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Druk diplomatiekoverleg te mm York
Compromis resolutie maakt meeste kans In

Veiligheidsraad

In New Vork zijn gisteren de ledtn van de Veiligheidsraad der Verenigde
Naties bijeen gekomen tör bespreking van de Russische klacht tjegen de be-
weerde Amerikaanse agressie door middel van verkenningsvluchten boven
Russisch gebied-

Achter de schermen heerst een alge-
mene diplomatieke activiteit met he4
doel om een verslechtering van de be-
trekkingen tussen Rusland en Amerika
te voorkomen.
De voorzitter van de Veiligheidsraad,
Sir Claude Koreala van Ceylon, zoekt
ijverig naar steun voor een resolutie
waarin spionagevl'uchten van het ene
lar.d boven het grondgebied van het an-
dere worden verboden.
De resolutie die door de nie4 bij het
Russisch — Amerikaanse vliegtuiginci-
dent betrokken landen is opgesteld, zal
als tegenhanger moeten dienen van een
Russische ontwerpresolutie, waarin
Amerika krachtig veroordeeld word*.
Men verwachtte dat de Russische reso-
lutie gisteravond aan de orde zou komen
Het ziet er overigens naar uit, dat dit
Russische voorstel weinig bijval zal vin
den, in ieder geval niet genoeg om de
zeven van de elf stemmen te halen die
het nodig heeft om aanvaard te worden.
Bovendien hebben elk der vijf perma-
nente leden van de raad hefl recht Van
Veto, waardoor de westelijke mogendhe
den een formele veroordeling van Ame
rika altijd zouden kunnen ontgaan.
Het ZOu het prestige van de Verenigde
Staten echter niet ten goede komen, als
dit land van 't ve"o redht gebruik zou
moeten maken.

Het Russische voorstel kan alleen re-
kenen op de steun van Polen en mis-
schien op die van Argentinië, en Ecuador
maar dit laa.tse zal afhangen van de be-
woordingen van de resolutie.
Naar verluidt zullen de Amerikanen
zich tegen de Russische klacht verde-
digen me 4, he4 argument da4 spionage
een zo algemene activiteit is, dat ze
nauwelijks kan worden opgevat ais een
bedreiging van de vrede.
Het plan van president Eisenhower
voor een luchtinspectie systeem door de
Verenigde Naties zal waarschijnlijk niet
ter sprake komen.
De Amerikaanse verte»genwoordiger bij
de Verenigde Naties Cabo4 Lodge sprak
als zijn verwachting uit, dat jn de bij-
eenkomst van de Veiligheidsraad waar-
schijnlijk niet de kalme zakelijke sfeer
zal heersen, die een bespreking! van
Eisenhowers plan vereist.
ONDERZOEK

Inmiddels gaat het vliegtuigincident
ook een rol spelen in de Amerikaanse

binnenlandse politiek. De commissie van
advies van de Amerikaanse Democrati-
sche partij heef 4 een verklaring uitgege-
ven, waarin wordt gezegd, dat hel
Chroestsjof is geweest die de topconfe-
rentie heeft doen mislukken, maar da4
de Amerikaanse regering hem daartoe
de gelegenheid heeft geboden.
President Eisenhower, aldus de verkla-
ring, is voorts naar Parijs gegaan hoe-
wel hij wist, dat er ten aanzien van
twee der allerbelangrijkste vraagstuk-
ken, nl. Berlijn en de ontwapening, geen
vorderingen konden worden verwacht.
De commissie eist een onderzoek naar
de wijze waarop de president de kwes-
tie van het vliegtuigincident heeft be-
handeld.
TOCH NAAR MOSKOU

Ondanks de verkoeling die er in de
Amerikaans—Russische betrekkingen is
ingetreden, hebben tien Amerikaanse
vakbondsleiders er in toegestemd om in
juli een bezoek aan Rusland 4e brengen.
De voorzi44er van do bond van Ameri-
kaanse textielarbeiders heef 4 ech4er te
kennen gegeven, dat zijn vertrek afhan-
kelijk is.van de goedkeuring door he 4
Amerikaanse ministerie van Buitenland-
se zaken
De Vice presiden4 Nixon heef' de ver-
slechtering van de internationale toe-
stand aangegrepen als argument om he 4
Huis van Afgevaardigden er van 4e
weerhouden he4 buitenlandse hulppro-
gramma van de Verenigde S 4 te
besnoeien. De gemeenschappelijke de-
feireieinsparmingen, aldus Nixon, mogen
nie4 verslappen.

