
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
fl|\ onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw quinea-JnL

01 f

2e JAARGANG NO: 188 DINSDAG 16 AUGUSTUS 1960

Belgische troepen ontruimen kafanga
Gisteren zijn bijna alle resterende posten die de Belgische militairen nog in

de Katangese hoofdstad Elizabethstad bezetten, door UNO-troepen overgenomen-
In Elizabethstad worden versterkingen verwacht die zullen bestaan uit militai-
ren van Zweden, Marokko en de Mali-federatie-

De afgelopen 24 uur zijn ook al UNO-troepen in andere steden van Katanga
aangekomen, nl- op twee plaatsen waar onrust heerste.

De secretaris generaal van de Vere-
nigde Naties Dag Hammarskjoeld heeft
zijn bezoek aan Katanga beëindigd en is
naar Leopoldstad vertrokken. Hij heeft
een tussenlanding gemaakt in Kamina
om daar de ontruiming van deze Belgi-
sche basis te bespreken en de terugtrek-
king van alle Belgische troepen uit ge-
heel Kongo en Katanga-
Toen iHamimarskjoeld uit Elizabethstad
vertrok, werd hij uitgeleide gedaan door
premier Tsombe, maar deze liet hem
bijna een half uur wachten. Kort voor
het vertrek van Hammarskjoeld uit Eli-
zabethstad vond er een demonstratie
plaats die tegen Tsombe was gericht.
Hei waren ledei'i k.o ds 8a1...
tij, die voor de woning van de secretaris
generaal betoogden dat zij tegen de af-
scheidingsplannen van Tsombe waren-

Premier Tsombe heeft in een inter-
view gezegd dat zijn besprekingen met
Hammarskjoeld volledig bevredigend
waren verlopen.
De militairen en politie van Katanga
zullen hun wapens behouden, zei hij. De
UNO-troepen zijn volgens Tsombe al-
leen in het land, om de veiligheid en de
eigendommen van een ieder te verzeke-
ren. De autoriteit van Katanga over het
landsbestuur blijft volledig onaangetast.
Volgens Tsombe is voor de Belgen en
andere Europeanen geen enkele reden
om Katanga te verlaten-
Maar zondagavond verlieten twee pas-
sagiersvliegtuigen Elizabethstad, vol
met Europese vrouwen en kinderen. De-
ze vliegtuigen vlogen in charter van de
Union Miniere, de grote imijnbouworga-

nisatie in Katanga De maatschappij
heeft haar stafleden in staat gesteld om
kosteloos familieleden naar Europa te
brengen-

Premier Kasavoeboe van Kongo heeft
voor de radio een rede uitgesproken
waarin hij alle Kongolezen opriep de
bevelen van de centrale regering te vol-
gen. De president, werd ingeleid door
premier Loemoemba die tijdens het uit-
spreken van de rede naast ham bleef
staan

De Verenigde Arabische Republiek zal
vandaag een bataljon valschermtroepen
naar Kongo sturen om de strijdmacht
van de UNO te versterken-
De lerse regering heeft besloten een
tweede bataljon troepen naar Kongo te
sturen- Deze eenheid vertrekt morgen.

Frans Kongo zelfstandig
In Brazzaville is gisternacht de onaf-

hankelijkheidvan de nieuwe staat Kon-
go geproklameerd. Het betreft hier het
voormalige Frans Kongo- President
Youlou, voormalig R.K. priester, legde
in een verklaring de nadruk op de goe-
Frankrijk- Kongo was al gedeeltelijk
de verstandhouding tussen zijn land en
zelfstandig, maar een deel van het
staatsbestuur was in handen van orga-
nen van de Franse gemeenschap in Pa-
rijs.

.Kongo vormt een UNIE met de Tsaad
Republiek en de Centraal Afrikaanse
Republiek, die beide vorige week onaf-
hankelijk werden.

Indiase leiders dringen aan
op nationale eensgezindheid

De Indiase premier Nehroe zei giste-
ren in een toespraak ter gelegenheid
van de onafhankelijkheidsdag, dat India
het probleem van de Portugese kolonie
Goa zo nodig zelf uit de weg zou rui-
men. Nehroe voegde eraan toe dat zijn
land afkerig is van geweld, maar gaf
de verzekering dat er een eind zal wor-
den gemaakt aan het buitenlands be-
stuur van Goa. Over de grensgeschillen
met de Chinese Volksrepubliek zei pre-
mier Nehroe geen enkel verlangen te
hebben naar andermans gebied. Van de
andere kant zal India zijn grondgebied
tot het uiterste verdedigen. Hij drong er
bij de bevolking op aan de eenheid te
handhaven omdat anders de met veel
moeite verkregen vrijheid weer verlo-
ren zal gaan.

