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Moeilijkheden bij kabinets fornatie
Den Haag (ANP) - KabiiSatsformateur
De Gaay Fortman heeft woensdagavond
opnieuw gesproken met minister Van
Aartsen van Volkshuisvesting en Wo-
ningbouw. Eerder op de dag werd in-
tensief vergaderd door het centraal co-
mité! van A.R.-kiesverenigingen en le-
den van de A.R.-Tweede Kamerfractie.

Een oplossing van de Nederlandse
kabinetscrisis schijnt er, nadat woens-
dag de partijbesturen van Anti-Revo-
lutionaire Partij en van de Christelijke
Historische Unie hebben vergaderd niet
gemakkelijker op te zijn geworden.
Het C.H.U. Partijbestuur heeft zich una-
niem achter de motie Eibergen over de
woningbouw geschaard, die in de Twee-
de Kamer het kabinet De Quay ten val
bracht.
Het A.R.-Partijbestuur steunde zijn
voorzitter Berkhuis, die heeft aange-
dragen op herstel van het kabinet. Maai-
de A.R.-Kamerfractie, bij monde van
haar voorzitter Bruins Slot, beklem-

toonde na afloop haar eigen politieke
verantwoordelijkheid, los van de uit-
spraken van het Partijbestuur. De ver-
klaring van de heer Bruins Slot noemt
niet met zoveel woorden de motie Ei-
bergen maar blijft wel aandringen op
een uiterste krachtinspanning tot ver-
snelling van de woningbouw. Als licht-
punt in de ontwikkelingen van van-
daag kan worden gezien het feit dat de
problemen van de kabinetscrisis door
deze verklaringen weer helemaal ge-
concentreerd schijnen te worden op het
woningbouwbeleid. De taak van de in-
formateur, Prof. De Gaay Fortman, zou
daardoor in ieder geval concreter zijn
geworden.

Beul van Auschwitz na
15 jaar gevangen

In dienst van prins Otto von Bismarck,
een kleinzoon van de vroegere "ijzeren
Kanselier" die voor de Christen Demo-
craten zitting heeft in de Bondsdagraad,
was sinds 15 jaar een stille, onopval-
lende man Neumann genaamd.
Hij leefde eenzaam in een blokhut op
het landgoed van de prins en het enige
wat men van hem wist was dat hij
zich angstvallig buiten politieke dis-
cussies hield.

Onlangs werd hij voorgeleerd bij de
officier van justitie in Frankfort en
werd zijn indentiteit vastgesteld. Het
was Richard Baer, de laatste comman-
dant van Auschwitz die verantwoorde-
lijk was voor de vergassing van hon-
derduizenden Joden en voor de zo be-
ruchte "dodenmars" in het aangezicht
van de naderende bevrijding.
Baer was van mei 1944 tot januari 1945
kampcommandant en heeft in die korte
periode zijn naam gevestigd. De Beul
van Auschwitz liet soms meer dan
10.000 Joden per dag vergassen.

Aanvankelijk was aangenomen dat
Baer dood was doch nadat oi.langs een
prijs van 10.000 Reichsmark was uit ge-
loofd kwamen er inlichtingen binnen
die uiteindelijk tot zijn arrestatie
leidden.

Indonesië mal Russische
wapens Kopen

De Indonesische minister van buiten-
landse zaken, Dr. Subandrio is woens-
dag naar Moskou vertrokken waar hij
met een aantal andere Indonesische
kopstukken wapens zal gaan inkopen.
De minister van defensie, generaal Na-
sution is leider van het gezelschap.
Deze verklaarde voor zijn vertrek dat
de wapeninkoop verband hield met de
kwestie Nieuw Guinea en een gevolg
was van de Nederlandse plannen om
het gebied te versterken. Hij zeide dat
er met opzet veel ruchtbaarheid aan de
wapeninkoop werd gegeven om de Wes-
terse wereld te laten zien dat het ge-
schil om Nieuw Guinea zeer ernstig is.
Hij kon niet zeggen of de versterkingen
aan beide kanten tot oorlog zouden
leiden.

