
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE

onafhankelijk dagblad yoor ned. nieuw gainea

WOENSDAG 14 DECEMBER 1960
2e JAARGANG NO 291

DC-8-toeristen in Ned. teruggekeerd
Schiphol 13-12 - Met de DC-8 "Arrfhony Fokker" van de KLM isl van-

ochtend op Schiphol het gezelschap Nederlanders teruggekeerd, dat naar aan-
leiding van een desbetreffende suggestie van staatssecretaris Bot, op uitno-
diging van de KLM ter gelegenheid van de opname van het vliegveld Biak in
het net der straalvliegtuigvcrbindingtsn een bezoek aan Nederlands Nieuw
Guinea heeft gebracht.
Behalve de staatssecretaris Mr. Th.H. Bot, legde ook M|r. A.A.M. Struycken
enige verklaringen tegenover de pers af.

Mr. Struycken, lid van de Raad van
State, zeide dat het bezoek hem een
inzicht heeft gegeven van de grote
moeilijkheden, waarvoor het bestuur
staat bij het leggen, van een nieuwe
bestaansgrondslag voor mensen, die ten

dele nog in het stenen tijdperk ver-
keren. Dit is geen taak die op korte
termijn kan worden verricht.

Toch geloof ik'dat er wel mogelijkhe-
den zijn om een economische onder-
bouw voor dit werk te maken. Vooral
in de bosbouw en de landbouw zie ik
binnen een aantal jaren kans voor een
gezonde ontwikkeling. Wat ik echter
gemist heb is esn helder beeld van
planning, zowel or economisch als op
politiek gebied. De instelling van de
Nieuw Guinea Raad acht ik goed om
het bewustzijn van de Papoea te ac-
tiveren. Aan de andere kant vraag ik
me echter af of men aan deze Raad
wel genoeg heeft. Men zou enig perspec-
tief kunnen openen door een concreet
plan voor het kweken van een corps
van inheemsen, die op alle gebied kun-
nen meepraten.

Mr. Struycken zei grote bewondering
te hebben voor de mensen, die in
Nieuw Guinea werken. Wel vroeg hij
zich af of er niet een sterkere wissel-
werking tussen Den Haag en Hollan-,
dia moet zijn. Hij pleitte voor een goe-
de selectie van uitgezonden bestuurs-
ambtenaren. Het was volgens hem won-

Malakkahandhaaft zijn
troepen in Kongo

De Maleise regering heeft bekendge-
maakt dat haar troepen, zo lang als dit
noodzakelijk is, in Kongo zullen blijven.

De Maleise minister van Defensie,
Abdoel Rasak zei in Kuala Lumpur dat
Malakka het streven van de UNO cm
rust en orde in Kongo te herstellen
steunt. Het Maleise contingent bestaat
uit 600 man uitgerust met geveohtswa-
gens.

De regeringen van Guinea en Marok-
ko hebben besloten hun troepen uit
Kongo terug te trekken. Het Marok-
kaanse contingent dat meer dan drie
duizend man telt. is het grootste dat
door enig land aan de UNO in Kongo
ter beschikking is gesteld.

De Guinese troepenmacht is ongeveer
een bataljon.

Eerder hadden de V.A.R en Indone-
sië bekend gemaakt, dat zij hun troepen
uit Kongo zouden terugtrekken.

In het Indiase parlement heeft pre-
mier Nehroe gezegd, dat indien de Ver-
enigde Naties uit Kongo wegtrekken,
geheel Afrika in vlammen zal opgaan.
Hij zei dat Kongo zelf in een burger-
oorlog verloren zou gaan.

In de Algemene Vergadering der
Verenigde Naties heeft de gedelegeerde
van de Verenigde Staten er de Sovjet

Unie van beschuldigd de Verenigde Na-
ties te willen vernietigen, door te wei-
geren hun deel van de Kongo operaties
der Verenigde Naties te betalen. Hij zei,
dat de houding van de Sovjet Unie de
Verenigde Naties aan de rand van een
bankroet had gebracht.

In de Verenigde Nattes bekritiseerde
ook de Kongolese afgevaardigde, Kado-
B», de weigering van de Sovjet Unie
het hare bij te dragen in de kosten voor
Kongo.

