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Caryl Chessmanis terechtgesteld

Caryl Chessman is vandaag in de gaskamer van de Californsche gevangenis
terechtgesteld. Hij stierf kalm en me 4 een glimlach om zijn lippen.

Op he 4 ogenblik da 4 de korrels cyaan-
kali in he 4 va 4 mo4 zv/avelzufur opder
zijn stoel belandden, probeerde een fe-
derale rechter in San Francisco, Louis
Gordon de gevangenis op te bellen om
nog een half uur uitstel ie verlenen.
Omdat zyn secretaresse aanvankelijk
een verkeerd nummer draaide, kweim
dit telefoontje te laat. Om drie minuten
en 45 seceinden over tien plaatselijke
tijd, steeg het giftige gas omhoog.
Chessman haalde diep adem en zake
bewusteloos voorover. Om 12 minuten
over tiep word zijn dood geconsteteerd.

Chessman werd twaalf jaar geleden
-ei do
ding me 4 geweldpleging. Hij heeft tol
van misdaden erkend, maar altijd zijn
onschuld volgehouden aan he 4 feit waar
voor hij .nu ter dood is gebrach4. In to-
teal heeft Chessman ach 4 maal uilstol
van execu4ie weten 4e verkrijgen, he 4
negende uitstel kwam net fe ]aat

Men zal. zich herinneren da4 de laatsto
tijd van zeer veel ziiden is eangedron-
gen op het verlenen van tïratie aan
Cher:sroe.n, veelal nie4 omdat men 4wij-

felde aan zijn schuld, of omda4 men een
principieel tegenstander van do
straf was, maar ornaat men meen:
Chessman al op de zwaars4 mogeliike
wijze was gestraft doorda4 hij jaren lang
me 4he 4 voorui4zich4 heeft geleefd ter
dood gebracht te zullen worden.

Nieuw zenderpark Radio
Nederland

He 4nieuwe zenderpark van Radio
land Wereldomroep in het polder-

land van IJselstoyn is gisteren door
Prins Bernhard officieel in gebruik ge-
stold. Het complex bestaat uit 3 100 KW
zenders, een van vijftig en een van 10
KW die speciaal voor uitzendingen naar
Europa is bestomd.
Deze zenders voeden negen rui 4-,,

nes on 9 gordijn antennes. Dit aantaJ zal
nog met twee worden uitgebreid. De
eersto van dte nieuwe zenders kwam op
de dag van de Hongaarse opstond in
november 1956 in de e4her. In zijn rede
memoreerde Z.K.H, het werk van de ra-
diopioniers als van der Pol en Numans.
Na de geschiedenis van de Nederlandse
kortogolf uitzendingen to hebben ge-
schets4 vroeg Prins Bernhard speciaal
de aandacht voor he 4 fei4 dat het nieu-
we zenderpark zoals de hele techniek
in diens 1 stoat van de mens. Hij wees
erop dat de taak van de Wereldomroep
in de eerste plaa4s is he 4 dichter tot el-
kaar breaïgen van mensen in verschil-
lende continenten.
De Prins opende he 4 zenderpark me 4 de
wens dat zulke interna4ionale contecten
in de komende jaren nog wordten ver-
sterk 4 en uitgebreid.

Overgangs kabinet inKorea
De waarnemen i presiden4 van Zuid

Korea Hu drong die minister van Bui-
tenlandse Zaken was onder Syngman
Rhee e atie van een over-
gangskabinel voltooid. Voor de porte-
feulle van Defensie heeft hij aangezoch'
de generaal Lic Chang Bien die als staf-
chef in 1952 bij Syngman Rhee in on-
genade was gevallen omdat hij w
de de troepen te gebruiken tegen he4
teen door de opposi4ie beheerste parle-
ment. Ondertussen zijn de par4ijen he4
ook eens geworden over een nieuwe
parlementsvoorzitter. Voor deze functie
kozen zij een lid van wa 4 tot dus-
verre de oppositie was. Nu de belang-
rijkste posten zijn bezet zien de Kore-
anen uit naar de in het uitzicht gestel-
de hervormingen van he staatsbestel.
Do verwachtingen zijn da 4 deze her-
vormingen nie4 zonder strubbelingen tot
stand zullen worden gebracht.
In de zuid Koreaanse havenstad Poesan
sloegen ÖOOIJ studenten het betogings-
verbod in de wind. Zij formeerden oen
protostoptocht waarin zij de na'
verg dering eisten. Er deden zich
incidenten voor.

In de Japanse hoofdsted Tokio heef 4
een Zuid Koreanse poli4icus die zes jaar
geleden in ballingschap ging aangekon-
digd da 4 hij zich bij do komende pre-
candidaat zal stellen. De vijftig-jarige
Shaw Hoon wil ijveren voor hereniging
siden4sverkiezingen als onafban
van Zuid en Noord Korea er voe>r
tuele overdracht van he 4 Zuid Koreaan-
se leger aan de Var. Naties.