Tijdens de toespraak van Nehroe pro-
beerden leden van de Sikh-beweging
wanorde uit te lokken- De politie dreef
de_demonstranten uiteen en arresteer-
den er 150.

De Indiase president dr Rajendra
Prasad, heeft zijn volk gewaarschuwd,
dat het gelegenheden zal missen die de
vrijheid het heeft geboden, tenzij het
zich verenigt-

De president zei, dat er iets ontbrak in
het beeld van India's eenheid en inte-

gratie. Haar politieke en administratie-
ve eenheid werd opgebouwd door Enge-
land en werd geërfd door India, teza-
men met vele van de ideën en principes
welke aan de Indiase constitutie ten
grondslag liggen- Het volk van India
moet nu tegemoet komen aan de uitda-
ging van regionalisme en taal.
De boodschap van de president kwam
terwijl de regering nog worstelde met
de naweeën van de taal relletjes is As-
sam- Toen de president het gebied van
Madras bezocht, stond hij bloot aan de
aanvallen van militante Tamils.

Besprekingen over
Kongolees goud

In Geneve zijn delegaties van België
en de Kongolese republiek gisteren be-
sprekingen begonnen over financiële
kwesties. Deze worden gevoerd onder
auspiciën van de VN.

Het voornaamste punt is wat er moet
gebeuren met het goud van de centrale
Kongolese bank, dat door de Belgen is
overgebracht naar een neutraal land in
afwachting van een regeling van de
kwestie.
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Rotary neemt Initiatief tot
verfraaling van Hollandia

Zullen anderen het vooroeeld volgen?
Wie door de straten, lanen of wegen

van Hollandia loopt of rijdt kan niet
ontkomen aan het gevoel dat onze stad
er wat kaal en onverzorgd bij ligt-
Speciaal schaduwrijk plantsoen en ge-
boomte is iets wat men pijnlijk mist.

Blijkbaar valt het de autoriteiten
moeilijk onze hoofdstad! op dit p}unti
wat meer aan te kleden. En misschien
is in een priemitief land als Nieuw
Guinea meer aankleding ook een
luxe waarvoor het niet verantwoord
is om publieke fondsen beschikbaar te
stellen.
Toch kunnen vele inwoners van onze
stad daar moeilijk vrede mee hebben.
Enkelen daarvan, verenigd in Rotary,
menen dat hier wellicht een terrein ligt
waarop aan de gemeenschap een nut-
tige dienst zou kunnen worden bewezen
Rotary is een over de gehele wereld
verspreide internationale organisatie
van clubs die zich o.m. ten doel stellen
het ideaal-van-te-dienen toe te passen
in het persoonlijke, zakelijke en maat-
schappelijke leven van hun leden-
De leden van Rotary Hollandia zullen
binnenkort een daadwerkelijke bijdra-
ge gaan leveren aan de verfraaiing van
onze stad- Zij zullen daartoe een bootn-
plantactie ondernemen. Door eigenhan-
dig en in het zweet huns aanschijns

plantgaten te graven, die met zwarte
aarde te vullen en daarin Koningspal-
men te planten, willen zij het onlangs
bij het 50-jarig bestaan van Hollandia
opgerichte monument voorzien van een
waardige omlijsting, waar het straks
in de schaduw van hoog oprijzend ge-
boomte goed zal zijn te vertoeven. Zij
willen daarmede laten zien hoezeer het
wel en wee van Hollandia hun ter har-
te gaat en ook dat zij het pionierssta-
dium nog niet zover zijn ontgroeid dat
zij zouden opdien tegen zware lichame-
lijke inspanning voor een goede zaak-

Wel hopen zij, dat zij bij hun actie
niet alleen zullen blijven- Dat zij mee-
liggers of navolgers zullen vinden- Hol-
landia heeft niet alleen beplanting bij
zijn monument nodig. Ook elders snakt
het daarnaar- Wellicht dat andere ver-
enigingen er iets voor voelen om de
draad verder op te nemen.