Russisch vliegtuig beschiet
Am. Dakota

Een Dakota var. de Amerikaanse am-
bassade in Vientiane werd beschoten
boven een vallei in Laos, 60 mijl ten
noorden van de hoofdstad. Vanuit de
Dakota opserveerde men de acties van
een Iljushin vliegtuig, dat wapens voor
de rebellen liet vallen. Plotseling werd
met een mitrailleur het vuur op de
Dakota geopend vanuit een zijraampje
der Iljushin.
De linkermotor van de Dakota raakte
onklaar, doch het toestel kon veilig
landen op het vliegveld van Vientiane.
De vijf inzittenden, waaronder een ge-
neraal, bleven ongedeerd.

Korteberichten
Newportsnews Virg. - Het achterschip
van de doormidden gebroken tanker
Pine Ridge werd in deze Amerikaanse
Marinehaven binnengesleept door vier
sleepboten. Hoofdwerktuigkundige Ri-
chards uit Wilmington Virginia, die aan
boord bleef had zijn Kerstdiner genut-
tigd in gezelschap van vier sleepboot
"gaste>«". Het aantal vermisten, de ka-
pitein inbegrepen, bedraagt 7. Gered
werden 28 bemanningsleden.

München - Meer dan 3000 belangstel-
lenden woonden de begrafenisceremo-
nie bij die voor de slachtoffers van de
vliegramp van zaterdag werd gehouden.
De plechtigheid vond plaats op een ten-
toonstellingsterrein vïak bij de plaats
des onheils.
London - De eerste paar woorden van
koningin Elizabeth's Kerstrede voor ra-
dio en televisie gingen voor het Britse
volk verloren. Een technische storing
was daar debet aan. Het was reeds de
tweede keer dat zoiets gebeurde, want
ook in 1958 miste men door dezelfde
oorzaak acht woorden van haar Kerst-
boodschap.
Yokohama - Een lading Zuid Ameri-
kaanse bananen werd voor het eerst
in de geschiedenis van Japan in de ha-
ven van Yokohama gelost. Toevallig
is ook de "Bananaboat Song" van Har-
ry Bellafonte momenteel zeer populair
in Nippon.
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Liever geen relletjes
meer

DEN HAAG — De burgemeester van
de Residentie heeft gewaarschuwd, dat
hij niet zal schromen om de politie op-

dracht te geven het waterkanon te ge-
bruiken, indien er zich op Oudejaars-

avond relletjes zouden voordoen. In
Den Haag heeft men verleden jaar op
dat gebied leergeld betaald.

Brusselse politie slaags
met stakers

Woensdag was het centrum van Brus-
sel het toneel van hevige vechtpar-
tijen tusser. meer dan 5.000 stakers en
de politie. Vooral voor de Beurs en bij

de Zuid Statie ging het heet toe. Van
verscheidene trams werden de ruiten
ingeslagen. Linkse vakbondsleiders heb-
ben uit protest tegen het strenge optre-
den der Brusselse politie een algemene
staking te Antwerpen afgekondigd.
Tot dusverre heeft de stakingsgolf, die
geheel België overspoeld,, Antwerpen
slechts vluchtig beroerd. Het zijn voor-
namelijk de Walen die opstandig zijn
tegen de viersoberingspoldinek der
regering.

Korteberichten
Havana - Fidel Castro dreigt de sui-
kermarkt te ondermijnen door volgend
jaar grote surplussen Cubaanse suiker
op de wereldmarkt te gooien. Indien
Amerika blijft doorgaan met het zoe-
ken naar andere leveranciers en geen
suiker afneemt, zal Cuba aan het Com-
munistisch blok gaan verkopen.
Vier miljoen ton suiker zal dan ver-
kocht worden tegen vier Amerikaanse
centen per pond.

Op 30 december wordt in Sydnej' de
eerst KLM DC 8 met 126 emigraiten
aan boord, verwacht. Onder de emi-
granten zijn landarbeiders, mijnwerkers
brilltensïijpers, sigarenmakers en een
matroos Er zijn 61 kinderen bij.

La Paz - De Amerikaanse Ambassade
in de hoofdstad van Bolivia werd op
Kerstavond beschadigd door een bom-
aanslag. Persoonlijke ongelukken deden
zich niet voor.

Peking - Indonesië kwam met Rood
China overeen dat de Chinezen in Indo-
nesië, voor zover ze twee nationalitei-
ten bezitten, kiezen mogen welke ze
willen behouden.

