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Ben Goerion tevreden
huiswaarts

De Israelische premier Dav*d Ben Goeri°n verklaarde gisteren in een in-
terview zeer tevreden te zijn over zijn besprekingen in Washingt°n en mi Lon-
den. HU zei dat hem p»t»tieke en ec°nomis_he steun was toegezegd^ en da' hem
eveneen* beloften waren gedaan °p arder gebied.

Volgens het Britse zondagsblad "The
O^erver" zinspeelde Ben G°erion met
dit laatste op wapenleveranties- Het bl ad
meent te we'en da4 Engeland overweeg4
om Israël toch weel" wapens te leveren
De Israëlische premiel' h^ dc«nderdag
een onderhoud me 4 zijn Britse ambtge-
noot MacMillan-
TEGENZETTEN VAN NASSER

President Nasser van de Ver- Arabi-
sche Republiek heeft in Cairo gezegd da*
zün land geen plannen heef4 om Israe]
aan te val!en- De Ver- Arabische Repu-
bliek is echter vastbesl°ten om weer-
stand te bieden aan iedere agressor.
President Nas-er w a_.-schuwde da 4 dt

Arabische landen meer wapen 3 zoude.->
kopen indien de westelijke wapenleve
ianties aan Israel bleven doorgaan-
Waar_iemers zijn van mening dat zijn
waarschuwing inhoud 4 da 4 de Ver, Ara-
bische Republiek wapens z°u kunnen
gaan kopen van communistische oor-
sprong. presiden4 Nasser ze' ook geen
plannen te hebben om verdragen me
Pakistan en India 4e slui4en tildenB zijn
a.s. bezoek aan deze landen-
Hij sprak de hoop ui 4 da 4 het na4i°naic
ink°men vati de Ver- Arabi sche Repu-
bliek 'n 5 jaal" zou zijn vermeerderd me'
40"/ oen verdubbeld in 4iaen jaal"-

Geenpers vrijheid
meer op Cuoa

Op Cuba is volgens een rappor 4 van
een commissie van onderzoek de pers-
vrijheid nagenoeg verdwenen- Bilna aiie
dagbladen zijn overgegaan in hande_i
van aanhangers van Fidel _astro of
*taan zodanig °nder druk dat zij nie4
al 3 vrjj kunnen worden beschouwd-

Voor buitenlandse corresponderen
wordt he 4 werk °p Ouba steeds moei-
lijker en gevaarlijker., Hel ct_derZoek
naar de persvrijheid is ingesteld op ini-
tiatief van de inter-Amerikaanse pers
associatie die op het ogenblik vergadert
op Jamaica.

Vragen van Rijckevorsel aan minister.
wilintrekking besluit Gouverneur i. z. ontslag de rijke

He4 Tweede Kamerlid van de KVP
de heer van Rijckev°rsei, heeft de minis
tr en staatssecretaris vaw Binnenlandse
Zaken de vQlgende schriftelijke vragen
gesteld-
I« het waar da 4 de adviesruad Holland la
naar aanleiding van het beslui 4 van de
gouverneur van 23 februari tot ontslag
van mr- J-O- de Rüke, a4s lid van die
raad, wegen 3 diens veroordeling tot een
gevangenisstraf van 4 maanden waarvar
2 maanden voorwaardelijk - in zijn ver
gadering van 29 februari, op grond van
de persoonlijkheid van mr- de Rijke en
de wijze, waarop hii het lidmaafschnp
del' raad heeft vervuld, eenstemmig een
verr.oek heeft gedaan aan de gouverneur
van ongeveer de volgende inhoud: de
aJvie*raad Hollandia verzoekt de juridi-
sche gronden te mogen vernemen waar-
op he 4 ontslag van mr- de Rijke is ge-

baseerd. Waar de gouverneur namen8 de
koningin regeert naar recht en billijk-
heid, dringt de raad er bij de gouverneur
op aan rekening te willen houden me'
de wens der bevolking van H'dia, wa .
van de raad de stem is- die naar duide-
lijk is gebleken, gaa4 in de richting van
handhaving van mr- de Rijke in de ad-
viesraad van Hollandia? z° ja is de re-
gering dan bereid 4e bevorderen, da4 het
beslui 4 van de gouverneur wordt inge-
4l'okken, aangezien er geen enkel zake-
lijk argument bes4aat — mede gelet °p
de 4och a 1zo m°eizaam ontluikende de-
mocratie in Nederlands Nieuw Guinea
om aanzien van de verkiesbaarheid
van de leden van een adviesraad zwaar-
dere eisen te s4elien dan die in de be-
windsregeling zijn gesteld voor leden
van de Nw-Guinea raad en in de grond-
wet Voor leden van de Staten-Generaal?