Buitenlandse toeristen
na arNieuw Guinea?

Zaterdag arriveerde in Holladia de
heer A. Bijloo, managïng Diredtor van
de Australische scheepvaartonderneming
annex reisbureau "Seven seas travel
Service P4y L4d" te Melbourne. Samen
met j-ijn Australische medewerker, de
iheer Mine 4 wil hij nagaan of de moge-
lijkheid bestaat om Hollandia op te ne-
men in een viermaandelijkse scheeps-

verbinding tussen Austealië en Neder-
land speciaal voor toeristenschepen.
Nieuw Guinea heef* de toerist veel to
bieden aldus de heer Bijloo. Om te be-
ginnen de haven van Hollandia. Een
echte ongerepte tropische haven zoals
de passagiers langs de hele roUte niet
meer zien. De havens van Singapore en
Colombo bijvoorbeeld hebben nieto ka-
rakteristieks meer. He 4 zijn havens zo-
als je ze over de hele wereld ziet.

En dan he 4 achterland van Hollandia
Waar kan een foeris 4 nog mensen in
he4 stenen tijdperk zien leven. In de
korte tijj dat zon toeristenschip in de
haven blijf 4 liggen zouden ui4s'apjec
naar de Balsem georganiseerd worden.
Een hele souvenicr-indus4rie kan daar
op worden gebaseerd. De heer Bijloo
verzekerde oms dat zijn passagiers als
ze de was op «aan niet zuinig zijn mcC
hun zakgeld.

gro4e moeilijkheid.
Hen 'oer in de klasse .eis■ de heer Bijloo kan niet
op eigen krach 4 naar de steiger van
Hollandia :ic,--:r
lig 4 een rif. Er zal
nodig zijn die sterk gei oeg is om oo :
bij krachtige wind hei schip in zdjn
macht te houden en zon sleapboo4 is
er nie4 in Hollandia. Binnen twee we-
ken kom 4 er echter een technicus van
de Sevean Seas Travel Service naar
Hollandia om dit probleem te onder-
zoeken.

He* te Hollandia gevestigde reisbu-
reau "Sydam" onderhoudt reeds gerui
me -tijd betrekkingen mte4 de Seven
Seas Travel Service.
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Mr. Bot in Tweede Kamer:

STATUS EN RECHTSPOSITIE
AMBTENAREN IN NG WORDT MET

Bij de behandeling van de Nieuw Guinea begroting voor het dienstjaar
1959 en hc4 verslag van de Parlementaire missie van 1957 in de Tweede Kamer
is zeer uitgebreid, zowel door fractieleden van de diverse partijen als door de
Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, gesproken over de stetes
en rechtspositie van de ainirteiiaren op Nederlands Nieuw Guinea.
De minister van Binnenlandse Zaken,

de heer Toxopeus, deelde mede dat aan
een stateu4 voor de ambtenaren in
Nieuw Guinea reeds seder4 enige tijd
hard wordt gewierkt. "Het kom' ons
voor", zo vervolgde de bewindsman,
"dat he 4 noodzakelijk is dat voor deze
ambtenaren een redelijke en behoorlijke
s4a4us word4 geschapen, zodanig, dat
een goed ambtenaar met genoegen een
4ijd lang op Nieuw Guinea zal gaan
werken, welke ambtenaar dan van hier
word 4 uitgezonden. Daarnaast zijn er de
zgn. lokale krachten, de Indische Ne-
derlanders, die Haar zijn aangeworven.
Zij kwamen e.Uiid uil- Indonesië, h-t
voormalige Nederlands Oos4-Indië en
zito door de Stoa 4 der Nederlanden in
Nieuw Guinee aan hel "'ark seze4.
Maar zij stean in rechten achtte" hij de
amb4enaren. die ui 4 Nedertend ziin ge-
komen. He4k^m4 ons voor, da 4 het nood
zakelijk is. dto atol deze mensen do
garantie word 4 gegeven, da 4 hun <*~n
soortelijk statuut word 4 verleend als
dat, wa 4 aan andere ambtenaren is ge-
geven.

Laten wij ons voor ogen stellen wa 4
ons doel is. Dat ;s het opleiden van Pa-
poea's tot ambtelijke 'ftme'tes. Di 4 iraa!
betekenen da 4 een belanerriik !*e»teel-
te van die functies door autochtonen zal
worden bezet.
Maar dat beteken 4 dat er juist voor die
mensen, voor die lokale krachten
behoorlijke voorzieningen moeten ko-
men en da 4 zij ook naar Nederland kun-
nen, als de tijd voor hen zo ver is. Daar
omtrent spreek ik dus bij deze een al-
gemene garantie ui 4.

