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Mening vanA.R. voorzitter:
"Repareren van wat

gebroKen is"
Hilversum (ANP) - De voorzitter van
de Anti-Revolutionaire Partij, Dr. W.
P. Berghuis, heeft als zijn mening uit-
gesproken, dat de meest bevredigende
oplossing voor de huidige kabinetscri-
sis is "repareren van wat nu gebroken
is".

Dr. Berghuis zei in een commentaar,
dat het nu nog te vroeg is om te be-
oordelen of met de gebeurtenissen van
vorige week in de Tweede Kamer uit-
eindelijk het belang van het land en
van de Anti-Revolutionairen zijn ge-
diend.
Zender zich in de schuldvraag te ver-
diepen, vond Dr. Berghuis de gang van
zaken zeer te betreuren. Er zijn fouten
gemaakt, zo zei hij. Overigens stelde
de voorzitter van de Anti-Revolutio-
naire Partij hierbij, dat elk voor zich
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.
Hij nam aan, dat de A.R.-fractie klaar-
heid aan de Partij zou verschaffen over
het gevoerde beleid.

I n1962 vijfdaagse werkweek
bij Rijksoverheid

Den Haag (ANP) - In de centrale com-
missie voor georganiseerd overleg in
ambtenarenzaken' is overeenstemming
bereikt over een geleidelijke invoering
van de vijfdaagse werkweek bij de
Rijksoverheid, zo deelt het Nederland-
se ministerie van Binnenlandse Zaken
mee.
Voor de volledige realisering van de
arbeidstijdverkorting tot 45 uur per)
week en na de vijfdaagse werkweek
is 1 mei 1962 als richtdatum gekozen.
Bij nadere uitwerking van deze begin-

selovereenkomst staat voorop dat taak-
vervulling en dienstbetoon niet wezen-
lijk geschaad mogen worden.
De verkorting van de werkweek tot
vijf dagen betekent dat de werktijd per
dag enige verlenging zal ondergaan.
Niet voor alle diemsteenheden en taken
zal de vijfdaagse werkweek volledig
kunnen resulteren in de vrije zater-
dag. Hierbij wordt o.a. gedacht aan po-
litie, PTT, Ziekenhuizen, nutsbedrijven
enz. in die gevallen zal met inachtne-
ming van het dienstbelang in de daar-
voor (aangewezen overlegorganen ge-
zocht worden naar een voor het per-
soneel zo gunstig mogelijke regeling.

Korteberichten
Gedurende het jaar dat eindigde op

31 maart 1960 heeft het autochtone coö-
peratie-wezen in Australisch Nieuw
Guinea een nieuw record-omzet be-
reikt. N.l. ongeveer tjen miljoen gulden.
De toename ten opzichte van het voor-
gaande jaar is ten dele het gevolg van
een stijging van de copraprijs, maar
ook van een groter productie volume.
Er zijn inu 218 coöperatieve verenigin-
gen in Australisch Nieuw Guinea, die
zich voor een groot deel hebben vere-
nigd in 13 overkoepelende organisaties,
welke laatste tenslotte een federatie
hebben gevormd met hoofdkantoor in
Port Moresby.

De overkoepelende organisaties fun-
geren als aan- en verkoop instanties op
groothandelsniveau voor de aangeslo-
ten coöperaties, terwijl de Federatie te
Port Moresby optreedt als bulk impor-
teur. De Federatie verleent ook belang-
rijke technische adviezen bij de aan-
koop var. machines en schepen door de
afzonderlijke coöperatieve verenigingen.

Het coöperatiewezen in Australisch
Nieuw Guinea heeft nu meer dan 71
duizend leden en een geinvesteerd ka-

pitaal van ruim vijf miljoen gulden.
De coöperaties beschikken over 17
kustvaartuigen, 16 tractoren, 12 vracht-
auto's en verscheidene gebouwen.

Op de scheepsbouwschool van de Zuid
Pacific Commissie te Auki op de Britse
Solomons eilanden worden voor reke-
ning van het Gouvernement aldaar drie
kotters gebouwd naar een ontwerp van
de visserijdeskundige van de ZPC: H.
van Pel. Deze boten zullen zowel voor
de visserij als voor algemeen transport
tussen de eilanden gebruikt kunnen
worden. Onder de leerlingen van de
school bevinden zich ook enkele jongens
uit Nederlands Nieuw Guinea.

