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Nasution meldt successen
De Indonesische minister van Defen-

sie, generaal Nasution, heeft verklaard,
dat in de afgelopen 14 maanden 22.000
Darul Islam rebellen zich in Zuid Cele-
bes hebben overgegeven.
Hij zei dat de operaties in Zuid Celebes
de meest succesvolle waren die ooit
werden ondernomen.

De positie van de rebellen in Zuid
Celebes behoefde thans niet meer te
worden aangemerkt als een strategische
bedreiging.

In West Sumatra zijn in de afgelopen
week 13 rebellen door de veiligheids-
troepen gedood en werden 50 van hen
gevafcgen genomen.

In West Java voerden de Darul Islam
rebellen 2 raids uit waarbij zij 9 men-
sen doodden, 13 anderen verwondden
en tenminste 50 huizen in brand staken.

Motorstoring oorzaak
van vliegramp

Een commissie van onderzoek naar
de ramp van het Amerikaanse burger-
vliegtuig boven de Zuid Duitse stad
München is tot de conclusie gekomen
dat het toestel motorstoring heeft ge-
had en dat dat de oorzaak van de val
moet zijn geweest.
Vlak na het opstijgen van het vlieg-'
veld bij de stad heeft de piloot nl. ge-
meld, dat hij wegens storing terug zou
keren.
De stad is in diepe rouw om de 49
slachtoffers. Overal in de stad hangen
de vlaggen halfstok. Alle openbare
feestelijkheden zijn tot de kerstdagen
afgelast. In de ziekenhuizen worden 17
gewonden verpleegd. VJoor het leven
van negen hunner wordt gevreesd.

niet-zelfregerend gebied kon worden
beschouwd en protesteerde tegen het
feit, dat Nederland bij de Verenigde
Naties rapporten over dit gebied in-
diende.

De heer Schurmann zei, dat deze her-
haalde eisen en beschuldigingen van
Indonesië eentonig werden.

Hij wees er op, dat Nederland reeds
sinds tien jaar rapporteert. Deze rap-
porten waren door de assemblee altijd
met waardering ontvangen en bespro-
ken. "Mijn regering heelt het voorne-
men, do Verenigde Naties verder in
rapporten van de ontwikkelingen op de
hoogte te houden tot de bevolkiig van
Westelijk Nieuw Guinea zelf over haar
toekomst zal hebben beslist," aldus mr.
Schurmann. Toen de Indonesische gede-
legeerde trachtte de discussie voort te
zetten, werd hem dit door de voorzitter
belet.

Opnieuw Nederlands Indonesische
woordenwisseling in Assemblee

New Vork - Dezer dagen is; het bij de
besprekingen van het rapport van de
beheerscommissie in de algemene ver-
gadering opnieuw tot een woordenwis-
seling tussen de Indonesische en de
Nederlandse afgevaardigde gekomen.

De Indonesische afgevaardigde ver-
klaarde, dat West Irian niet als een

Haile selassiverleent
amnestie

Keizer Haile Seiassi van Ethiopië
heeft amnestie verleend aan alle op-
standelingen die waren betrokken bij
de staatsgreep welke plaats vond tij-
dens zijn reis naar Brazilië.
In zijn eerste radiorede in Addis Abeba
deed de keizer een beroep op de op-
standelingen zich te melden, ter|wiiil
hij zijn teleurstelling uitsprak over wat
hij noemde de onverantwoordelijke re-
volte.
Volgens Reuters correspondent in Ad-
dis Abeba -weerden 18 hooggeplaatste
regeringsambtenaren door de rebellen
gedood tijdens de revolutie. Het totaal
aantal doden en gewonden dat in de op
stand isi gevallen wordt geschat op
2000.
In Addis Abeba is het nu volkomen
rustig. Verschalende ïregeringsgebou-
wen zijn ernstig beschadigd door artil-
lerievuur en door bommen.

De directie van de Ver. HVA-maat-
schappijen in Amsterdam heeft uit Ad-
dis Abeba rechtstreeks bericht ontvan-
gen, dat het gehele personeel van haar
cultu|urfl(ndernemingen in Eltthiopië in
goede welstand verkeert. De bedrijven
werken normaal door.

