijd zal duren-
He 4 Indiase commissielid had om meer
inlichtingen verzocht °ver de ui4wer-i
king def Euromarkt in nie4-zelfbestu-
rende gebieden di" ermee verbonden
zijn- Zijns inziens zijn de 404 nog t. e
verstrekte inlichtingen 4e summier om
uit 4e maken h°eveel een "koloniaal
land" in een land s4eek4 en hoewej he 4er weer ui4haal4- Hij vroeg zich af -waar-
om de be4rokken gebieden nie4 ge-
vraagd werd of zij zich we' bij de Ell-
-romark4 willen aanslui4en-
Nieuwe Oliemaatschappij

in Indonesië
De Shell Oil Company te Djakarta

maakt bekend dat de Indonesische mi-
nister van Justitie toestemming heeftgegeven vool' de oprichting. van een
nieuwe Shell-Maatschappij in Indonesië
genaamd P. K- Shell Indonesia» die ti
Dj akarta zal worden gevestigd-

De nieuwe maatschappij die is opge-
richt door Canadian Shell L4d Ontaric
en She'i Overseas Explora4ion Compa-
ny L4d 4e Londen zal de Shell belan-
gen in Indonesië overnemen v»n de
huidige Indonesische dochter maatschar
pij de Bata afse Petroleum Maatschappi'

Australischegasten
vertrokken

De Australische delegatie op de a4-
iiief gehouden conferentie voor Neder-
lands-Austilalische samenwerking zijn
sister per vliegtuig naar Australië ver.
itokken, daarbij uitgeleide gedaan dooi
de Nederlandse delegatie-

Da Nederlandse liason amblenaar C
A-B- Pley keerde naar zijn standplaats
port. Moresby terug. terwjji de heer

Smi4h de Nederlandse .l'-aché v°^i
Nieuw Guinea zaken zich naar Can-
berra begaf.

Dagboek van Moos
2

Weer pe^ gehad, dacht- ik, toere
gis4eren !as dat eenj eeuw gekden on-
geveer, een Ge'dersman ui 4 Nederland
naar Frankrijk emigreerde- Hij wa <_e
overgrootvader van Cha _e, da Gaulle
(jhans president van Frankrijk- He* U
zonde ei^ jammer; wa3rom moet| no u
weer uitgerekend dd man die later Zi-
een achter kleinzoon zou voortbren ge,
on kikkerland vaarw(el zeggen en naai
ïonniger streken trekken? Want on
land heeft1 evenzeer ais Frankrijk eer
generaal de GauUd nodi&, broodnodig
zelfs, om| de ruggegraa4 te rech4en, he*weer zelfbewust zijn bij te brengen-
He 4 Nederlandse volk wil ze lf zioh nie'
meer zijn. he4 droom 4 en suf4 va n 'n4e-
giatie en internationaliseren-

Heb 4 U wel eens een burgemeester
of andere hoge pie4, bij he 4 openen var
een nieuwe br4'g, het open ieggen vin-een nieuwe polder, het te water l a tenvan een sc hip, horen roepen: „Leve
Nederland", "Leve ons vo'k"? Dat is
bij mijn we4en nog noo i4 gebeur,'. Zeroepen wel: Leve U4rech4 - Leve Ajax
Leve de Socialisten of Leve de KVP.
Maar: "Leve Nederland heef 4 nog nooit
geklonken, da 4 va" nie4 in de pul; zoie4.'
roept een Nederlander nie4- Men roep'
toch ook nie4 "Leve ik" of "Leve ons"
Men is immers bezig «e integreren, devoe4en onder andermans ta fei te g !ansteken; men voelt zich -n4erna4ionaar.

Maar Frankrijk ?et. e 4egen de prol-
testen en bedreigingen van de halvewereld in, een atoombom op stapei en;oen het ding in de Sahara een g_oy>
BOEM liet horen, torn riep de Gelderse
achterkleinzoon, Charl es de Gaulle: "Viveia Franc." Leve Frankrijk" Leve he!Franse volk" En waarachtig hij k»n viets buitenmodels zeggen. Ze NAMENhet Van hem- Heel het Franse volk werd
er laaiend en4housiast van. zijn "L v<Frankrijk" rolde over de wereld als ant-woord op de vloedgolf van an4i atoom,
bom kri4iek.