W. in hoger beroen berecht
Vandaag wees het Hof van Justitie

in hoger beroep arrest in de gerucht-
makende zaak W. Zoals bekend werd
W. enkele maanden geleden door de
Landrechter te HoUandia veroordeeld
tot een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van vijf maanden wegens vals-
heid in geschrifte en uitlokking tot
valsheid in geschrifte.
In hoger beroep werd de uitlokking niet
bewezen geacht, zodat W. daarvan werd
vrijgesproken. Voorts verminderde het
Hof de onvoorwaardelijke gevangenis-
straf van vijf maanden tot (één maand
en twee weken (met drie maanden
voorwaardelijk).
»Js raadkaan in» hoger beroep trad
Mr. J.R. Hommes op.

volksstemming in
west Samoa?

De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft een aanbeveling
gedaan, om een plebisciet te houden ten
einde de toekomst te bepalen van het
beheerschapsgebied dat bestaat uit de
groep eilanden van West Samoa, die nu
beheerd wordt door Nieuw Zeeland.

De Assemblee stelde voor, het plebi-
ciet volgend jaar mei te doen houden
onder toezicht van de Verenigde Naties.
Aan de bewoners der eilanden zou wor-
den gevraagd of West Samoa met in-
gang van 1 januari 1962 een onafhan-
kelijke staat moet worden, met een
grondwet welke in oktober jl. is uit-
werkt.

Arabische tanker-scheep-
vaartmij in oprichting

Cairo - Het "Petroleum Comité" van
de Arabische Economische Raad heeft
het plan voor de oprichting van een
Arabische Tankerscheepvaartmaatschap
pij goedgekeurd.
De maatschappij zal een kapitaal van
40 millioen pond Sterling moeten heb-
ben. Als alle aangesloten Arabische lan
den het plan getekend hebben en 25V11
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Vliegtuigzonder piloot ging er met drie
passagiers van deur

Gisteren is een Cessna van de RK-
Missie kort na de start met drie inzit-
tenden aan boord op een benzineopslag-
plaats ingereden.

Het toestel werd zwaar beschadigd,
doch er vonden geen persoonlijke onge-
lukken plaats.

De Firma Engelbert had voor gister-
ochtend een Cessna van de Missie ge-
charterd om drie Australische gasten
naar Australisch Nieuw Guinea terug
te vliegen.

Het toestel stond voor de hangar gereed
voor vertrek en de drie passagiers wa-
ren ingestapt. De vlieger, pater V.,
trachtte het toestel te starten, maar dit
lukte niet omdat de accu te zwak was.
Hij stapte uit en probeerde de motor
met de hand gestart te krijgen, 't Con-
tact was aan blijven staan en de gas-
handle stond op "vol open". De motor
sloeg direct aan, maar omd.-it verzuimd
wasi remblokken voor de wieldn te
plaatsen stoof 't toestelletje, zonder pi-
loot meteen vooruit. De pater wist door
snel opzij te springen te voorkomen,
dat hij in de schroef terecht kwam.

Het onbemande toestel maakte een
plotselinge bocht en taxide met grote
snelheid op de benzineopalagplaats van
de C.A.M.A. in. Daar kwam het zwaar
beschadigd tot stilstand, gelukkig zon-
der brand te hebben veroorzaakt.

De passagiers, die geen letsel hadden
opgelopen, kwamen met de schrik vrij.

In afwachting van de resultaten van
een door het Bureau Burgerluchtvaart
ingesteld onderzoek, heeft de Directeur
van Verkeer en Energie de pater V.
tijdelijk geschorst in zijn bevoegdheid
om een vliegtuig te besturen.

Nieuws uit T.P-NG
STUDIEBEURZEN

De Apex club van Port Moresby en
het departement van Education van
Australisch Nieuw Guinea hebben ge-
zamenlijk twee beurzen ingesteld voor
studie aan Australische middelbare
scholen door Papoeas uit Papua-Ncw
Guinea. De beurzen zijn ieder A£ 500.
groot. De overheid en de Apex-club
dragen ieder de helft van het bedrag
bij.