Korte berichten
Melbourne - In verband met de Kerst-
viering zullen 800 extra vluchten wor-
den ingelegd tussen Melbourne en Syd-
ney.

Hobart - Een Frans Zuidpoolexpeditie
schip is uit Hobart vertrokken op weg
naar het Franse gedeelte der Zuidpool.

Oost Berlijn - De president van Oost
Duitsland Ulbricht heeft gezegd dat een
nieuwe wereldoorlog de uitbreiding van
het. socialisme voor lange tijd zou ver-
tragen.

Pittsburgh - De Amerikaanse staalpro-
ductie heeft dit jaar de Russische over-
troffen met 30 miljoen ton. De totale
productie van de Verenigde Staten was
100 miljoen ton.

Tokyo - Japan en Pakistan sloten een
vriendschapsverdrag. Het werd gete-
kend door president Ayub Khan en
de Japanse premier Ikeda, alsmede
door de Japanse minister van Buiten-
landse Zaken.
Djakarta - De minister van staat, Mo-
hammed Yamin heeft voorspeld dat In-
donesië in de volgende eeuw het cen-
trum van Azië zal worden. Dr Yamin
zei dit in een commentaar op het In-
donesische achtjarenplan. Dit werd
door het volkscongres deze maand aan-
genomen.

Nieuw-Guinea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
*>rs. N. STREEFLAND

Redactie en Administratie
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maand
fl 16— per kwartaal bij vooruitb«:t

Postabonnementen
fl 7,50 per mnd fl 20,50 per kwart.

Advertentie tarieven
li il 4ti per mm. Bij contract (ten-

minste 1000 mm) fl 0,36 per mm
Familieberichten fl 0.32 per mm

■\gente te Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen
handel "Vvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN*
Agent te Manokwari: Hr. Lontho



Minister Toxpeus voeltnietvoor overheidsgarantie
aan particuliere werknemers

Van een medewerker in Nederland.
Op zaterdag 10 december j.l. werd

in het Bristol Hotel te Rotterdam door
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo-
kratie (VVD) een besloten vergadering
belegd, waar de (liberale) minister van
Binnenlandse Zaken, mr. E.H. Toxo-
peus het Nieuw Guinea beleid van de
regering toelichtte.
Naar aanleiding v;,£ de opmerking van
de minister dat hij liever zou zien, dat
reetls bestaande bedjrijven, zoalfcl de
Scheepswerf Konijnenburg en het Hout
bedrijf te Manokwari, door particulie-
ren zouden worden overgenomen, dan
dat zich nieuwe bedrijven op dit ge-
bied in Nieuw Guinea zouden vestigen,
werd de vraag gesteld, of de regering
bereid was om het particuliere bedrijfs-
leven in Nieuw Guinea op enigerlei
wijze tegemoet te komen.
De minister antwoordde, dat hij wel
van mening was dat bepaalde tegel-
-moetkomingen aan het bedrijfsleven
wenselijk waren.
Maar hij meende tevens, dat de meest
geschikte vorm niet was het geven van
garanties aan de werknemers van het
particuliere bedrijfsleven, naar het
voorbeeld van de garanties die de lo-
cale Gouvernements-ambtenaren had-
den verkregen, en zoals de werkgevers
in Nieuw Guinea hadden verzocht.

De minister stelde, dat het initiatief
tot een eventuele Papoeanisering van
het bedrijfsleven, met de daarbij be-
horende garanties aan de Europese
wierknemers, van het bedrijfsleven zelf
moest uitgaan.

De tegemoetkomingen waartoe de re-

gering bereid is, zijn nog weinig ge-
concretiseerd, maar men zal die voor-
al moeten zoeken op fiscaal terrein,
aldus de minister,. Plagen riiervojor
zijn inmiddels in voorbereiding.
Naar aanleiding van een andere vraag
stelde de minister dat het wel degelijk
de bedoeling van de regering is, dat
ook Europeanen en in het algemeen
niet-autochtonen in de Nieuw Guinea
Raad zitting, kiunnen. nfcmen. DÏÏt is
het regeringsstandpunt in afwijking
van, het voorstel van de Partij van de
Arbeid, dat een Nieuw Guinea Raad
alleen voor Papoea's behelsde.