Opnieuw
aardbeving in Chili

Het gebied in Chili, dat enige dagen
geleden reeds door aardschokken werd
getroffen, heeft weer van 'n soortgelijke
ramp te leiden gehad, die ditmaal cch4er
gepaard ging met 'n enorme vloedgolf.

Het havenstadje Ancud werd bijna ge
heel verwoest. De verbindingen met he4
getroffen gebied zijn nu volkomen ver-
broken. De eerste gegevens komen van
ooggetuigen die naar veiliger oorden
vluchtten. De meeste van de 180 000- in-
woners van de stad Concepcion heb-
ben de stad verlaten en bivakkeren nu
in de heuvels in de omgeving van de
s4ad. Het aantal slachtoffers van de
aardbeving is inmiddels gestegen tQt

274.
De Amerikaanse ambassadeur in Chili

heeft inmiddels gemeld, dat een schip
met hulpmiddelen op weg is uit de zone
van het Panamakanaal.
Uit de Chileense hoofdstad Santiago zijn
reddingsploegen vertrokken.

300 Japanners
demonstreerden

Ongeveer driehonderd Japanners heb-
ben zaterdag weer gedemons4reerdtegen
he 4 herziene Amerikaans—Japans Veilig
heidsverdrag. Dat. gebeurde voor het
huis van premier Kishi. Zij eisten een
onderhoud me 4 hem, maar Kashi weiger
de. Vrijdag hadden zich ookj al gro-
te demonstraties voorgedaan. Niet al-
leen voor de woning van premier Kishi.
maar ook bij de Amerikaanse ambassa-
de in Tokio en de parlementsgebouwen.
Bij de ambtswoning van de premier
wisten ongeveer 150 socialistische parle-
mentsleden door de afze44ing 4e breken,
maar zij kregen hem nie4 te spreken.
Austr. Bestuursambte-

naar arriveerde per
prauw in Hollandia

Eonflag arriveerde in Hollandia de Au
stralische bestuursambtenaar G.R- Bur-
foo4, Zijn reis ma? enigszins ongebrui-
kelijk genoemd wordt.. '.van 4 op door-
reis van Port Moresby naar Singapore
arriveerde hij hier per prauw.
Hij was scheepgegaan in het plaa4sie
Aitape, gelegen tussen Hollandia en We-
wak. Hij i's van plan om van hier per
KPM naar Singapore door te reizen.

meutu-Güinea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
Drs. N. STREEFLAND

Redactie en Adm'nistratte
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maênd
fl 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
fl 6.50 per mnd- I! 17.50 per kwart.

Advertentie tarieven
fl 0.40 per mm. Bii contract (ten-
minste 1000 mm) )1 0.36 per mm

Familieberichten P 0.32 per mm
Agente te Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent te Har: Bakkerij "BRAUN"
Agent ie Manokwari: Hr. Lontho



Infanterie - onderdelenvoor N.G.

reeds aangewezen
Het Algemeen Handelsblad meldde:

naar wij vernemen zijn de jongste lich-
tingen van de voormalige 14e en 15e
bataljons infanterie van de eerste Ne-
derlandse divisie en het voormalige 46e
bataljon infanterie van de vierde divi-
sie in beginsel bestemd voor uitzending
naar Nederlands Nieuw-Guinea. De
dienstplichtigen van deze bataljons zijn
reeds medisch gekeurd en geselecteé d
naar hun opleiding en sociale omstandig
heden.

Niettemin zullen niet alle geselecteer-
de manschappen natir Nietiw-Guine be-
hoeven te ver4r<.kken, omdat jje leger-
leiding nog 4ot 31 mei gelegenheid biedt
aan vrijwilligers om in te schrijven
voor de diers4 in de tropen. De Lcger-
vooriich4ingsöier»st deelde aan het Alge-
meen Handelsblad mede: in principe is
he 4 z0 dat als er een vrijwilliger op de
lijst bij kom 4, er een dienstplichtige
wordt geschrapt".
Zoals bekend kondigde de Nederlandse
regering vorige maand aan dat u;t. de-
jongste lich4ingsploegen die 4har.s in op-
leiding zijn in de infanfrie-depots en bij
de para4e onderdelen, een aantal infan-
terie-de4achementen voor Nieuw-Guinea
zal worden gevormd. De drie von
noemde ba4aljons zijn enige 4iid op
heven omdat, zoals de Legervoorlich-
4ingsdienst verklaarde "uitvoering van
de Nederlandse verplichting»
Guinea di!- noodzakelijk mi i ook
omdat men tot dusver wegens perso-
neel»
sabel had moeten houden, die paraat
hadden moe'en zijn.
De drie bataljons zijn hans gelegerd in
Arnhem, Gravc en Steenwijkerwold.
Op »
delsblad of de dir'as4plich4ipen zel f
reeds op de hoogte zijn van hun a
staande uitzending antwoordde de 1e-