Geen grote verwachtingen van topconferentie
Geen compromis over Berlijn

De Amerikaanse minister van Buiten
landse Zaken, Herter, ziel geen reden
°m ai 4e vee4 4e verwach 4en van de
komende topc°nferen4ie- Hij zei in een
4eleVisie-interview dat he 4 dwaas zou
zijn 4e veronders4eilen. da 4 gecompli-
ceerde wereidprob'emen in enkele we-
ken kunnen w°rden geregeld- Boven-
dien, z° v°egde hij eraan toe, we4en wij
nog niet eens waarover eigenlijk zal woi
den gesproken. Er is nog geen agend.i
De Wes4dui4se bondskanselier Adenaver
sprak, eveneens in een in4erview vo°r
de Amerikaanse 4eievisie, zijn twijfiel

ui 4 over een compromis in de kwestie
Berlijn. Naar zijn mening moeten de
staatslieden die vool' moeiUjke onde»-
hantiv .i.ngen s4aan nie4 beginnen om
over een compromis 4e praten.

Arrierik. negersaderen
Ku Kiux Klan
demonstraties
In de ZUideiitke Ver- _j4at_-n blijf 4

he 4 onrustig. De activiteiten van de
negers d4e een campagne van duidelijk
verze4 tegen alle v°rmen van rassen-
scheiding vo_ren. breiden zich siteeds
meer ui - In Memphis in de s4aat Ten-
nessee werden 40 negers4uden4en gear-
resteerd, nadat z ij een openbare biblio-
theek waren binnengelopen, wa . zij
°p grond van hun huidsk4eur niet moch
ten komen- Van haar kan 4 hie4d de Kv
Klux Klan, he4 gteheime geniootschap
van blanken, dat zegt de suprematie
van het blanke ras te zullen handhaven
gisteravond een demonstratie in Georgia
In een optocht van een honderd4al anto'f
ging zij erop uit °m de winkeliers en
zakenmensen aan te zetten zich te gen
de rassenin4egratie «jt te spreken-

TsjlangKai-Shek her-
kozen; 98 pct. der

stemmen
Maarschalk Tsjiang Kai- Shek is voor

de derde maal gekozen tot presiden4
van Nationalistisch Chfcia- Van de 150S
stemmen van de nationale vergadering
heeft de 72-jarige president er 1481. of
ruim 98 pr°cent. Er waren geen tegen-
kandidaten. De ambtstermijn van de
president is zes jaar.
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Nederland te zwaar
aangeslagen

Nederland vind 4 dat het voor zijn
bijdrage aan de voorgestelde in4erna:-
-t tonale oht(wikkeling_associatie de IDA
4e hoog is aangeslagen- Ons land zou
namlelijk 2,77 procent van het to^]e
beginkapitaal van 1 milJard doilar moe-
ten opbrengen, uitgesmeerd over een
periode van vijf jaar. Dat komt neer
°p 105 miljoen gulden. De van Neder-
land gevraagde bildr^e is meer dan de
helft van de voor grote landen a]g
Frankrijk en Wes4-Diii4siand- Ook Bel-
gië is ontevreden over zijn aanslag- De
iïi4ernatjonate ontw.kkeiing>.assoc_a4ie
die is ingesteld door de Ver- Natie?
heeft tot f-jak de hulpverlening aan
achtergebleven gebieden te verr uimen

De wegen naar welvaar! worden
gemakkelijkergemaakt

Nieuw Gumea heeft in de laatste twee
jaar een grote stap vo°rwaarts gedaan
Misschien niet in wat de uitkomsten van
de expor4 be4reft d°ch wel in het ver-
stevigen van de mogelijkheden daartoe

Wannee'' een bui4en de eiectriciteits-
vo°rziening vallende landbouw1er zich
drie jaar geleden van energie kon voor-
zien middels een "it de oorlogsdage(a
overgehouden aggre gaat, dan bleef toch
altijd de onzekerheid bestaan of hij de
machine in bedrijf kon houden- Hij
moest ai na3l' gelang van de belangrijk-
heid van ziin stroom v°orzienaing vo°r
zijn bedrijf voorzichtiger mcl zijn ma-
teriaal omspringen om toch vooral te
voorkomen dat hij zonder kwam te zit-
ten- Wanl dit betekende een uitschake-
ling uit de pr°ductie- Veel had de pro-
ductie in dit land wel is waar niet °m
het Hjf) d°ch welke producerende, of
dit in de lijn van land- tuinbouw, vis-
serij j

copra bereiding of wat o°k, werkle
een stop betekende voor een deel van
de gemeenschap een setback.

