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De Crasis in Korea
zal Syngman Rhee aftreden ?

In Seoul sprak president Syngman
Rhee gisKeren opnieuw me 4 Hu Chun^
die hij zondag gevraagd heef 4 een voor-
lopige regering te vormen.
Die regering zou he4 land moeten bestu-
ren to4 er een knbine4 is dat vereri -
woording schuldig zal zijn aan de natio-
nale vergadering.
Men denkt dat het een maand of drie
zal duren. Hu Chung is 65 jaar en word'
beschouwd als een van Korea's be-
kwaamsto politie'ee leider-s. Tln is el
eens waarnemend premier geweest en
heeft de Zuidkoreaanse dole-7a'io spiek!
bij onderhandelingen met Japan.

Op een persconferen'ie wnr J Hu
Chiun? gevraagd hoeveel mach 4 pvesi-
den4 Syngmnn Rhee in werkelijkheid
wil laten schieten.
Hij wilde zich hierover nie4 ui4laton en
zei dat de nationale vergadering dit
moe 4 be-süssen.

De Liberale partij van pros'd^n'
Syngman Rhee in Zuid Korea heef 4 in-
tossen haar meerderheid in he 4 parle-
ment onverwacht verloren.
41 partijleden die bij deze partij waren
aangesloton hebben hun lidmaa4schap
opsrezea-H en zullen zich voortonn onaf-
hankelijk noemen.

Er dreig 4 in de democra^sche oppo-
sitie partij overigens ook ejen soMt^ing.
De v-negere waarnemende premier van
Zuid Korea Hu Chune ze44e rijere" -ito
poteneen voort om een Mjdelijke rese-
ring 'e vormen, die zei moeten optreden
to4 er een nieuwe grondwe 4 is tot stand
gekomen, waar aan word 4 gewerkt-

Vulkaan op Manam
werkt weer

De vulkaan op het eiland Manam ten
Noorden van Aus4ralisch Nieuw Guinea
is opnieuw gaan werken na enige we-
ken van rus 4.

Ei zijn geen grote uitbarstingen doch
lava stroomt opnieuw uit beide krators.
terwijl dichte rook honderden me4ers
opstijgt.

Menzies tegen Z. Afrika probleem op premier Conferentin
De Australische minister-president

Menzies is togen bespreking van Zuid-
Afrika's apartoeid op de komende Ge-
menebest — conferentie.
RH zii'i aankomst in Londen zei Men-
zies da4 zon bespreking slex;h4s schade-
lijk kan zijn. Wel zouden de deelnemers
deze zaak kunnen aansnijden in per-
soonlijk overleg met de Zuidafrikaanse
vertegenwoordigers. Menzies kwam me4
zijn echtgenote uit Genève waar hij
enkele dagen had doorgebracht.

Er heerst nog steeds onrus 4 onder de
stodenton en scholieren die gis.eren
demon- roeeden in de stad Lv-hon.

'4 Zuid Koreaanse parlement) vroeg een-
stommig cxa de staa4 van belieg voor ge-
heel Zuid Korea op Ie hetffem.

De uitslag van de stomming waarbij
geen iegens4emmen werden uitgebracht 4
veroordee' :!e de afkondiging van de
staa4 van beleg als onwe44ig. He?t parle-
ment gaf echtor (e kennnen een be-
perkte stoat van beleg wel te willen
handhaven. Onder de huidige staat van
beleg stoat rt» regering van Zuid Korea
onder militoire controle.

De parlemen4sziütir.g werd verdaagd
to4 vandaag, 'oen de in onposi4ie zijrde
democratische partij verklaarde eenmotie Toor to bereiden om he 4 parle-
ment het af'ireden van p-esident Svn~-man Rhee 'e latei! eisen.

Voor de parlemcntszrMting deed eenvroegere premier Tjan Tek' San een be-roep op president Syngman Rhee omzich terug te trekken uit de politiek, ennieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Europa’ olle door Egyptische boycot in gevaar
De vakbond van Egyptische havenar-beiders heeft me 4 ingang van vrijdag

een boycot: aangekondigd van ongeveer
700 Amerikaanse vracht en tankschepen
Ais gevolg daarvan zal de olietoevoer
naar Europa in gevaar kunnen komen.
De actie word 4 ondernomen uit profes 4togen de weigering van Amerikaanse
havenarbeiders om he4 Egyptische schip
"Cleopai-a" e lossen y- e: '---en -■- o
New Vork. Dit was weer een gevolg
van de Egyptische weigering om sche-
pen me 4 Israëlische vrach4 door het
Shiezkanaal je laten varen.
inLii^cttn i-ice.i'r r»*-rti?ir|ent i^acser c?er
Ver. Arabische Republiek in een tele-
visie intorview ontkend dat hij er ooi 4
in hoeft toegestemd. Israëlische goede-
ren door he* kanaal te laten vervoeren,

zelfs niel als die goederen al door ande-
re landen waren gekocht.
De afgelopen maanden werd algemeen
aangenomen da 4 hij dit de secretaris
generaal van de Ver. Naties Dag Ham-
merskjoeld had toegezegd.

