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Jodenmoordenaar zal in Israel terecht staan
Nadat bekend was geworden, dat de voormalige Luitenant Kolonel van de

SS, Adolf Eichmann, die erkend heeft verantwoordelijk te zijn voor de moordop zes miljoen Joden, uit Argentinië naar Israël was ontvoerd, had de rege-
ring van Argentinië aan Israël nadere informaties gevraagd over de gang van
zaken, omdat _ij niet kon toestaan dat buitenlandse geheime agenten zich be-lasten met de ontvoering van ingezetenen van Argentinië.
In de T_raelische antwoord nota wordt toegegeven dat Eichmann inderdaad in
Argentinië is gevonden en vandaar onder pressie van vrijwilligers zoals de
nota het noem', naar Israël is gekomen. De regering van Israël zou eerst nie1 ge-
weten hebben waar Eichmann vandaan kwam. Pas bij nadere informaties bij
de Israëlische geheime dienst bleek dat Israëlische vrijwilligers Eichmann er in
Argentinië toe hadden gebracht er mee in <e stemmen om voor een Israëlische
rechtbank te verschijnen.

Eichmann zou vrijwillig uit Argenti-
nië zijn vertrokken. Hij zou nu van
plan zijn om een waarheidsgetrouw
beeld van zijn werkzaamheden in Duits-
land tijdens de oorlog te geven.
fce_e nota werd _reeds zaterdag in Bue-
nos Aires ontvangen en de Argentijnse
minister van Buitenlandse zaken ver-
klaarde dat zijn regering binnen enkele
dagen haar standpunt over deze affaire
zal bekend maken.
VAKMANSCHAP

We tekenen hierbij aan dat in het hui
dige internationale spel van geheime
agenten, de Israëliërs een ongewoon ho-
ge graad van individueel vakmanschap
bereikten-
Twee factoren zijn hierbij van belang.
In de eerste plaats de lessen die de Is-
raëliërs leerden van de Engelse Intelli-
gence Service in de jaren dat Palestina
nog een Brits mandaat was en de Jood-
se kolonisten organisaties zeer goed ge-
informeerd waren in Arabische kringen
Gedurende wereldoorlog II bewezen de
Joodse geheime agenten uit Palestina ui-

Kol. EeKhout in Hollandia
Gisterochtend is Kolonel Eekhout, dè

commandant van het infanterie detache-
ment dat in Nieuw Guinea zal worden
gestationeerd, met het Hjnvliegtuig uit
Biak in'Hollandia gearriveerd.
Hij was in gezelsdhap van een aantal
medewerkers.
Ter verwelkoming was een deputatie
van de Koninklijke Marine aanwezig.
Tevens stond hem een afvaardiging van
het-Veteranen Legioen Nederland op te
wachten.

Benoemingen
Binnenkort is de benoeming *_ ver-

wa<__t_nvan dr: J.G. dè Beus to* ömbas
sadeur van Nederland in Canberra. Hij
word* daar opvolger van de heer» A.H.J
Lovinck,: dr'Dé B«ïs i_ si-rtL. 1967 tah-
bassadeur geweest in Moskou.

tenmate nuttige diensten aan de gealieer
den.
In de tweede plaats is daar het feit dat
er bijna geen land ter wereld is dat
geen vertegenwoordigers heeft onder de
stroom van immigranten die Israël de
laa'ste jaren is binnengekomen. De Is-
raëlische geheime agenten concentreren
zien momenteel vooral op het smokkelen
van Joden van achter het IJzeren gor-
dijn naar Israël, maar dat ze ook elders
actief zijn bewijst het geval Eichmann.