OPRUIING
De 24-jarige voormalige bestuurs-

klerk Brian Leonard Cooper, die in
Sydney werd gearresteerd op beschul-
diging van opruiing van de bevolking
van het district Madang tegen de wet-
tige overheid, is naar Australisch Nieuw
Guinea overgebracht.
Tijdens de voorlopige behandeling van
de zaak door het District Court van
Madang diende Cooper het verzoek in
om de behandeling van zijn zaak uit te
stellen tot begin volgend jaar teneinde
zijn verdedigers de gelegenheid te ge-
ven naar Nieuw Guinea te komen en
de nodige maatregelen te nemen. i

De openbare aanklager verklaarde
dat hij instructies had om indien moge-
lijk uitstel te voorkomen. Voor de nodi-
ge juridische bijstand zou onder alle
omstandigheden zorg gedragen worden,
zo verklaarde hij.

Toen Cooper op het vliegveld van
P»rt Moresby arriveerde stond daar een
menigte van 200 mensen te wachten. Op
het vliegveld waren ook talrijke politie-
functionarissen aanwezig.

INFILTRATIE
Het bericht over de Indonesische in-

filtratie in Zuid West Nieuw Guinea
heeft bij onze oosterburen kennelijk
grote indruk gemaakt. De te Port Mo-
resby verschijnende "South Pacific

Post" kwam uit met een foto van een
peloton "Crack troops of the Duitch Ma-
rine corps" die zogenaamd de kazerne
verlieten om op jacht te gaan naar de
infiltranten. Op een landkaart wijst een
dikke pijl ten onrechte naar Merauke
(50 mij! van Australisch gebied) als de
plaats waar de 'infiltratie zou hebben
plaats gevonden. Dan is er nog een fo-
to van het Pacific Islands Regiment dat
"Ready for action" is.

Het blad laat er overigeens geen en-
kele twijfel over bestaan naar welke
van de partijen in het geschil over West
Nieuw Guinea zijn sympathieën uitgaan.

PACIFICATIE
Een bestuurspatrouille in Australisch

Nieuw Guinea had negen dagen nodig
om een stam in het Zuidelijk deel van
het Centrale Bergland te bewegen scha
devergoeding aan een andere stam te
betalen wegens moord, aldus werd in
Port Moresby bekend gemaakt

De eerstgenoemde groep had de be-
stuursambtenaren uitgedaagd, dat als
ze mochten trachten in hun gebied te
komen ze met pijlen zouden worden
ontvangen. Ondanks dit dreigement
werd er een patrouille uitgezonden on-
der leiding van twee "patrol officers".
Toen deze het betreffende dorp bereik-
te, hadden de bewoners zich naar de
bergruggen in de omgeving begeven,
vanwaar zij beledigingen naar de pa-
trouille schreeuwden.

De bestuursambtenaren deelden de
bevolking mee, dat ze net zo lang in het
dorp zouden blijven totdat een volledi-
ge traditionele schadevergoeding zou
zijn betaald.

Na enkele dagen kwamen de boos-
doeners over de brug en bovendien
werd de moordenaar aan de autoriteiten
uitgeleverd.

Oost Borneo:
geen bauxiet op Misool

De directie van de Oost-Borneo Mij.
bericht met betrekking tot de gang van
zaken in 1960, dat, hoewel, zoals kon
worden voorzien, de petroleum-inkom-
sten over 1960 ten opzichte van het vo-
rig jaar een achteruitgang zullen tonen,
verwacht mag worden dat de resultaten
over 1960, onvoorziene omstandigheden
voorbehouden, voldoende zullen zijn om
daaruit ten minste het primaire- divi-
dend op de preferentie aandelen te kun-
nen uitkeren. Omtrent de exploratie-