NASCHRIFT:
Voor ons is deze voorzichtige uit-

spraak van mr. de Rijke nieuw. Be-
wijzen zijn er weinig te leveren want
het betreft een gesprek onder vier ogen
maar wij blijven bij de eerder door ons
gepubliceerde versie van de uitspraken
van mr. de Rijke op de betreffende
avond.

Red.

Afschuwelijke tonelen bij
Ethiopische opstand

De mislukte opstand in Ethiopië die
volgens de eerste berichten geheel zon-
der bloedvergieten was verlopen;,
blijkt nu tot afschuwelijke tonelen te
hebben geleid.

In de troonzaal van het keizerlijk
paleis werd het leven van kroonprins
Asfa Wassen, die met tientallen minis-
ters in gijzeling werd gehouden, gered
doordat de generaal Mekonen Demakhe
voor het machinegeweer sprong dat ap
de prins werd afgevuurd door de hoofd-
commissaris van politie.

Verscheidene ministers slaagden erin
een aantal rebellen te doden alvorens
zij zelf onder een regen van kogels
vielen.
De keizerin werd door een loyaal lid
van de lijfwacht naar een veilige
schuilplaats gebracht terwijl in de
straten van Adis Abeba hevige gevech-
ten woeden.

Het lijk van een hooggeplaatste offi-
cier van de keizerlijke lijfwacht werd
door de teruggekeerde regering als
voorbeeld voor de bevolking aan een
galg te kijk gehangen.

Ingezonden
Geachte hoofdredactie,
In Uw blad van gisteren wordt ge-

schreven als zoude ik tegen Uw
hoofdredacteur hebben gezegd, dat vast
staat dat het justitieel onderzoek in
de zgn. kleine Baliem-affaire zou lei-
den tot het ontslag van de Advocaat
Generaal, Mr. W. van Vliet en tot een
strafoverplaatsing van de A.A.A. Van
Rheenen.
Dit geeft het gesprek tussen Uw hoofd-
redacteur en mij niet geheel juist weer.
Ik heb wel gezegd, dat Mr. van "Vliet
de laatste weken balanceerdfe lfngs
de afgrond van een schorsing, en dat
de rol die hij in het justitieel onder-
zoek heeft gespeeld mogelijk zou lei-
den tot zijn ontslag.
Ten aanzien van de heer Van Rheenen
heb ik als mijn mening te kennen ge-
geven dat hij wel zal worden overge-
plaatst.

Mr. J.O. de Rijke

Radioprogramma
VRIJDAG 30 DECEMBER 1960
Op 49,42 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach
ting; 20.15 uur Ini de teen-agercorner
Pród. Hans Oosterhof; 20.45 uur Operet
te-selectie door het Promenade-orkest
Baylc. Dir. Ben. Silberman; z1.15 uur
en de solisten Gerry de Groot en Theo
Renato Carosone e/z. orkest; 21.40 uur
Lionel Hampton. vibrafoon; 21.25 uur
Amerikaans allerlei; 22.00 uur Een bon-
go-party met het orkest van Les Bax-
ter; 22.20 uur Kerstmis in de kathe-
draal: Koorschool Sint-Bavo en Heren-
koer van de Kathedrale basiliek te
Haarlem olv. dr. A.I.M. Kat; 22.35 uur
Emile' Prud'homme e/z. orkes%; 2ÏÏ.50
uur Nieuws in het kort: 23.00 Sluiting.