Na de minister van Binnenlands-.- Ze-
ken sprak de s4aa4ssecretoris van da 4
ministerie, mr. Bot. De heer 804 deelde
he 4 ambtenarenkorps van Nieuw Guinea
in drie categorieën in: a) he 4 autoch-
toon, personeel, b) een groep van wer-
kers van Europese landaard, veelal af-
komstig 'ui 4 Indonesië en werkzaam in
lagere en middelbare functies en c) de
groep uitgezonden onder wie uiteraard
ook uit Indonesië afkcms4ige functiona-
rissen, al dan nie4 van Europa uitge-
zonden. Deze laatste groep voor het me-
rendeel bestaande uit personen met een
academische of hogere middelbare op-
leiding, zou men volgens de staatsecre-
taris in hoofdzaak kunnen zien als een
soort bijstandskorps, waarvan mogelijk

ken aoor Nieuw Guinea van politieke
zelfstandigheid gebruik kan worden ge-
maakt, indien dit van Papoer<zij'de zou
worden gewenst.
Het lof ven de tweed-e p-roep ?ag do lieer

ui4kom.st van de versnelde poiiitokp ont
wikkeling, welke de regering me 4 be-
trekking tot Nederlands Nieuw Guinea
voor ogen steat.
Men zou ton aanzien van hen kunnen
spreken van een soort overgangskorps,
waarvoor in he 4 algemeen geen geëigen-
de posi*ie op langere termijn aan wezig
kan worden geacht.

De staatssecretaris deelde mede da 4
de regering het nodig ach4 beide rTöe-
pen Cb en c) garantie te geven on ver-

klaarde voorts dat eorl onlangs inge-
stelde interdepartementale werkgroep
zal nagaan of voor het "bijstandskorps"
de garantie moet worden gegeven in de
vorm van het verlenen van de status
van rijksambtenaar en toepassing van
de voor deze geldende dienstooorwaar-
den, dan wel in het geven van een wet-
telijke garantie, dat de voorwaarden
waaronder zij dienen volledig zullen
worden gehonoreerd door Nederland.

Voor de tweede groep van werkers
van Europese andaard acht de regertog
voor het geval zij plaats moeten maken
voor de Papoea — het nie4 meer dan
billijk dat hun een geheel overeenkom-
stige behendelinsr als de eerdergenoem-
de groep ten deel valt in de vorm van
een garantie van de voorwaarden voor 4
vloeiend wit hun dienstverband, aange-
vuld met de moeel'iheid van bun over-
brenging naar Nederland.
Mr Bot vervolgde: "Dal 4 de rech4posi4ie
van de Papoea-ambtonaar
evenzeer centrale aandadh4 verdien 4.
spreek 4 vanzelf, evenals stollig ook he 4
feit dat een herziening van he* dag- en
maandlonersreglemen4 in de beschou-
wing zal worden beteokken" . . . ."Aan
de uitooering van devoornemens vaw de
regering en he 4 samenstellen van daar-
mee verband houdende regelingen
wordt me 4 voortvarendheid gewerkt,
waarbij zo spoedig mogelijk een nauw
overleg met de daarvoor aangewezen
particuliere organisaties zal plaats ten-
den. Wellicht ten. overvloede wil ik hter
aan toevoegen, dat daarbij tevens dio
onderdelen van de rechtspositie in be-
schouwing zullen worden genomen, die

daarvoor in aanmerking komen, waar-
bij ik wel in het bijzonder denk aan de
ambtonarenrechtspraak".

WIELRENNEN
Al vrij vroeg in de ochtend s4ar44en

de deelnemers aan de wielerwedstrij-
den. Een zwaar teajec4 stond hun te
wachten da 4 liep vanj Hamadi door
Berg en Dal over de Hairpin naar de
Havenweg en vandaar via Polimac en
i weer naar Hamadi.
Gp n^iipiti vvaicn een aau-di banden
geplaatst waar de deelnemers 'pissti-
door moesten zigzaggen. Di 4 was niet
alleen) om het moeilijk te maken, maar
ook om te voorkomen dat de racers
bij de afdaling een te grote -"aart zou-

gpneurcn.
De eerste prijs werd gewonnen door

Z. Marien in de tijd van 19 min. 50
sec. Hij ontving 'f. 75,—. De *weedb
prijs af. 50,— was voor de veertien-
jarige Ponny Trouerbach die hiermee
een bijzonder kranige prestatie leverde.
De derde prijs van f. 25,— ging naar
Isaac Roenteebai.
MUZIEK

De finale van de kinderzangwedstrij
den die in het paleis werd gehouden

voor een publiek van genodigden mag
eveneens geslaagd genoemd worden. De
eerste prijs werd gewonnen dfoor de
Prot. JW9 uit Joka. De tweede prijs
doar de Pro 4. PMS te Kote Radja. De
derde prijs was voor de RK-PMS te
Hollandia Binnen.