Rotterdam — Bijna 9.000 uit Indonesië
gerepatrieerde personen zijn in het af-
gelopen jaar naar Amerika geëmi-
greerd. Het Amerikaanse consulaat-ge-
neraal in Rotterdam heeft in de periode
juli 1959 tot juli 1960 bijna 15.000 visa
afgegeven aan Indonesische en Neder-
landse gezinnen en aan personen die
tijdelijk een bezoek aan Amerika brach-
ten.
Westfriesland — Een melkkoe te Bin-
nenwijzend in Westfriesland heeft af-
gelopen week een levensproduktie van
110.000 kg. melk bereikt. In Nederland
is dit nog niet eerder voorgekomen. De
hoogste levensproduktie van een .melk-
koe was tot nu toe 100.000 kg. melk.

MEDEDELING
Zoals reeds in een bulletin is bekend gemaakt, werd de enige, zetmachine
van de Nieuw Guinea Koerier gisteravond door een vaut de firmranteni van
de Firma Gebroede's Terlaak onklaar gemaakt. Dit gescbiedde door enkele
essentiële onderdeeltjes van de machine wieg te nemen. De politie stelt
naar pen en ander een onderzoek, in.
Inmiddels (11.30 uur v.m.) is de zetmachine weer in functie gesteld, dank
zij het feit, dat het bedrijf Van H. ENGLEBERT N.V., alhier, in staat
was om de verdwenen onderdeeltjes op korte termijn na te maken.
Mochten zich geen verdere complicaties voordoen, dan zal de Nieuw Gui-
nea Koerier met ingang van morgen weer op de gebruikelijke wijze ver-
schijnen!;
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Voorde landrechter
BIJ DAG EN BIJ NACHT

Op zaterdag 24 december stond te-
recht de voormalige ambtenaar bij de
Dienst van Economische Zaken, A. we-
gens twee diefstallen.

De eerste werd gepleegd overdag in
diensttijd. A. nam hiervoor een taxi
naar Hollandia-Binnen, klom een huis
in, stal enkele gouden sieraden en
f 45,— en liet zich terug rijden.
De uitspraak in deze zaak was 8 maan-
den met aftrek van voorarrest, (twee
maanden).
De tweede diefstal vond plaats eind
oktober. In de krant van 29 oktober
gaven wij destijds reeds een verslag
van deze spectaculaire geschiedenis.
Beklaagde A. verstopte zich onder het
bed van zijn collega S. die de sleutel
van de brandkast onder zijn berusting
had, met de bedoeling de loonzakjes
die juist die dag waren uitgeteld op
kantoor te gaan stelen.
Voor dit laatste geval kreeg A. 6 maan-
den gevangenisstraf...
Voorlopig is dit ondernemend heer dus
oen jaar onder de pannen.

EEN PAPOEA-AGENT IS EEN MAN
UIT eéN STUK

De Chinees T.T.J. trachtte, toen hij

on straat bekeurd werd, de papoea-a-
-gent om te kopen. Dat lukte niet. Na-
tuurlijk niet, zouden wij willen zeggen'
Het is geen wonder dat de magistraat
bij de behandeling van deze zaak
sprak óver het voorbeeld dat dit moet
wezen voor alle andere lieden die der-
gelijke pogingen zouden willen onder-
nomen.
T.T.J. kreeg een boete van f 175,—
sub ;idiair twee maanden gevangenis-
straf.

VOORSORTEREN
Mevrouw M.H. zag zich veroordeeld tot
f 40 — boete (of e/i maand gevange-
nisstraf), omdat zij zonder voorsorteren
plotseling rechtsaf was geslagen. Bo-
vendien werd haar voor de tijd van
twee maanden de rijbevoegdheid ont-
■"".e<rd.

VERDUISTERING

Togen verdachte R. die zich had ver-
grepen aan een grote som geld die hij
uit hoofde van zijn functie als amb-
ter/rar Wi DBZ onder zijn beheer had,
werd gebist: 7 maanden gevangenis-
straf, waarvan 2 maanden voorwaar-
delijk met een proeftijd van 2 jaar.
De uitspraak luidde echter: 7 maan-
den voorwaardelijk, met een proeftijd
van 3 jaar, met de bijzondere voor-
waarde dat Wanneer R. binnen 2V2

jaar de f 3000,— die hij heeft verduis-
terd, niet heeft terugbetaald hij als-
nog 7 maanden gevangenisstraf moet
uitzitten.

Korte berichten
Los Angelos - De Discover 19 werd suc-
cesvol gelanceerd van de Vandenbcrg
luchtmachtbasis in Californië. Het
ruimtevaartuig vervoerd instrumenten
die de infrarode aardstraling moeten
meten. De radiozenders aan boord
zullen minstens vier dagen gegevens
uitzenden.