Geen toenadering in Chin.-Indisch geschit
In New Delhi zou premier Nehroe

gistoren antwoorden op een voorstel
van de Chinese premier Tsjoe En-lai
vo"- een n'.euwe samenkomst over de
Indisch-Chino^e grenskwestie.

Ook werd het communiqué verwacht
over de besprekingen die de beide mi-
nister presidenten de laatste dagen heb
ben gevoerd.
Waarnemers zesgen dat er over de
grenskweisfïïe geien overeenstemming bei-
reikt is. Wel schijnen de staatslieden

he4 er over eens to zijn, da4 maa4regelen
moeton komen om de spanning te ver-
minderen en nieuve grensincidenten te
vermijden.

Overleg Sussen Eisen-

hower en de Gaude geëindigd

Presiden 4 Eisenhower en pres:den4

de Gaulle legden gistoren de laa4ste
hand a«n hun plan voor de komende
toivonforw4ip
i— i - . _1 . - : -r . "-"■«. -,--.-„.„

waren over de wijze waarop zij op de
conferentie to werk zullen gaan.
rv- e■! re s'ene"'-"* '-ettoen ■— ru toes ;ii-

leem in het bijzijn van tolken gespro-
ken. Gisteren waren ook hun raadge-
vers bij he 4 overleg.

Eisenhower en de Gaulle spraken mef
elkaar in Om" ' n-ód rn in Eisen-
howers boerderij in Get)*ysburg.
Na hun overleg bezichtigden zij het be-
roemde slagveld van Gettysburg uit de
burgeroorlog. Gisteren sprak president
de Gaulle he 4Amerikaanse congres toe.
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Spiegel van het verleden:
De Waterzigeunersvan N. Guinea
De mensen waarover we he4 in di

sijukje willen hebben wonen ergens vet
weg ton Weston van he 4 grote eiland
Batente, of zoals ze he 4 zelf noemen
Bakantai. Het eiland waar ze woner
hee4 Kofiau en de bewoners zijn Biak--
kers, die enkele eeuwen geleden reed:
vanuit Biak zijn u.i'gez\vorven en m
te. verschillende verspreide groepen de
eilanden in he4 Noord-Westelijk deel
van de Radja Ampa4 groep bewonen.

De "iSOim Radja Ampa4 of Ampat,
heef 4 men lator vervangen door: hel
Soron^se of de Onderafdeling Sorong

De naam Radja Arnpal4 betoken4 zoal:
men weet Viervorstondom-Eeuwenlang
is dat gebied he 4 toefpun4 van verschil-
lende zeewegen gewees4. Omstreeks
1870 werden de eilanden veel aangedaan
door 'Amerikaanse walvisjagers, die or
tondwalvissen jacht maakton en rege
eia'ig bij he4 eiland Gebe voor ankei
gingen. Inéón van de oude Reisversie
gen kart men zelfs lezen dat he4 dorps
hoofd van da4 eiland behoorlijk Engel:
sprak. Hij had die toal getoerd van de
Amerikanen. Eén vanj de hoc^dclans
van he, eiland heette destijds Kaisjepo

In de tijd dat de Biakkers en Noem-
foren nog hun tioehton maakten naar
Tidore om tritoett te betoton waarvooi
ze een 4itol als waardetoken van] de
Sultan van Tidore ontvingen, deed Gebe
ook dienst, als pleisterplaats. In de
Biakse mythologie komt nogal vaak de
naam voor van Sengadji Kém (waarmex

wi-d ee-m°"-rVto). Er wee vroede1

naar Tidore nie4 alleen de route vU
v.r-ii-rp., en Gev r.-> maar ook een meer
Zuidelijke, die Westwaarts afboog en
via Kofiau naar de Obi-eilanden en van
daar naar Zuid Halmaheira voerde.
Wanneer men die weg koos was Kofiai
de pleistorplaats. Men wil zelfs da 4 he
eiland zijn naam dank 4 aan een derge-
lijk bezoek var»: Tido:V>v.e.a"ctors. bij
welke getogenheid één ven de letters
zijn hhofc'èV-sel 'Kopie) \-ersa4. tJaar
bovendien de vorm van de hoogste ber;
va" he 4 eitond -'"1- Hot een de bori'-ev
opdoem 4 doe 4 denken aan een de" "°--lijk hoofddeksel, sprak het haast var
zelf dat 't eiland Kafiau werd genoemd