■ met zekerheid. In. elk geval zijn de
bataljónsbureaus op de hoogte Formeel

s alleen nog maar bekend! wie
aangewezen is om 'fe worden uitgezon-
den.
Overigens vernam het' Handelsblad ui 4

-■! e bron da 4 sommige dieristplichli-
'e Steenwijkerwold openlijk hun

misnoegen over de voorgenomen ui4zen-
eirrg zonden h» l, op
enkele kamers zou men ver»

richt. De commandant van
de legerplaats, kolonel Koors, ontkende
di 4 echter ten stelligste. Hij zei "alles
is uiters4 plezierig verlopen, als het ba-
4aliop was aangewezen zou er nog nie4s
onaangenaams zijn gebeurd."
Welke diensplich-igen van de lijst wor-
den geschrapt als er vrijwilligers komen
kon de tst niet
mededelen. Men achtte he 4 waarschijn-
lijk da 4 hierbij he4 criterium der ge-
schiktheid zou v/orden aangelegd.

Voordat de drie ba*aljons naar Nieuw
Guinea zullen vertrekken zal kolonel
Eekhout reeds met een kleine ftraep
dienstplichtigen en vrijwiH'gers vooruit
reizen om het verb*;;s van do marsetsap
pen voor te bereiden-

New Jersey- In Washington zal hij een
vergadering bijwonen van de National
Builders Ass. en een bezoek brengen

he 4 National Hous'ng Centre, ir» ge-
heel Ame alage van

heid.
Na ■» . ornt het Europose Con4i-

iand
Belg;ë Frankrijk ■ maken.

ororcïl h j wee: in i 's te-
rug verwacht.

tjt kregen wij doo-

exploitant van "Fi; [lan-

■ '.: ■■ ■ ?rzodh-t " ■'■ nd '.» ial <a,
dat d mdc heer Kali »/ol-

■. bezoek aa i T' Lnen
wil brenger, teneinde over i op
:' » on-
derhandelen.

Da 4 de Nederlanders in fi.
r ook in zaken niet voorbij loper?,

tijkl uit het feit, :' i het
Wbedrijf "Kalf en V n

onderhoud zijn bij het "G rijf
Termijtelen" in Sydney.

Geslaafd emigrant maant
wereldpers

In het 4e Sydney verschijner.de
"Observer" verscheen één dezer dagen
een interview met de hee*- "Bill" Kalf,
managing direc4or van cie bouv
schappij Kalf en Van E4ten P4y- L4d te.., naar aanleiding van het feit,
da 4 de heer Kalf zojuist veritrokkeri is
voor een zakenreis rond de wereld. De
heer Kalf rei?1 me 4 de Qua)
I_. . . r ... ,

In Amerika is hij de gast van de Me-
tionai Association of American Home
Builders.
He 4 doel van deze reis is o»m de laats4e
ontwikkelingen op het gebied van de
woningbouw te leren kenneii. Dit omv;it

o.a. he4 verzamelen van inlichtingen
ever bouw'ontwerpen, "prefab" bouw-
eenheden, adminis4ra4ie methoden en dé
laatste ontwikkelingen op het gebied
van de verkoop en de reclame.
De heer Kalf, die negen jaar geleden ui1

Nederland naar Australië emigreerde,
zal o.a. besprekingen voeren in Calitfor-
nië, Oklahoma, Teras, Louisiana, Ala-
bama, Georgia, Virginia, Washington,
Ohio, Indiana, Illinois, Penssylvania en

Politieberichten
—Mevr. M.Th.T. te Noordwijk deed op
ld mei jl. aangifte van de ontvreemding
van lijfsgoederen ter waarde van. f 35,—

een wasli :rr.
—Tegen de neer M.ie. -e Hoiiandia Bin-
nen werd proces verbaal opgemaakt- we-
gens weerspannigheid en verze4 tegen
de politie- R verkeerde onder de invloed
van s4erke drank.