Kol. Bedet commandant
tuohtverdedijing N.G.
Kolonel W.A. Bedet, commandant van

de vliegbasis Leeuwarden, die is be-
noemd tot commandant van de lucht-
verdediging Nieuw Guinea, zal als zo-
danig het commando over de lucht-
machteenheid op Biak op zich nemen.

Kolonel Bedet maakte voor de oor-
log deel uit van de luchtmacht van het
voormalige Nederlands Indië-

Opstelling Kiezerslijsten
voltooid

Naar wij van bevoegde zijde verne-
men, is de opstelling van de kiezers-
lijsten voor de Streekraad Hollandia
dezer dagen voltooid- Zoals bekend valt
het stedelijk centrum Hollandia buiten
het gebied van de Streekraad- De ge-
noemde kiezerslijsten hebben dan ook
slechts betrekking op de dorpen van de
Onderafdeling Hollandia.

PNI wil BetrekKingen met
Nederland verbreken

De nieuw gekozen voorzitter van de
Partai Nasional Indonesia, mr. Ali Sas-
troamidjojo, zei tijdens een persconfe-
rentie, dat de P.N.I- de Indonesische
regering zal verzoeken de diplomatie-
ke betrekkingen met Nederland te ver-
breken als Nederland voortgaat mili-
taire versterkingen naar Nieuw Gui-
nea te zenden- Mr. Ali Sastroamidjojo
meent dat het Nederlandse vlagvertoon
een uitdaging van de Indonesi-
sche souvereiniteit en een bedreiging
van de vrede is. Hij deed een beroep
op de AA-landen concrete maatregelen
te nemen tegen de "Nederlandse pro-
vocatie" en om Indonesië hulp te bie-
den bij pogingen om het gebied te be-
vrijden.

Eerste bijdrage van
rapoea aan „NG-STUDIEN”
In het julinummer "Nieuwj Guinea

studiën" [het enige wetenschappelijke
tijdschrift over Nieuw Guinea in Ne-
derland, een uitgave van de Stichting
Studiekring voor Nieuw Guinea] bevat
het eerste artikel dat is geschreven door
een landskind van Nederlands Nieuw
Guinea- Het is F.T.J- Jufuway, een Pa-
poea bestuursassistent, dus in dienst
van het gouvernement- Hij geeft een
verslag van de ontdekking van het imo-
ritueel uitgevoerd door een groep van
de Marindstam uit een aantal dorpen
van het district Moeting in Juli '58-
De grote rituelen vam de Marindstam
die beschreven zijn door Wirsz én Van
Baal werden na de komst van het Ne-
derlandse Bestuur in Zuid Nieuw Gui-
nea verboden, in verband met het ero-
tisch karakter van deze feesten. Van
het imoritueel was tot nu toe wéinig-
bekend- Ondanks het feit dat het meren
deel van de Marind reeds christen is
geworden en reeds vanaf 1902 met het
Westen in aanraking is geweest, oefent
het oude leven nog grote aantrekkings-
kracht op hen uit. Bestuursassistenten
hoorden in het geheim van het dorps-
hoofd dat een aantal personen uit ver-
schillende dorpen weer imo ritueel zul-
len houden. Uit de houding van het
dorpshoofd bleek hoe bevreesd deze
was voor repercussies van zijn stam-
genoten indien zij merkten dat hij de
bestuursassistent had ingelicht. Hij be-
sloot tijdens het feest een overval te
doen-

In een levendig verslag vertelt hij
van de nachtelijke tocht per prauw en
te voet met drie agenten van politie
naar de afgelegen plek in het bos waar
het feest werd gehouden. Hoewel het
feest reeds was afgelopen trof de pa-
trouille nog wel de feestvierders aan.
Een deel kon vluchten, maar een be-
langrijke groep werd gearresteerd. In
het artikel wordt een beschrijving ge-
geven van het imo ritueel waarvoor ge-
gevens zijn verkregen van leiders van
het feest.

Het imo ritueel is gericht op de be-
vordering van de vruchtbaarheid van
allen en alles dient tevens om alle ziek
ten te verjagen.