Hier zien we een Geldene afstamme-'ing, mach4ig opstaan c-n als Fransman
doelbewust zijn land en volk weer rug-
gegraat geven, nie4 ziin partij, maar
zijn VOLK- Een man die.het aftakelen
beu is, die er genoeg van heeft dat alf-les maar weggegeven wordt, die z'jin
volk niet naal' ondergang, naar schandewi' voeren, maai' naar een hoge1', eenbeter io4- Een man de handhaaf 4 wa.hij heet 4, die zijn menden wapen 4, die
ze aangord4 tegen geva'-r en die zich
daarbii al doende 404 de grootste poli-
tieke per.soenlijkheid van Europa heef'ontwikkeld-

Deze man voert vool' he 4 eers4 sinds15 jaar, c°nscien4ieus een Westers v°lkop 404 wereldmach4,' onafhankelijk vande Ver- staten-
De Gau'ie ziet de were'd anders dan

de anderen. Hij is de figuur die de rode
boeman van de wereld, Cl roestsj ev, aan
zijn jasje kwam en °p zijn voornnl
i.-t! echten- Hij wees er hem op da4
het jot van Rusland zowel als dat v.-m
Frankrijk, beiden in Eurr-pa lagen-

"Stalin was een Aziaa4- maar Chroes-
tsjev, je bent toch ook een Europeaan
Strak s sta je toCh ook in de strijd tegen
het ge'e gevaar, of he 4 Afrikaanse zw.i4e gevaar? Waarom dan boven op eer
stapel atoombommen op Europa 4e gaan
zitten brommen?"

Ook da 4 werd van hem genomen en
v°or aUe ande>'cn besloo 4 Ch'oestsjer/
een« nader kennis 4e maken met <i ■Fransman en eens 10 dagen naar parus
4e komen en voorlopig s4o >te hij alh
an4ri^F'ratise communis4ische actjfvüei4
in Noord Afrika-

Me 4 deze de Gaulle gaal Frankrijk
nog een fac4or van be4ekenis worden in
de wereld-

En do°djammer da 4 die overgroc
vader in Geldeend nie4 kalm 4hu'fc
eebleven is. Het Nederlanr e volk k°n
deze generaa4 best gebruik i; beter al?
het vo4k zelf dit beseft-
Weer pech gehad-

Chessman geeft de
strijd op. EXecutie

2 mei
De juridische c°mmissie van de C»U-fornische senaa4 heef 4 he 4 wetsontwerp-

van de gouverneur BroWn. tf. afschaf-fing van de doodstraf me 4 ach 4 tegan
zeven stemmen vet'w°rpen.
Daarmee is iedere hoop op een wette-4ijke actie tegèn de doodstraf jn CaMfor-
nie voor dit jaar van de baan-
Eergisteravond liet de ler dood veroor-
deelde Caryl Chessman we'en dat hij
van verdere juridische pogiigen °m am
de gaskamer te ontkomen ..■"! afzien-
Zijn lot js nU heiemaa' in handen V£on
gouverneur Bro wn- Chessmar.s terecht-
stelling is bep»ald °p 2 mei-



In Agadir 3 bakkers uit
de puinhopen gehaald
In Agadir zijn opnieuw drie mensen

onde'" het puin vandaag gekomen-
Het zijn drie j°nge bakkers, die Wans
hebben gezien om d°or he 4 puin een
tunnel 4e graven en toen d°or de red-
dingsploegen werden gevonden. Zij wa-
rm erg verzwak 4 en moesten naar een
ziekenhuis worden overgebrach4-

Gedurende de negen dagen na de aard
beving hadden zij zich in leven wetein
4e houden me 4 het e4en, van gras-

Intelligent leven
op aarde

Intelligent leven op aarde? Doe niel
zo raar, iedere geleerde van de planeet
Mars zal vfertlElüen dat onze moeder
aarde te hee4 is en de atmosfeer te
gecomprimeerd om n°rmaal hoger leven
mogelijk 4e maken-

Echter de aardEe geleerden beweren
weer dat de ijle atmosfeer van Mal's en
de lage temperatuur daar, leven op die
planeet, behoudens voor zeer primitieve
v°rmen onwaarschijnlijk maakt.

Hel spiegelbeeld vaji onze eigen on-
aardse veronderstellingen is ondel'woor-
den gebracht d°or Dr- Doris Kukardin
de vice-president van de Russsiche Acs
demie van we4enschappen-