Op J.O illCi ic.Ó.*kte dC Vs—Al VAAAI V4l- OV.«JU

ter bes4uurd door K.KS. bij he 4 afdalen
van een helling .in de Sen4aniweg 4er
hoogte van de Kalkgroeve van de HBM
defect. s(, verloor de macht over zijn
stuur en viel- Zowel hij als de duopas-
sagier I.J.K. werden in het ziekenhuis
opgenomen.
—E.VW. te Witte Olifant deed aangifte
van de ontvreemding van een gevulde
bloempot ter waarde van f 25,—, terwijl
Mevr. W.M.S. te Hollandia Binnen een

gele jurk ter waarde van f 25,— miste.
—Op 19 mei jl. slipte de scooter van V.
op dePooiweg te Noordwijk. De scoo4er,
zowel als V, als diens echtgenote kwa-
men in de goo4 terecht. Het echtpaar V.
werd in het ziekenhuis opgenomen-
—Politie en brandweer hebben gezamen
lijk de bos' blust, die enkele hui-
zen op Ejkyline in het ]a-
i dende brand kon
nie4 geblust worden door gebrek aan

laai..
—Tegen verscheidene personen is pro-
ces verbpal opgemaakt wegens he 4 niet
tijdig laten I i , hun vuur
wapens.
—J.K. ie KI» deed op 20 mei aan-
gif4e van de diefsfn! van 100 bataten ui4
zijn tuin, terwaarde van f 50,——L.G.F.S. te Pi deed aangifte
van de diefstal van een praUw ter waar-
de van f 80,— die hij achter het KLM

ren.

Brandenburg v.d. Gronden acht ,blijvers’ genegeerd
Van de zijde van de heer H. Branden-burg van der Gronden, tot v»

van de Adviserende Raad van Hollan-dia, bereikte ons een reactie op hetg dat heden plaats vindDirecteur van Bir.»
do vertegenwoordigers der niet-a

»n van Nieuw Gui

udering over ui 4 da'

■

p door
erkerd.
de betlekenis der

de K hande-ling van d i
lende soorten ambtenaren.

lot sprak bij die gelegenheid, al-
iet dage-lijks con4ac4 dat er roep derblijvers en de autochtonen bestaat; enda 4 veel intensiever is dan d n de■ronden k , tochtonen

van zijn vooi tot
de statu» ,ok.ken Nederlandse a,, vri jekeuze van de: p 0m in NieuwGu" niet alleen mogelijk[ten gevolge van pensioen of garantie]

■label voor allen werdDe heer Brandenburg zag Mr de Rijkeais ri.'> iijtro-n.-^Vr... ' . ■ .. , ....
RW J,T~I—i ... » . . - -1J

""j»ei»i uie c-ovenaienhet grote voordeel had, da 4 hij ook doorde Papoea's werd gewaardeerd.
Binnenkart zal een en ander boven-dien zijn organisatorische vorm vinden■ ■ n ..*,::..-:..b__ .-" - ..-

-" HtenDurg van der Gronden, die denaam zal dragen van Christelijk Demo-kra*ische Unie.
Ter wille van de goede verhoudingen
tussen de verschillende bevolkingsgroe-
pen achtte de heer Brandenburg het ge-
wenst, da« ook Mr de Rijke bij het over-
leg werd betrokken. Het wordt hoven-
dien tyd, zo voegde hij hier aan toe,
dat deze kwestie uic de persoonlijke
sfeer wordt getrokken.



DE SPORT van de afgelopen week
DE VHG — KOMPETITIE
VViIC — Hercules 4—o —Valenbreder
Hercules kamp 4 me 4een voorhoedepro-
bleem. Ook in de wedstrijd tegen WIK
kwun duidelijk naar voren, hoe we
effektief hef spel. van de marjticri van
Mis, rrentieel is en de lichtge-
wicht—voorhoede kreeg tegen de stevis
ingrijpende WlK—verdediging dan cok
nauwelijks e»m kans.
Toen aan de andere kant bleek, da4- de
verdediging van lïercwles niet steeds
he 4 j woord kon vinden op Ce
talrijke WlK—aanvallen, spselde ds
ploeg van Eysenring een gewonnen

ii 4. Reeds
in de » tl loste Davies een
t\vi die even-
wel de juis e ridhting misten. Hoe wel
■ ■ i 1 iet WIK- rech4s

doellijn ings de ver-
I

el'e
door' rechts de kampioenen he4
tweede doelp» besloot een
combinatie met H
scho4, dei van de voet van van S'
loodrecht omhoog kaatste. Ui 4 de hier-
door ontstane doelworsteling deponeer-