Politieberichten Hollandia

—Op 8 augustus jl. slipte een Volks-
wagen bestuurd door de heer v.d-B. in
een bocht van de Bovenweg als ge-
volg van het gladde wegdek. De auto
kwam in het ravijn naast de weg te-
recht. Er deden zich geen persoonlijke
ongelukken voor.
—Op de Oranjelaan had een aanrijding
plaats tussen een Kombi van de Kon.
Marine en een personenauto- Oorzaak:
de chauffeur van de personenauto die
uit de inrit van de polikliniek kwam
gaf geen voorrang aan de Kombi-
—J.O.M- te Hamadi deed aangifte van
diefstal van een bedrag van f 50,— uit
een portemonnaie die hij op een buf-
fet in de voorkamer had gelegd- Tevens
werden uit zijn woning ontvreemd da-
mes- en herenkleding en pannen voor
een bedrag van f 80,— De diefstal moet
hebben plaats gehad in de nacht van
8 op 9 augustus.
—De wacht van de brandweer te Hol,-
landia werd 's nachts opgeschrikt door
een rinkelend geluid in het Residentie-
kantoor- De politie werd gewaarschuwd
en bij nader onderzoek bleek, dat een
hond die zich had laten insluiten, in
paniek door een ruit gesprongen was.
Een bloedspoor leidde van het Residen-
tiekantoor tot voorbij de Oranje Ga-
rage.
—E.R-T. deed aangifte van de ont
vreemding van diverse goederen uit zijn
onafgesloten auto die hij geparkeerd
had aan de Klapnerlaan te Berg en
Dal.
—Een soortgelijke aangifte deed de
heer Ch.H.V. die zijn tas met inhoud
miste uit zijn onafgesloten auto die hij
eveneens aan de Klapperlaan had ge-
parkeerd-
—Op de Bovenweg, ter hoogte van het
transformatorhuisje, vloog een perso-
nenauto bestuurd door K- uit de bocht-
K. werd in bewusteloze toestand naar
het ziekenhuis vervoerd.
—Zondagavond vond een vechtpartij
plaats voor toko Makassar te Hollandia
Haven- De politie moest tussenbeide
komen- Aanleiding tot het gevecht: een
vrouw.
ingezonden

Het nieuwe ziekenhuis is de trcjts
van Hollandia. Modern, ruim en een
uitstekende verzorging is de ervaring
van de patiënten- Dat er toch: nog een
belangrijk onderdeeltje ontbreekt aan
de technische outillage is de leiding mis
schien ontgaan aangezien dit niet tot
dè medische uitrusting behoort-
Ook patiënten die maar zeer korte tijd
in het ziekenhuis verblijven is het mis-
schien nauwelijks opgevallen- Maar her
stellenden die meer tijd nodig hebben
om te genezen voelen het weldra als
een ernstig gemis.

Dit belangrijke onderdeeltje is name-
lijk de radio die in ieder ziekenhuis
tot de vaste uitrusting behoort- Wel
zijn er in het Hollandia ziekenhuis klei
ne handige luidsprekertjes aanwezig en
ook de leidingen zijn overal ingebouwd,
maar aan de centrale schijnt iets te
haperen.

Dit is jammer; het weinige contact
dat men met de buitenwereld heeft is
hierdoor verbroken. Ik geloof wel dat
ik spreek namens alle patiënten als ik
de directie vriendelijk verzoek ook eens
aan dit belangrijke facet aandacht te
besteden. Ontspanning komt tenslotte
de genezing ten goede-

Een patiënt



DE SPORT van de afgelopen week
VHO COMPETITIE

Nadat de competitie door de zware
regenval twee weken had stilgelegen,
vonden dit weekeind weer twee wed-
strijden doorgang- Zaterdag won WIK
van EDO met 2—o, en zondag was het
POMS die HBS met 4—2 aan haar ze-
gekar bond.

Beide wedstrijden hadden een ander
verloop en uitslag kunnen hebben, in-
dien zowel de voorhoede van EDO als
van HBS meer stootkracht hadden ver-
toond-

In de ranglijst kwam geen verande-
ring, alleen verstevigde WIK zijn po-
sitie op de eerste plaats-

De stand in de Ie klasse is nu:
WIK 8 8 0 0 32— 7 16
HVC 7 5 11 15— 5 11
POMS 8 5 2 2 21—19 10
Hercules 7 2 2 3 13—13 6
Zeemacht 7 3 0 4 12—14 6
ZIGO 7 3 0 4 12—19 6
HBS 8 116 10—22 3
EDO 8 10 7 4—21 2