Moskou - Een Russisch onderzoekings-
Rusland nu bezuinigen op militaire uit- "gaven. De vrijkomende gelden wil men
gebruiken om de industrie uit te,brei-.-,
den. Ook aan de landbouw en aan de
verhoging van de levensstandaard zal
meer aandacht worden besteed.

London - De tarweoogst over de gehe-
le wereld wordt dit jaar geschat op
220 biljoen ton. Dit is op een na de
grootste oogst die ooit geregistreerd
werd.

Sydney - De Australische middenge-
wicht kampioen bcfcsen. Petetf Reed
versloeg Henry Speedy in Zuid Afrika.
Het werd een technische K.O. na de
zevende ronde.

Argentia New Foundland. Een Neptune, t
vliegtuig van de Amerikaanse Marine
dat deelnam aan een oefening stortte
in de ijskoude Noord Atlantic 65 mijl
zuid van Argentia. Eerst uren latei-
werd het wrak ontdekt. Van de negen
inzittenden geen spoor. Slechts een
zwemvest en een reddingsvlot werden
waargenomen door te hulp gesnelde
schepen en vliegtuigen van de Ameri-
kaanse, kustwacht die gestationeerd zijn
in Argentia, het hoofdkwartier van de
Internationale IJspatrouille dienst. De- j
ze dienst observeert gedurende een }
groot gedeeltevan het jaar de ijsbergen 'die van Groenland zuidwaarts drijven 'en een groot gevaar voor de scheep-
vaart opleveren. Een van de ijspa-
trouille kotters kon later enkele
slachtoffers van de Neptune bergen.

Voetbal in Nederland
UITSLAGEN KNVB

EREDIVISIE:
WV — NAC " 6—l
Rapid JC — Feyenoord I—4
MVV — PSV 3—3
NOAC — AJAX I—4
DOS — Elinckwijk I—ll
DWS — Willem II 3—l
GVAV — Fortuna '54 3—l
Sparta — Enschede o—2
ADO — Alkmaar I—l!

Feyenoord voert met 24 punten de
ranglijst aan.
Ajax en GVAV hebben beiden 22pun-1
ter. en bezetten de 2e en 3e plaats.
EERSTE DIVISIE A
Volendam — Vitesse 3—o
Enschedese Boys — BW 7—o
Helmendia '55 — Veendams—l5—1.
DFC — HVC 2—2 .'.
KFC — StormvogelsI—l.
De Volewij ckers — Hermes DWS6—o.
Leeuwarden — AGOVV 6—4
Fortuna — Limburgia I—o
RBC — EDO I—l,
DFC is lijstaanvoerder met 22 punten.

Weder o ntvangen:
Parfums SCHIAPARELLI (alle soorten)
Daarbij Lotions en Zepen van SHOCKING.

Atélkuw''
TE KOOP: (tot uiterlijk 4 januari)
Fcrd Taunus bouwjaar 1959, Duitse
piano, huisk. (Keizer), ledikanten met
matras evz., vloerbedekking, servie-
zen, keukengerei, kroor.lampen, verre-
kijkers, klokken, lampjes, t.l. buizen.
A. Braakman, Julianaweg 929, 5e huis
voorbij pialeis Gouverneur.

no. 3343
ZEEPAARDJE: hedenavond ROULET-
TE voor leden.

E.D.O. donderdag 29-12-'6O ROULETTE
voor leden, aanv. 21.00 uur.

no. 3340

SHELL NIEUW GUINEA N.V.

DIRECTIE - SECRETARESSE
Voor deze zelfstandige functie zoeken wij een goede Steno-typiste Neder-

S lands en Engels met kantoorervaring.
Sollicitanten worden verzocht zich persoonlijk met de Directeur in ver-
>!"iding te stellen.
Aanstelling geschiedt na eer! inwerk-periode door de huidige Secretares-
se, aanvangende op 1 februari 19G1.

.?i!iitpro{fritfH!ii«t
ORIËNT THEATER

vertoont heden 28-12 en morgen 29-12

"CRIME IN THE STREETS"

met Sal Mineo, Jannes Whitmore en
John Cassavetes.
Een aangrijpende film over de noden
van de jeugd in de achterbuurten van
een wereldstad. Een pakkend drama
van de ontspoorde jeugd.
Holl.-Binnen morgen 29-12: "DE GE-
VREESDE KILLER" met Frank Love-
joy.
Sentani morgen 29-12: "BATTLE AT
APACHEPASS" met Jeff Chandler.
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