':-■ ' net. [2—o]
Na de rust heeft Hercules vergeefs ge-

ven, echter cic ta-tie-

n omdat de WIK---verdedi-
ging urn bet sterkst is, le-
verd
dan eer
I oen

' van zij:» "■ is
Hercules

kans 4oen Rumbobiar alleen cr> Marijn
de WIK—

'er >'?n de siifctatie.
Inmiddels had de WlK—voorhoede cok
niet ;ten, ctoah he* m I van. anvallen strandde op de buitenspel-
val. Vijf minuten voor he 4 einde viel
de 1 D. I'aar rondde een voor-
ze* van O. Itaar beheerst af, een kunst-
stukje dat de blauwwitte middenvoor
twe, " voor tijd herhaalde' [4—o]
ZIGO — HBS l—a —v.d. Werk
ZIGO cïi HBS zijn onder leiding van
scheidsrechter v.d. Werk tol een pairtij
voetbal gkomen, dat he4 publiek t»t in
de laats' e minuut geboeid heeft.
HBS had haar elftal na de slechte re-
sultaten van de la t.--! weken danig -e-
wii-'iprt e"1 het dle-^t o-rvmari d^t vooral

beduidend S'ei'kêi' Op
was geworden.
Bij Zigo ontbraken Ronsumbre en Harni
di oo *!'"' i ppel, hetgeen —zonder overi-
gens ii+s te kort 4e willen do°n aan he 4. TTrt! ? ■' ' ■ ■»- .- "■. ' -. )
heen gearukl op he«'spei van de geel-
zwaiten.
Al na 2 m>nu4en opende Bies voor HBS
de score. De lange linksbimnen speelde
zich vrij en loste vanaf de rand van he 4
s4rafschongebied een fraai, schot in de
bovenhoek.
Na een minuut 0f twintig was het op-
nieuw Bies die scoorde kien hij een
hard schot loste, dat via de voet van
ZIGO-keeper Heineman in het net vloog.

[o—2]0—2] Ook het begin van de tweede
helt' 4 was niet Van sensaties ontbloot.

-;—doelman Jansen liep te veel pas-
sen me- de bal, hetgeen hem een indi-
rek4e vrije 4rap kostte- Juis4 op he4 mo-

it da 4 Coorengel de bal aan he 4 rol-
len brach4 ze4te Jansen de voor hem op-
en neerdansende Soedira op hardhandi-
ge wijze opzij. Deze tweede fout kost4e
HBS een strafschop. Jansen mi
evenwel beide voorgaande fouten goed
door op fraaie wijze he 4 scho4 van Hale-
wijn ui 4 zijn doel 4e houden.
i kwam ZIGO aan he 4 verdiende
tegenpuiit. He 4 was de meer naar voren
gekomen Verkouteren 4ensio44e die na
een doelworsteling voor het HBS—doel
de b©l in het net deponeerde. [I—2]1 —2]
Buisman en Oost [HBS] benevens Coor-. ■) [ZIGO] kunnen op een goede wed-
strijd terug zien.

'and in de le klasse luidt:
WIK 3 3 0 0 15—2 6
HVC 2 2 0 0 4—l 4
ZIGO 3 2 0 1 5—3 4
POMS 3 2 0 1 B—6 4
Zeemacht 2 10 1 3—4 2

3 10 2 s—B 2
Hercules 3 0 0 3. 2—B 0
EDO 3 0 0 3 2—12 0
De stand in de lagere klassen:
Ze klasse:
COS 4 4 0 0 17—7 8
VIOS 4 3 0 1 12—5 ó
VPS 4 10 3 4—B 2
RKS 4 0 0 4 2—15 0

rve le klasse:
ZIGO 2 4 4 0 0 25—1
Hercules 2 3 2 10 13—4 5
VIOS 2 ' 3 2 0 1 B—B 4
WIK 2 3 111 13—8 3
HBS 2 3 111 10—9 3
EDO 2 3 10 2 6—16 2
HVC 2 4 10 3 B—l72
POMÏI 2 4 10 3 4—lB 2
COS 2 x 3 0 12 5—9 0
Reserve 2e klasse:
Zeemacht 2 4 4 00 16—2 8
COS 3 4 3 0 1 11—3 6
VPS 2 3 3 0 0 4—l 6
VPS 3 3 2 0 1 4—2 4
Hercules 3 3 10 2 s—B 2
ZIGO 3 4 10 3 4—6 2
RKS 2 3 0 0 3 5—16 0
HBS 3 3 0 0 3 2—7 0
RKS 3 x 3 10 2 3—ll 0
x is twee winspunten in mindering.