Het programma voor de komende
week is [aanvang der wedstrijden 16.30
uur, terrein Berg en Dal]:
Woensdag 17 aiug. Zeemacht — HVC
Zaterdag 20 aug. HBS — ZIGO
Zondag 21 aug. Hercules — WIK
WIK — EDO 2—o

EDO heeft beter gespeeld dan men
de laatste tijd gewend was en vooral
de achterhoede bleef gedurende de ge-
hele wedstrijd meester van het ter-
rein. Het was daarom jammer, dat de
voorhoede door onsamenhangend en
slap spel niet tot doelpunten kon ko-
men- Het zag er anders, vooral vlak
na het begin en direct na de rust wel
naar uit, doch de voorhoede bracht en-
kele pracht kansen om zeep-

Na het laatste kwartier van de wed-
strijd werd WIK weer iets sterker en
wist dit overwicht in doelpunten om te
zetten-

EDO begon enthousiast, en in hoog
tempo ontwikkelde zich een op en neer
gaande strijd. D. Itaar schoot een een-
voudige kans hoog over- Reeds na de
10e minuut viel Kerrebijni bij EDO uit
Hierdoor kreeg de rechtsbuiten van
WIK, Itaar, meer vrij spel, vooral om-
dat invaller Schoonderwal hem te wei-
nig afdekte- Dit resulteerde in de 19e
minuut tot een| doelpunt» toen Itaar
weer volkomen werd vrijgelaten [I—o]1—0]

Na de rust bleef EDO steeds meer in
de aanval en hield de achterhoede, on-
der aanvoering van Van Laar goed
stand. Het was jammer, dat de voor-

hoede van EDQ zo futloos speelde en
menige kans ging door gebrek aan door
zettings vermogen teloor.

Tien minuten voor tijd trachtte Van
Laar op de midvoorplaats nog een ge-
lijk spel te forceren, doch door een
prachtig doelpunt dat Itaar [rechtsbui-
ten] na goed aangeven van Eisenring
scoorde, stelde WIK de overwinning
veilig [2—o]
POMS — HBS 4—2

HBS heeft zeer zeker de kans gehad
deze wedstrijd te winnen- Door goed
veldspel werden aardige aanvallen op-
gebouwd en ook hier ging de voorhoede
weer mank aan een tekort aan goede
schutters. Ook de voorhoetle van POMS
hield het spel veel te kort en piete-
peuterde er maar op los.

Over het algemeen was het een aar-
dige vlotte wedstrijd, die zeer zeker
het aankijken ten volle waard was.

HBS begon zender Buisman en druk-
te direct POMS op eigen helft terug.
Na 14 minuten kwam Bies door een
grandioze dekkingsfout voor open doel
en het wfas o—l.0—1.
En nog geen minuut later o—20—2 toen
Bies na een mooie voorzet van Derks,
drie man omspeelde en toen debal hoog
in de touwen joeg- Doch POMS liet dit
niet op zich zitten- Na een felle aanval
werd de bal door keeper Jansen van
HBS onvoldoende weggewerkt en wist
de linksbuiten van POMS de achter-
stand te verkleinen [I—2].1 —2].

Beide ploegen zetten alles op alles
en de wedstrijd kreeg een vlot en aar-
dig verloop-

Na de 26e minuut gaf de linksbuiten
een volkomen onverwachte harde voor-
zet, welke op fraaie wijze door Lopu-
lalang werd ingekopt [2—2].

Dit was een mooi staaltje voetbal.
Met deze stand kwam de rust.

Na de hervatting, hetzelfde, spelver-
loop. HBS: aardig veldspel, POMS: iets
sterker, doch met een aanval, welke
tot in het oneindige combineerde- Na-
dat beide voorhoeden enkele kansen
hadden gemist, kreeg De La Motte op
verre afstand van het doel de bal vrij
en vuurde een ware kanonskogel - die
we in Hollandia veel te weinig zien -
af, welke jammer genoeg tegen de krui-
sing van paal en doellat vloog-

Dit gebeurde 10 minuten-voor het ein-
de. HBS was hierdoor even uit het
veld geslagen, verwaarloosde de dek-
king, waarvan Habiboe dankbaar ge-
bruik maakte om de stand op 3—2 te
brengen.