In een geschrift oVer de origine van
het leven verklaart hij. dat de beper-
kingen in ons denken stammend rijt
°nze omgeving die een bepaalde vorrr
aangenomen hebben, wat °ok de vo''rr
der oorspronkelijke levensstof was; ze
zou zich ondel' andere physieke voor Waai
den heel anders hebben kunnen °ntwik
kelen. "Wij kennen slechts één levens-
vorm die verbonden is aan de voor-
waarden °p deze planeet," zei Dr- Ku-
k«rdin; "maar de kwestie van leven
naar de voorwaarden °p Mars, zal ten-
slotte opgelost worden door aidaar ge-
ïnde instrumenten en uiteindelijk d°or
een bezoek van de mens zelf"
~Het leven heeft zijn oorsprong in ele-
mentaire vormen- Indien deze elders
verschijnen in de vorm van elementaire
organische eenheden in hoedanigheden
die verschillen van de aardse; dan heb-
ben deze organische eenheden gedurende
billi°enen jaren zich aan die andere
voorwaarden aangepast en wel op zulk
een wijze dat ze levensvormen hebben
aangenomen die gehee- verschillen van
de vormen op aarde.

indien bijv°°rbeeld het. ieven °p Mars
oorspronkelijk *o* zijn kw am in zn
mees 4primi4ieve vorm biljoenen jaren
geleden, dan kan di4 leven geevolutio-

neerd zijn in een v°rm die °p aarde
absoluu4 onbestaanbaar zou zijn en vice
versa onbestaanbaar ook v°or aar dse
wezens die z°nder de n°dige bescher-
ming' op Mars komen-
„Indien het leven op Mars zich ont-
wikkeld heeft tot denkende wezens die
een wetenschappelijk niveau bereik.j
hebben, dan zouden deze wezens er
van overtuigd kunnen zijn dat he 4 leven
op aarde onbes4a<"ntoaar is, daar de druk
op aarde zovee' groter is dan die op
Mars- Wij zijn vermoedelijk dich4 bij
een ommekeer in ons begrip over he4
leven, zijn origine en on4wikkeling, al-
dus Dr. Kaïkudin-

Ex-koningin heeft
zorgen

Nai-riman, de ex-koningin van Egyp4e
gewezen echtgenote van ex-koning Fa-
i-ouk, heeft het Zwaar te verduren- Ach-
ter haar huis staat dag nacht een volks-
wagen mcl chauffeur klaar om er v<n
door te gaan als de po'itie kom 4, een
vermomming als Egyptische boerin is
°°k ai gereed en tWee kloeke iijfwach4en
zijn dag en nach4 in de nabijheid om
haar 4egen verassende overvallen 4e be-
schermen- Haar tweede ech4genoo4 Dr.
Nakim heef 4 nl- geeis4 da 4 zij in de
huiselijke kring terugkeert-

De stevig gebouwde roodharige Nar-
riman ti-ok toe n zij in een juwelen win-
kel inkopen deed de aandach4 van ko-
ning Farouk- Zij was 4oen pes zes4ien
jaar. De koning trouwde haar in mei
1951 en in 1953. een jaar na zijn abdica
4ie a4s koning van Egyp4e had de echt-
scheiding plaa4s, wa _ na ze wegzeilde
ui 4 het nach4ciub leven aan de Riviel'3
He 4 volgend jaar 4r°uwde zij me' een
dok4er uit Cairo, maar een jaar latel'
had ze er al genoeg van en vluchtte
naar Beirouth waar zij echtscheiding
aanvrc. a

Dr- Nakib haar tweede man, bek4aag-
de zich dat zy hem verlegen gemaakt
had- Zij had hem wijsgemaak4 dat z jj
naar Zwitserland moest voor medische
behandeling en in plaats daarvan was
ze naar Beir°u_i gereisd- Hij meende
da 4 zij hem alleen maar ge4rouwd ha.
om aan een Egyptisch paspoor4 4e ko-
men en toen ze da 4 eenmaal had was
ze gevluch4-

De jonge dok4er wilde niets weten
van het feit da 4 ze beweerde platzak
"te zijn, en hij weigerde aiimen4at^ege4d te betalen. Toen ze in Egypt. terug
kwam had ze maar 150 doUar in haaj
beurs, m aar reisde met 50 koffers ba
gage.

En nu zï' Nariiman in de familie villa
achter de gordijnen 4e gluren of de po-
litie er aank°mt om haar naar de ech-
telijke woning terug te v°er^n, des-
noods geboeid zoals de we 4 aldaar voor-
schrijft- In Egyp4e heef 4 alleen de man
recht om echtscheiding te eisen. Nar-
riman heef 4 slechts kans °m echtgen°te
nummer twee 4e worden, daa1' de dokter

zich binnenkort een echtgenote nummer
1 gaat aanschaffen-

Narriman beweert dat ze van de dok-
tel' wil scheiden daar ze een rijke In-
dische prins wil trouwen, maar waar
en welke prins verteH ze niet-

Ook rijke ex-koninginnen hebben hun
moeilijkheden in het leven-

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
HET ARABIERTJE

Een vervolgverhaal voor de kleintjes

De kamelen liepen achtel' elkaar- Da 1

waren ze zo gewend op lange tochten
van de ene stad naar de andere. Maal'
nu hoefden ze geen zware pakken te
dragen en liepen frank en vrij do°r hel
warme zand- En opeens gingen ze dra-
ven van puur plezier en 't zand stool

h. n om de oren- Maar daar merkten ze
nie4s van zo blij waren ze vrij te zijn.