Enkele eeuwen geleden nestelden rl<
Biakse emigranten zich daar. He 4 h.i
voor de han < da 4 7.ij die betend s'o-
den als zeerovers optima forma, hie-
een versterking hebben aangelegd, en
het is zelfs nie' onmogelijk da 4 de be-
roometo en hc^terte n-j-- vn-,Vr,r; -,-.--
daar van tijd tot 4ijd hoef4 opgehouden

De c'.ear woonachtige "lakse emtorar
ten h-ebben een groo4 deel van de my-
thologie ven de Radja Ampa4 volkjes
overgenomen en vooral he! medicijn-
manschap werd door hun zeer gewaai
deerd me 4 het gevolg ore toen dit in-
s4itout bij de oorspronkelijke bevolkinj
in betekenis achteruitging het zijn hoo;
sto bloei bereikte onder deze T 'okters

Hun eigen annalen vermelden vrtn
geslaagde toch4en ondernomen naar He:
maheira, waar ze oorlogen gevoerd hot
ben, de 'tfawai versloegen en -"'' be-
roofde vrouwen terugkwamen. Men ka;
dan ook he°l d/uidelijk vas4stellen. da
de bewoners van die eilanden inderdaac
4rekken hebben die heel sterk een d<
Tabaroe's van Halmaheira doen denken

Ook de vorm van hun zeewaardige
--.---. -.yer ' ta 4 geen iwnfel bestoari :,n'

de oorsprong daarvan.
Mogen de- Bitokers -.ar. huis uit e.

e-en zeer zelfstandig en vrijhéldlievenc
volk zijn, do vermenging van hun ver-
overingstochten 'heeji^ die trek extra
onderstreept. Voor de oorlog bv. kwart
het niet voor dat een van. hen zich
ging verhuren om bij een Chinees t(
werken. Ze zwierven veel liever in hur
prauwen overal rond en bouwden die
op bestolling; de vrouwen vlochton mar
den en ma4-ton, zeer in trek bij de ande
re bewoners van het uitgestrekte eilar
denilebied.

Toen de Zending voor het eerslt ir
contact kwem met deze lieden typeerde
Van Hasselt. Jr. hen als: zeezigeuner:
een vriiheidslievende en zwervende
groep die om hun grote ijver overa
bekend stonden.

Toen als grote nieuwigheid de ondei
wijzers er, zendelingen hun gebied gin-
gen bereizen moesten ze ook daarvar
he 4 hunne hebben. Natuurlijk begreper

ze nog niet wat de bedoeling was, maat
ze wilden de proef nemen.

Ongelukkigerwijze werd de eerste
evangelist een man uit de Geelvinkbaa'
mei* een zeer gelijkmatig en formeel
karakter.

Hij had reeds eerder een-er';' in du
steeken. meer onder een ander volkje

Nu zou hij als nestor zijn kraehton
meten m.e 4 de bewoners van Kofiau.
Ti i---He>-r'.eed: "kmchton meten", wan
deer kwam he feitelijk op neer. Wa
'oen mc tolmand wis 4 maar wat a
spoedig duidelijk werd was he 4feif
e>ot d" medicijnmannen en voor.ei zj
die de zwarte 'overkuns4 beoefenden
een vrij behoorlijke macht hadden.
Aenvankelijk waren 't deze mannen zelf
die om een evangelist vroeglen. wnn'
ze wilden eens horen wa4 die "nieuwe"
boodschap inhield.
Nu ; s he4 me 4 een "nieuwe boodschap"
altijd zo„ da4 niet het nieuwe, he 4 onge
kende boeit, wan4 zoie4s is na eenmaa
aangehoord te zijn al niet meer nieuw
meer.

Van huis ui 4v-es de Biakker er stotos
op ui 4 om me 4 iets nieuws, ieis betors
dan men kende huiswaarts to keren en
me 4 di4 nieuwe, hetzij een nieuwe vorm
van prauw of harpoen, een nieuw medi-
cijn of een nieuw lied, wist men naam
to maken.
De demons4ra4ie van dit nieuwe was
een publiek belangrijk feit, waarvan
men evenwel he4 belangrijksto geheim
hield. Men genas pa4ienton, maar ver-
zweeg we 4 voor medicijn of welke 'ever
formule men hiervoor aanwende.