Donderdag 26 mei as. —op Hemel-
v." »t'4sdag dus— zal op Berg en Dal de
returnwedstrijd tussen de beide Hollan-
diaic voct'ucubOmdtsn, do VLO en de
VBH, gespeeld worden. De wedstrijd
zal worden voorafgegaan door een ont-
moe'.ing tussen Marine-officieren en
Burgers— veteranen- Aanvang 15.45 uur
Opstelling' VBH:

Kafiar Rumajon
Hikojabi Ohee Marisan
Moukay Ohee

Fele Peleharan Wawejay
Eysenring Ronsumbre Hanasbei

3(ibi Davies
N.N. van 't Kaar Misseyer

Poey . Klinkenberg
Gouyn Stook

Opstelling VtHO:

Marine—oif icieren:
Po'jer

v.d. Kreeke Dekker
Harthoorn Bijl Jongepier
Bakker Varekamp

Scfcils De Grave v. Gogh

Ardriaansens v. Ewijk Stephan
Tarenskeen Boekraad
oorver Lagerberg Davids

Graafland v. Rongen
de Wit

Burgers.

VOETBAL IN NEDERLAND
De belangrijke wedstrijd Feyenoord —Ajax, voor 60.000 toeschouwers in Rot-
terdam gespeeld, leverde de Maasstede-
lingen een 3—o zege op.
Ajax, dat vijf .weken geleden nog een
comfortabele voorsprong had, krijgt
donderdag as. in he 4 Olympisch S-adi-,
on de laa4ste kans het; momen4eel bij-
zonder goed op dreef zijnde Feyenoord
van de landstitel af 4e houden-
In de onderste regionen is evenmin
een beslissing gevallen. Elinkwijk en
Blauw-Wlt zullen in een beslissings-
wedstrijd moeten uitmaken wie van
beide he 4 reeds gedegradeerde Volen-
dam en Si*itardia naar de Eerste divi-
sie vergezel 4. [Vooropgesteld dat Blauw-
wit he 4 4egen DOS ingediende protest
nie4 wint]
De eindstand in de Eredivisie luid 4:

Gesp. Punten Doelgem.
Feyenoord 34 50 94—32
Ajax 34 50 109—44
PSV 34 45 72—48
DOS 34 40 75—57
NAC 34 39 56—53
WV 34 30 57—60
Sparta 34 34 53—52
Willem II 34 33 65—69

hiede 34 32 81—76
DW9 34 32 51—59
Rapid JC 34 32 46—55
ADO 34 31 62—68
MVV 34 31 60—59
For4una '54 34 30 67—81
Elinkwijk 34 29 37—48
Blauw-Wit 34 29 53—82
Vorendam 34 23 54—88
SiHardia 34 16 40—Si
In de Eers4<; divisie B werd Alkmaar,
dank zij het o—o0—0 gelijkspel 4egen DFC
kampioen, hetgeen de Nocrdhollanders
in het volgend seizoen een plaa4s in de
Eredivisie opleverde. VSV, 4ot zondag
kanshebber, verloor verrassend me 4s—o
van Limburgia.
De gedeeltelijke eindstand:
Alkmaar 32 43 68—47
DFC 32 42 71—45
VSV 32 42 64—47
Heracles 32 40 66—52
DHC 32 39 67—52
De uitslagen in de Eredivisie luiden:
Feyenoord—Ajax 3—o
DWS—Rapid JC I—2
NAC—Fortuna '54 I—s
PSV—Elinkwijk 3—l
Sittardia—VVV I—l
Willem II—Volendam 2—l
MVV—ADO I—l
Enschede—Sparta 3—l
DOS—Blauw-Wit 3—2

[opv. Blauw-Wit]



Stijgende koffie export uit
Australisch N.G.

De koffie-export ui 4 Australisch
Nieuw Guinea stijg 4ieder jaar aanzien-
lijk. In 1956 werd 100 ton koffie geëx-
porteerd en in 1959 al 970 4on ter waar-
de van 5 miljoen gulden- De belangrijk-
st afnemers zijn Engeland, Nederland
Duitsland en Hongkong. De cacao- ex
port ver4oont een soortelijk tendens.