Gezellige avond voor
ouden-van-dagen

Gisteren verzorgde de Huisvrouwen-
vereniging te Hollandia een gezellige
avond voor de Hollandiase Ouden van
Dagen in het clubgebouw van de ver-
eniging achter de Oranjelaan.
Een van de attracties van de avond
was een tentoonstelling van kerstver-
sieringen en kersttaarten. Onder de
versieringen kwamen ware kunststuk-
jes voor. vooral op het gebied van de
bloemencolmbinaties.
De taarten dienden tijdens de pauze als
consumptie voor de ongeveer honderd
gasten van de huisvrouwen. Maar hoe
lekker ze ook ware.i, niet alle taarten
werden opgemaakt. Een deel werd la-
ter naar het Centraal Ziekenhuis ge-
bracht voor de daar verblijvende pa-
tienten, die bovendien in de bloemetjes
gezet waren, want ook de bloemstuk-
ken zijn naar het Centraal Ziekenhuis
overgebracht.
Naast de tentoonstelling stond op het
programma het optreden van een kerst-
koor onder leiding van mevrouw Belin-
fante, terwijl later een kerstspel werd
opgevoerd door leerlingen van de La-
gere Christelijke School te Dok V onder
regie van de heer Van Netten.
Naar wij vernemen hebben mevrouw
Dubois en mevrouw Schotema zich in
het bijzonder toegelegd op de versie-
ring van het gebouw. Het resultaat
mocht dan ook gezien worden.

Huwelijk is geen
contractbreuk

Van de zijde van het Kantoor voor
Bevolkingszaken bereikt ons een reac-
tie op het bericht van zaterdag j.I. als
zou de nieuwe leider van het bevol-
kingsstructuur-onderzoek huwelijk van
zijn ondergeschikten beschouwen als
contractbreuk.
De toedracht is aldus:
Een mannelijke en een vrouwelijke as-
sistent werkzaam bij het bevolkings-
structuur-onderzoek op Biak, die reeds
door de voormalige leider de heer Joh.
Gemmink waren aangetrokken, verblij-
ven sinds enige tijd in Hollandia. Zij
hebben het voornemen om met elkaar
in het huwelijk te treden.
De nieuwe leider van het project, Drs.
K. Groenewegen, is momenteel ml Ne-
derland bezig met het aantrekken van
nieuw personeel voor de noodzakelijk
gebleken uitbreiding: van zijn staf in
Nieuw Guinea. Hij heeft nog geen con-
tracten gesloten, maar hij voorziet, niet
ten onrechte, ernstige organisatorische
moeilijkheden, indien hij in het ten-
tenkamp in de rimboe aparte voorzie-
ningen zou moeten treffen voor gehuw-
de en ongehuwde medewerkers. Van-
daar dat hij zou overwegen, om een be-
paling in een eventueel toekomstig con-
tract op.te nemen, dat zijn assistenten
wel mogen trouwen maar dat hun echt-
genoten niet in het tentenkamp gehuis-
vest mogen worden.
Deze niet onredelijke bepailing geeft
echter geen oplossing voor het geval
dat zich voordoet, als twee van zijn
assistenten met elkaar zouden willen
trouwen. Met nadruk wordt er op ge-
wezen, dat in deze kwestie nog geen
enkelebeslissing is genomen.
Naar wij in dit verband voorts ver-
nemen is het niet ongebruikelijk, dat
particuliere mivatsjchappijen ten aan-
zien van hun jong staf-personeel dat
voor een eerste termijn naar het bui-
tenland wordt uitgezonden bepalen, dat
een huwelijk slechts kan worden geto-
lereerd na voorafgaande goedkeuring
va-j de werkgever.
Ook voor de bij de bestuursdienst werk
zame Administratieve Ambtenaren geldt
in principe een soortgelijke bepaling.