In de Jury hadden zit'!"," Mevr. Plat
teel, ivic-vr. laieuskeeii tv wievi. Leun
fante.

In de nieuwe havenloods vond de
finale van de fluitorkest wedstrijden
plaats. Tn de afdeling Bamboe orkeston
was de eerste prijsl voor kampong Toe

In de afdeling dwarsfluitorkesten
werd de eerste prijs gewonnen door
kampong Sebeiboeroe met 581 punten.

Over de wandelmarsen door Hollan-
dia die door het Veteranen^ Legioen
worden georganiseerd valt nog weinig
te melden, want de competitie zal nog
enkele weken in beslag nemen.

Bericht in „Telegraat”
went onnodige onrust

Vrijdagochtend is door radio Austra-
lië omgeroepen, dat rebellen in Oost
Indonesië een invasieplan voor Nieuw
Guinea van de regering in Djakarta
hebben buitgemaakt 4, en dat deze plan-
nen aan de Nederlandse autoriteiton tor
hand zijn gestold.

Op de zelfde dag meldde de "Tele-
graaf", dat Mr. Dr. Souimokil, president
van de RMS, via da Radio heef4 bekend
gemaak4 da4 RMS teoepen een Indone-
sische invasieplan hadden buitgemaak4.
Door speciale koeriers zouden deze
plannen aan de Nederlandse autoritei-
ten zijn doorgegeven.
Een der plaatselijke dagbladcorrespon-
denten in Hollandia heeft zich naar
aanleiding hiervan, tot de autoriteiten
gewend met het verzoek om inlichtingen
Van officiële zijde werd hen on de
meest categorische wijze medegedeeld,
dat hieromtrent bij de Nederlandse
autoriteiten niets bekend is.

Wij tekenen hierbij aan, dat he4 be-
vreemding wek4, da4 de "Telegraaf" een
dergelijk bericht lanceer 4 dat afkomstig
heet te zijn van haar bijzondere corres-
pondent }n Hollandia terwijl Wel vast-
staat dat geen enkele Nederlandse in-
stantie in Nieuw Guinea ook maar enige
mededeling van dien aard heeft bereikt.

Het is geen geheim dat de RMS troe-
pen in Ceram sedert 195 a geen radio-
contact meer met de buitenwereld on-
derhouden. Indien het bericht in de "Te-
lerraaf" juist i s a]s zoude Mr. Dr. Sou-
mokil een radio boondschao hebben uit-
gezonden, dan zou di* er op wilzen dat

de RMS *roer>em pen Indonesisch radio-
station hebt-ron overmeesterd.
Overisrens dient men wel te bedenken
(let he* niet de eerste lr<»er 's da* de
"Telegraaf" berichten lanceert die, zo
niet geheel on.iuiist. dan tecli in ieder
geval schromelijk overdreven zijn.

Uitslagen van op 30 april
gespeelde wedstrijden

zoals gebruikelijk, is ook di 4 jaar ter gelegenheid van de verjaardag van de
Koningin in Hollandia een groot aantal Wedstrijden gehouden, meestel in
de vorm van een competitie waarvan de finales werden gehouden op 30
april.

VOETBAL.
De voetbalwedstrijd tossen ambtena-

ren en partierulieren op het terrein in
Berg en Dal werd' dit keer gewonnen



door de particulieren en wel met 4—l
De vorige keer wonnen de ambtenaren.

De wedstrijd die daar meteen op volg
de nl. die welke de beslissing moes:
brengen inzake de keuze van de spelers
voor he4 VHO elftol da 4 in juni as. naar
Por 4 Moresby zal worden afgevaardigd
leverde een aantrekkelijke strijd op
die eindigde in 2—2.

De Voetoaibond! Hollandia- hadi een
bliksemtournooi georganiseerd in drie
afdelingen, nl. Hollandia Binnen. Sen-
teni en Hamadi. In Hollandia Binnen
werd Soebai Boeroe uit Joka kampioen
en ontving 12 shirts uit' handen van
Mr. Schotel. In {Sentani won SVC en
ontving een prijs ui* handen van dis-
trictshoofd Thenu. "Biak Timoer" won
in Hamadi. In deze laatsto plaats had
bovendien een wedstrijd plaats tossen
de "oude mannen" van Hamadi en die
van kampong Polimac.

De wedsteijd eindigde gelijkspel,
maar ma 22 vrije schoppen won Poli-
mac.

Reacties op defensie - maatregelen

Socialisten verrast door
besluit van Regering

Washington gelooft niet in Indonesische agressie

He« bericht da 4 de regering besloten heeft ex4ra militaire versterking naar
Nieuw Guinea te zenden in antwoord op "toegenomen Indonesische agressie
heeft diverse reacties gewekt.