activiteiten in Nederlands Nieuw Gui-
nea kan worden medegedeeld, dat het
onderzoek naar het voorkomen van
bauxiet op het eiland Misool negatief
is uitgevallen. De resultaten van de on-
derzoekingen naar het voorkomen van
verschillende delfstoffen in een tweetal
andere gebieden die de Oost-Borneo
Mij. tezamen met derden heeft geënta-
meerd, waren bevredigend. Voor deze
gebieden is thans overleg gaande tussen
belanghebbenden omtrent verdere ont-
wikkelingen. (Over 1959 werd een winst
behaald van f 76.440, waaruit een divi-
dend van f 97.50 per preferent aandeel
van f 600 werd uitgekeerd en f 48.75
per preferent aandeel van f 300. Op het
preferente aandelenkapitaal ad f 470.400
is in totaal nog f 435.120 aan dividend
achterstallig, overeenkomende met
f 555 per preferent aandeel. Met de uit-
kering van ten minste het primaire di-
vidend — B°/o — op de preferente aan-
delen zal een bedrag van f 37.362 zijn
gemoeid. Het dividend op het gewone
aandelenkapitaal ad f 384.600 werd over
1959, evenals over de voorafgaande ja-
ren, gepasseerd.)

Nieuwtjes uit Nederland
— Pursers en hofmeesters van de KLM
gaan een eigen particuliere naamloze
vennootschap oprichten, die ergens in
Nederland een hotel en/of een recreatie^
centrum, althans een Horecabedrijf zal
gaan exploiteren.

— Uit een in het najaar van 1959 in-
gesteld onderzoek is gebleken dat het
tekort aan arbeidskrachten in de in-
dustrie in Zuid-Holland op ongeveer
B°/o van de aanwezige personeelsbezet-
ting gesteld kan worden.
Groningen - Studenten van de Rijks-
universiteit in Groningen hebben on-
langs een enquette ingesteld bij 1300
personen in 85 gemeenten, waaruit
blijkt dat de Nederlanders voornamelijk
thuis drinken (68%), meestal niet over-
matig veel glaasjes nuttigen, maar geen
bezwaar hebben tegen het drinken op
zichzelf. 15 tot 21°/ovan de Nederlan-
ders gebruiken geen alcohol. Onder de
onthouders zijn l/a keer zoveel vrou-
wen als mannen. Nederland is nog
steeds een land van bier- en jenever-
drinkers. Daarna komen wijn, advocaat
en (vooral beneden de grote rivieren)
cognac, terwijl bessenjenever de rij
sluit. 85% van de Nederlanders drinkt
niets aan tafel bij het eten. De normale
drinkgewoonten zijn vooral verspreid
onder de jongeren. 30% van de mannen
drinkt wel eens teveel. Bij 23%> van de
bevolking vertoont het drinken een neer
gaande, bij 16% een opgaande en bij
ongeveer 50% een constante lijn. Het
drinken wordt minder naarmate mep
ouder wordt. Onmatig drinken werd
door bijna iedereen afgekeurd, maar
1/10 deel van de bevolking zou zich
schamen voor een geheelonthouder in
de familie. Drinkgewoonten komen
meer voor bij de hogere standen dan
bij de lagere. De rooms-katholieken
passen bij het alcoholgebruik minder
strenge normen toe dan de protestan-
ten terwijl bovendien onder de eerste
groep meer dronkenschap voorkomt.
In Nederland zijn momenteelr \\&a\
schatting 40.000 alcoholisten.



Buitenlands overzicht

Nieuw Latijnskruitvat
VENEZUELA

Be Verenigde Staten' hebben er een
ernstig zorgenkind bij, een nieuw
"front", waarop zij zelfs van tijd tot
tijd de communisten ontmoeten als te-
genspelers. Wij doelen op het gebied
dat reeds herhaaldelijk "in het nieuws"
is geweest, ook zeer kort geleden, en
dat voortgaat de aandacht te vragen: de
landen rond de Caraibische Zee. In de
afgelopen weken hebben zich in Vene-
zuela gevechten voorgedaan tussen de-
monstranten en de politie en het leger.

President Betancourt heeft de staat
van beleg ingesteld en dë grondwettelij-
ke vrijheden voorlopig opgeheven. Hij
is nu weer afhankelijk geworden van
het leger, hoewel hij een echt "burger-
lijk" systeem heeft willen invoeren. De
oorzaak daarvan is de onrust onder ar-
beiders die staken; onder boeren die
arm zijn en wier getal zich snel verme-
nigvuldigt door het hoge geboortecijfer;
en de agitatie van jonge intellectuelen,
die nu in de wereld de voorhoede vor-
men van revolutionaire groepen, die
nationalistische en socialistische leuzen
aanheffen.