60 duitsestudiebeurzen
voor Indon. per jaar

Naar de persat4achee van de Weskiui4
se ambassade 4e Djakarta Karl Weis
meedeelde, zal de West Dui4se regering
elk jaar zestig studiebeurzen voor stu-
denten uit Indonesië toekennen.

De aanwijzing van de studenten die
voor deze beurzen in aanmerking ko-
men zal geschieden door he 4 Ir.done-
sisclhe ministerie van Opvoeding en On-
derwijs. Tot nu toe is de voorkeur uit-
gegaan naar studenten in de technische
vakken. De heer Weis wees ook op de
opleidingsmogelijkheden voor journalis-
ten aan de Dui4se universiteiten.

Dreigende crisis in
Kenya

In Kenya dreigt een nieuwe crisis, nu
Jomo Kenyata, de beweerde leider van
de Mau Mau, vorige week werd geko-
zen tot voorzitter van de voorgestelde
Kenyase Afrikaanse Nationale Unie, een
partij die alle bestaande partijen in
zich wil verenigen- Tot secretaris gene-
raal werd gekozen Torn Mboya.

De Britse Gouverneur van Kenya. Sir
Pa'rick Renison heej4 verklaard dh'
Kenyata in geen geval zal worden vrij-
gelaten voordat hij zijn gevangenisstraf
voor Mau Mau activiteiten heeft uitge-
zeten.
Wereld kampioenschap

zweefvliegen

Drie jonge Nederlandse zweefvlicgers
zullen in de maand juni hun krachten
meten met zweefvliegers uit dertig an-
dere landen.

He4 zal gaan om he4 wereldkampioen
schap. De wedstrijden zullen plaa4s vin
den op he 4 vliegveld Bu4zweiler bij Keu
len.

Als teamleider treed4 op de 4rainer
en leider van he 4 zweefvliegcenVrjum
Terle4. de oud Marine vlieger Manno
Man4ing.

De vliegers zijn: Ir- S.W. Andrae. 29
Wim Toutenhoofd, 25, en Fri4s Seyf-
fert, 25.

Multatuli tentoonstelling

Tot 11 juni is er in he 4 Amsterdams
Waiagg'ebotiw een' tentoonstelling ?er
gelegenheid van het feit cjat honderd
jaar geleden de Max Havelaar van Mul-
tatuli verscheen. Het materiaal voor de
tentoonstelling is bijna geheel afkomstig
ui'- he 4 Multatuli museum te Amster-
dam. Geschat word 4, da 4 de Max Have-
laar reeds in 25 talen is uitgegeven.

He 4 aantal verspreide exemplaren
loop 4 in de miljoenen, he4geen voor een
Nederlands auteur buitengewoon veel
is. Vooral achter het ijzeren gordijn en
in de Nieuwe landen, van Azië verschij-
nen nog geregeld uitgaven van de Max
Havelaar. Na Amsterdam gaat de ten-
toonstelling naar Antwerpen.

Ned. Groene Kruis helpt
Sur. zuster-organisatie
He 4Algemeen Bestuur van he4 Neder

landse Groene Kruis heef 4 de plannen
om he4 Surinaamse Groene Kruis tech-
nische hulp te verlenen aanvaard. Er
zal een groot goed cen4raal gelegen
gebouw in Paramaribo .worden aange-
kocht dat als Groene Kruis cen4rum en
tevens als wijkgebouw zal worden in-
gericht.

Twee Nederlandse» wijkverplee
zullen naar Paramaribo worden
zonden om daar he 4 moderne wijkwerk
ler hand 4e nemen, en een of 4wee in
Suriname g|jd>pïomeerés S,aritnaamse

verpleegsters op te leiden tot wijkver-
plee»gs4er. Deze zullen oolj een s4udie
van ongeveer een half jaar in Neder-
land volgen om tCnslo4te de Nederland
se verpleegsters te kunnen opvolgen.

De technische hujp aan he 4 Siurinaam
se Groene Kruis zal naar schatting nie4
langer dan drie jaar nodig zijn.