En altijd bleef bij he 4 entameren van
een, projec4 he 4 bezwaar van de in de
organisatie op te vangen logistieke moe'
Hikheid omdat de gebruiker om zijn
materiaal in bedrijf te houden tegei-
lijkertijd mon4eur, logisticus moes 4ziin

Een papoeavisser die me 4 zijn Mer-
cury bui4enboordmotor waaraan hij eer
storing kreeg moest jn vroegere 4ijden
zijn m°tor voor onbepaalde tijd in re
paratie afstaan- De r epara te_r die be-
paalde °nderdelen ben°digrie om de re-
paratie te verrich4en moest di 4 bes4ei-
len hetgeen weken in beslag nam-
Om de levering 4e bespoedigen verd)
dan nog wel verzoch4 per luchtpost te
verzenden, hetgeen weliswaar tijd maar
geen ge4d bespaarde. Bij het productie-
verlies dn 4 de visser dan 4e lijden had
verviel hij n°g in zware onkosten die
he 4 eerder verdiende geld weer verlo-
ren deed gaan-

Welk een vooruitgang is het njet da 4

de visser heden ten dage zijn defec4r
motor bü de dealer kan brengen en
me 4 een beetje geluk de volgende dag
zijn werk kan hervatten met een ge-
repareerde mot»r, waarvan de repara-
tiekosten niet boven het normale uit-
komen.

Di 4 danken de gebruikers van m<>4o .11
me 4 hun slijtende, bewegende delen,
aan de dealers die zich in Nieuw Guinea
hebben gevestigd en op hun risico de

onderdelen in voorraad houden welke
hen in s4aat moeten stellen de service
4e geven die de gebruiker van machines
een ononderbroken produc4ie garanderen

Dat zich de handel in da 4 opzich4 gaa*
specialiseren is een ui4koms4 voor Nieuw
Guinea, die voor de openlegging van
Nieuw Guinea een grote hu4p zal zijn

Spion en gids Talib
naar Soekarno

De Indonesische troepencommandanl
voor de Molukken zal de Papoea A
Talib en drie van zijn iandgeno4en in de
gelegenheid stellen om Soekarno per-
soonlijk 4e ontmoe ten- Talib neem 4 zich
voor bij die gelegenheid aan de Indone-
sische president mee te de[en hoe de Pa-
poea-bevoiking "door de Nederlanders
wordt onderdrukt". Talib en zijn metge-
zellen zijn onlangs ui 4 de omgeving van
Fak-Fak in Nieuw-Guinpa per pra"w
met aanhangmo4or naar Ind°nesië over-
gestoken "om een boodschap van he
Papoeavolk aan S^ekamo 4e brengen"
He 4 is de l,_as4e tijd a 4 meer voorgeko-
mci. dat Papoea's of in Nederlands
Nieuw-Guinea w°nende Indonesiërs clar
des4ien vanui4 Fak-Fak of Sorong naar
Indonesië overstaken- De mo4ieven van
deze Indonesiëva..i'ders zijn soms van pc
■i4ieke, soms van avontuurliJke aard-
Meesial verzeilen zij direct na hun aan-
komst op Indonesisch gebied in de ge-
vangenis. Want de Indonesiërs zien elkeillegale binnenkomst ais een poging van
de Nederlanders- om in hun iand tespioneren- Heel anders is het Talib ver-gaan, die hoog van de toren yies- Hij
z°u in 1954 naar Nieuw-Gu'nea om ■rr-
men met gewapende militairen 4e infii-
4reren. Talib zou 4oen ais gids hebben ge-
fungeerd- In da 4 jaar ook is hij de Etna
baai geland, waarna zich een hevig ge-
vecht °n4wikkelde me 4 Nederlandse mi-
litairen.
De Indonesische eenheid heef 4 zich 4oer
moe4en overgeven- Talib heeft daarop
een gevagenisstraf in Tanah Merah on-
dergaan, naar hij aan een verslaggever
van Radio Ambon meedeelde, en wach'
mi met blij gemoed °p de gelegenheid
om president Soeka_no een boodschap
van het Papoea-volk 4e brengen-

Hoogovens maken
meer winst

De Koninklijke Nederlandse Hoog-
ovens en Staalfabrieken in Ipmuiiöen
hebben hei afgelopen jaar een bijna
30 procen4 hogere bru4o-winst behaald
van r°nd 170 miljoen gu'den-

Na aftrek van hogere afschrijvingen
belastingen en belangrijk vergrote resei
veringen- Wijt. er een 1 milj°en hoge-
re nettowinst van 17,5 milJoen over-
Daaruit wordt, zoals bekend, een van
18 tl0"- 210 procen4 verhoogd dividend

voorgesteld.
De directie van Hoog°vi.(_s stpreek4

de verwachting uit, dat dit hogere divi-
dend ook zal kunnen wprden betaald
°ver het vergrote aandelenkapitaal-
In he* nu lopende boekjaar zuilen buiten
gewone omstandigheden voorbehoudende resultaten van het bedrijf opnieuw
gunstig j-jjn. jn <jjt verband wijst de
directie ook op de nieuwe in de sta'u-4en kn guns4e van aandeelhouders ver-
anderde winstverdeling-

Dagboek van Moos
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DEMOCRATIE IN DE HUIDIGE
SAMENLEVING.