En in de hoofdstad Caracas kan men
spreken van echte opstanden tegen de
regering, met het opwerpen van barri-
caden door de rebellen en vuurgevech-
ten, waarbij vele doden vallen. De pre-
sident, die een vooruitstrevend demo-
cratisch bewind heeft willen vestigen,
ziet zich gedwongen nu met drastische
maatregelen de orde te handhaven.
SOCIALE ONRUST

De oorzaken van de onrust zijn niet

aan Betancourt te wijten, die jaren
lang tegen de dictatuur heeft gevochten
van Pérez Jimcnez. Hij heeft een on-
bevredigende toestand geërfd.
De hoge inkomsten uit de oliewinning
zijn op onverantwoordelijke wijze opge
maakt door profiterende kasten. Zij heb
ben de hoofdstad uitermate verfraaid,
maar niet verhinderd, dat in krotten in
de buitenwijken de armen, ten dele
werkloos, een aanklacht vormden tegen
"het regime. Er is weinig gedaan aan
verbetering van landbouw en veeteelt,
zodat levensmiddelen moesten worden
ingevoerd in een land met een rijke bo-
dem. Evenmin hebben zij industrieën
gesticht, die werk konden verschaffen.

Door de verwaarlozing van het ont-
sluiten der onbenutte nationale hulp-
bronnen bleek tenslotte de olieopbrengst
onvoldoende. De regering moest de im-
port beperken, de geldhandel aan ban-
den leggen, met het gevolg dat er nog
minder ontwikkelingsmogelijkheden "
waren, de werkloosheid nog toenam en
iedereen begon te klagen over schaarste
en duurte. In deze sfeer konden revo-
lutionairen aanhang verwerven.

Aardschokken te Hollandia
Gisteravond omstreeks half acht wer-

den te Hollandia enkele aardschokken
gevoeld. Naar verluidt is er geen scha-
de aangericht.

De aardschokken waren dit keer iets
minder krachtig dan die van ongeveer
een maand geleden. , . . ~'....., .....

CUBAANSE INVLOED
Vandaar dat de bevolking werd ver-

deeld in voor- en tegenstanders van de
Cubaanse dictator Fidel Castro. Deze
heeft buitenlandse (voornamelijk Noord
amerikaanse) ondernemingen genationa-
liseerd. Hij heeft de grote plantages ont
eigend, om er coöperaties van te maken,
en behalve suiker, tabak en koffie, de
traditionele exportprodukten, ook aller-
lei levensmiddelen, gevogelte en var-
kens laten produceren.

Het is ernstig de vraag, of zijn metho-
de succes zal hebben, omdat hij door
zijn anti-Amerikaanse houding en zijn
flirten met de Sovjet-staten en de com-
munisten, de Verenigde Staten heeft
verloren als afzetgebied voor suiker. En
Venezuela zou als het de oliemaatschap-
pijen zou nationaliseren, evenzeer de
medewerking verliezen van de interna-
tionale concerns om de olie op de we-
reldmarkt te brengen. Maar omdat de
agrarische hervormingen en het natio-
nalisme tot de massa spreken, wordt
Betancourt geconfronteerd met de in-
vloed van Fidel Castro. Dit is ook het
geval met de president van Guatemala,
die overigens heel wat minder demoera
tisch is dan Betancourt, en die ook pas
een opstand heeft moeten likwideren.
Van de Verenigde Staten wordt geëist
dat zij met geld en wapens de presiden-
ten bijspringen, die in moeilijkheden
verkeren. Maar als die geen behoorlij-
ke sociale politiek voeren, blijft de on-
rust toch bestaan. De communisten po-
gen dan overal te profiteren van deze
situatie; een probleem, dat eigenlijk
niemand in Washington kan oplossen
en waarvoor allereerst de dictators in
Latijns-Amerika verantwoordelijk zijnl

dr. A.C

Overleg tussen India en
China afgebroken

De langdurige enderhandelingen tus-
sen India en communistisch China over
hun grensgeschil zijn afgebroken.
In een gemeenschappelijk communiqué
zeggen de beide delegaties die maan-
denlang in New Delhi vergaderd heb-
ben, dat zij voor pre/nier Nehroe van
India en voor premier Tsjoe En-lai van
China een rapport hebben opgesteld.
De conferentie zou in september geëin-
digd moeten zijn, maar zij is nog twee-
maal verlengd.