Uit een voorzet van Naderman was
het opnieuw Habiboe die er in de 33e
minuut 4—2 van maakte, waarmede het
einde kwam van deze vlotte aantrek-
kelijke wedstrijd-

SPORT IN HET KORT
WIELRENNEN

De wereldkampioenschappen wielren-
nen gehouden in de Oostduitse steden
Leipzig en Karl Marxstadt, hebben de
volgende resultaten opgeleverd:
achtervolging amateurs:
1 Delattre - Frankrijk -2 Nijdam -Nederland -achtervolging prosessionals:
1 Altig - Duitsland -stajjers amateurs:
1 Stolze - Duitsland -3 Buis - Nederland -4 Romijn - Nederland -staijers professionals:
1 Timoner - Spanje -2 Wierstra - Nederland -3 Koch - Nederland -sprint amateurs:
1 Gaiardoni - Italië -sprint professionals:
1 Maspes - Italië -4 Derksen - Nederland -wegwedstrijd amateurs:
.1 Eckstein - IJditsland' -wfegwedstoijd professionals:
1 Van Looy - België -ATLETIEK

De Amerikaan Rolf Boston verbeter-
de tijdens voor - Olympische wedstrij-
den het 24 jaar oude wereldrecord ver-
springen, dat met 8.13 m op naam
stond van Jesse Owens. Bostons nieu-
we record: 8.21 m.

Een landgenoot van Boston, Hal Con-
nölly bracht zijn eigen wereldrecord
kogelslingeren op 70.32 m-

De Russische atlete Tamara Press ves
tigde met 17-78 m. een nieuw wereld-
record kogelstoten dames- Het oude
record stond met 17.42 m eveneens op
haar naam.

Tijdens wedstrijden in Erfurt bracht
de Duitse atlete Hildrum Claus het we-
reldrecord verspringen voor dames op
6-36 m. Een dag later verbeterde Hil-
drum Claus haar prestatie en bracht
het record op 6-40 m-
ZWEMMEN

De 17-jarige Amsterdamse lycëist
Ronnie Kroon leverde tijdens de Ne-
derlandse zwemkarnpioensschappen een
prestatie van internationaal formaat
door de 100 meter vrije slag af te leg-
gen in 56.7 sec.

Korte berichten
In Tokio en andere steden zijn giste-

ren in de kerken herdenkingsdiensten
gehouden ter gelegenheid van het feit
dat Japan vijftien jaar geleden capitu-
leerde- Velen kwamen naar het graf van
de onbekende soldaat in Tokio, dat in
de nabijheid ligt van het keizerlijk
paleis.

Zuid-Korea vierde gisteren de bevrij-
ding van de Japanse bezetters met bij-
eenkomsten waarin het accent viel op

het omverwerpen van de regering Syng-
man Rhee. De nieuwe president Yun Bo
Sung waarschuwde echter, dat de com-
munistische dreiging en de toestand
waarin Syngman Rhee het land heeft
achtergelaten bijzonder ernstig zijn-
De premier van Noord-Korea Maar-
schalk Kim II Sung heeft een federatie
voorgesteld van Noord- en Zuid-Korea.
Hij noemde het houden van algemene
verkiezingen in het hele gebied, mits
het buitenland zich afzijdig houdt, de
beste manier om Korea te verenigen.
Maar, zo voegde hij eraan toe, indien
Zuid-Korea vreest dat het hele land dan

communistisch zal worden, laten we dan
een tijdelijke oplossing zoeken-

De Verenigde Staten werken met de
Philippijnse regering plannen uit voor
de inrichting van intercontinentale ra-
ketbases op de Philippijnen.
De Philippijnse minister van Defensie
Santos, zei dat in Honolulu na een be-
zoek aan de Verenigde Staten-
Minister Santos voegde eraan toe dat
het gevaarlijk zou zijn voor de Verenig-
de Staten, om zijn minder sterke bond-
genoten aan hun lot over te laten in de
strijd tegen het communisme-



Laatste nieuws
Bij het Binnenlands Bestuur te Hol-

landia vinden dezer dagen enkele be-1
langrijke mutaties plaats- De Controleur
I-J.W.E- Soleer thans toegevoegd aan de
Resident van Hollandia is overgeplaatst
naar Biak, waar hij Hoofd van Plaatse-
lijk bestuur zal worden. Hij vertrekt 20
dezer uit Hollandia.
De Controleur I, J.J.W- Dutoois wordt
overgeplaats van Biak naar Hollandia
en wordt HPB alhier. Het huidige HPB
van Hollandia, de Controleur I, R.
Stephan wordt toegevoegd aan de Re-
sident van Hollandia, en zal deze wel-
licht vervangen, wanneer Mr Eibrink
Jansen in december a-s. met verlof gaat.