"Waar gaan we nu naar toe". vr°eg
liet vt'ouw4je, wan 4 je wee4 wel dat
v>oUw4jes altijd nieuwsgierig zijn en
steeds van aUe moeten vragen-

"Naal' de °ase van Simra". zei he 4
r_ armeVie-

"Van Simra, waar ligt die?" vroeg he
vouwtje want ze kende al!e oase's uil
de buurt. Een °ase is een bron midden
in de woestijn, waal' het water zomaai
uit i_aar boven bol'relt- En daar om heer
begint dan het gras te groeien, want
wate 1'maakt alles vruchtbaar- Ook dade
palmen groeien er dan. z°dat de kara-
vanen (Dat zijn troepen kamelen, die
o.ide 4 leiding van mensen vrach4en moe-
ten vervoeren) daar altijd uitrusten er
water drinken-

Maa r nu liep het mannetje niel de
gewone weg, maal' helemaal naar he
zuiden- Ze hepen dagenlang zonder e 4e.
of drinken- Eindelijk zagen ze heel in de
verte een bosje palmbomen staan- Ze
ze44en he 4 op een lopen en daar waren
ze bij de oase, waar he 4 heerlijk koel
was ondel' de dadelpalmen- Beide kame-
len begonnen 4e drinken van het helde-e
water u_t het meertje en rekten hun
lange halzen en snoepten van de dade4.-
-die b°venin de bomen groeiden.
O, wat smaakt da 1 heerlijk, die zoe 4e
sappige vruchten na al die dagen vasten

Het vrouwtje was zo m°e. dat ze nee 1

lnielde en (iirect in s4aap viel- He4
manne4je bleef nog lang sta^ uiatkijen

of el' geen gevaar dreigde- Toen boor
ook hij s4a4ig de kop en ging siapen
vlak bij zijn vr°uwtje-

(word* vervolg!?)

s_en| rijmpje voor< Kripik en Krupuk ma-
ken,
ls iets dat m jjn hersens doe» kra_.cn-
Hoe m°ett ik w°orden aan eikaar l.jme.

En wel zo da*^ ze gaan rijmen- \

Ha, 'W zie da" het W el wil lukken,
En( ik hoop dat \j mijn i-ijmpjq wi
drukken.
Aan| een tweede couplet kan 'k nieii be-
ginnen,

Want meer dan dit, kan ik nie4, ver-
zinnen-

Wïtte Mustang

Witte Mustang, wie warerji erg ingeno-
men; met je vers en tekening- Als je
dichtfadei,' weej eens gaa_ vi°eien, re-
kenen wq op eer* 4wlecde couple4-
Een kleine grappenmaker stuurde on'
nog een raa.dsel4je-
Hie1' kom 4 het dan:

Me 4 welk lak kun je niet verven?
HVTiaaHHV-H "33

Henkie Snor

Waar blijven de meisjes?. Jul'ie we4e_J
4lj_h het adres?
DtT IS VAN MIJ, Nieuw Guinea Koe
rier, Ora_|jelaan,. Hollandia-

Er zi4 een v°geltje op het dak,
dat zingt de hele dag>
't i» ech* heö liefste vogeltje
da 4 ik ooit ergen_. zag,

ONS VERVOLG VERHAAL
Kjc.Vu.Ul iIJK SfJel.

Korte inhoud:
Do familie Verbrug gaat emigreren naa
Nieuw Zeeland- Bij de verhuizing val
eï cc.j oud familieschilderij op de g10..,:

de! 'ijs 4 breek 4 en el' val 4 een vergeelt
paj)ie_> ui - Hel bUjkt een brief 4e zijn
waal' in Karei zijn ouder* °p zijn s4e_ _.-
bed s^hrijit- Hij vraagt vergeving voor
zijii vroegere daden en zeg 4, da* h ]
zjn ouders het geld zal terugzenden
na' hij wegnam» i°en hij stiekem ver
trok naar Nieuw;-Zeeland- Zijn vriei.c
de Manke Ro°ie, zal het hen brengen-
ï*e ler ei.a ï»m besluiten; da 4 ze daar w. I
wal meer «vei* zouden willen 4e w.ten
komen.