Nieuwtjes uit Nederland
Nog steeds ondervindt Nederland ern-

stige overlast van de zware regens. In

verschillende provi»cies zoals Friesland,
en Drente is een noodtoestand ontstaan.
Ook de Nederlandse Spoorwegen onder-
vinden moeilijkheden door het water.
In de Gelderse Achterhoek, dat zeer
te lijden heeft onder de watervloed, zijn
zelfs spoorbanen ondergelopen waar-
door het vervoer moet plaats vinden
door autobussen. Vooral in Borculo is
de toestand ernstig. Overwogen wordt
zelfs om dit deel van het land te evacu-
eren. Vier mensen zijn verdronken of
verongelukt tengevolge van de zware
storm die op sommige plaatsen is aan-
gewakkerd tot een orkaan met wind-
kracht 11. In Abcoude.werd de station-
chef uit een rangeer-iocomotief gezo-
gen toen hij het deurtje opende. Daken
zijn van huizen gewaaid, duizenden te-
levisie antennes afgerukt, honderden
bomen ontworteld, delen van kerken
weggeblazen, bovengrondse telefoonka-
bels afgeknapt en auto's van de weg ge-
veegd. In Twente hebben Hengelo en
Denekamp veel hinder ondervondenvan
overstromingen. In de havens zijn sche-
pen door de storm los geslagen en op
drift geraakt. In Drente is de grootste
watersnood in Meppel dat voor de helft
onder water staat. Ook uit de Gelderse
vallei komen alarmerende berichten. In
het Westland zijn een groot aantal tuin-
derijen ondergelopen. Op vele plaatsen
heeft men Sinterklaas op zolder moe-
ten vieren omdat de benedenverdiepin-
gen waren ondergelopen. Tuindorp-
Oostzaan is opnieuw overstroomd. In
steeds groter getale worden militairen
ingezet om hulp te bieden met vaartui-
gen en bergingsmateriaal. Op vele"plaat
sen in West Duitsland schijnt de situatie
al weinig minder florissant te zijn.

Hilversum — Het aantal tbc. geval-
len is de laatste jaren in het district
Hilversum, dat het Gooi en de Vecht-
streek omvat, onrustbarend toegenomen.
Men wijt deze toeneming aan de inten-
sivering van het internationale verkeer.
Een aantal infectie-bronnen moet in het
buitenland worden gezocht.

Amsterdam — In de Plantagemidden-
laan in Amsterdam zijn in een tijdsver-
loop van 7 uur op plaats een ver-
keerszuil, 4 staketsels, 2 knipperlichten
en een paal met 2 stormlampen door
auto's kapot gereden. De politie ver-
ving iedere keer op dezelfde plek het
vernielde waarschuwingsbaken, maar
ook iedere,keer werd dit weer door an-
dere voertuigen vernield. Tenslotte
heeft het Gemeentelijk Elektriciteitsbe-
drijf een nieuwe verkeerszuil geplaatst.
Deze staat er nu nog.

— Naar schatting roepen wekelijks
60.000 Nederlanders de hulp in van
paranormale genezers en er valt nog
steeds een sterke toeneming te bespeu-
ren. Dit werd meegedeeld tijdens een
jaarvergadering van de Koninklijke
Vereniging tegen de Kwakzalverij die
onlangs in Amsterdam plaats vond. Tij-
dens deze vergadering werd ook meege-
deeld dat regelmatig rapporten worden
gepubliceerd van genezingsgevallen,
maar tot dusverre is nog nooit weten-
schappelijk aangetoond, dat deze geval-
len door ingrijpen vsj^ paranormaal be-
gaafden zouden zijn genezen.