Wij vestigen er de aandacht op,

dat wij geen ingezonden artikelen
kunnen opnemen, indien naam en
adres van, de schrijver «ns niet
bekend zijn.

Red.

Kesrte berichten
Moskou — De Russische kortegolf radio
verspreidde het bericht dat. Amerika

van jtflan is een invasie in Kongo te
beginnen. In Amerikaanse rjegerings-
kringen haalt men de schouders op over
dit onwaarschijnlijke nieuwtje.

London — Philip Noel Baker, een no-
belprijswinnaar, heeft voorspeld dat
Rood China zijn eerste atoombom in
1961 tot ontploffing zal brengen. Baker,
die de Nobel-vredesprijs in 1959 ver-
wierf, is een voorstander van ontwape-
ning.
Bangkok — Een speciale zitting van de
SEATO werd bijeengeroepen teneinde
de gevaarlijke situatie in Laos te be-
spreken.
Kaapstad — In Zuid Afrika begint de
negerbevolking ook weer onrustig te
worden. Driehonderd tot de tanden ge-
wapende politiemannen brachten een
opstandige stam met behulp van
pantserwagens tot de orde.
Tokyo — 21 Japaners, beschuldigd van
het aanstoken van relletjes tegen de
perschef van president Eisenhower,
James Haggerty, tijdens zijn bezoek aan
Japan in juni jl. werden berecht. Er wa
ren zes communisten onder. Deze rel-
letjes waren indertijd! oorzaak dat
Eisenhower zijn bezoek aan Japan af-
zegde.

Cairo — President Nasser van de Ver-
enigde Arabische Republiek en presi-
dent Soekarno van Indonesi^ hebben
een gezamenlijke verklaring uitgegeven,
waarin zij de onmiddellijke vrijlating
van Patrice Loemoemba eisten. Zij
vroegen de Verenigde Naties om da
huidige situatie in Kongo te corrigeren,
en Loemoemba weer aan de macht te
brengen. Volgens de twee leiders zou
het kolonialisme in Kongo zijn terugge-
keerd onder een nieuwe dekmantel.

VADERLANDSLIEFDE
De toewijding van de Israëliërs voor

hun land heeft op de Nederlandse bur-
gemeesters, die eind vorige maand uit
Israël zijn teruggekeerd, nadat ze in
Tel Aviv een internationaal gemeente-
lijk congres hadden bijgewoond, van)
alles wat ze daar gezien hebben de
meeste indruk gemaakt. Burgemeester
Van Hall van Amsterdam illustreerde
dit np. zijn aankomst op schiphol met
het volgende voorbeeld: "Wij hebben in
de afgelopen 10 dagen bijna dagelijks
Israël in een bus doorkruist. We waren
telkens met de zelfde grote groep van
ongeveer 70 passagiers en er was een
Nederlandse gids, die ons alles uitlegde.
Uiteraard werd de bus door een chauf-
feur bestuurd. Dat was een Israëliër.
We besloten tegen het einde, dat we die
man wat zouden geven en hadden dus
wat geld ingezameld. Hij weigerde -ook na ons aandringen - pertinent dit
aan te nemen, toen we het hem ten af-
scheid aanboden. Hij was, van rtrenjjag
dat hij slechts zijn plicht had gedaan.
Hij was tevreden met zijn bettrekking:
Hij ontving daar een salaris voor en
wilde dus niets extra's aannemen. Hij
verzocht ons het ingezamelde geld
"voor de opbouw van Israël" ter be-
schikking te stellen. Wij vroegen of hij
dan een adres wist en na enig overleg
werd het tenslotte het Israëlische polio-
fonds, dat het bedrag nu in zijn bezit
heeft." yt»y



derlijk te horen, dat hoge ambtenaren
waren uitgezonden, die bij hun aan-
komst reeds niet de geschikte persoon
bleken. Mr. Struycken noemde dit "oen
gevaarlijk experiment". Hij achtte het
voorts nodig dat waarborgen worden
gegeven aan de Indische Nederlanders
die hun neiging om Nieuw Guinea te
verlaten zouden kunnen inperken. Het
lot van deze mensen vraagt volgens
hem evenzeer aandacht als dat der
spijtoptanten.