Volgens de Pekingse correspondent
van het officiële Yoegoslavische persbu-
reau Tanjoeg, is er in communistisch
China een massale uittocht aan de gang
van Russische deskundigen.
Van officiële zijde wordt als reden daar-
voor opgegeven, dat hun contracten zijn
afgelopen. Maar, aldus Tanjoeg, in niet
officiële kringen kan men geheel andere
verklaringen horen. Waarnemers in Bel-
grado trekken in dit verband een para-
lel met de uittocht van Russische ex-
perts uit Yoegoslavië in 1948.

De minister van Verbindingen van de
Ver. Arabische Republiek Khalil is in
Nederland aangekomen.
Hij maak op uitnodiging van de rege-
ring een oriëntatiebezoek. Hij zal be-
sprekingen voeren met minister Kort-
hals van Verkeer en Waterstaat en de
moderne gebouwen van de PTT in Den
Haag en Rotterdam bezoeken-
Ook staan een bezoek aan Werkspoor en
de haven van Rotterdam op het pro-
gramma.

De Koninklijke Nederlandse Lucht-
macht zal op verzoek van de Belgische
regering de eerste opleiding tot vlieger
van een aantal Belgische militairen be-
ginnen. De Belgische regering heeft dit
verzoek gedaan, omdat de Belgische
luchtmacht voor de opleiding van pilo-
ten niet langer de beschikking heeft
over Kamina in Katanga-
Het verlies van deze basis stelt ook de
Nederlandse luchtmacht voor problemen
want nu zal een ander oefenterrein
moeten worden gevonden voor bepaalde
straalvliegtuigoefeningen-
Men zal nu omzien naar een geschikt
oefenterrein in Zuid Frankrijk of in
West Duitsland.

Vier nieuwe Afrikaanse staten heb-
ben het lidmaatschap van de Verenigde
Naties aangevraagd- Het zijn de repu-

blieken van Opper Volta, Dahomey, Ni-
ger en Ivoorkust. De Veiligheidsraad
zal die aanvragen vermoedelijk de vol-
gende week behandellen. Op 20 septem-
ber komt de UNO assemblé bijeen, die
de toelating uiteindelijk moet bekrach-
tigen.

De Nederlandse regering heeft de
nieuwe onafhankelijke staten Tsaad en
Centraal Afrikaanse Republiek, erkend-Minister president de Quay heeft tele-grafische gelukwensen gezonden aan de
regeringsleiders van de nieuwe repu-
blieken.

voorposten van china
Overal waar de Chinezen in Zuid-Oost Azië in een gesloten gemeenscha©

leven, als heren van de plaatselijke
economie, voor hun eigen onderwijlzorgend, hun eigen kranten uitgevend,levend, kortom, binnen de grenzen vanhun eigen beschaving, daar plegen de
uit hun moederland gewaaide revolu-
tie zaden wortel te schieten.

Dit is nog steeds het probleem vanSingapore, en Serawak is een andergebied waar Chinese scholen reedsenige jaren het centrum van een zelf-besturende en zelfgenoegzame revolu-tionaire ondergrond vormen.
De politieke vooruitgang in Serawakkan niet met die in koloniale gebieden

elders worden vergeleken, en behoortdit misschien ook niet. De bevolkingbestaat er uit een slordig en oneven-wichtig mengsel van rassen .waaruit deChinezen door de andere bevolkings-groepen ongeveer met drie tegen een inaantal worden overtroffen. Maar daarstaat tegenover dat zij in de economieeen dominerende positie hebben, en dat
ongeveer achtnegenden van het ont-
wikkelde deel van de bevplking uit
Chinezen bestaat. Dit overwicht sterktde ingeboren Chinese trots en veroor-looft de jongeren om van revolutie tedromen, en zichzelf als een voorpost in
de grote wereldstrijd te zien, waarover
zij lezen in de litteratuur die uit Pe-
king komt- De regering van Serawakheeft van tijd tot tijd de agitatie onderde Chinezen trachten te kalmeren dooreen aantal belhamels te deporteren,maar het blijft gisten bij hen, en dat
zal wel niet ophouden zolang zij inhun gesloten wereldje blijven leven-