Onze huidige democratie loop 4 in iwecrichtingen ui4een, o m uiteindelijk d'a-
me4l-aai 4egen°ver elkaar te m»e4cr, ein-
digen
De ene richting is op he 4 Godsbes'aan
gebaseerd, 4erwijl de andere op de ra»4e-
rie is gericht-

De eerste democraat leeft in he 4 be-
sef zijner menseli-ike waardigheid ais een
schepsel Gods, en voel 4 zich een vrije
fiere mens met een ons4erfeliJke ziel, ve1'
antwoot'delijk alleen 4egenover andoren
volgens het menselijk 'cch4, maar vei'an'
woordelijk tegenover God voor zijn le-ven en zedelijk gedrag.

De andere democraat erkent geen zie'
in he 4 individu en omdat hü niets ancfe"
heef 4rich4 hij zijn streven op de maleHe-
op de s4offeiijke belangen van zijn zelf
en mede democraten- Hij baseert zich
dynamiek op een egocen4rische be;l'fe-
ling van ziJn klasse, me 4 voorbijzien vande belangen van zijn volk- Zijn mate-
riele belangen z.J_. dooj-siaggevc-'-' .alles overheersend en hij met dezijnen verworden to4 een verzamelingbegerende mensen; wan 4 wat beteken'een mens. wanneer er voor hem geen
God bestaat die hem betekenis geeft.

Het lot van dit s°°rt democratie zondel'godsdienstig moraal kan geen an-dere waardigheid vinden, geen ander be-lang of bestemming dan he 4 materielehe 4 eigen ik, of wil-
Uit zelfbehoud voor hun stoffelijkebelangen kunnen de leiders ten opzichte

van hun volgelingen nie4 anders dan vervallen in demagogie «o 4 vleierij der mafsa. om ze ma4erieel dat te geven wa 4 dema4eriele mensen eisen: een suikerklon-Ue voor een paard een been voor eenhond, wor4eien v°_r konijneen en ape-nootjes voor de ap .n; in de taal derdoor hen gewens4e materie en de enigetaal die de mens zonder God versfaa4-He 4 slot, de 4erminus van alles kmnie4 anders zijn dan totalitarisme- a4<een noodwendig gevolg va n het onvor-zettetiïk nastreven van ui4siui4end ma-4erieie belangen, van de ene klasse ges4eld boven de belangen van het gehele
volk-
Een dergelijk streven moet in absolutisme eindigen of ten endergaan

De tyr an is de schoonste bloem va nhet sterkste ma4eriele ego, zoals de hei.'ige de schoonste bjpetn is van op qo(j
gericht zijn-

Totalitarisme, de 4erminus der demo-cratie zonder God, uit zich in Verschil-'ende vormen naar de verschillende volkeren en klas^n en brengt daarbij hurslechte eigenschappen in reijef.
He 4 Russische 4o4alitari sme roept beei_den op uit de middeleeuwen, in de tran<

der ridderburchten, me 4 daarbij de ij-
zige vlakten voor de bannelingen

Het Nazidom was hard als bazait effcient doordacht, vol glanzende unifor-men, een glmsterende nachtmerrie-
De democratie zonder Godsbesef ;rde toekomst 404 haar uiteind.eli.ikc4o4ahtaire vorm doorgedreven in een to-taal gesocialiseerde maatschappij, opge-

kweekt in scholen zonder God, verstokervan particulier initiatief, een yolk zonde''God regerend, zal ten onder gaan jn eenvolkomen kleurloze monotonie van canslaafs bestaan; in een slonzige goor-



grauv.e «chterbuur4 a4mosfeer; werkend
in b-hde doelmatigheid, aan de hand
van harteloze voorschriften-

Dat z .j he4 einde zijn van de op het
mate7.de ingestelde democratie, die he 1

geloof o-n God vereren heeft-
Voor he 4 innerlijke waardigheidsbeset

van de godsdienstige mens heef 4 de god-
loze democratie geen subs4i4uu4: slecht?
lege leugen en hoPe phrazen. beloften
voor materieel welzijn-

Daarom moe 4 én za4 een dergelijke
demo. ra4ie uiteindelijk noodgedwongen
leiden to4 4o4aiitaire machtsforma _e o m
de m:_4eriele belangen van klasse en
leiders vei4ig 4e stellen, bij welk proces
he 4 vo4k ais geheel, verw°rdt zoals ezels
gbroken worden 404 slavernij, dienend
het gesublimeerd par4iJ eg°isme to4
4arisrr.e opglevoerd-

Wan 4 een, de Goddelijke .macht ont-
kennend 6, materialistisch ingestelde de-
mocraat, kan niet anders dan zijn vrij-
heid offreren voor sociale 'zorg, zijn
waardigheid voor veiligheid, zijn vrije
wil voor planeconomie, het volksgezag
voor partijgezag; alle uitkomsten waar-
bij de stank der lijfeigenschap in onze
neuzen kruipt naar hef beeld der to-
talitair geregeerde landen.