Na hun aankomst in Christchurcli
gaan ze loge'en bij de familie: de Jong-
Ze on4moeten dnar een j°ngen me4 vuu*
.0...'. haar en: e '..», k ..'-pel been- Hij; hee
Eric-

We zijn gis4eren aan he 4 klimmeni
gewees4, daar op die heuvel boven de
zee en na4uurlijk gleed ik weer een.'
ui - ik kwam in een flink gat terech4.
viel b°venop mijn voe4 en nu zi4 ik
dus me 4 een vers4uik4e enkel- E>'g is he
nie4, maar 'as4ig is he4 wel-
Oh, zei Tor- die heiemaal wakkel" be-
gon t* worden, dus je loop 4 nie4 al4ijo
z° me 4 je been 4e trekken. Ben je nou
helemaal mal, zei Eric, gelukkig nie4
En heef 4 je vadel' ook rood haar, infor-
meerde Pe 4er voorzichtig? Mijn vade1'?
Helemaal nie4- ha, ha! Die heef 4 zelf
pikzwar4 haar- Misschien heef4 hij he
geverfd, opperde T°m? Wat dach4 je
wel, zei Eric- Aan zulke flauwe onzin
doen wij nie4, hoor-

Dus 4och nie4, zei T°m hoofdschuddend
Wa 4 doen jullie 4och geheimzinnig, z«>'
Eric- waar hebben julMe he4 iPch ei-
genlijk over?
Och, zei Torn, we hebben pas een ver-
haal gelezen oVer iemand, die rood haai
lad en mi.nak liep. maai' zo belangrijk
is dat nu ook weer nie4- Ver4el ons eet's'
maar eens, Wat je hier d°e4- Woon je
hier ook in Summer?
Nee. zei Eric, ik woon in Weiling4on
maar ik m°ch4 me 4 de vacantie bij mijr
oom en tante gaan logeren- Weil'ngton?
zeiden Torn en Pe4er, maar daar gaan
wij ook wonen! Mijn vader gaa4 er
m°rgen al naar 4oe en ais hij een huis
v°or °ns gevonden heef 4, mogen wij er
ook heen- Tot z°lang blijven we hier
logeren.
Nou, dat komt goed uit, zei Eric, dam
kunnen we tenminste eerst hier eens
de omgeving gaan verkennen- Vraag
maar of je me 4 me mee mag gaan e>m
een duik in zee 4e nemen- He 4 is nog
wat koud. maar daar zuUen jullie wel
4egen kunnen, denk ik-
En even la4er waren ze al op weg naal'
de "beach", zoals he4 s4rand in Nieuw
Zeeland hee4. Natuurlijk had Sprie4 ne4
z° lang gezeurd, t^4 ze °ok mee m°ch4

en na4"uriijk had ze ook he4 hoogste
woord-
Wach4 maar, waarschuwden de jongen^
haar, we zullen je die eigenwijze praat-
jes in het water wel een» afleren!

(wjbrdO verv°lgd)

l_______i__-_l_____l r _^ra^Sv><4H H__r tytti/mrqi

Foto's, waar U plezier van heeft

CONTINA
77? a.,jt-L-C

Fotograferen wordt steeds eenvoudiger.

« De CÖNTINA matic is uitgerust met een met de sluiter
gekoppelde belichtingsmeter. Het juiste diafragma staat te-

genover de juiste belichtingstijd.
U behoeft slechts aan de instelring te draaien tot de twee

wijzers elkaar bedekken. Nog een blik door de kristal-
heldere zoeker met lichtend kader, die U nauwkeurig het
juiste beeldveld aanwijst - clan afdrukken en ... U heeft
weer een prachtige foto! De CONTINA matic is voor-
zien van het uitstekende objektief PANTAJ. 1:2,8/45 mm.

Voor de CONTINA matic 111 zijn voorts uitwisselbare
voor/.et-objektieven verkrijgbaar, waarmede U groothoek-,

iele- en zelfs stereo-opnamen kunt maken.
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De geredden van Agadir
Sedert woensdag zijn in Agadir uit <fe
puinhopen regelmatig mensen vandaa_.
gekomen. Drie jonge bakkers zagen
kans °m d°or hel puin een tunnel naai

de buitenwereld *e grave>.i waar zij dool
de reddingsploegen werden gevonden-
Zij waren zeervverzaktwakt en moester
naar een ziekenhuis woeden overge-
bracht- zij wisten zich gedurende neger
dagen dat zjj onder he1 puin zaten me
gras als voedsel 'm leven te h°uden.