Nada4 in Den Haag bekend was gfewprden op welke wijze het leger ui-
voering aan het beslui4 zou geven, werd vernomen, dat de minister van Defen-
sie Visser in een brief aan de Staten Generaal de volks-
vertegenwoordiging heeft ingelicht. Hij meende hierdoor gehandeld te hebben
volgens een gedragslijn die, sedert zijn voorgangers S4af en van den Bergh,
voorschrijf 4, da^ he4 parlement moefti worden ingelicht over troepenbeweging
anders dan gewone vervanging.

Volgens de kranten is het echtor
waarschijnlijk, dat bij de komende de-
batten over de aangekondigde defensie
note, uitvoerig zal worden gesproken
over deze fase der Nieuw Guinea po-
li4iek, die volgens de Telegraaf als ver
rassing is ontvangen in socinlisptisdfte
kringen.

geschiedenis is toegevallen in Nieuw
Guinea, he 4 risico maar moe 4 worden
genomen, dat de ac4ie van de regering
word4 uitgelegd als agressie:

"De omstandigheden laten ons geen
anderiïe keus". Gedurende enige tijd
konden de infiltratie-pogingen en het
gebral van Indonesië gelaten worden
voor wat z ij waren, maar gezien de toe
genomen bewapening heeft Nederland
de consequenties moeten trekken. Het
blad meent overigens: "de mogelijheid
rlat mettertijd een gewapend conflict
onstaat is vooralsnog niet groot", het
geen volgens het blad teegeschreven
moet worden aan de binnenlandse moei
lijkheden in Indonesië. Het blad ziet
zelfs de mogelijkheid dat m.i Nederland
heeft laten zien, dat .he4 nie4 wil fun-
geren als willoze prooi, "de Indonesi-
sche plannen vrijwel zeker plannen
zullen blijven". ,

Men zou volgens dit blad ontstemd
zijn over het feil, dal de vasto Tweede
Kamer-commissie voor defensie noch
de stoats-comimissie torzake van, de
twee Kamers tezamen, zijn betrokken
geweest bij het 'diepgaand beraad"
waarover in het eers'-e regerings-com
muniqué gewag wordt gemaakt.

Het eerste officiële commentaar uit
Indonesische bron kwam ui 4 Canberra,
waar een woordvoerder van de ambas-
sade he4 Nederlandse beslui 4 betitelde
als "een poging om Indonesië to inti-
mideren". Hij zag erin een voorbeeld
van "he 4 Nederlandse verlangen om het
koloniale bewind me 4 geweld to verde-
digen". He 4 besluit is, zei hij, in strijd
me 4 het' internationale verlangen naar
verminde- ing van de spanning in de
wereld en erop gerich,4, de vrede in
zuidoos4 Azië to verstoren.

De Volkskrant Vond dal de passage
over de Indonesische agressie in de
officiële bekendmaking een weinig on-
gelukkig is.

In Washington verklaarden Ameri-
kaanse functionarissen niet te geloven
dat Incioitesië van plan is zijn toe-
vlucht to4 geweld te nemen om izijn
aanspraken op westelijk Nieuwi Guinea
te verwerkelijken. Dit commentaar
kwam nie* van het State Depar4ment,
maar van functionarissen die nie4 met
name genoemd wilden worden, zeiden
da4 presiden4 Soekarno en dr. goeban
drio kortgeleden verklaard hebben dal
Indonesië niet Van plan is geweld te
gebruiken. "Ik ben van mening dat de
Amerikaanse regering geloof hecht aan
IdeVe verklaring'" aldus ean van de
functionarissen. Indonesië beeft in de
afgelopen jaren zijn militaire kracht
aanzienlijk versterkt met wapens uil4
verschillende kringen, zei hii, maar aan
de andere kan 4 is de kwestie van de
binnenlandse veiligheid zeer groot. Het
is uiteraard altijd mogelijk dat Indone-
sië West Nieuw Guinea aanvalt.

Indonesië heef* feï s ...,.-:t«l o»j

het besluit om hei vliegdeKschip "Karel
fcïoorjnan" naar de Nieuw1 Gtiptiease
wateren te zenden en er is altijd kans
op actie en reactie, leidend tot gewapen
de botsing Maar thans is er voor die
twijieien aan he 1 won".! var. Inaonesië
da 4 he 4 geen 4oevluch4 te* »eweld zal
nemen, aldus de functionarissen.

De Nederlandse bladen bevatton he
nieuws van de maatregel op de eerste
pagina, waar ook to lezen stond, dat
minister Visser van Defensie de ver
zekering heeft begeven dat de NAVO-
partners van Nederland zijn ingelicht,
nog voor de afkondiging van het be-
sluit. De Telegraaf schrijf 4, da 4 gezien
de taak die Nederland in de loop der

Had men niet nogmaals kunnen wij-
zen op de Nederlandse taak in Nieuw
Guinea, vraagt het blad zidh af. "He 4
gaat ons enkel en alleen om de bescher-
ming van de Papoea's en van de Ne-
derlanders, die daar hun krachten ge-
ven aan de on4wikkeling van he4 land.