De nieuwe boodschap van de evan-
gelist, Was evenwel een openbare zaak
waarbij ALLES werd' verteld. Me 4 gro-
te openhartigheid vertelde *n*n evono*"-

lis' wat hij wist. en hij vertolde he 4 aan
iedereen -onder onderscheid te maken
tussen clanhoevfden, medicijnmannen,
tovenaars. my4henkenners en welke func
4ionarissen en bijzondere figulren er
meer mogen zijn in een dergelijke sa-
menleving.

Hierdoor- voelen de medicijnmannon
zich beledigd: dit Was nie4 hun bedoe-
ling. Op een of andere wijze stond de
nieuwe boodschap, het Evangelie in ver
band me 4 de Europeanen, zij hadden
boeken, lazen daiaruit en de Papoease
evangelisten gingen in de leer bii- deze
mannen. Er was s]«h4s één ding da4

da medicijnmannen wilden weden: Wat
is '* geheim van de blanke mannen en
op v/elke wijze kunnen wij dat geheim
bemachtigen.
■ Toen de Evangelist zijn werk begon
was er in geen velden en wegen een
blanke te. bekennen, dus dwongen ze
hem om nu maar meteen ra*U alles
tevoorschijn to komen. Natuurlijk niel
waar iedereen bij was. Zij verslonden
onder een "school" een geheime samen
koms4 waar de oudston en vooral de
medicijnmannen zouden worden inge-
wijd, om me 4 die kennis gewapend als
de Hollanders to kunnen zijn en de
kennis op te doen om schepen te bou-
wen, om waardevolle ar4ikelen tevoor-
schijn to roepen, die in zo ruime voor-
raad met de groto schepen uil he4 Wes
'.en meekwamen.

De feitelijke hood'thap die we^d pe-
brach4 van de koms4 van Jezus Chris-
tus oo aarde, v/as teen teleutrstollin '.
Er was ""een geheim mee verbonden,
alles werd openlijk verteld en iedereen
m'i-eht he 4 horen. Bovendien b"-gon de
evangelist ma^ he 4 geven van medi-
cijnen en hij had nog succes onk.

Hierdoor werd he4 pres4ige van de
medicijnmannen aanegtos4, en wie won
medicijnmannen aangetast, en wie won

De medicijnmannen ginsen rond en
praat4en, overwogen, zaaiden twijfel
zee'en de mensen op.

Op zekere zondag hield de evange-
list, oen kerkdienst. He4 gebouw4je zag
er aardig ui+. velen kwamen luisteren
maar de evangelist had niet aezéen da4
de mensen hun stolpfuiken bui4en de
togen de wand van he 4 gebouwtje had-
den gezet.

Midden onder de diens 4klonk er in-
eens oen sroo4 lawaai van opspringende
vi=sen. rl'e me 4 bun staarten hoi zee»
water geeselden in hun jach4 op de
toeinere soorten. De laa4s4en sprongen
in vertwijfeling over de riffen en som-
migen zelfs on he 4 strand. Op een kreet...,„ in-^anii die buiton stond stooomde
pln'cr-r-Ti de kerk toeg en allen renden
naar zee hun stolpnetton grijpend.

verslagen stond de evangelis4 daar— zijn vrouw me 4 4ranen in de ogen —
Buiton stond een medicijnman, hij keek
eens naar binnen naar de evangelis4
en hij grinnikte.

Daar stond de Biakse evangelist te-
midden -en hen die toch zijn eigen
volk waren. Hij verliet he ei'and,
kwam op Sorohg aan en zei:

"Ik heb de slag verloren, maar he*
Evangelie nie4, maar het is msischien
beter da 4 U een niet volksgenoot naar
het eiland zend*, ik denk da 4 ze het van
een vreemdeling eerder aannemen dan
van mij."

F.C.K.
Jan Musch overleden

In Blaricum is op 84-jarige leef'ijd
overleden de toneelspeler Jan Musch.
Hij was ruim een week geleden ui 4 he 4
ziekenh"is ontslagen waar hij een ope-
ra'ie haj ondergaan.
Jan Much trok zich in 1952 uit de to-
neelwereld terug torus na 60 jaar op de
planken te hebben gestoan.
De oudere generatie kende hem in vele
glansrollen, zoals "Adam in de paradüs-
vloek" waarmee het door hem opgerich-
to schouwtoneel duteerde en verder
Shvloek, "Cyrano de Bergerac" en vele
anderen.
De werken van Herman Heijermans heb
ben vooral door Jan Much bekendheid
gekregen. Jan Musch is ook opgjetre den
to enkele films, "De spooktrein", "Dood
Wa4er" en Sterren stralen overal".