Nederlandse pers niet onder de
Indruk van Russische nota

Zoals bekend heeft Rusland in een
nota aan Den Haag zijn verontrusting
uitgesproken over het zenden van ver-
sterkingen naar Nieuw Guinea.
Over deze Russische nota schrijft het
Algemeen Handelsblad! in een hoofd-
artikel dat de betekenis ervan niel moet
worden overschat. Zij is de reactie op
een dergelijke boodschap waarin É.h
Haag het standpunt inzake naar Nieuw
Guinea gezonden versterkingen uiteen-
zet. Moskou werd daardoor uitgelokt
tot' een partijkiezen en de wijze waar-
op dit zou geschieden moest afhankelijk
zijn van zijn positie 'egenover Djakarta.
D_t de Russen zich volkomen bewust
zijn van he* feit dat de Amerikanen
daar de boventoon voeren en er moei
successen boekten dan zij, bleek reeds
uit hun hoogst merkwaardige aanbeve-
ling om behalve China en India, ook
Indonesië' aan een volgende kypconte-
rentie t e dóen deelnemen. Dit voorstel
was absurd. Immers als landen van de
grootte en betekenis van Indonesië t©t
de deelnemers zouden gaan behoren dan
is de topco-ïferen-Me geen " topconferentie
meer. Maar Indonesië was er uitermate
door gevleid èn daarop kwam het aa n.
Eri -nu Moskou de dwaze veroridersteP
Vnk van" Djaka.ïa overneemt dat wij
oorlogsgevaar awuden vergïotea door
he*'zen_të« van'v<_r9*eTkihg_ier. d.ë-z___3
locaal bezie*, van geringe betekenis zijn

nu mogen wij zeggen: om der wille van
de smeer likt de beer de kandel'eer. Wij
kunnen dus dan ook het denkbeeld niet
Uit het hoofd zetten dat een zo groot
land als Rusland zijn prestige en dat
van zijn boodschappen niet zal kunnen
doen toenemen als he 1 zich intellectueel
en diplomatiek op een standpunt stelt
als dat van het tegenwoordige volkomen
irrieële Indonesië. .

De Tijd schrijft 0.a.: het f_ natuurlijk
ook in de diplomatie, verleidelijk om ''e
scoren als men 'n doelrijpe kans meent
te zien.
Het is echter de vraag of dat in dit
geval en tegen deze tegenstander wel
helemaal juist gezien was. Langzamer-
hand is he* toch genoegzaam beke-d
dat de verklaringen van de Russische
leiders doorgaans van een zeer opwrtu-
nistische strekking zijp en voor elke si-
tuatie op maat worden gesneden.' DeNederlandse aide memoire van 12 april
die uitging van de veronderstelling, dat
wij een uiting van Chroestsjof zouden
kunnen uitspelen tégen Soekarriö, die
hij zó duidelijk te vriend wil houden!,
is:daarom lichtelijk naief geweest. Mis-
sdhden hadden wij de jongste propagan-
da-njöta van Rusland toch wel ontvan-gen, maar da* betekent nog niet, d_t
wi_:-rpW'!__-__ie_. tnoét-iï vn-èeri, aïdus
dé'Tild.
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Newws uit Fakfak
BinnenKort openbare U.U.S. mei islamitisch

internaat in Faktak
In september a.s. zal in Fakfak een

openbare vervolgschool worden geopend
me 1 daaraan verbonden een Islamitisch
internaat. Met de KPM is reeds een gro-
te hoeveelheid hout uit Manokwari voor
de bouw aangevoerd. Men is reeds be-
gonnen met he* leggen van de fundatie.
De positie van de Islamitische bevol-
kingsgroep was tot op heden wat het on-
derwijs betreft nog al moeilijk. Er zijn
geen ui'heemse organisaties die Islami-
tische scholen voor hen organiseren en
beheren, terwijl onder de inheemse is-
lamiten tot nu toe de krachten nog ont-
breken om zelf op overeenkomstige wij-
ze als de Missie en de Zending een
sdholensysteem te beheren.
Met name de Radja's uit het gebied van
Fakfak hebben dan ook herhaaldelijk
aangedrongen op onderwijsinstellingen
die speciaal op de overtuiging en de le-
venswijs van de Islamieten zouden zijn
afgestemd- Daar het leven in de Prote-
stantse en Rooms Katholieke internaten
geheel door de Christelijke geloofsover-
tuigingen werden beheerst, verkeerden
de Islamitische kinderen daar vaak in
een uitzonderingspositie. Overigens was
het precentage Islamitische leerlingen
met name op de JWS der Molukse Pro-
testantse Kerk aanzienlijk.
Verwacht mag worden dat de Islamiti-
sche kampongs nu ook.meer animo gaan
vertonen voor het stichten en onderhou-
den van dorpsscholen'; die de onder
bouw voor deze vervolgschool vormen.