De aanvaarding door dit blad van de
maatregel komt neer op het bewustzijn
dat ook Nederland ligt op de marsroute
van het wereldcommunisrne, waardoor
het zelfs gaat 0m een verantwoorde-
lijkheid die op de gehele vrije wereld
drukt.

Het Fries dagblad weet te melden
dat het merendeel der Hunter Steaal-
jagers op Biak zal worden gesitafio-
neerd. Van de luchtmacht 4 vernam di 4
blad, da 4 he 4 aantel operationeel diens 4
doende vliegers van Nederlandse squa
drons, dat naar Nieuw Guinea zal wor
den gezonden, nie4 groo4 zal zijn.

He 4 verdere nieuws over de zending
van extea troepen en bewapening naar
Nieuw Guinea, hebben de kranten van
vorige week vernomen bij he 4 op
stolifen van voorlopige commeritfuren.

de eerste detachementen in de loop
van augustus voor vertrek gereed zul-
len staan.

Volgens de Nieuwe Rotterdamse Coh
rant is nog nie4 bekend op welke v.'ïjze
de teecïv^.:, zullen worden uversffciw** nr
per s"ton of per vliegtuig, er; eek kon
noe geen mededeling 'wordien gedaan
over de naam en rang va- de oomman
dan 4. De teoepenuSteendiner zal over-
eenkomstig het in Nederland gebruike
lijke "filtersysteem" worden afglewik-
keld, hetgeen wil zeggen dat elke twee
maanden een aantal militairen! naar
Nederlands Nieuw Guinea zal vertrek-
ken.

De maatregel is volgens di* blad ove
ri?ens niet plo4se!iits genom-*'-!. maar

maakt deel ui4 van de serie maatregelen
tot verdediging van Nieuw Guinea.

Voor he4 dagblad "De Tijd" was er
"een veronteustonde conclusie" moge-
lijk uit de bekendmaking van de Neder
landse regering: gezien de Indonesische
bewapening in oostelijk Indonesië eh
toenemende agressie was de Nederland
se maatregel nodig.
Voor het socialistische dagblad "Het
Vrije Volk", dat %^ns een fjrontole
maa*regel ziet genomen tegen de totale
Indonesische agressie, is het feil: da 4
Nederlandse groepen worden ingeze
in Nederlands Nieuw Guinea "onaan-
vaardbaar". Het hetoft geen zin eeen
bewapeningswedloop met Indonesië aan
te gaan. Moet diil de taak van Neder-
land zijn in de wereld van vandaag?
Moeten wij ons op deze weg begeven?
Voor Nederland is het onmogelijk en
onaanvaardbaar. Versterking van onze
positie op Nieuw Guinea is voor ons
geen militaire zaak maar een zaak van
politieke factoren" aldus het blad.

EIGEN CACHET
Het feest in Sentani had zoals ge-

bruikelijk een eigen cachet. Tussen de
kampongs uil het. district Sentani waren
krach4me4ingen georganiseerd in de
mees 4 verschillende takken van sport.
ledere kampong was dan ook me 4 een
vrij groot aan4al supporters gekomen
die voor eigen onderdak hadiden ge-
zorgd in de vorm van een aantal bivak
jes langs de rand van he 4 torrein.

Indrukwekkend was de volksdans-
wedsteijd. die werd gewonnen door Ifar
Besar. Ifar Ketjil won he 4 volleybal
tournooi. en de schoolkinderen uit ,Ta-
boai werden to*: he 4 besto zangkoor ver
klaard. Ifar Wtobrnnggó kreeg- de eer
he4 besto fluitorkest te belton.

Elso Ginsel had de moois4e lampion
en cte poli'ie van Sen4arii had de mooi
r-t'. Te-,-/-.*--^^.-e-

Er werd ook gekeken wi» de meoiste
tent op de pasar-malam 'had en da*
bleek mevrouw Ponne te 7'in.

Gezien do uitgebreide voorbereidin-
gen en de pre^iee sfeer- ore rie* **^2*
terrein to Gci.*crt ~.'\,. e u - 1
derklopje voor at^rn-nnnn- 't****!iii en
zijn medewerkers nie4- misolaa4s4.

HAWAIIAN—CONCOURS
Het Hawaiian-concours dat zondag-

avond in het clubgebouw van he 4 Ve
teranen Legioen werd gehouden is ge-
wonnen door de "Erros players". De
4weede prijs -was voor "Suara Kesian-
gan".
Dit concours was georganiseerd door
he 4 Indisch Toneel Gezelschap. Als cbn
ferencier 4rad op de heer TJtomo.