BuitenlandsOverzicht
HetA lgerijnsedrama

De vlucht van de Franse extremist
Lagaillarde naar Spanje heeft heel wat
beroering gewekt. Hij was betrokken
bij de muiterij der Europeanen in Al-
giers in januari van dit jaar, werd
daarna gearresteerd (na opheffing van
zijn parlementaire onschendbaarheid,
want hij j« ook kamerlid) maar tijdens
het proces tegen hem en zijn vrienden
voorlopig in vrijheid gesteld. Tijdens
een onderbreking van het proces bleek
hij met vier van zijn vrienderu ver-
dwenen naar' Spanje. De politie heeft
hem wel geschaduwd, maar blijkbaar
zeer onvoldoende.
Zijn proces stond er niet eens zo slecht
voor. Hij herinnerde er aan, dat hij in
mei 1958 ook tot rebellie was overge-
gaan, en dat hij daarvoer eerder was
beloond dan gestraft. Toen immers hielp
hij mee de vierde republiek te begra-
ven en De Gaulle aan het bewind te
brengen. Doch, zo zei hij, De Gaulle
heeft ons "verraden", „Wij kwamen in
verzet, omdat wij vreesden, dat de toen
malige regering Algerije prijs zou ge-
ven. Nu is De Gaulle bezig dat te
doen". Dit was dus de verdediging van
iemand, die zich een idealist noemde.
Door zijn vlucht echter, met verbre-
king van zijn erewoord, verspeelde hij
weer die reputatie.
Wat gaat hij doen? Men vreesde, dat
hij opnieuw zou pogen in Algerije een
opstand te verwekken - onder de Eu-
ropeanen - tegen De Gaulle. Dan zou
het leger weer voor de keuze komen
te staan, de extremistische Europea-
nen in dit gewest of de president te
steunen.

PLAN VAN DE GAULLE

Wat heeft de president misdaan? Hij
heeft in september het zelfbeschikkings-
recht erkend voor hen, die zich in Al-
gerije van Frankrijk willen afschei-
den. Eerst moesten echter rust en orde
zij weergekeerd. Dan, na een aantal
jaren, kon- een volksstemming worden
georganiseerd. En wie bij Frjankrijk
wilden blijven, konden dat doen. Het
kwam dus neer op een mogelijke ver-
deling van het gewest in een onaf-
hankelijk deel en een Frans gebied.
Maar volgens de Franse grondwet is
Algerije een "onvervreemdbaar" deel
van Frankrijk. Het Franse volk moet
zich dus uitspreken voor eventuele af-
scheiding. Dat zal gebeuren in het be-
gin van januari.
Een referendum in Algerije zal intus-
sen nog lang op zich laten wachten:
eerst moet het er rustig zijn. In die
tussentijd wil De Gaulle een aparte
"regering" in dit gewest met grots be-
voegdheden. De meerderheid van mos-
lims zou dan een parlement en een
regering beheersen. .Zo hoopt de ge-
neraal de moslims te behouden voor
Frankrijk. Maar de Europeanen in dit
gebied willen niet onder een meerder-
heid van moslims staan. Vandaar hun
verzet. En in Frankrijk vinden zij ver-
dedigers in de rechtse "onafhankelij-
ken".
De Franse kamer mocht nt. woensdag

en donderdag debatteren over Algerije,
doch geen motie aannemen. Evenmin
wist zij al, welke tekst De Gaulle zou
voorleggen aan de Fransen voor het
referendum van begin januari. In Frank
rijk beslist het volk bij een volksstem-
ming over opstelling of wijziging van
de grondwet, tenminste als de regering
dit wenselijk acht. Het parlement be-
tekent weinig meer. In de kamer kwam
nochtans veel kritiek tot uiting.

VERLIES VAN ALGEROE?
Immers verwijten de roerige Euro-

peanen in Algerije aan De Gaulle, dat
hij langs een omweg toch Algerije prijs
zal geven. Als er eenmaal een moham-
medaanse regering is in Algerije, die

zeer zelfstandig zal zijn, dan zouden
alleen onderwijs, defensie, economie en
financiën Frans blijven. Maar ....
zo was het ook met de regeringen der
negerrepublieken, en die hebben zich
na korte tijd helemaal onafhankelijk
gemaakt.
De kans is groot, dat dit ook geschiedt
met een mohammedaans Algerije. Zul-
len de Europeanen dan nog een apart
gebied kunnen afzonderen van het on-
afhankelijke deel, om bij Frankrijk te
blijven? Dat geloven zij niet. En dus
vinden zij al die concessies aan de mo-
hammedanen veel te gevaarlijk. Zij
geven de voorkeur aan voortzetting van
de oorlog, zonder te proberen tot een
compromis te komen met dè nationa-
listen. In Frankrijk wordt men echter
na zes jaar oorlogsmoede. En de Gaul-
le zal voor zijn plan wel een meerder-
heid krijgen.