Radja’s zoon
In de Fakfakbode van 28 mei jl. komt

een artikel voor van de hand van de
heer I Bauw, een zoon van de Radja
van Eoembati die al jaren in Nederland
vertoeft voor studie. Het artikel handelt
over de betekenis van het cooperatiewe-
zen.
De Radja van Ro^mbati die zelf al heel
wat van de wereld heeft gezien o.a.
Mekka en Sydney, is zeer bewust van
de betekenis van een goede scholing.
Vandaai dat hij zijn kinderen indien
maar even mogelijk een goede opleiding
geeft, hetzij in Nieuw Guinea, Neder-
land of een der andere Pacific landen-

Koffleaanplant
Het ügt __ het voornemen van de

landbouwvoorlichtingsdienst in Fakfak
om binnenkort met de uitgifte van ro-
busta koffie aan de bevolking in de Or-
derafdeling Fakfak over te gaan.
In dit gebied kamen reeds niel onaan-
zienlijke inheemse koffie aanplantingen
voor, die dateren uit de tijd, tQen de
bevolking er nog niet aan gewend was
om koffie in de toko's te kopen en zelf
koffie verbouwde en brandde. Vlak na
de oorlog was, de verkoop van koffie
een niel onaanzienlijke bijverdienste
voor de bewoners van enkele dorpen bij
Fakfak. Toen de prijzen der nootmus-
kaat echter stegen tot de ongewone boog
te,die ze enige tijd geleden bereikten,
verloor de bevolking, alle interesse voor
dé koffie, die uiteraard ook nie* van al
te goede kwaliteit is.

Be plannen van de landbouwvooriich-
tingsdienst houden dus de eerste georga-
niseerde aanplant van hoogwaardige
koffie in.

Houtexport
Vorige w.ek arriveerde de heer M.C

de Wit met zijn gezin wederom in, Fak-
Fak na de stad eind 1958 verlaten te
hebben. De heer de Wit za i per 30 mei
de leiding van het plaatselijke agent-
schap van de Nigimij overnemen van de
heer Raassen die naar Eiak overge-
plaatst werd-

Huize Tamaela
Zoals bekend heeft de bevolking van de
onderafdeling Fakfak de in november
jl. met pensioen gegane hoofdbestuurs-
assistent M. Tamaela een eigen woning
aangeboden. Sedert enige tijd wordt
druk aan deze woning, die aan de Ar-
goeniweg komt te staan, gewerkt.
Het houtwerk werd reeds opgezet, ter-
wijl eendezer dagen de kap geplaatst zal
worden.

Nieuwe agent van
Nigimy

Sedert 29 april vertoefden enige leden
van de Japanse firma "Inka Ehterpri-
ses" in het Fakfakse in verband met de
houlaai-kap in het gebied van de Radja
Roembati. Na enige malen de houtarea-
len bezocht te hebben, verklaarden de
Japanners, dat het hout Van uitstekende
kwaliteit was en grote perspektieven
voor de houtexport levert. Ofschoon nog
niet bekend is op welke wijze de Japan-
se firma bij de aküviteiten betrokken
zal worden, bestaat er dus gegronde
hoop, dat spoedig de eerste partij hou 4
uit de onderafdeling naar Japan geëx-
porteerd zal worden.

Klandizie
De Fakfak bode voorziet dat de bijna

3000 inwoners van Fakfak, voor een
groot deel middenstanders straks bij hec

bezoek van de Karel Doorman en de
Groningen en Limburg met hun 2000
Jantjes niet over klandizie ce klagen zul
len hebben- Er zouden al becijferingen
worden gemaakt over de flesjes bier die
de Jantjes zijner tijd leeg zullen dr_ken
(Profiteurs hebben zich reeds op he ma-
ken van Etfmografica en amuletten ge-
worpen. Er is echter nog een moeilijk-
heid. He4 is nog niet zeker dat het
smaldeel Fakfak zal bezoeken.

Tennistournool
Op de Interstedelijke tenniswedstrij-

den te Sorong word4 Fakfak vertegen-
woordigd door een ploeg van drie heren
en twee daues> nl. de dames Kluits en
Mjuskitta en de heren Temrninck, Soe-
parman en Arnold.

TBC-onderzoek
Dokter Schneider van de afdeling

TBC bestrijding van DVG heeft in Fak-
fak en omgeving duizenden personen
doorgelicht. Hij werd daarbij geassis-
teerd door ziekenverpleger J. de heer
Übra., .-:.,-

Verkeersongeluk
Dat Fakfakse wegen voor 't gemotori-

seerde "e-keer ook niet van gevaren
zijn ontbloot, bewees de jeep van de aan
nemer Lic Pin Toan die op de hoek Ar-
goeniweg — Kokasweg van het wegdek
gleed en tegen het huis van de kleerma-
ker AM—Ati belandde. De wagen kwam
ondersteboven terecht, de aanhangwa-
gen belandde echter netjes op de wielen
Het mag een wonder heten, dat de be-
stuurder, die nog juist de tijd had om
uit de jeep te springen, geen letsel op-
liep-

Kashouder
De heer Bloem, die een jaar kashou-

der van 'sLandskas in Fakfak is geweest
is naar Hollandia overgeplaatst en ver-
vangen door de heer van Ligten.