Vervolg van pag 2



Radioprogramma
DINSDAG 3 MEI 1960
20.00 uur Nieuws en weerbericht 20.15
uur Muziek op verzoek; 21.00 'tur Bui
tonlands Weekoverzicht: 21.10 Leur Ed
mund'o Ros en zijn orkes4; 21.30 uur
Duitse filmmelodieën. Diveree solisten
en orkes4; 21.55 uur Jasz; Eestival in
Knokke 1958, met o.a. Sidney Becke4
sopraan sax; 22.15 uur Cosmopilitain
orkes4 olv. ,T. Cleb°r; 22.42 uur Ternes
sec Ernie Ford zing 4 spirituals; 23.00
uur Sluiting.

WOENSDAG 4 MEI 1960
06.30 uur Na de douche; 07 00 urn- O-h-
-tondgynastiek; 07.10 uur De Aetoers-
geuzen; 07.30 uur Slui4ing: 10.00 uur
4.m. 11.00 uur Muziek in de ochtend- w.o. Rong expresse -
20.00 uur Nieuws en weerberich4- ff11 e
uur Victor Sylvestor en zijn
20.30 uur Hoorspel: De onreine rrom
21.27 uur Jean Antoinietto. -ninnn, e-e-:'!4
Gries: 21.33 uur Wij herdeniken ee-
programma ter nagedachtenis aan deslachtoffers van de laatste Wereldoorlog: 22.00 (uur Promenade Orkeet olvB. Silberman; 22.37 uur Zang door Ri-chard Tauber. 23.00 uur Sluiting

NIEUWIJES
uitNederland

De grote droogte van vorig jaar
heef 4 onder de boeren veel beiangstol-
ling gewekt voor regenins4alla4ies en
dergelijke. Vandaar de "Pluviade" ton
toonstelling in een Brabants dorp die
door de boeren met behulp van, Wage-
ningen vorige week werd1 gehouden enwaarop de werbtiuitgen voor bewatering
van land en toinbouwgronden tentoon
werden gestold.

In Venlo kwam een tuinder, hoewel
men in Nederland nog ver is van de
zomer vruchtontijd, met aardbeien.

Een handjevol maar, maar daaromook duur: vijf en der4ig cent per s#uk.
Hebben wij hier geen las 4 van.

Kinderen en lucifers: da 4 geef 4 onge
lukken en ook dit keer was het raak
in Venraay waar vijftien hectare land
er verkoold ajf kwam. De rnijitoiren
uit Venraay moeston poo4 aan spelen
om de munmebunkers vrij to houden.

Avoi t boer Koning mv
zoon die samen tegen de avond de scha
pen zouden gaan verweiden. Ze voeren
de polder in, legden he4 boeltje niet
goed vas4 en daar waren ze; omsloten
door diep en nogal breed wator. Bleef
de keus to zwemmen of in heil veld de
nacht door to brengen. Moeder Koning
ging 4och wel naar bed: de mannen
stopton niet in raven sloton 4e
zei ze. Wat ze ook nie4 deden, maar
koud was he4. s'Morgens werdbn ze
door boeren die de koeien gingen mel-
ken emtze4. Wa 4 zal de koffie Q-e^niaek
hebben, en wat zal bo^r Kontog boos
zijn geweest r-.- die hem zo
helemaal -: ; had "'<n tis4.

Viif -> ?.-rni'ip
der langs de n° bij Coevordcn me 4
plakkaten ove ies die

:ld in het "'wee -rjefiyien e,,?';ri-> Nederlands rhi^'-e
verdrag. Wmr we nog *mc4s van de
nieuw ■ eton vr ons af
zouden ze fvTedcrlands of Duits
zijn die Duitse families.

Om melkar.ltom.arri 4e zijn heb
nie4 over vakkennis Be beschi1

[and en dw he-" ;i> onder
worper ■ n vergunningsstelsel. Het
bes4uiir' van h ~; oroductschari Zuivel
vindt dn 4 ze : el in be
moeten w^rTen n^erge'et. die automa-
ten waarui4 ie voor een kwe.rtir,
kan melk haalti. .Te, ook de?e kan* ui 4
s.v.p.

En dan he 4 verhaal van die reserve
officier van de Genie die de wijze
waarop de officieren mochten meedoen
aan de inzameling van aeldtov voor
een baldakijn voor de Koningin,
zijn gevoelens ach4to De man schreef
een ingezonden stokje in hb4 Parool
waarin hij ironisch liet weten: tot roiin
onuitsprekelijk genoegen hoeft een -eer
volwassen aantol hooffweardicrheidsb"-
kleders zich verenigd in een Ere comi--4é aanbieding baldakijn. Ev»n kwam
in mij de vraag oo of de heren geen
andere nlutfise bezd'gheden hebben. He4
zal echtor wel zo zijn da 4 hier sprake
is van vrijetijdsbesteding.
Geef nu de staatssecretaris, g)enr?raal
Galmeijer ongelijk dat hij di 4 stok voor
een officier onjtost vond en do lui4e-
nan4 te verstoan lie4 geven da 4 hii zito
on4sleg maar moest vrarren ui 4 de mi-
litoire diens 4: eervol. De jongen deed
he 4, hetgeen hij prompt, weer herrtop.
Nu bestoet4 de kans dat de stoatosecre
toris opdracht geef 4 een speciale com-
missie to la4en beoordelen of deze of-
ficier oneervol ontslagen moet wor-
den.
Men wacht jn spanning op de ui4slag.