Donderdag werden er opnieuw vi.j

overlevenden ondef het puin vandaar
gehaald, tei wijl gisteren acht personer
werden gered. Hiermede is het aanta
geredden, dat de laatste drie agen, een
week na de aardbeving, de ramp noj
blijkt te hebben overleefd °p dertien ge-,
bracht-
De geredden van de laatste dagen wer-
den gev°nden door luisterpatrouil'es die
het geteisterde woongebied do°rtrokker
om t« luisteren of zij onde1' he4 puin
n°g menselijke geluiden ho°rden-

Onder de geredden waren 4 kinderen
beneden de zestien jaar- Het kinde 1-nood
fonds van de Ver. Naties heeft 200-OOC
gulden uitgetrokken voor hu!p aan df

kinderen en de moeders ui* het no°dgc
died in Agadir-
Dit bedrag zal worden gebruikt voo
2000 kampeerbedden en een gro'e hoe-
veelheid gecondenseerde melk-

BewakingPresident
soekarnoverscherpt

De pilo»» van de Indonesische straal-
jager diq b°ven Djakarta,, Bogor en Tji-
'intjine een aantai salvo' s heeftl gjelo*-'
ia.l (terecht moeten staan voori eeni spe-

lu.ditma.bit-hof. Ha* Jieef* een
woordv°erder van de Indonesische Luch
macht bekend gemaakt, nadat de. vliegel

de 28 jarige Daniel Maroeka een Ver-

h°et' waB afgenomen- Maroeka* werdi ge-
arresteerd, direct| na, zijn .V*>dlan^f-ig
bij Bandoeng- Achttien) mensen lieper
door he machinegeweer-vuur verwon-
dingen] op. Rondl het' paleis: van presüden'
Suekarn° hebben c°nimai.«lotroepen) eer
cordon' getrokken en luchtdoelgeschut
opgesteld. Panteerwage_ns en overval-
wagens patrouilleren in de buurt var
he* paleis-

Kritiek op Franse
Atoombom

De Afrikaans-Aziatische landengroep
in de Ve1- Natie3 heeft besloten "ecre;
taris-generaai Hammarskjoeld te vra-
gen een bijeenkomst van de assembleci

ini-e'en ove 1' de Fra<nse kernproel
in de S ahara- Me' het polsen van de

leden hie10ver kan een maand ge-
moeid zijn- Is er een meerderheid v°or
het plan. dan zou de assemblee vermn-
delijk nog voor de topconferentie bij-
eenkomen.

op de Gaule's
Na de socialistische partij heeft ni. k ie lcatholieke republikeinse partf

■■" '■■"■'ik zich critsch iuiigelaten ovei
de jongste uitspraken van president de

6Ver ziVi Algerijnse politiek-
De secretaris-generaal van de kalho-
__■k<- pai.ij heeft z;j n teleurstelling ui --- ; roken ove rde Gaule's koerswijziginj.
De president heeft volgens hem nu nie'
meer kansen de opstand in Algerije t<
beëindigen dan zijn voorganger». Als de

oorlog daar nog lang zal duren, z°als: " '' "■ i isef' betoogd, zal men moe»
ten rekenen op een wijziging in de pu-
blieke opjnic in zjn nadeel- Eerder deze
week had de socialistische part _ reed.
verklaard da 4 de wapens alleen geen
opl°ssing v°or het Algerijnse conflict
kunnen bewerkstelligen. Zij bepleit p
onderhandelingen ovel' een staakt he1
vuren en garanties v°or de t_,epassin>
van het zelfbeschikkingsrecht-

conferentie Vrijnhandels zone in Wenen
In Wenen is gisteren een minister-

conferentie van de ESTA begonnen, de
vrijhandeljzone van-Stockho'm- De ze
Venenden van de ESTA zouden oor-
spronkelijk nagaan of zij op i juü g;._
'ijk me* de Eur°nmarkt landen hun on
derlinge tarieven met tien procent k un
nen verlagen- Zij wen .n mcl de Euro-
mark4 ia de pas te blijven om een eco-
nPmi.che splitsing in We?t..Eurüpa te
v°ork°rnen Uiteindelijk wensen zij eer
associa_e met de i_uroma-'ki. De E

ziph .-, evenwel geplaatst voor he
feit, dat de Euromarkl zijn onder'i - :
tarieven niet met tje_ ir .ar me' twin-
tig procent zal ve.nir.d-.. ['< n

De ESTA-ianden vrezen ovc";gens eer
mogelijke versnelling bij ce instellin>
Vc'.i de buitentarieven. D- w- z- de in-
voerrechtn die de Euromarktianden gezs
menlük voor .in.'--1" landen zullen -■'.-■
eren- Deze buitentarieven maken een
splitsing in Europa tot een feit en zu\.
len de kansen op gen associatie vermin-
deren-