Synthetische rubhertabrieh bij
Rotterdam

Op 24 juni a.s. zal er in het complex
van Shell Raffinaderij Pernis bij Rot-
terdam een nieuwe Synthetische Rubber
fabriek in bedrijf gesteld worden.
De openingsplechtigheid zal worden ver-
richt dbor Z.K.H. Prins Bernhard.

De nieuwe fabriek zal synthetische
rubber van het styrene/butadiene type
[SBR] vervaardigen en heeft een capa-
citeit van ruim 60000 ton per jaar.
Deze productie voorziet ruimschoots in
de behoefte van de Benelux-landen, ter-
wijl er tevens nog grote hoeveelheden
voor de export naar andere landen vrij-
komen.

in 1961 offeboringen inde
Noordzee

In 1960 zal de Nederlandse Aardolie
Maatschappij [N.A.M.] een begin maken
met boren naar olie in de Noordzee voor
de kust van Zuid-Holland.
Voor dit doel werd door de N.A.M. in
welke maatschappij de Bataafse Interna
tionale Petroleum Mij. en de Standard
Oil Co |~New Jersey] gelijke belangen
hebben een mobliel boorplateau besteld,
dat speciaal fis geconstueerd voor het
doen van boringen onder water-
De kosten van dit plateau, hetwelk "Tri-
ton" werd gedoopt, bedroegen ruim 5
millioen gulden.

In 1961 ziullen met de "Triton" drie
boringen voor de kust van Zuid-Holland
worden gedaan- De locaties zijn nog af-
hankelijk van de resultaten van de seis-
mische onderzoekingen, welke momen-
teel nog plaats vinden.
Het boorplateau is ca. 35 meter lang en
25 meter breed, en is voorzien van een
helicopter-dek. Voorts zal he4 worden
uitgerust met de meest moderne diesel-
electrische gelijkstroom boorinstallatie,
welke de N.A.M, momenteel ter beschik
king heeft.
Het plateau, waarin 1500 ton staal werd
verwerkt, is geconstrueerd volgens ont-
werp en specificaties van deskundigen
van de Koninklijke Shell Groo_p- He* .
plateau heeft 4 poten, welke op de zee-
bodem worden neergelaten, wanneer
men de locatie heeft bereikt.- Door mid-
del van hyd-alulische inrichtingen kan
men voorts het plateau langs de 4 poten
op: en neer bewegen, zodanig da* het tij-*
dens het-boren, boven het water-pper- -
vlak uitkomt en men dus geen hinder "heeft van de deining en eventueel over-
slaande golven;:..' - - _ -



DE SPORT van de afgelopen week
DE VHO—KOMPETITIE

In de eerste klasse zette HVC de inge-
laste wedstrijd tegen EDO in een 2—l
overwinning om, zodat de ploeg van
Sibi naast WIK aan het hoofd van de
ranglijst gaa4. Intussen bengelt EDO nog
steeds troosteloos onderaan en het moet
voor de groenwitten een schrale troost
zijn, dat ook de andere kandidaten voor
de onderste plaats er weinig van terecht
brengen- Zo verloor HBS met onver-
wacht grote cijfers van Zeemacht, zodat
de stand er na zondag jl. als volgt uit-
ziel:

WIK 3 3 0 0 15—2 6
HVC 3 3 0 0 6—2 6
ZIGO 4 3 0 1 9—5 6
POMS 4 2 11 10—8 5
Zeemacht 4 2 0 2 9—B 4
HBS 4 10 3 5—12 2
Hercules 4 0 13 4—lo 1
EDO 4 0 0 4 3—14 0