SPORT
Voethal in Nederland

Uitslagen KNVB
EREDIVISIE:
VVV — Rapid JC 2—4
Feyenoord — MVV 2—2
PSV — NOAD I—l
Ajax — DOS 3—l
Elinckwijk — DWS Amsterdam 2—l
Willem II — GVAV 2—2
Fortuna '54 — Sparta I—2
Sportclub Enschede — ADO 2—5
NAC — Alkmaar 3—l
EERSTE DIVISIE A
Volendam — Enschedese Boys 2—l
BW — Helmondia 55 3—o
Veendam — DFC 4—l
HVC — KFC 2—l
Stormvogels — Volewijckers I—l1—1
Hermes DWS — Leeuwarden 4—2
AGOVV — Fortuna Vlaardingen 3—l
Limburgia, — RBC 3—2
Vitesse — EDO s—l

EERSTE DIVISIE B
RCH — Heracles 2—5
Heerenveen — Sittardia 2—o
Be Quick — SVV 2—2
Blauw Wit — VSV I—o
ZFC — Go Ahead I—l
Helmond — Excelsior 2^o
EDO — Eindhoven I—l1—1
DHC — t' Gooi 3—o
SHS — Wageningen o—2
TWEEDE DIVISIE
Longa — Zwolse Boys 4—l
UVS — Tubantia 3—2
Zwarte Meer — Oldenzaal I—l1—1
Velox -- NEC I—o
Zeist — De Valk 2—o
PEC — Wilhelmina I—o
Roda Sport — De Baronie I—o1 —0
Hilversum — De Graafschap 4—o
Cricket

flustraiie-Uiest indies
gelijkspel

De eerste .Cricket-testtmateh tussen
Australië en West Indies in Brisbane
is geëindigd in een gelijkspel.
Dit sensationele slot van "de match
kwam in -de tweede innings van het
Australisch team, dat er wel in slaag-
de om het totaal van W-Ir/iies te eve-

naren (737) maar wegens het verstrij-
ken van de tijd deze score niet kon
passeren.
Dat het spannend was moge blijken uit
de laatste fase van de strijd. Om 15
minuten voor tijd wees het. scorings-
bord 225 — 6, met nog acht runs voor
Australië om te winnen. Aan bat zijn
Davidsen en Benno, die er gezamenlijk
voor zorgden, dat Australië de eind-
overwinning zo dicht benaderde.
De score wordt 226, door Benno die
één enkel punt maakt. Het publiek
ziet gespannen toe. De tijd verstrijkt.
Plotseling wordt Davidsen ge-"run-
out". De stand is 226 — 7.
Nog vijf minuten speeltijd en nog 7
runs te winnen voor Australië.
Het wordt 228 — 7. Nog drie minuten
en tot ieders verrassing wordt Benno
(62) gebowled. De Stand is 228 — 8.
Heel Australië houdt de adem in en
de West Indiërs doen wat ze kunnenom eventueel gelijk te spelen of te
winnen.
Het wordt inmiddels 229 — 8, nog tweeminuten is er te spelen en nog vierruns te winnen. Het publiek gaat staan
om vooral niets te missen op de Bris-bane cricketground. 't Wordt 230 — 8,en dan valt het negende wicket. De Australiërs worden 'zenuwachtig. Nog iser hoop en er worden twee runs bij-
gemaakt. De stand wordt onder don-derend applaus en gejuich 232 — 9.Australië staat gelijk. Er zijn nog tweeballen over. Maar wat niemand ver-wacht, er wordt niet meer gescored.
Resultaat gelijkspel:
Australië eerste innings 505, tweede in-nings 232 (met nog één wicket in han-
den) Totaal 737.
West Intdies, eerste innings 453, twee-
de innings 284. Totaal 737.