Bourguiba waarschuwt
Frarskrijk

President Bouirguiba heeft over de
grensincidenten van de laatste tijd ge-
sproken waarbij Tunesische soldaten
zijn omgekomen door Franse landmij-
nen. De president: zei ook dat de oorlog
in Algerije die nu al vijf jaar duurt
Tunesië dwing 4 zijn politiek 4e wijzigen
en hij wees erop dat het westen nie: in
s4aat is geweest aan de srtijd een einde
ie maken. Wij mogen dan geen vliegtui-
gen hebben, zei Bourguiba. een *-i' te
dat Frankrijk op Tunesische grondge-
bied bepaalde belangen heeft.

Bourguiba die e-n rondreis door zijn
land maakte is onverwachts naar Tunis
teruggekeerd.

Aardbevingaramp in
Perzie

Er zijn nog slechts schaarse berichten
uit de Perzische stod Lar, die gisteren
door een zware aardbeving is getroffen.
He 4Perzische Rode Kruis scha4 dat: het
aantel slachtoffers enkele duizenden zou
kunnen bedragen.
Rond de stad zelf hangt een dichte stof-
wolk. Lar lig 4 in he4 zuiden van he4 land
en heef4 17.000 inwoners. Het. is tien
jaar geleden ook door een aardbeving
getroffen en toen grotondeels vernield.
Nader word4 bericht dat volgens een
officiële mededelinr in Teheran tossen
di 120(1 en 'üOO doden zijn gevallen
Lar He' in een gebied waarin de bodem
regelmatig schokt.

Togolard vandaag
onafhankelijk

De 1.2 miljoen inwoners van Togoland
vierde gisteren feest vanwege de uitroe-
ping der onafhankelijkheid.
Vertegenwoordigers van landen uit al-
le werelddelen woonden he 4 feest bij.
Het eigenlijke moment der onafhanke-
lijkheid komt eigenlijk vanavond wan-
neer kort na 'middarnacht een bood-
schap van president de Gaulle word*
voorgelezen waarbij het landsbestuur in
handen van de Togone en wordt te gd
Direct daarop zal de president do onaf-
hankelijkheid aiteoeoen en honderd
kanonschoten begeleiden dan de geboor-
te van te nieuwe republiek.
Togoland is 75 jaar onder vreemd be-
s-uur geweest. Ee-te was het Duits en
Ne de eerste wereldoorlog weed he4 aan
Frankrijk, toegewezen.

Ontwikkelingsbank
voor Indonesië

De Indonesische regering is van plan
to4 de oprietoting van een ontwikke-
lingsbank. Deze b: k zal worden belas 4
met de financiën . van he 4 grote ont-
wikkelingsplan eva' in de maak is bij de
na'-ionale raad voor de planning.

De minister voor de Ontwikkeling
heeft medegedeeld dat de bank de be-
schikktog krijgt over een kapitaal van
200 miljoen Amerikaanse dollars.

Nederlands atoom geleerde verongelukt
De Nederlandse atoomgeleerde, prof.

C r R^kkT is bij een vliegtuigongeluk
in de Ver Staten om het leven geko-
men. Hij was met een luch'iaxi onder-
weg van New Vork naar New Yersey.
Het toes4el kreeg onderweg motorsto-
ring waarop het in een baai stortte.
Twee andere passagiers on de oiloot
brarjhten er hefi leven af. Prof. Bakker
die 56 jaar was, heeft een belangrijke
rol gespeeld bij het Europese kernon-
derzoek. In 1951 kwam hij in de com-

missie die de oprichting voorbereidde
van de Cern, de Europese raad voocr
kernonderzoek Daar kreeg hij ook de
leiding van het laboratorium voor kern-
fysistli onderzoek tot 1955.
In dat jaar werd hij benoemd tot dirext-
tour-generaal van de Europese Organi-
sa4ie voor kernfysisch Onderzoek in
Genève.