M!r. Struycken had scherpe kritiek op
de wijze, waarop de dienst van Jus-
titie in Hollandia is gehuisvest. Hij
ir.oemde deze huisvesting in strijd met
de waardlighïtid der JustUie piidet'lg
voor het werk en schadelijk voor het
respect voor het gerechtelijk apparaat.
Staatsraad Silruycken vroeg zich voorts
af of de financiële voorzieningen voor
de ambtenaren wel voldoende waren
om een compensatie te bieden voor het
moeilijke en zware wferk, dat van hen
verlangd wordt. Hij maakte zich zor-
gen over het bestand aan ambtenaren,
waarvan vele "hnn laatste term uit-
zitten".

Het zal volgens Mr. Struycken nodig
zijn meer geld uit te geven teneinde
planmatiger te werk te kunnen gaan
in onderwijs en economie. Het risico
van investeringen door particulieren
dient volgens hopi te worden gegaran-
deerd. Voorts zeide hij: „Hoe eerder
de Gouvernements ondernemingen door
het partikulidre bedrijf worden overge-
nomen, hoe beter".
De Papoea's hadden op Mr. Struycken
de indruk gemaakt nuchtere en indivi-
dualistisch ingestelde mensen te zijn.

van het kapitaal aanwezig is begint de
maatschappij met haar werkzaamheden.
De vloot wordt gevormd door de 43
tankers die nu reeds onder Arabische
vlag varen en verder wil men schepen
onder vreemde vlag charteren.
Nog meer konkurrentie dus in de in-
ternationale tankvaart die nog steeds
de gevolgen ondervindt van de Ameri-
kaanse recessie van 1958.

De diensten BIAK - HOLLANDIA - LAE v-v. op 25/26 dec
en BIAK - HOLLANDIA - MERAUKE op 1/2 jan. komen te
vervallen. Op 26 dcc. en 2 jan. zullen Dakota vluchten
BIAK - HOLLANDIA - BIAK worden uitgevoerd om aanslui-
ting te geven op de lijndiensten naar Manokwari en So-
rong en Europa diensten. De vïuchten naar Wamena en
Genjem op 26,27 dcc. en 2 3 jan. komen te vervallen,
eveneens de HOLLANDIA - BIAK vluchten op 27 dcc. en
3 jan.

Nieuwtjes uit Nederland

Schiphol - Een Amerikaans echtpaar
dat uit Kopenhagen op Schiphol arri-
veerde kwam tot de ontstellende ont-
dekking .dat een koffertje met ren
waarde aan juwelen van bijna een ton
was verdwenen.

Purmerend - Een bewoner van Pur-
merend had zes jaar geleden van deze
gemeente een vuilnisbelt voor f 1000—gekocht. Hij egaliseerde het terrein, zet-
te er een huisje op en ging groenje
kweken. Nu heeft een industrie een bod
op zijn grond gedaan. De geboden prijs
is f 15,— per vierkante meter, hetgeen
eeh opbrengst zal geven van f 115.000,-

Den Haag - Een dragline van de ge-
meente Den Haag heeft een onverwacht
einde gemaakt aan het onderzoekings-
werk van een oudheidkundige groep,
die daar werkt onder leiding van een
professor aan het blootleggen van een
Kelt>sche woonlaag uit plm. 1400 voor
Chr. De graafmachine was bestemd
voor uitbreidingswerkzaamheden van
het stadsplan "Meer en Bos". Door een
misverstand van de gemeente is de
dragline eerder begonnen dan de archeo
logen hadden bepaald.