Deze politieke hartstocht van de jon-
geren kent veel meer remmingen in Chi-nese gemeenschappen die minderheden
zijn in landen met een onafhankelijke
regering, zoals Thailand en Indonesië.
Nu Malakka onafhankelijk is moet de
Chinese bevolkingsgroep ook daar zich
aan de nieuwe verhoudingen aanpas-
sen. En zelfs in Singapore is de agita-
tie wat verminderd- Jammer genoeg zal
in Serawak het revolutionaire vuur van
de Chinezen niet worden ingetoomd
als men er op de weg van constitutio-
nele hervormingen voortschrijdt-

Enige jaren geleden is er de Serawak
United People Party opgericht doch
hoewel men insisteert dat deze multira-
ciaai is, wordt zilj in feite beheerst
door de Chinezen, die nu! eenmaal de
meest ontwikkelde bevolkingsgroep zijn-
Het probleem van de Chinezen in Se-
rawak, en de toekomst van dit gebied
zelve moeten afhangen van de ontwik-
keling in de naburige gebieden Malakka
en Singapore.

[The Times]

H O E R A ! ! We hebben een ZOON
en broertje

JOHAN FRANS
E-C.M. Kragt — Groot
C. Kragt
Henk.-
Hollandia, 15 augustus 1960

2147
-R.K.S- CLUBGEBOUW-

"F L O W E R SHOW"
Met enkele dansdemonstraties!

Aanvang 20.30 uur
Muziek verzorgd door de:

"J I V E ROCKETS"
BAL NA ! ! !

Entree leden f 1,50 niet leden f 2,50
2150

Het Electriciteitswezen maakt bekend
dat op woensdag 17 augustus tussen
14.00 en 16.00 uur alle electriciteitsver-
bruikers gelegen aan het Oranjelaan-
gebied, Marinekazerne, Kloofkamp,
APO-kamp en Dok V boven, van
stroomvoorziening onderbroken zullen
worden. Bij slecht weer zullen de werk-
zaamheden worden uitgesteld-

Te koop: Volkswagen i.g-c. vraagprijs
f 2200,—, Kinderbox 1-20 X 1.20 m.
f 40,—, H. Blaauw A.B-M- woning Dok
5, kantoor telt. 15. 2144
In "De Wigwam" heden rendang en
saté; dagelijks koud bier- 2148
E.D-0- 16-8-'6O "They met in Bombay"
aanv: 20-00 uur. 2149

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 16/8 en morgen 17/8 een
zeer goede en humoristische film

"JOE BUTTERFLY"
in Cinemascope en Technicolor

met Audy Murphy, George Nader, Bur-
gess Meredith, Keiko Shima en Kynan
Wynn. U moet deze film zien, alhoewel
niet voorzien van Ned. tekst, aangezien
deze film een der beste is!

Japanse taferelen, Japanse dansen.
Geheel opgenomen in Japan-

Sentani heden 16/8: Boris Karloff en
Charles Laughton in: "STRANGE
DOOR"

REK THEATER

Vertoont heden voor het laatst de inte-
resante film "SUBMARINE SEAHAWK"

met John Bentiy en Brett Halsey-
-91 mannen van een onderzeeboot, die

de oorlog wonnen- Een film van onge-
kende spanning.
Op woensdag 17/8 James Mason, Barba-
rah Rush in de onvergetelijke film:

"OP DE DEUR NAAR AFGROND"
[Bigger than Life]

De ondergang, door verslaafdheid aan
medicijnen, een zeer sublieme film voor
slechts één dag in REK.
SPOEDIG: "'Kronos" in Regalscope.
VERWACHT: "DE SLAVINNEN VAN
CARTHAGO"
REK Hollandia-Binnen heden 16/8

"DANGEROUS EXILE"

PROGRAMMA PLATENCONCERT:

"JACHTCLUB" op 17-8-1960

Haydn : Symphonie No 94-
Corelli : Sonata "La Follia"
Roussel : Le festin de L'araigriée.
Franck : Symphonie in d-

KOMPETITIE VHO
Terrein Berg en Dal.
Woensdag 17 augustus a.s.

Zeemacht — HVC- v
aanvang 16.00 uur.
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