Veerverkiezingen
Presidentschap in V.S.
De vo°rverkiezingen in New I

shire die in verband met de komende
strijd om het Amerika_inse president-
schap zijn gehoud n, h.e.l:en een groo!
succes opgeleverd v°or de democraat
Kerinedy- Hij kreeg tweernaai Zoveal
slemmen a's in 195(5 zijn dem°cratisc hc
partijgenoot-
Andere democraten hebben zich vo9»"
dze voorverkiezingc_. niet laten inschrij.
yen en de kiezers hebban bijnn geen
gebruik gemaakt om ZP]f nan_en van
andere kandidaten op de
te zetten. Overigens heeft Nix°n die
voor de republikeinen uitkwam ook geer
slecht figuur ges]agen- Hij kroeg 20
procent stemmen meer dan in 1956 pre-
sident Eisenhower-

Socialistische boycot
tegen Zuid-Afrika

De Britse soc iaij stj sche partij heeft de
20 miljoen Engelse huisvrouwen opge-
roepen °m deel te nemen aan een bnv-
c°t van Zuid-Afrikaanse g°ederen- De
socialisten zijn deze boycot enkele we-
ken geleden begonnen uit pi-otest teger
de Z"id Afrikaanse apartheidspolitek-

De °pr°ep werd gedaan in een radio-
en televi__.ie-uitzending waarin de par-
tijleider Gaitskel 1 optrad samen me'
enkele Afrikaanse kleurlingen-

Soekarno wil weer eenns Gotong-Rojong
President S°ekarn<> zai volgende week

met de leiders va:< de Nationale Par-
ty, de Na:ial_tui uiam^ en, dei commu-
nistische pat 3 j van gedachten wi->selei
over de münie1, waarop he* niteuwq par
■emen' tfH w;_ -_e_ Soekai
ii' heel. al verklaard! _a* hij/ uï. wit'
g-t-Hj) vtß het beginsel van "gotong ro
Jf°Eig", tïa' i wederzijdse hulpverknh.
De besprekingen zullen woensdags be-

LUCHTPOSTSLUITINGEN DN
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Ta._-_i.meri !. -
Biak (extra 06-30)
Woensdag: Wamena — Lae — Syu.iey
Donderdag: Biak — Man"kwari — So-rong — Amsterdam — Djakarta-
Zate'dag: Biak — Manokwari -rong — Fakfak — Amsterdam
Voor nad°re inlichtingen telf. Mij

TENNISUOND HOLLANDIA
He 1 open tou _iooii begint op 14 maat

as- Het gehele w'edsJ_jd ro<>s-er hun,}
op de a-ii/piakborderr op de tennisbaan
iedere deelnemer zal zich, ze'f op de
hoogte moeten stellen va . da.ta cm pla.t's
":■■■:'"■' :ï"!r hein-haar Se spe'eii! wedstrij-
den-
üiteriyk maadag as. dienen eventuele
afschrijvingen in het bezit van ,j© wed _
EtrLjdleiding «e zijn- Voor de aanvang
v-_i zijn-haar Iste weds.jHjd dien' he!: V ■;' -i-..jf galet te zijn voldaan*

De afdelng ARBEIDSZAKEN vraagt
direct:

een ADJUNT — COMMIES
vereist: Mulo-diploma-
salarisgrenzen: f- 208— f- 283 p-m.

of e< n COMMIES
vereist; Mulo-diploma en 4 jaai' admi-
nistratieve ervaring-
salarisgrenzen: I- 2öo "— f. 430.-- p-m
De te verrichten werkzaamheden betref
fen administratie en statistieken Van ;v'-
beidszaken en veiiigheidstoezichl
sollicitaties monde'ing of schriftelijk -:.;:
het h°ofd van de afdeling Arbeidszaken
te Hollandia D°k II

(fi <_ CtetyïS
Te koop riant s^nen woonhuis en inboe-
del, recht van opstal. P-n-o-t.k-, Pantai-
weg H°l'andïa-Binnen
te bevragen mevr RL- de Groot-
Te koop :Vespa scoo.er 125 co IJOOB
km- geredpn bouwjaar 1958- Zustersi,uis
Bouwjeompiex VAM Hollandia, teif 182
TE KOOP AANGEBODEN:
Linguaphone cursus Frans- Heren horlo-
ge (datum en secondewijzer) Dames hor-
loge (band do«bie- Nette pumpsi nieuw
maat 40) Tennis shorts (nieuw maat 40%
Badpak (Cyclamen z.g-a-n)
Peignoir Nylon. Radio
Te bevragen: Mej- v-d- Bel
Dsraesme. "Tresando" D«k IX