Ingezonden
Regeringsschip

gevraagd
Bij oen deel van de Europese gemeen-

schap hier te lande bestoat he 4 ernstige
voornemens om naar Nederland te re-
patriëren. Het zijn mensen die nie! in
aanmerking kunnen komen om te rei-
zen! od kosten van de Overheid en die
de passa"i?kosten eediureip.de een aantal
jaren hebben gespaard. Hun motieven
voor -r-epatoiering hebben niets fe ma-
kr-i met politiek: zij zijn na een ver-
blijf van 'ien jaren eenvoudig tot het
besef gekomen dat zij ziah in dit lend
nie4 blijvend kunnen vestigen.
Ondter hen zijn ouden van dagen, oute-
ren die aan de toekomst van hun kto-
de.ren denken en hun ge^to in Neder-
land wensen, jongeren die door omscho-
ling of het aanleren van een vak, zich
oen toekomst willen in een maatschap-
pij die hen daartoe de beste kansen
bied<t
Wanneer men zich de moeite geeft het
oor te luisteren te leggen, dan kan men
onri<"- hen algemeen, de klacht horen
dat er crr-oto moeiliikHeden ziin met be-
trekkin» tyit heil verkriigen van passagf.
De nassagiersaccomodatie op de Neder-
landse boton is maar zeer beperk 4.
Het is bekend dat ambtenaren met VPr.
lof of voor e<m laatste Nederlandreis.
gaarne oer sohto reizen en daartoe som-
een iaar- Pn langer van tevoren r>assage
hebtton besproken.
D-° fnedkoDo "C"- klasse schenen
f. 2000.— komen maar sporadisch aan.
De "A"- klasse heeft een tarief da 4 niet
veel veschil4 van he 4 tarief vliegreis en
voor velen: to duur en niet te betalen.
Voor de "B"- klasse f. 2400 bestoa4 een
lange wachtlijst:.
Men zou met een buitenlands se-hio kur
nen reizen vanaf Singapore en m°t de
nodige overstoppingen gedurende de
reis. Doch ook de verbinding SVvgaoorr
vanuit Hollandia biedt oen beperk4<-
aocomodatie. Dan zijn daar nog dr

noodzakelijke hoge verblijfskosten to

Singapore. Een reis via Australië brengt
met zich rneie een beperkto hoeveelheid
bagage 20 kilo waarmee men het dan
maar moet doen gedurende een zeereis
van ongeve>er een maand. En dus wach-
ten de "N.G.-repatoianten" en zij wach-
ten lang, met al de nadelige gevolgen
hieraan verbonden.
Nu stond er in Uw krant Van 20 april
jli een bericht da' met het -sgerings-
schip "Wa'terrhan" 215 emigranten op
weg zijn naar Australië en N. Zeeland,
waaronder 110 vluchtelingen uit Cen-
traal en 00-t-Europa. Zou d' regering
van ons land de Nederlanders in Ne-
derlands Nieuw Guinea, die op redelijke
voor hen zeer belangrijke — gronden,
naar Nederland wensen to repatriëren,
doch. toans hier te lende nee' reismoei
liikheden 'e kampen hebben, nie4 de
helpende hand wilton bieden9 Per slot
van rekening hebben deze mensen toch
tien jaren meegehotoen aan de opbouw
van rit land: zii willen toan" weg op
mo4ieven die nie's met politiek te ma-
ken, hebben en zij wilton voor hun reis
betelen. Ook hun verblijf in Nederland
behoeft geen probleem te zijn; bijna al-
len immers beschikken over in-
komston. Overigens is hun vertrek toch
wel een gn^ns4ig vertoon dat past in het
kader van de toekomstplannen voor dit
gebiedsdeel. Voor deze mensen bestaat
than:» nog enkel he 4 probleem van de
scheepsgelegenheid. Zou d^ N<-cterland-
se regering hen nie4 tegemoet willen
komen door de "Waterman" op de re-
tourvaart langs Nederlands Niéuw
Guinea to laten gaan? Of mop'ltet schip
in Indonesië "spiitonton'en" on-halen?
Is het dan nog een bezwaar om de
"Wal/arman" na dit ophalen te toen om-
varen via Hollandia? Het zenden van
de "Waterman" zou in ieder opzicht een
oplossing betekenen.

G.A.H.

MH.Adviseur Papoea-
korps reeds
beschikbaar

Voor zaleen betreffende do voorberei-
ding en oprichting van een Ra-poe vrij-
willige: ekorps in Nederlands Nieuw.
Guinee is als_ militair adviseur me
sfandplaa's Hollandia tor beschikking
van ce gouverneur van Neeierland;
Nieuw Guinea gesteld, de luitenant ko-
lonel der mariniers W.A. van Heuven.