Voetbalbond Hollandia
VOETBALUITSLAGEN
17/12-1960
1 A DOS — JULIANA o—31 B LON — SPD 4_q
2 A LOS II — DOS II 2—2
2 B LOS 111 — DOS 111 4_l
3 A MVV II — JULIANA II 2—o
3 A DOS IV — SPU II 2—l
3 B MUS 111 — SPOETNIK II o—4

(Vervolg op pag. 4)'



18/12-1960
2[ B SPD II — AJAPO 111 2—l
3 A LOS IV — MUS II I—2
3 B LON 111 — RAJORI II I—2
3 B AJAPO V — ARMS 111 I—o

VERVOLG KORTE BERICHTEN

Detroit Robert Macnamara, de pas be-
noemde Amerikaanse minister van de-
fensie, verkocht zijn meer dan 24.000
aandelen in de Ford Fabrieken waarvan
hij president was. Hij verkocht de aan-
delen omdat de Ford fabrieken voor de
regering werken. Nu kan hij nooit de
schijn wekken deze fabrieken te bevoor
delen.

Bonn Von Brentano, minister van Bui-
tenlandse Zaken van de Duitse Bonds
Republiek zal Zuid Oost Azië bezoeke».
Hij zal eind januari besprekingen voe-
ren met politieke leiders in Birma.
Thailand, Malakka, Indonesië en Cey-
lon. Voorts brengt hij een onofficeel be-
zoek aan Singapore.
Rome De aardsbisschop van Canterbu-
ry heeft onlangs een bezoek aan de
Paus gebracht. Het ijs tussen de Angli»
caanse en de Rooms Katholieke Kerken
zou wat gebroken zijn.

Portugal wordt door de Assemblee
van de Verenigde Naties beschouwd als
een koloniale mogendheid. De eis van
Portugal om zijn overzeese gebieden
gecatalogiseerd te zien als provincies,
werd door de Assemblee verworpen.
De gebieden werden daarentegen for-
meel óp de lijst gezet van niet-zelfbe-
sturende gebieden. Het zijn voorname-
lijk Angola en, Mozambique.

De Algemene Vergadering nam met
grote meerderheid van stemmen een
resolutie aan, waarin Portugal opgeroe-
pen werd om onverwijld rapporten over
de genoemde gebieden in te dienen.

Amsterdam Willy Zopf, een onopvallen-
de sportleraar uit Murnau in Duitsland,
is op aanwijzing van de Nederlandse
justitie gearresteerd. De ex-Sturm-
banhführer was de uitvoerder van Eich-
mann's orders inzake het wegvoeren van
Joden uit Nederland gedurende de twee
de wereldoorlog.

Antillen - De Nederlandse Antillen zul-
len in de komende jaren op de eilan-
den Curacao en Aruba een aantal pro-
jecten gaan uitvoeren waarmede een
bedrag is gemoeid van f 135 miljoen
Ned. crt. Dit is mogelijk geworden om-
dat de Nederlandse regering in het ka-
der van de hulp en bijstand tussen de
rijks delen bereid is tot het bedrag
van f 135 miljoen leningen aan de An-
tilliaanse regering te garanderen. Tot
de n^ojerten die 7irllen worden uitge-
voerd behoren de bouw van een vaste
brug tussen de beide stadshelften van
Willemstad, verbetering en uitbouw van
de luchthaven, verbetering van de ha-
ven van Willemstad.' uitbreiding van
de waterdestillatie-inrichtingen en
stroomopwekkings-installaties. Op Aru-
ba zal de haven vajj Oranjestad wor-
den verbeterd en een industriehaven
worden aangelegd, het water- en elektri
citeitsbedrijf worden uitgebreid en een
zoutwinningsinstaMatie wofrdien opge-
richt. Naar mogelijkheden voor uitbrei-
ding van de luchthaven van Aruba zal
een onderzoek worden ingesteld, ter-
wijl voorts een project voor een kabel-
verbinding tussen Noord- en Zuid Ame-
rika ten behoeve van de Antillen zal
worden bestudeerd.