Programma voor zaterdag en zondtg a.s.
Zeemacht — WIK zaterdag
HBS — HVC zondag

HVC — EDO 2—l . Benz
HVC heef 4 me' EDO meer moeite gehad
dar. algemeen werd verwacht. De ploeg
van Sibi mocht dan technisch beter voor
de da? komen dan haar tegenstanders,
EDO stelde met een grote hoeveelheid
enthousiasme alles in het werk om al-
t-b-ns 4é- punt mee naar huis te nemen.
Het mocht de groenwitten niet baten,
wan' zevn minutp" voor he 4 einde
whoot Poey HVC definitief naar de vol-
le wins*.
Al na twaalf minuten kwam de EDO-
defensie voor onoplosbare problemen te
staan. Een hard schot van Gaspar Sibi
we>-d weliswaar in eerste instaniHc g_~
ke'-d do-h de Nv^nellendle R. Sibi
schoot van dichtbij in de touwen, fl—0]
EDO /-"po-eerde or-nv'ddelliik er vooral
r --"■ tsbi-n-ien Tan probeerde het met
verre schoten- Doelman v/d Werk stak
_.-vter in e«ede vorm. zodat EDO met
lede ogen moest aanzien, hoe het ene
....i-.; _,_ j_et an dere wp-d e°keerd.
Ook ;n de tweed-1 helft sp*»eldp het in
nieuwe shirts gestoken HVC beter voet-
bal, maar de talrijke aanvallen waren te
simpel van opzet, te weinig verrassend
om he4 Stook c.s. las'ig te maken. Aan
de andere kant strandden de EDO-aan-
vallen steeds opnieuw op de hechte HVC
verdedifeing, zodat de wedstrijd als de
bekende nachtkaars dreigde uit te gaan.
Plotseling echter viel de gelijkmaker.
Een hoge korner van v/d Wijck bereikte
-buiten bereik van alles wat HVC was-
redhtsbuiten Lapré, die met een eenvou-
dige beweging van het hoofd de partijen
naast elkaar bracht [i—i]
HVC gooide alles in de aanval en zelfs
spil Poey trok mee naar voren. Even
hield EDO nog stand, maar zeven minu-
ten voor het einde viel de beslissing.
Na een vrije *rap kwam Poey voor
Stook te staan en me* een schot in de
uiterste hoek bezorgde hij zijn ploeg een
kleine, doch: ongetwijfeld nuttige over1
winning.

Een voorwedstrijd tussen de school-
jeugd van Hollandia-Binnen en die van
Hollandia-Haven leverde een grote, B—o8—0
overwin ilng op voor het algemeen iets
grotere knapen uit Hollandia-Binnen-

Zeemacht —HBS 4—0 Laurens
Zeemacht heeft tegen HBS bewezen tot
de betere ploegen in de eerste klasse *e
behoren. De ploeg, voor het eerst sinds
lange tijd weer op "oorlogssterkte" speel
de vaak goed samen -vooral op het mid-
denveld- zodat de HBS- verdediging
meer dan eens voor gro4e moeilijkheden
werd geplaatst, vier maal moest scheids
rechter Laurens naar het midden wijzen
zodat de Marinemensen - zij 't wat aan
de !.a*e kant- hun revanche kregen voorde vorig jaar juni geleden 5 — 0 neder-laag.

In de eerste helft zag het er niet naaruit, dat Zeemacht een zo grote overwin-
ning zon behalen, al hield een fraie com-binatie tussen Jansen, Brouwer en Ottenvoor HBS wel een waarschuwing in.Zander dat er één HBS-speler aan tepas was gekomen rondde Otten de voor-zet van Brouwer met een schot-ineens
af. [I—o]

Ee- i-" voorzet van Jansen luiddede HBS-nederlaag in. Vriend en Vijand
miste, waardoor Terweyden de bal op-
nieuw voor doel kon brengen. Uit deonts anc doelworsteling schoot Nab plot-
seling keühard in de uiterste hoek.
.2—0] Een fraai doelpunt. Een minut la-ter was het al 3—o toen HBS-doelman
Jansen verzuimde m te grijpen, waar-
door het voer Terweyden een koudkunstje was te scoren-
HBS ging door de knieën, niet alleenspel-tecbnisch, maar vooral mentaal, zo-dat het als een wonder mag worden be-
zien, dat de vrijwel volkomen ongedekt
staande Zeemach'-annvallers het slechts
bv een vierde, door Jansen gescoorde
'reffer lieten.

jn firn HBS-voorhoede moest het enige
gevaar in feite komen van Bies. De lan-ge midvoor had echter in de nog lange-
re Kind een tegenstander van formaat,
zodat hij het met schoten van ver ging
proberen. Helaas -voor HBS- ontbrak
het bij deze schoten aan de juiste rich-
ting, waardoor Zeemacht-keeper Broek
in feite geen moeilijk werk behoefde op
te knappen.