Stammentwist in Hollandia
In he4 Arbeiderskamp in dok II kwam

he 4 gistermiddag — voor de zoveelst*
maal — to 4 een vechtpartij tussen
Mandobo (uil; de Tenah More o-s'reek)
en Seroeiers, waarbij pijlen en bogen
en speren dreigden te worden .gebruik.
De tor regeling van he 4 verkeer op het
kruispun4 Bovenweg — Strandweg aan-
wezige poli4ie haas44e zich met gelrok-
ken pistool he kamp in en slaagde de
strijdenden — althans buiten de barak-
ken — uit elk.ee- ie houden.
Zij kon nie'. 4ijdig verhinderen da 4 leden
Van de ene' stom in de barakken Hun
'"-ge-"''ane!-''-e opzochten om de s4rijd
voor' ie ze4ten, daar de poli4ie op dat
moment to weinig mankracht kon op-
Heengen om. ook de achteringangen der
barakken te bezetten.
Me4 de komst van meer politie perso-
neel was de strijd echter spoedig ge*-
eindigd en de leiders werden prompt
overgeheveld naar he4 poli4iebureau
waar zij 4ijd genoeg kregen om af te
koelen.

De oor-zaak voor de strijd schijnt te
liggen in he4 gebruik van een water-
kraan. Reeds meermalen zijn ongere-
geldheden in het -arbeiderskamp to
dok II voorgevallen en geschillen ont-
staan, die dan lator op andere plaatsen
in gevechten dreigden to worden be-
slecht

Zo is het weinig weken geleden nodig
geweest dat de' politiemacht uit
het Kloofkamp moest worden opgeroe-
pen om Papoea's uit verschillende
plaatsen in Nieuw Guinea ui 4 elkaar te
houden.

Heli is de hoogste tijd dat hier wordt
opgetreden.
Hier ligt tevens een belangrijk arbeids-
veld voor de leiders van het Arbeiders-
kamp om de diverse in dit kamp onder-
gebrachte stammen op te voedr-n in de
idee van élé-n volk dat straks onder zijn
c-iger vto-<* te'.-g-iiike ui*>"",s4mgan be-
slis- niet kan gedogen zonder uit el-
kaar 'o vallen als to? ""mei



”Bij de Afdeling Malariabestrijding”

kunnen worden geplaatst enkele Op-
zieners, bij voorkeur in he4 bezit va n
e-i-mbach4sschooldiploma. Voor zeer goe-
de krachten is uiUoop tot Opzichters-
rangen mogelijk.

Aanmelden degelijks, van 07.00
14.00 uur, bij he 4 Laboratorium van de
Afdeling Malariabestrijding in itee- li
(op het. terrein van het nieuwe Zieken-
huis).

Laatste nieuws
Bemanningsleden
procederen tegen

rederij
Ach4 bemanningsleden ven de "Astrid
Naas", he4 schip waarop 4waalf dagen
geledon bij de Amerikaanse kust een
ontploffing plaats had zijn door de re-
derij op s aande voe4 on4slagen.
De:^ saiepelingen die inmiddels naar
Nederland zijn teruggekeerd beddan ge-
weigerd te gaan werken zo lang er niet
betor voor hun veiligheid werd gezorgd.
Bij de ontploffing op 13 april werden 7
gewond. Volgens verklaringen van de
bemanning zouden er sinds augustus
vorig jaar meer dan 30 brandjes op de
"As'.rid Naas" hebben gerwoed.
Onder de ontetogenen die van man z:to
de rederii een propos aan -ie doen te-
hoort ook de eerste stuurman.
Van de kan 4 van d° r-edorij he-eft men
geweigerd op de berichten over he;
on4slag commen'aar te leveren.

Viering 10e verjaardag

Gisteravond hield een duizend4"'!
Ambonezen, afkomstig uil ve""cviltone!e
woonoorden in Nederland en mars
door Den Haag.
Deze mars vond Dlaats ter getose-toeid
van de tiende verjaardag van de zoge-
naamde Republiek der Zuid Mo-tokten
die vooral in Den Haag niot onopge-
merkt voorbij is gegaan.
Gistermlddaig werd er in de Dierentuin
een tentoonstelling geopend me': ki'us'-
producten van Zuid Molukse oorsnro'-g.
LtHuei' e.»u ue oag -werd eon rr^-(»ïVr» öf*_

houden in he 4 Kurhaur, en de viering
werd besloton met om feestavond in de
Dierentuin waar onder and^r het woord
werd gevoerd door Dr. Nikihtjuw do e:l-
-gefr"-re veitefenwoordiger van de Re-
nuooe'*' '-/"'/-* -i\yir,i,,r-v^v.