ATTENTIE ATTENTIE
DE LAATSTE DAG:
OW LAATSTE KANS OP DE

PASAR MALAM
K°mt en koopt een BIERTJE bij 't
AMSTELSTANDJE, en win op het gra%
verstrekte 'o* f 50,—Tevens verkopen wij:

BAMI — NASI GORENG — SATÉ
WIE KOMT EN DOET ER MEE

VERTROUWDE

ie &
Ld®e_/

PREPARATEN

VITAMINES
Hoogwaardige Aceplex-Multi drag- .Aangenaam smakende

Vitamine-C tabletten
in praktische kokers

ZONNEBRANDEMULSIE
voor bescherming

zonder dat de huid glimt

JODIUMTINCTUUR
in onbreekbare verpakking

VERZACHTENDE THIJMSTROOP

PRAKTISCHE HUIDZALVEN
voor verzachting en desinlectie

Met vreugde geven wij kennis van de
geboorte van "nze d°chter

PATRICIA
RH- ée> Bock
W. &a Bock-Wedel
Feè.) I', Humphry en Sas.h»
Hollandia, 1 m^rt 1960

Sui>rieuren, vrienden en kennjsseui, J.
het bijzonder' "THE JOLLY 7" e. de
heer Aarsse. mede namens; ouder», onze
welgemeende danÜ . v°o-i .de| beïoo (;j
bclang*<..lling en attenties bij »ns huwe-
lijk ondervonden.

N-J A- van der zee en echtgenote

filmprogramma
REK vertjont op 13.14 maart

"CALYPSO HEAT WAVE"
Een film vol zang1 dans ROCK ANÖ
ROLL, en CALYPSO
Eïcdca avond, voor het ïaats^

"DE HELD DER APACHEN"
Een seer spannende Western en kleuren

REK HOLLANDIA BINNEN:
13-3 SANTA FE PASSAGE Een span-
nende Western-
-14-3 WOMANS FACE met joan, Craw_
ford- Zie de vro Uw met geschonden ge-
laat.
15 3 SNOWMAN HIMALAJA
16-3 HELD DER APACHEN Wes fnfilm in kleur en zeer spannend

ORIËNT THEATER vertoon* heden 12-3en morgen 13-3
"NOT AS A STRANGER"

met topster'en a's Robert Ml-chum,Frank Sinatra, Olivia de Haviland- firoderiek Crawfurd en Gloria GrahameKen karakterfüm van g _>ot formaat\vaarvan velen zeer onder de indruk zu''en komen- 18 jaar en ouder.Holt-Binnen heden 12-3- "DRACULA"met Christopher i,ee en Peter Cushing18 jaar en, ouder-
Sentani heden 12-3: DOWN THREFDARK STREETS" met Rl,th RomanMaria Pavan, Martha Hyer en Br«de-rick Crawfurd
18 jaar en ouder

S .!..»*"<?»■» van *.o!lai.c!s«
90 jaar

Generaal Sachse, de sticht_.r van c!(
hoofdstad van Nederlands Nieuw-GuinesMo .andi-\ vierde gisteravond zijn neg 1tigste verjaardag.
Gisteravond werd de jarig, in zijn wo-
ning in Den Haag opgebeld d°or de le-
sident van Hollandia, mr- Eibrink J»fi. er
die hem de ge^kwensen aanbood na-
mens do burgerij van Holiandia-
Hij vertelde generaal Sachse dat dez.
week bij de herdenking van he 4 50 ja-
rig bestaan van Hol'andia een str aanaar hem genoemd is-
Vijftig jaar geleden heeft de toenmali-ge kapitein van het KNIL Sachse voor
het eerst de Nederlandse vlag gel.Cm-
waarmede de stichting van Hoilaivdi?een feit werd-
Ook gouverneur Pla.eei heeft ; n eer
persoonlijk telegram generaal Sachse
gelukgewenst-

vespa „GR AND LU XE"
NU OOK IN NIEUW - GUINEA

vanaf heden verkrijgbaar bij de

De prijs van deze sierlijke Scooter is thans f 2.2500
_-- __■■■■■—in..»»!! !■ ii■■■iüm n_üü«_.in_»Mniiiii__i---W---_i mmm iiiwiimi w_ iim__i.il hui i i ■iiiini i ii _iiihi ■■imiii imw

BLOM SL WAN DER AA

lOOk voor de verzekering
van buitenboordmotoren.

Kantoor t/o JACHTCLUB (Gfihnuw Nieuwenhuijs)
Tel. 120 Hollandia.
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