Deze geleide rev°lu4ie zal niet worden
georganiseerd en gereglementeerd °_-
wankele s4oelen aan gammele t afe4s i.n
de sappen, maar achter zwaie decora-
tieve gordijhen, ach4er dikke deuren
der godloze partijleiders in naam van
een sie ch4s op de materie ingesteldie
"democratie"- Het effect zal even 4ia
gisch zijn ook al word 4 ze georganiseerd
achter gesiepen glas-

DETAILPRIJZEN TE HOLLANDIA PER 1 MAART (AFDELING ALGEMF
NE ECONOMISCHE ZAKEN.)

1). V°eding. - en genotmiddelen:

Bakmeei, zelMjzend "Honig" pak è
500 gram. f- 1,10
Bier Heinekens, kleine f- a 330 cc f- 0,7C

Iden grote0te fi. a 650 cc- f- 1.2C
B.ood, waterbrood a 800 g''am, af win-
kel- f. I,OC

Idem, thuisbezorgd f- 1.15
Cacao, "Dr°ste", blik a 8 oz- (227 gr.

f- 2,65
Eieren. vers, ongeveer 60 gram f- 0,35
Haver.mout "Quaker Oats", blik a 20 °z
(567 gram) f- 1,4C
Jam in glazen po 4 a 450 gram:
"Anna" huishoudiam (her-o) f. 1,60
"Teo". aardbeien f- 1,80

b"=_essen of framb°zen f- 1,8.
Kersen f- 1,9f
marmerde f- 1,7f
Reine Claude f- 1,55

Jam "Letano" in bl4k a 1.5 lb (680 gram'
f- I',6C

Kaas "Eyssen" bhk a 300 gram f- 1,6C
"Kraft" a 340 gram f. 2,0C

Koffie "Peico" in blik a 1 lb. (453 grams

f- 4,8C
"Nescafé" blik a 50 gram f- 2.55

I,imonade "Mar4ens", fl- a 330 cc. f- 0,5C
Macaroni "Honig" pak a 8 o - (227 gram'

f- O,BC
Magarine in blik a 2 Ibs (907 gr-) f- 2,65

Idem Idem a 1 lb- (453 gr.) f. 1,5C
Melk "Friesch Meisje" geëvaporeerd
blik al6o z- (453 gram.) f- O',BC
Idem gecondenseerd (gesuikerd), b^k
a 14 oz- (397 gram) f- 0,71
IMck-Ups "Unox" blik a 140 gram f. 1.7C
Pindakaas "Calvé", po 4 a 360 gr- f. I',5C
Hijst "Vita", 150/n broken pel' kg- f- 0,80
Shagtabak "Van NeUe" lA. pak a5O gr

f. 1,20
Idem Idem UIA. pak a 50gr

f- I,IC
;;igart:.4cn, "Lucky Srike" pakje a 2C
s4uks f- '1,40

Idem Miss Blanche" pakje a 2C
k4uk» f- 1,2C
Suiker. wit4e kris4al, per kg- 0.75
Thee, "I ickwick" DE, paWe a 100 gram

f- 1.05
Vlee», vers, per kg-:
Biefsti k Ie kwalitei4 (Aus4r) f- 7,0f
Braadvlet* Ie kwal. (Austr-) f.5',5C

_r f- 5.5C
f- 5,00

uWE -en andere reinigingsmiddeien:
Hui»houdzeep "Sunligh4", dubb- table4 a
225 gram f- 0,4C

Schuurpoeder "Vim", giofe bus f- O.fi"
Toiietzeep "Lux", kleine tablet f. 0,3CWaspoeder "Omo", pak a 220 gr- f. 09.

Idem "Radion" pak a 250 gr- f- 0 ,;c
Idem "Sunii" pak a 145 gr- f. O,_C

111 Diversen:
Lucifers "The Schip", pak a 10 doosje'

f- 0.45
Paludrinei t abletten. f'ae°n a 100 stuk-

f 3..00
Petroleum» los per ltr- (tftuisbez.) f- 0,31

IV Groente en Fruit:
Ananas, per stuk f 150
Appels, vers per stuk (175 gram) f. 03C
Bajem, per kg- f. 0,5C
Djeroek Bali per kg- f. 0.6C
Djeroek Nipis, per stuk f 0,05
Katjang IdJo per kg- f. 1,25
Kafjang pandjang f. I,OC
Kangkoeng per kg. f. 0,5C
Klapper, per stuk f. 0,25
Komkommers, per kg- f. 1,00
Kool. witte per kg. f- 2.50
Lombok, grote rode, pel' kg- f- 2,00
Papaja, per kg- f. 0.6C
Pisang, per kg. f. 0,60
Sawi, per kg- f- 1,5.
Sinaasappe'en, vers per stuk (175 gra_v

f. 0,35
Sla, per kg- f. 3,00
Tahoe, per s4uk (100 gram) f- 0,30
Tauge, per kg- f. 1,50
Tempeh, per stuk (125 gram) f. 0,25
Tomaten, per kg f. 2.00
Uien, rood per kg. f. 2,50
Prei, Pe4erseiie en Selderie, pel' boste

f- 0,50

NATURALISATIE

De te Hollandia woonach.ge E- I
Meyer is bij de Wet van 24 februari 1960
4ot Nederlander geneutraliseerd- De heer
Meyer beho°rde tot de groep van de z-g
spijtoptanten-