DOS — JULIANA 0—3
Een zeer slappe wedstrijd, waarmee

Juliana de overwinning op hun slofjes
hebben behaald.
De zwakke achterhoede van .DOS had
heel wat te verduren van de aanvallen
van de voorhoede van Juliana.
De midvoor van Juliana Hans Rumba-
biar speelde een uitstekende partij, hij
had 2 doelpunten op zijn naam.

Het elftal van DOS is sterk achter-
uitgegaan, en vooral door het lange
pingelen met de bal zullen zij, als het
zo doorgaat wel op de onderste plaats
van de competitie belanden.

LON — SPD 4—0

Het elftal van LON is na twee jaren
rust wederom voor het eerst op het
veld verschenen.

Het is een goed en sterk elftal en
zal als het zo door gaat wel op de eer-
ste plaats van de competitielijst komen.
Vooral de van oudsher bekende bonds-
baek Benjamin Fringkreu speelde een
uitstekende partij.

SPD is een nieuw elftal, en speelde
wat traag.

De achterhoede van SPD was niet
opgewassen tegen de aanvallen van
LON. Het was een goede wedstrijd met
overwicht van LON.

„SELECTA"
heeft ontvangen per vliegtuig:

VERSE KERSEN, PRUIMEN,
ABRIKOZEN en SLAGROOM

TEL. 389.

„IJSFABRIEK MALANG" Dok II
Levert vanaf heden ijsstaven. Prijs per staaf (gewicht ca. 30 kg.) ï 7,50

IJSKIOSK t/o TOKO MAKASSAR
levert vanaf 24 delcember eveneens ijsstaven. 3268

GEVRAAGD per 2 januari 1961 voor
het Kantoor voor Bevolkings-Zakeß,:

1 COMMIES,
vlot kunnende typen.
Aanmelden: ten kantore, te Dok II

Inenting tegen

KINDERVERLAMMING
voor de hiervoor opgegeven) kinderen

/

SENTANI en IFAR
polikliniek SENTANI woensdag 21 de-
cember B—lo8—10 uur.

/
HOLLANDIA BINNEN

polikliniek donderdag 22 december
10 uur.

—/

HAVEN
polikliniek woensdag 21 december
10 uur namen van. A tot en met L
donderdag 22 december 10 uur namen
van M tot en met Z.

x
indien in bezit van Pokkenboekjes deze
mee brengen S.V.P.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 20/12 voor het laatst
"TROMMELVUUR OP MONTE

CASINO"
met Joachim Fuchsberger, Elma Kar-
lowa en Wolfgang Preiss.

De gehele wereld kent de tragische
lijdensgeschiedenis uit de Tweede We-
reldoorlog van het beroemde Italiaanse
klooster "Monte Casino"
Haven morgen 21/12 en overmorgen
22/12: "MICHAEL STROGOFF" met
Curd Jürgens. Een meesterwerk der li-
teratuur thans een meesterwerk der
filmkunst.
Sentani heden 20/12: "TWILIGHT FOR
THE GODS" met Rock Hudson.

REK THEATER
vertoont heden 20/12 en 21/12 de zeer
goede film:

"ONTEERD MOEDERSCHAP"
met Margit Oarlquist en Alf Kjellin.

Onteerd Moederschap, deze film moet
U beslist niet overslaan.
Heden in Rex. 18 jaar.
REK Hollandia Binnen vertoont heden
20/12 de film: "THE ROOTS OF
HEAVEN"

Met grote dankbaarheid aan God ge-
ven wij kennis van de geboorte van ons
zccvtje,

MARCEL
Dr. P.J. van Dooren

J.W.L.M. van Dooren-Nederkoorn.
19 december 1960.

3271

TE KOOP GEVRAAGD,
ELECTRISCHE KOFFIEMOLEN

merk Tornado of Philips.
Aanbieding telf. 171 Hla.

Het Secretariaat van de AMC zal
GESLOTEN zijn vanaf 24 december t/m
2 januari 1961.

3267

(Vervolg op pag.3)
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