UITSLAGEN en STANDENLIJST
TWEEDE KLASSE:

RKS — VPS I—l
RKS — VIOS I—3

VIOS 6 5 0 1 B__ 8 10
COS 5 4 0 1 19—10 8
VPS 5 113 5—9 3
RKS 6 0 15 4—19 1

UITSLAGEN en STANDEN
reseve 1eKLASSE:

COS 2—HVC 2 i-O
Hercules 2 — EDO 2 s—l
WIK 2 — VIOS 2 - .^-, I—l

ZIGO 2 5 5 0 0 34— 3 10
Hercules 2 5 4 10 26— 5 9
VIOS 2 5 2 12 9—17 5
WIK 2 4 12 1 14— 9 4
EDO 2 5 2 0 3 11—23 4
HBS 2 4 112 10—18 3
HVC 2 5 10 4 B—2l 2
POMS 2 5 10 4 6—22 2
COS 2 x 4 112 9—91

x is 2 winstpunten in mindering.

VOETBAL IN NEDERLAND

In de promotiekompetitie om één
plaats in de Eredivisie is de s4and na
maandag 6 juni:
NOAD 4 gespeeld — 5 punten
Vitesse 4 gespeeld — 5 punten
DFC 4 gespeeld — 4 punten
VSV 4 gespeeld — 2 punten

Er moeten in deze kompetitie door de
deelnemende clubs nog tWee wedstrij-
den worden gespeeld.
Gouda is voor de tweede achtereenvol-
gende maal amateurkampioen van Ne-
derland geworden.
De Zuidhollanders versloegen in een be-
slissingswedstrijd he4 Nijmeegse Quick
met 2 — 1.

KORTE SPORTBERICHTEN.
HONKBAL Het Nederlandse honkbal-
negental versloeg het Belgische team
me> niet minder dan 43—5- Zoals bekend
won Nederland eerder in het seizoen
met B—l8—1 van dezelfde tegenstanders.

ATLETIEK Joke Bijleveld leverde in
Den Kaag een heel goede prestatie door
het nummer verspringen te winnen met
een sprong van 6.23 meter.

De Roemeense atlete Jolanda Balas
verbeterde voor de zoveelste keer haar
eigen wereld-record hoogspringen.
Tijdens wedstrijden in Boedapest kwam
Jolanda tot de formidabele hoogte van
1.85 meter.

Harry van Kloot verbeterde het 24-
-jaar oude Nederlandse record hoog-
springen voor heren met een sprong van
1.96 meter

VOETBAL Uitslagen interlandwedstrij-
den:
Israël — Engeland [onder 23 jaar] 4—o
Oostenrijk — Schotland 4—l
Tsjecho-Slowakije — Roemenië 3—o
WIELRENNEN De Belg Marcel Janssens
is winnaar geworden van de monster-
rit Bordeaux — Parijs. De Belg legde
de 557 kilometer op de fiets af iin 15 uur
en 51 minuten.

De Nederlander Jo de Haan won de
wedstrijd Parijs — Valenciennes voor al
zijn Belgische-, Franse-, en Italiaanse
tegenstanders-

Jo de Roo werd winnaar van een zwa
re wedstrijd in Limburg. De jeugdige
Zeeuw fietste de 64 kilometer, waarin
niet minder dan 17 maal de Cauberg
moest worden beklommen, in 1 uur en
48 minuten.



Bij de.Afdeling Malariabestrijding te
Hollandia [Dok ll] kan eventueel, tij-
delijk, geplaatst worden, een secretares-
se. Gegadigen dienen vlot te; kunnen
typen, feaige ssenJ*s "W. de Bngtelse
taal |te hebbjen ca bij voorkeur steno-
grafisch te kunnen opnemen.

Sollicitanten fcunaen zich tijdens kan-
tooruren- vervoegen bQ;het-Hoe-d vaft
genoemde Afdeling. :

Debiteuren en crediteuren van wijlen
Leonard Creusen, overleden te Biak
op (i mei 1930. in leven Magazijnmeester
bij da Nieuw Guinea Import- er. Export
Maatschappij, worden opgeroepen om
uif.eriijk 1 september 1960 betaling of
aangifte te doen.
Aflegging rekening en verantwoording
op 15 september 1960 op het Kantoor
van het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
te Biak.

De wd. Resident van de Geelvinkb.rai
Uitoefenende de rechten en verplich-
tingen rustende op de Weeskamer.