Begroting Ned.
N. Guinea 1953

De Tweede Kamer heeft besloten °p
dinsdag 29 maar 4 de begroting Nieuw
Guinea 1959 in behandeling te nemen
4ez.amen me 4 het on4werp inzake de
bewindsregeling Nieuw Guinea, he 4 ver-
slag van het bezoek van de parlemen-
taire missie en het rappor 4inzake on-
wettige censuur-

Het is de bedoeling dat de regering
op dinsdag 5 april zai antWo°rden.

Nieuws uit Seroei
Austr. belangstelling

voor bosexploitatie van
Oost - Japen

"He 4 bosbes4and 4en Oos4en van Sum-
berbaba biedt veelbelovende perspec-
4ieven voor de oprich4_ig van een hou>
zagerij" ver4elde ons mr- T-W- Richar c. ;
een Aus4ralier ui 4 Lae "Aus4r. Nw- G.'
die begin maar 4 he 4 eiland Japen enin het bijz°nder he 4 Oostelijk dee4 er-
van, gedurende een week bereisde-

Mr. Richards, die par4ner is van dein Lae gevesijgde firma "TECORP" een
maa4schappij, die zich bezig houd 4 me4
handel in de uitgebreidst zin des woords
verte'de ons dat hij op Oos4-Japen a t_
4en 4 gemaak4 was door de Directór of
Fores4s van Austr. Nieuw Guinea, zod*4
hij deze wetenschap als gevoir
van de Nederlands-Aus4ralische samen-
werking verkregen had- Zijn firma heef'
'nmiddels een expiora4ie-concessie v°oi
OosWapen verworven, welke dus in-
houd 4 dat ziJ gerechtigd is al'e mog.e-
lijkheden voor een eventuele exploi4a4i'e
4e ondeirzoeken- He 4 eerste önder.^k
dat de heer Richards in sa men„mrkin.
me 4 h»4 Hoofd Boswezen Re. ;^r.n '-'.

Geeivinkbaaü. Ir- O-T,. Leefers, 4han|s
deed. had dè -«-^^'K^'o. q-j .. .ortf-voT.I-
we'ke de hp"l' Rir-h. _r van -. ; n rtofv
vernemont over O°=;4-.Tar>o>. r,n4vr>n.en
had, volk°men bevestigd-
Het aan de zuidkan 4 'van he 4 eiland,
Tapen gelegen Sumberbaba is geduren-
de alle 4ijden van he 4 jaar voor a]]e
soorten schepen een volkomen natuurlük
bes_bM4e haven. ePn zeer belangrijk
pun4 bij de hou4exploj4atie-

De natuurlijke gesteldheid van het
terrein biedl, naar het schijn 4, geen on-
overkomelijke moeilijkheden vn-ol' de
hout-opvoer, terwijl een voldoende aan-
tal arbeiders naar al4e waarschijnlijk-
heid 4er plaatse zal kunnen worden aan
geworven- Een ruwe 4axatje van de
aanwezige houtsoorten en van de ge-
schiktheid van bepaalde s°ortten voor
zaag- en schilhou4', leverde eveneens
bevredigende resultaten op. Men zoek4
in de eerste plaats schilhout, dat door
een bepaalde soort» Aga4his g|el_iverd
wordt- Toevallig is deze soor4 Aga4his
verd*r van weinig nu 4, omdat juist deze
soor4 de siech4e kwali4ei4 "damar papee-
da" 'evert- Dit schilhout zal ter plaatse
een voorbewerking moeten ondergaan
°mdat er anders te veel onrendabel af-
val vervoerd zou moeten worden- Men
denkt er over om hiervoor t.z-t-, en als
alle oVerige details bevredigend zullep
bliiken ui* te vallen, een £cr_lma_hin_
en een zagerlj te Sumberbaba te bou.
wen. Z°ver is het echter nog geenszins
want men za4 het te Hollandia eerst1
eens moeten worden over een exploi-
tatieconcessie. Een dergelijke concessie
wordt gewoonlijk verleend voor een a r?_
aal v?n 3500 ha en een looptijd van 30
Jaar- Aan de verlening van een exnloi.-
4a4ie-concessie word 4 echter van Gou-
vernementszijde eew°onlijk de voorwanl
de verbonden, da 4 de exnlnitan4 zorgt
voor herbebossing me' een voiwaardige
Agathis. zodat het gebied nie4 in een
ommezien uitgeput wordt. Teven' eis4
men uiteraard een zekere ryal4v- He1

hou 4, dat de heer Richnrds zoekt, n4-
indus4rie- en bouwhout v°or bepaalde
gebruiksdoeleinden, i» in ieder geval ir
(vervolg °p pa* 4)