En dan werd n;...i,a-. je7]^

voriee een-'.- werd gebeden to een bij
eenkomst van de Partij ven den Arbeid
in Den Haag door veel sprekers her
da,dht. He 4 monument in he+ Westbroek
park werd getooid met een krans.

Nederland verloor in die afgelopen
week een groo4 man, de bc/uwer van
de Oeganda stowdam die door koningin
Elisabeth van Engeland enige jaren ge-
leden in gebruik werd gesteld en de
ontwerper van de Maastonnel in Ro4-
tordam: Ir. Groencveld die in Den Haag
op 75 jarige leeftijd overleed.

En dit is voor de kolonialen: volgen-
de maand wordt op de plaats in Brus-
sel waar Dourwes Dekker, beter bekend
als Mutotuli, zijn Max Havelaar schreef
een gedenkstoen onthuld.

Het commitee viering Hoogtijdagen maakt bekend, dat in het raam van
het 3e Lustrum van de bevrijdingsdag te „MEERZICHT" een algemeen
zwemfeest zal worden gehouden.

Hot programma hloruan luidt als voüt:
10.30 Lange afstand zwemwedstrijd BELLEVUE - MEERZICHT (2200 m)

sa. dames 16 t. m 39 jr.
b. faeren 16 ï.m 39 jjjr.
c. veteranen C-KO ju*, en ouder.

Opgave van tteeiname:
Personeel Koninklijke Marine; bij bureau O.S en O.
Burgers : H.A. Aarsse, Boslaan 880.

11.45 Waterskidemonstraties.
13.00 Waterpolowedstrijd: Kon. Marine - 3urq<:rs.

_■■ . —___ . i
SCHEERWEDSTRIJD

De Philishave-scheerwedstojd die
door de Nigimij was georganiseerd, is
gewonnen door de heer K.H Te to
Hollandia.

Niet in de gelegenheid zijnde afscheid
to nemen van vrienden en kennissen
wensen wij U allen een goed verblijf in
Nieuw Guinea toe.
Fam: Hers4-Ogilvie
a/b. Connie — ras. Aurilia. 1393

"Dr. J. G. Westor, chirurg is van 4 tot
22 mei wegens diensteeis nie4 tic consul-
toren."
Te koop of to huur haifstenen huls BxB
plus bijgebouwen, tuin me 4 veel vruch 4

bomen.
Te koop: stenen huis, beide huizen ge-
legen naast de brug Kloofkamp.
R.V.O. aangevraagd.
Informaties:
Mevr. Wed. Mariens, Oranjelaan.

1330
ZIGO woensdag 4 mei kinderfeest met
wedstrijden en spelletjes in de speel-
tuin. Aanvang 16.00 uur. 1394

16e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN — ACTIE

Vorige saldo f. 15.643,71
Opbrengst "Bonter dan Bont",
omvangen van de residentie
mevr. Graafland f. 293,—

Totaal f. 15.936,71

filmprogramma
REK THEATER

vertoon' heden 3/5 voor he4 laa4s4
Marlon Brando — Vivien Leigh Karl
Malden in de veelbesproken film

"TRAMLIJN BEGEERTE"
A S4reetear Named Desire

Een film waarvan commentaar ervan
overbodig is.
SPOEDIG IN REK C.D.F. (Vrouwen-

clubf Humor, pit4ig en sprankelend.
BINNENKORT IN REK de film:
IN he 4 teken der luipaardmensen

"JAGUAR"
met ,SABU: Schrikbarend, moed en ge-
weldig.

ORIËNT THEATER
vertoon 4 heden 3/5 voor he 4 laatst

"BORN RECKLESS"
me4Mamie van Dooren en Ar%ur Hun-
nicut. Eten show film van klasse, die ü
beslist nie* mag missen.
Sentani heden 3/5: "HIGH FLIGHT"
met Ray Milland.
Holl. Binnen morgen 4/5: "HIGH
FLIGHT"

HONG — LIAN FILMBEDRIJF
vertoont woensdag 4/5 en donderdag 5/5

"I VITELLONI"
met Franco In4erlenghi, Leonora Ruffo
en Claude Farell. Een meesterwerk over
de tegenwoordige jeugd.
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