Vlugzijnisookniet goed

Ren 62-jarige instrumentmaker in spr
fabriek te Cwmbran in Wetos word4

door zijn collega's geboyco4. omda4 hi:
4e snel werkt.De betrokkene Phillips
loop 4 ook de kans dat hij ui 4 zijn vak-
bond wordt gestoten. Hij levert eer
werfcstok af in vier minuten, terwij'
zijn collega's vinden da 4 daar drie
kwartier aan gewerk4 moe 4 worden.

Hartelijke groeten aan alle bekenden
ook het verplegend personeel van het
Cente. Ziekenhuis to Hollandia.
Joke v.d. Helm.
Op weg naar Nederland. n0.1343

WATEHJSTAATSDIENST
He4 Hoofd van de Residentie Wator-

steatsdiens4 te Hollandia maak 4 hierbij
bekend, daK op 7 mei 1960 om 10.00 uur
te zijnen kantore te Hollandia open-
baar zal worden aanbesteed:

DE BOUW VAN EEN LAGERE
SCHOOL B TE HOLLANDIA BINNEN

Bestek en tokeningen zijn vanaf 27
april 1960 tegen betaling van f. 10,—
verkrijgbaar ten kantore van Rt'rD.

De aanwijzing zal plaats vinden op
29 april 1960 to 11.00 uur op geroemd
kantoor.

ONTVANGEN:
Kinder—rokjes, blouses, jurkjes en stof.
DamesVuouses, luxe jurrons on slins
Nog voorradig, damesschoenen, div. mo-
dellen en maten.

VIJSMA, WITTE OLIFANTn0.1314

EDO Donderdag 28-4 roule 44en :en 21.00
uur. n0.1346
Te koop: Huis met 940 vierkante meter
R. vete Opstal, te bevragen bij Wesselo
Jautefa straat, Hollandia Binnen.

n0.1342

NIEUW ADRES
SCHOENMAKERIJ KOK

Vanaf 3 mei te A.P.O. Kamp
n0.1342

DEN-T U AAN DE PASAR MALAV
op 28 april a.s.?

föifiipro-gramni-j
REX vertoont op woensdag 2.7—'t en don
derdag 28-4 de zeer machtige oorlo s-
film me* John Wayne en John Agar-

"SAND(S OF IWO JIMA"
Een ware gebeurtenis in de Pacific

oorlog. Deze film is gebasseerd op de
authentieke gegevens van de U.S.M.C.

REX vertoon* heden 26-4 v.h. laats 1 de
zeer goede sensationele film:
"GEHEIM CENTKALE LISSABON"

(LISBON)
met Ray Milland. Maureen O'Hara n
Claude Rains.

ORIËNT THEATER vertoont heden 26
—4" en morgen 27—4

"ACT OF LOVE"
me4 Kirk Doujglas en Dany Robin.
Een spannende film die een weemoe-
dige en een schrijnende kant van r* ■"■

oorlog belicht, een atmosfeer waarin
ns 'Ie Duitser' d° Amerikaanse be7«t_
ters van Frankrijk zich gehaat begon-
nen 'e maken.
Sentani hsden 26--4: "SAINT JOAN"
met Jean Seberg.

/w @_$SIÊÈÊÊ®S% Herenmodemagazijn

- voor VADER en ZOOM -
Zojuist ontpakt:

- ENIGE HERENCOSTUUMS
- LANr^P JorNGEi^Sfcs^o!=.rvi_-N

vooris : Wollen Jongenssokjes, Jongens
Blouses en Broekjes.

En, als vanouds, uitgebreide Sortering Over-
hemden en Sportshirts,

(ARROW SHIRT, FABLO, KERKO).

fpliiiips PSiilistiawe
Komt U ook a. s. Vrijdagavond even langs de showroom 99 B_B_-Mk I KIJK.

l&W/«3» Sf*. a ■■■*".■■■■■■."■
l_^ ■■—■■■■ ■■■iiimmiibi imiimb—■—ll iiiiiiwi iMMniii iwïïtiMw-rïïimrnwMrr-nnwawMWMWMnMWMg»^

Wil de motorrijder die op woensdag-
avond 29 april aan militair een lift g^f
naar Ifar zich in verbinding stellen met
HU. tg. 164.

ica "(■*£&$
Te koop: Baby bed me' maiiras en
klamboe. Verten'-enstraa*- 4137, Dok 8
Zeezijde.
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