he* bezochte gebied in meer dan ge-
bruikelijke hoeveelheden aanwezig-
M°chten de besprekingen met de auto-
riteiten te Hoilandia gunstig verlopen
en moch4 men dan dus overgaan tot he
exploiteren van een bepaaid areaal, da-
Hgt hel in de bedoeling de in °f b;|
Sumberbaba op te riahten zageri' eer
begin-capaci4ei4 van 2 500 m3per maar..
te d°en hebben (4er vergelijking: de hou
zagarij te Manokwa'ï verwerkte vorig
jaar 9.000 m 3totaal). Onder de boven
weergegeven voorbehouden ligt he4 in
de bedoeling van de heer Richards ree ds
'n mei a-s. met een hout-expert van zijn
firn. a 4erug 4e komen *er uitwerking
van de plannen-

Er is dus een redelijke k ans da4 de
Onderafdeling Japen op nie4 al te lange

.srmiJn met e*n nieuwe, zeer waarde-
voile- tak van bedrijvigheid verrijkt
zal zijn.

„Lockheed Electra”
aan banden

Het Amerlkaanse federale bureau vüo1

de luchtvaart heef 4 bepaald dat de vier
motorige BchroePurbine Lockheed Elec-
tr vliegtuigen voorlopig niet snellel' me
gen vHegen dan 490 km per uul'. Dit be
«lui* is genomen na he 4 ongeiuk me 4een
Lockheed Electra in de staat _ndiana
waarblj 63 mensen om het leven kwa-
men. Deze ramp verto°n4 te gro4e over
eenkom*4 me 4 een vroeger ongeluk om
geen maatregelen 4e nemen- De kruis-
snelheid van de Lockheed __ec4ra be-
draagt 640 km per u«r-

Dwars door Azie-weg

voor toeristen
De regeringen van de landen van

Zuid en Zuid°os4 Azië hopen binnen een
paar jaar een weg vrij 4e hebben die
toeristen de mogelijkheid zal openen van
Turkt}* naar Saigon te reizen. Beze weg
heeft een lengte van ongveer 13000
kilometer- Van Ankara in Turkije za4
de route gaan via de gr°te steden in
Perzie d°or de zirdelijke dalen van dr
Hlma,aya en ,angs de beroemde tempels
van India naar de landen van Zuid-oost
Azle De weg krijgt een zijroute d4e
naar Singapore loop - In het westen za]
de tran*-Aziatische rou4e aansiuiten op
he* wegennet v»n Europa-

Opstandelingen vallen
in Bandoeng wapende-

pot aan
Ongeveer vil Mg Indone_ache opa4ande

i'insen hebben z°ndagBch4end met s4eun
van deserteur' ui 4 he 4 leger, gelach4

zich me 4 geweld mee'ter te maken van
ren opleidingsdepo4 van het leger 4e

Bmdoeng. met het doel de daar opge-
slagen wapens .n handen te krijgen-

Na een gevecht van vier uren, w-'^arbi'
drie hunner werden ged°od, werd de
aanval afgeslagen.

Ontwapeningsbesprekingen
Oorlognog niet van de baan

De westelijke landen op de ontwape-
ningsconferentie in Geneve hebben giste
r«n la4en we'en da 4 zü °°k in een ont-
wapende wereld een in4ernationaal po-
i'tielegel' vsn he4 allergrootste .belan.p
ach*en- Namens het westen gaf de Ta
üaanse gedelegeerde prof- Mai'4ino ant-
woord °p de vraagstukken die de c°m-
munisUsehe landen vorige week hebber
opgeworpen-
Mar»ino zei dat het niet realistisch wa?
te veronderstellen dal met do wapen3 te

geluk ook de °orlogen zouden zi. ._ afge-
schaft. Bvi 4onlandse bases noemde hij
overbodig zodra de nationale legers sterk
zouden zijn ingekrompen-

Uitroeiing van
Malaria

De Wereld Gezondheids Organisa4io
van de Ver- NaUes heef 4 bekend ge-
maak4 dat bijna 570 muloen mensen
over de hele wereid 4egen malaria wor-
den beschermd. vo!gens de cijfers op
het einde van vorig jaar- Bovendien
werd er gewerk4 aan he4 ma]aria-v.ri'
maken van gebieden waar in 404aal nog
170 miljoen mensen wonen. V°lg.ns he
rappor 4 van de direc4eur der WHO is
de malaria bestriJdingscampagne in de
wereld begonnen 'n 1949 in India, da 4
he 4 groo4ste gebied is waar de malaria
n°ghheest. De bes4rijdingscampagne dei
wereldorganisatie heeft zich o°k uitge-
strekt k.4 Indonesië en een aan de be-
striJdingscampagne voorafgaand onder^
zoek werd verrich4 in Pak4stan.
He 4 onderwerp da 4he 4 thema van de
Wereld Gez°ndheidsdag op de 7e apri'
za4 z ijn: De uitroeiing van Malaria, een
wereld uitdaging-