Radioprogramma
WOENSDAG 8 JUNI 1960
20.00 uur Klok, nieuws, weerbericht
20.15 uur Sharkey and hiss Kings of
Dixieland, 20-35 uur Hoorspel: Een meis
je verdwijnt; 21.30 uur Malando en zijn
tango-.umba-orkest; 21.50 uur In Ope-
retteiand; 22.05 uur Hawaiian Serena-
de [div. ens.]; 22.20 uur Mantovani; in
drjekwartsmafat; 22;40 uur Songs of
Cole Porter door Jeri Southern met het
or-cest van Bdiy May; 23.00 uur Sluiting
DONDERDAG 9 JUNI 1960
20.C10 uur Klok, nieuws', weerberiöht;
20-15 uur Donderdagavondconcert a.
Symfonie nr 33 in bes gr. t. K 319 Mo-
zart. b. Concert voor klarinet en orkest
in A. gr. t. K 622 Mozart. c. Symfonie
nr 94 in G. gr. t- [Haydn] uitvoering Con
certgebouworkest olv. Eduard van Bei-
nuim; 21.20 uur Kunstkroniek of gespr.
woord; 21.45 uur Katholieke avondover-
denking; 22.00 uur Koraal en variaties
uit de sonate no 6 in d. kl. t. op 65
van Felitx Mendelssohn Bartholdy, Al-
bert SOiweitzer, orgel; 22.12 uur Maha-
lia Jackson en het Fals-Jones ensemble
22.27 uur Muzikale wereldreis met het
orkest van Torn Erich; 2300 Sluiting.

VRIJDAG 10 JUNI 1960
20.00 uur Klok, nieuws, weerbericht
20.15 uur "In de warwinkel" een bont
programma uit dte RONG toko. Produk-
tie Hans Oosterhof; 22.00 uur Les Brown
and hls baind of renown; 22.20 uur Fla-
menco's door Vincente Escudoro; 22.40
uur Johnny Mathis, zang met het or-
kest van Percy Faith; 23.00 uur Sluiting

Laatste nieuws
Met ingang van 1 juli is tijdelijk

voor de tijd dat hij de functie vervult
van hoofd officier toegevoegd operatien
bij de staf Koninklijke Landmacht van
de s*af van de commandant Zeemacht in
Nederlands Nieuw Guinea, benoemd en
aangesteld bij de generale staf tot luite-
nant kolonel, de majoor jhr. R.H. Boreel
van die staf.

Het Franse blad "Paris Jour" schrijft
over de uitlatingen van Chroestsjof -ten
opeichtie van Eisenhower: Zelfs Stalin
zoy zich nie4 van zulk een berekende
hysterie hebben bediend. De Daily
Heralci meldt: als senator Joe MacCart
thy, de. <^xmmusiftsti_n jager> nog-leefde
zou hij dank zij Chroestsjof een goede
kans maken president va-i Aimerika te
worden.

O»«premier van de Ntaleise federatie
Abdoel Raianan, is van -L#>ndesn in Pa-

rijs aangekomen voor een officieel be-
zoek van drie dagen.

I-Tij zal' o.m. besprekingen voeren met
:dent Ee Gaulle.

De Australische autoriteiten zijn be-
zorgd over de toenemende spanning tus-
sen Nederland en Indonensië inzake Ne-
derlands Nieuw Guinea- De spanning
zal nog worden verhoogd ,zeggen ze,
door het besluit van Djakarta om een
gebied van 150.000 vierkante kilometer
in oostelijk Indonesië af te sluiten voor
het luchtverkeer.

Australiërheeft tegen dit vliegverbod
nog niet geprotesteerd. Het wil eerst
precies we'en wat het inhoudt en wat
de gevolgen ervan zijn. De sluiting van
het Oost Indonesische luchtruim komt
kort na de bekendmaking dat het Neder-
landse vliegkarnpscbip Karel Doonman
de Australische haven Freemantle zal
aandoen. De Karel Doorman is met twee
jagers op weg raar Zuid Oost Azië voor
vlagvertoon. Het smaldeel ligt nu in
de haven van Las Palmas op de Cana-
rische eilanden.