Radioprogramma
DINSDAG 24 MEI 1960
2(0.00 uur Nieuws wee-rbcrieh'; 2(3,115
uur Muziek op verzoek; 21/)0 uur Bui-
tenlands weekoverzicht; 21.10 uur Pierre
Rassin e.z. orkest: 2].28 uur In Operette
land [gr. pi.] 2.1.14 uur Robert Valen4i-
no, piano e.z. Rhytmegroep: 21.30 uur
Twee maanveriellingen van Hans Chris
tiaan Andersen door He mi Orri: 21.37
uur Bunte Blat4er op 99 [R. Schuimann]
Clara Haskil, piano; 21.46 uur "Naar
Scandinavië"; H. Zacharias en zijn ma-
gische violen. 22.06 uur Nelson Ridd!e
e.z- orkes4; 22.25 uur Zarah Leand^r
zang: 22.36 uur He 4 Jonah Jones Quar
tet 23.00 uur Sluiting.

WOENSDAG 25 MEI 1960

20.00 uur Nieuws weerbericht, 20l»15
Uur Earl Bos4ic, altsax e.z. orkes4 20.30
uur, Ho.orsoel "De zee ro^pt" 21.30 uur
"Au'umn in New Vork" Joe Bushkin
piano e.z. orkes4, 21.50 uur Dean Mar-
tin zingt met orkest olv. Frank S;na4ra
22.10 uur Met Werner Muller nnar het
Verre Oosten [gr- pi.] 22.30 uur Hol-
land zingt, Koorverenigi^g Pro Musica
22.40 uur Dino Olivieri ham»mondorgel
e.z. orkest 23.00 uur Sluiting.
DONDERDAG 26 MEI 1960
HEMELVAARTSDAG
10.00 uur Programma overzicht, 10.03
uur Pro 4. Studiodienst, 10.30 uur Maria
Meneghini Ciallas, sopraan, 10.50 uur
Mazurka's van Chopin door Vladimir
Horowltz. piano, 1105 uur "Coppelia"
vaa Dtejibes, Royal Opera House Orebes
**■■» "Coven4 Garden" olv. Rohwt r~-
ving, [2e. ac4e. ged. en 3e acte] 11.30 uur
Boekbespreking door Hella Hasse, 11.39
uur Stolz.e.z. W.eens Orkest spelen mu-
ziek, van .... Steliz, 1200 uur Klok

VERLOOFD:
MAUD DE WILDE DE LIGNY

en
J.M.A. BORN

Hollandia/Silbil 24-5-'6O

Me*t blijdschap en dank aan God ge-
ven we kennis van de geboorie van
onze zoon en broertje

HERBERT DAVE
Fam- H.W.J.A. Bish-Wojff
Ellen, Frank.
Hollandia, 23 mei 1960 1526

Ontvangen per Merwe Lloyd
Nieuwe voorraad kantoorbehoef4en
waaronder bonboekjes, [In triplo],

Kasboeken; Stofmappen; Snel hech4ers
Combinatie mappen etc. e4c-

TONG TONG NO 19
Boekhandel: GEBR TERLAAK

JACHTCLUB
MODESHOW: Reservering van plaa4sen
t/m- 31 mei.
ïn4roduc4ie voor 4 juni kan NIET 4oe-
ges4aan worden.
Vanwege onvoorziene omsiöndighfeden
gaa4 het

S.O.S. VOLLEYBAL TOURNOOI
op Hemelvaartsdag NIET DOOR
Deelnemers ontvangen spoedig nader
bericht.

Het Bestuur
't ZEEPAARDJE~

Woensdag 25-5-'6O aanvang 18.30 Kinder
film "JOPIE SLIM EN DE DRAAK"
Entree kinderen leden f 0,75, niet le-
den f 1,50

1524

kOMT U KIJKEN?

Zo juist ontvangen:
Jongenspakjes, ook grote maten,
pantalons, costuums en

nieuwe ochtend en middag japonnen,. Winkelbedrijf "MARTENS"
1525

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 24/5
voor het laatst

"CANNIBAL ATTACK"
me.: Johnny Weismuller en Judy Walsh
in een ui4ers4 spannend wildernis avon
tuur
Senltani heden 24/5: "KISS OF FIRE"
met Jack Palance.
Woensdag 25/5 en donderdag 26/5

"SAGA OF HEMF» BROWN"
me 4 Rory Calhoun.
He 4 boeiende verhaal van de vogelvrij
verklaarde kapitein Hemp Brown.

I „A.HI.C.'' PINKSTERRIT I
I Reglementen en inschrijvingsformulieren voor de A. M. C. -

Pinksterrit voor auto's, motoren en scooters, welke op |
6 Juni 1960 wordt verreden, zijn vanaf heden verkrijgbaar bij
het Secretariaat van de ~A-M.C." (naast de Oranje Garage).

De inschrijving sluit op woensdag 1 JunM96o.
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