Utreteht - Een Utrechtse chauffeur heeft
op een nacht zijn roes uitgeslapen in de
etalage van een winkel waar huishou-
delijke- en electrische artikelen ston-
den uitgestald. De man had in bene-
velde toestand een gat in de etalage-
ruit gemaakt zonder letsal op te lopen.

Amsterdam - Bij het gewestelijk ar-
beidsbureau te Amsterdam is van een
bekende bouwmaatschappij een vreemd
verzoek binnengekomen. Men zocht nl.
een arbeidskracht die zijn geld slapen-

de zou moeten verdienen. Voor een
klein gemaal had men een slapende wa-
ker nodig. Bij zijn bed was een bel aan-
gebracht die indien er iets haperde aan
het gemaal begon te rinkelen. De wa-
ker behoefde in dat geval niets anders
te doen dan een dieselmotor in wer-
king te stellen en indien dit niet lukte
de monteur op te bellen.
Hierna zou hij weer verder kunnen
slapen. Zn bruljo-weekloon bedraagt
f 100,—. De man zal ruim 8 maanden
met slapen zn brood moeten verdie-
nen. Na die tijd wordt hij Weer werk-
loos doch hij zal dan ieder aangebov-
den werk kunnen weigeren, omdat dit
volgens de letter van de wet niet over-
eenkomt met datgene wat hij de laat-
ste tijd heeft gedaan. De man die deze
baan heeft gekregen was een werkloos
geworden rijksambtenaar.

(Vervolg van pag. 1)

RESTAURANT A.B.C. Oranjelaan
Q&Gfr&tod vanaf morgen Donderdag 15-12-1960
Openingsuren van 08.00 - 13.00 en 16.00 - 22.00 uur

Vsai»a*i»3JalaiaEan koele dtr*anSc. Bapao eer»
diverse andepe gepechten dagelijks.
Twvee maal in des week loempia.

Beleefd aanbevelend
SOEN TJIONG GIE

Te koop aangeboden: geweer Winches-
ter getr. enkelloop, kal. 30 mm. 7,62
f 350,—. Ch. Watson p/a. Fam. Bloem-
hard, Cattenburg.

no. 3110

Met grote blijdschap geven wij ken-
nis van de geboorte van onze dochter

EDMé DEBBY
Hollandia, 11 december 1960.
F.W. Drinhuizen
H. Drinhuizen-Pieplenbosch.

no. _3116
De Waarnemend Resident van Hol-

landia nigakt hierbij bekend, dat aan-
vragen voor paspoorten of verlenging
van paspoorten, alsmede verzoeken tot
naturalisatie met ingang van 1 januari
1961 slechts kunnen worden ingediend
op:

DINSDAG van 10.00 — 11J00 uur
VRIJDAG van 10.00 — 11.00 uur

CENTRAAL ZIEKENHUIS
H-C.W. Voorhoeve, kinderarts houdt op

DONDERDAG 15 DECEMBER
GEEN SPREEKUUR

Zou de heer De Hartoungh zo
vriendelijk willen zijn, de nog bin-
nengekomen antwoordbrieven op

zijn advertentie, te komen afhalen.
Adm. Nieuw Guinea Koerier

filmprogramma

REK THEATER
vertoont heden 14-12 de Franse film:
"ZONDAARS IN SPIJKERBROEKEN"

(LES TRICHEURS)
Donderdag 15-12 de Maleise film:
"MATA HARI" (The rapé of Malaya)

Een guerillafilm bij uitstek. Geacteerd
door Maria Menado, Ahmad Mahmud
en vele anderen.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 14-12 voor het laatst

"JOHNNY CONCHO"
met Frank Sinatra, Keenan Wynn en
Phyllis Kirk.
Po» Western anders dan anders.
Haven morgen 15-12 en overmorgen
16-12:

"SENIOR PROM"
met Louis Prima.
Holl.-Binnen heden 14-12: "BERNODA"
met Normadiah.
Holl.-Binnen morgen 15-12: "HITNDE
WOLLT IHR EWIG LEBEN"
Sentani morgen 15-12: "DRUMS
ACROSS THE RIVER" met Audie Mur-
gßy.
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