Staking beelndigd

De 4wee weken geleeden begonnen sta
king in he4Ned- bouwbedrjjf is ten einde
De aannemers zagen zich gedwongr'. de
veel°ms4reden coiiec4ieve arbeidsoveleen
komst vo°r de bouwnijverheid 4e teke-
nen nadat de regering hen 4ijdens een
bespreking in Den Haag had meegedee'd
da 4 er een prüzenbeschikking vo°r hun
bedriifstak zou worden uitgevaardigd-
Na de ondertekening d°or de werkgevers
heef 4 de landelijke stakingsleiding alle
Dc_iwv akal'be.iders opgeroepen °m van-
daag weer aan het werk te gaan-
De door de regering genomen maatregc.
beteken 4 da 4 in ui4v°ering zijnde bouw
werken do°r de vijf procen4 hogere '° ■nen, dank zij de nieuwe CAO nie4 in
prils m°gen worden verhoogd- Maar de
a.nnemers, die nu ten siotte hebben ge-
tekend zggen zich d£.sondanks al'e rech-
ten voor te h°uden- dat wi! vermoedelijk
zeggen dat z jj alsnog van plan zijn via
een civiel proces te proberen de schade
die naar hun zeggen is °nts4aan door he»
nie4 m°gen doorberekenen van de loons-
verhoging, te verhalen op de opdracht-
geve^-

NATIONALISTEN WINNEN OP CEYLON.

Op Ceylon heeft Seneranaike wiens
conservatieve verenigde nationale par-
tij bij de zaterdag gehouden verkie-
zingen de meeste zetels behaaMe. een
uitnodiging aanvaard voor de vorming
van een nieuwe regering-

De verenigde nationale par4ii kree_r
50 van de 151 ze4els, onmidrielijk ge-
volgd d°or de sociaiis4ische Sri La ngka
Vrijheidspartij die he 4 bracht tO4 46
zetels

DIENSTEN BETHEL-KERK
o.l.v.Evang. C.TOTAYS

Dinsdag 21 maart — 18-30 uur Gemeng-
de bidstond HoU. Binnen-
Woensdag 22 maar4 — 18-30 Bijbelstudie
(In '4 licht v-d- Tabernakel) Berg en Dal
Zaterdag 26 maart .__ 13.30 Evangelie-
satie-dienst Berg en Dal-
Zondag 27 maart — 1800 Nederlandse
diens 4 me 4 H. Avondmaal Phiiade'phia
Kerk Holl- Haven.

8e VERANTWOORDING SPIJTOPTAN-
TEN

V°rige saldo f- 10643.29
A-J- Pietersen f. 100,—
B-Beckx f- 100—
Pa4er v. Fellz, f- 150—

f- 350 —
Totaal thans f- 1099...2.,

Rectificatie 7e verantwoording-
J.G- Geval f- 250,—
Opgenomen op lijst "Oranje garage" 004.
groo4 f- 636.50

TE KOOP: Fia4 Mul4ipla bouwjaar 1956
Ijskast merk frigidair 120 liipf eompr
(type) 4-e-a.b- b-s-m- de WIT dok 8 Tegen.
ovel' "Zeepaardje"

He 4 een4huisje "SOEDI MAMPIR" t.-r
de p°li4ie deel 4 hierbij zijn geachte
clientèle beleefd mede dal he 4a-s- zondag
27 maart de gehe'e dag geslo4en zal
zijn-

TE KOOP: een grote ijskast, 190 l- -inhoud
rotian zitje, bijzettafeltjes, cocosmattpn
boekenkast, staande lamp. ihee4afel. ten-
nisrackë4. gro4e tekenpiank me4
haak, Portable schrijfmachine- GLAZE-
NER, vd. Sr.ndelaan N°ordwiJk-

DIRECT TE AANVAARDEN: Philips
tropenradio f- 150.—: stevige strijkplank
f. 20.—: Hoover wasmach- plus wringer
f- 250—; prestcoid ijskas4 140 "r--- 700,— KOERSELMAN, A-P.O-

-TER OVERNAME: Fia 4 1100, 31-000 km
gereden, 'n goede condi4ie:
GLAZENER- v-d- Sandelaan, 4ei 387-

-filmprogramma
ORIËNT THEATER

ver4oon4 heden 22-3 een gewüzigd pro-
gramma, op ve4er verz°ek voor het laatï4
Erroll Flynn en Gina Lollobrigida in de
mees4erlijke avonTur e nfiim

"CROSISED SWORDS"
Morgen 23-3 evtneens voor he 4 laa4st'
de zeer spannende oorlogsfilm

"BEACHHEAD"
met Frank Lovejoy. Tony Curt.s en
Mary Murphy-
Senkm4 heden 22-3: "DE BLOEDHOND"
(The Brothel'» Rico") me4 Richard Con4e
Ka4hryn Grant en James Darren
Holl- Binnen morgen: "CROSSED
SWORDS"

(vervolg op pag 4)
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