In Washington is bekendgemaakt, dat
de Verenigde Staten en. Engeland' zullen
Baran samenwerken bij de ontwikkeling
en productie van de skyboat-raket. Het
is een raket die door vliegtuigen kan
worden gelanceerd en een reikwijdte
heeft van meer dan 1600 kilometer.
Over vier of vijf jaar als de raket ;n
productie komt. zullen de luchtmachten
van beide landen ermee worden uit-
gerust-

De basis wor dit Amorik^ans-Britse
peeoord' werd in maart gelegd toen pre-
mier M.-.^.'llan o-en b<-Söek bracht aan
"resid^"* Het js nader uit-
gewerkt door de ministers van Defen-
sie. De Bri-se minister Watkinson heeft
zojuist een bezoek van een week aan
Washington afgesloten.

In Geneve is de ontwapeningsconfe-
rentie van tien landen vandaag opnieuw
begb-itien na een reces van zes weken
De -Jljeenlkcmst is de drieëndertigste
sinds de conferentie op 15 maart begon
en ze wordt geleid door generaal Burns
van Canada. De Russische vertegen-
woordiger Zorin heeft, het Sovjet-ont-
wapeningsplan ingediend dat vorige
week in Moskou is bekendgemaakt.

Dei Pantsjen Lama van Tibet zal vol-
gens het Indisch blad de Hi,r;dustan
Times er in zijn geslaagd, aan zijn Chi-
nese bewakers te ontvluchten. Hij zou
nu op weg zijn naar India.
Maar officiële kringen in New Delhi
tonen zich zeer gereserveerd tegenover
dit' onbevestigde krantenbericht. De
Pantsjen Lama die na de neergeslagen
opstand vaz. vorig jaar met communis-
tisch Chinese hulp een nieuw bewind
vormde, is ook al volgens niet bevestig-
de krantenberichten vorige week onder
strenge-militaire bewaking gesteld. Als
reden hiervoor gaven' de Indische kran-
ten, die.dit meldden,, dat monniken van
zij» klooster in Sjigatse de leiding had-
den ibü een. nieuwe 'rebellie tegen de
Crfinese- beaetters- Overi deze nieuwe
strijd- vaa Tibetelanse rebeUen tegen
da eonjmanistea- blijven berichte-, bia-
nen- stromen : evenals over het - samen-
trekken /van.--Ch-nese .-troepen - langs-tte.
Indisw-i-T-betaanse grens. . "-

Da heer en mevrouw G.L. van Gent-
Koster geven kennis van de geboorte
van hun zoon

PAUL FERDÏNAND
op 4 juni 1960

1647

Te koop: z.g. onderhouden Fiat 1100
jaar 1957, 30.000 km gereden; kinder-
zitje; autoped, 6-p. lux eetservies, schil-
derijen.

Beatrixlaan 850, telf. Hla- 491
1654

"JOSSY"
Zoekt U een mooi lastex badpak, dan
even naar "JOSSY" diverse maten en
kleuren.
Ook leuke dames-rokken vanaf f 15,95

1646
Te koop: 2 pits electr. comfoor met 3

pannen f 90,—2 houten bedden, kastjes samen voor
f 25,—, eetkamerstoel f 15,—

Van de Braak, Marijkestr. 751
1648

Te koop aangeb-
Ford Custom 6 cyl. benz. verbr. 1 : 7
i.r.e. T.e.a.b- E.A.C Velberg
Jobest'raat [naast Toko "HARMS"] Hot-
landia-Binnen. Na 14.00 uur

1653

Bij de Afd. Pharmaceutische Verzor-
ging van de. Dienst van Gezondheids-
zorg [Kantoor Kloofkamp] kunnen wor-
den geplaatst:

2 KLERKEN
Vereisten:
administratieve ervaring en vaardjilg--
heid in typen-
Aanmeldingen op het Hoofdkantoor van
de Dienst van Gezondheidszorg te Dok 2

filmprogramma
ORIËNT THEATER
vertoont heden 8/6 voor het laatst

"DRACULA"
in kleuren
met Christopher Lee, Melissa Stribling
en Peter Cushing.
Een griezel film bij uitnemendheid
Holl.-Binnen morgen 9/6: "HIGH HEI L"
met John Derek.
Sentani morgen 9/6: "PIRATES OF
TRIPOLI" met Paul Henreid.

REK THEATER
In,tegenstelling met de advertentip van
gisteren wordt heden voor het laatst
de IMPOSANTE film van COL-INT

"PAL JOEY"
met Frank Sit-atra, Kim Novak en Rita
Hayworth vertoont.
0p.., 91-6 en 10-6 komt in REK de film

"DE HEL VAN SILVERROCK"
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