Ingezondn

Geachte Hoofdredactie

De gebeurtenissen rondom een affaire
die wij de "kleine Baliemaffaire" zou-
den willen noemen en het beleid dat
Uw redactie in dezen heeft gevoerd
noopt ons U te verzoeken het onder-
staande stuk in Uw veelgelezen blad
op te nemen
We hebben ons er over verwonderd dat
de "kleine Baliemaffaire" in Uw blad
tot dusverre onvolledig en zijdelings
werd aangeroerd. Wat ons ook opviel
is dat in Uw nummer van 29 december
de redactie een uitvoerige beschouwing
wijdt aan de rechtvaardiging van het
beleid van haar Hoofdredactie.
Vergissen wij ons niet dan geloven wij
dat de Hollandiase gemeenschap over
het algemeen weinig geinteresseerd is
in de vraag waarom een bepaald stuk
(waarvan zij de inhoud niet eens kent)
na aanvankelijk in zetsel gereed te zijn
toch niet werd opgenomen en ook niet
in de vraag wat Uw redactie heeft be-
wogen tot het neerschrijven van een
uitvoerige verdediging van haar beleid
met betrekking tot de wijze waarop
het stuk werd opgemaakt.
Anders dan de "Nieuw-Guinea Koerier"
heeft de Nederlandse pers veel aan-
dacht aan de "kleine Baliemaffaire" ge-
schonken. Geen wonder, gegeven de
wijze waarop het vooronderzoek werd
gevoerd en de actualiteit die elke Ba-
liem kwestie juist op dit mement heeft,
geeft ieder bericht dat een tipje van de
sluier zou kunnen oplichten grote
publiciteitswaarde.
In een bericht van 28 december maakt
Uw blad gewag van een justieel voor-
onderzoek naar zekere gedragingen van
Mr.J.O. de Rijke. Mej.F.J. Licher en
de heer R. van Leer, tijdens hun bezoek
aan de Baliemvallei. Uw blad voegt er-
aan toe dat een en ander voor de heer
De Rijke enigszins bezwarend zou zijn.

Intussen -en dat zal U waarschijnlijk
wel niet bevreemden- circuleren in
Hollandia geruchten die onherkenbaar
ver van de'feiten afliggen en bovendien
de eer en goede naam van de genoemde
personen en in het bijzonder die van
Mej. Licher op ernstige wijze aan-
tasten. De gemeenschap die vagelijk ge-
hoord heeft dat de schokkende inhoud
van de geruchten mogelijk nog al mee
blijkt te vallen, heeft er begrijperlij-
kerwijs belang bij om precies te ver-
nemen wat er zich nu eigenlijk heeft
afgespeeld. Daarover he,eft Uw blad
zijn lezers tot dusverre in het onze-
kere gelaten. Vergissen wij ons alweer
niet dan is het de taak van de pers
en zeker die van het enige dagblad in

Nieuw-Guinea om de gemeenschap in
dezen objectief en los van persoonlijke
svmpathieen of antipathieën voorlich-
ting te geven. Wij, en met ons vele
lezers van Uw blad. hebben deze voor-
lichting node gemist.
Hoe zijn nu de feiten. Een groep, be-
staande uit Mej. Licher en de heer
De Rijke en Van Leer is eind november
naar de Baliem gegaan. De heer Van
Leer zoju opnamen maken voor een
Britse televisiefirma en zou bij de op-



namen geassisteerd worden door mej.
Licher.
De heer De Rijke, die correspondent
is van het Algemeen Handelsblad, wilde
op verzoek van de hoofdredactie een
serie actuele artikeltjes voor zijn blad
schrijven.

In Wamena aangekomen gaf de groep
de wens te kennen een bezoek te bren-
gen aan een zeer primitief gedeelte van
de vallei, de streek van de zogenaam-
de Lomabels. In dit gebied was geves-
tigd de Bestuurspost Asologoima met
aan het hoofd de adjunct administratief
ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur
de heer A. van Rheenen, die op dat mo-
ment juist met verlof in Wamena was.
Omdat de Resident van Hollandia er
bezwaar tegen had dat de groep zich
zonder bestfuursgeleide naar het vrij
onrustige gebied van de Lomabels zou
begeven, gaf hij er de voorkeur aan dat
de Bestuursambtenaar Van Rheenen
mee zou gaan. Deze zou daartoe een of
meer dagen van zijn verlof moeten uit-
stellen en dat was het begin van een
serie moeilijkheden die de party tij-
dens haar verblijf in de omgeving van
Asologoima ondervond. Want al spoe-
dig was het duidelijk dat deze 24 jari-
ge bestuursambtenaar andere gedach-
ten had over de door de Resident van
Hollandia toegezegde medewerking. Na
een verblijf van 2 dagen in Asologoima
trok de party naar een afgesproken
plek aan de Baliemrivier waar zij
door het bestuursbootje uit Wamena zou

opgehaald. De heer Van Rhee-
nen bleef in Asologoima achten Na de

iele dag tevergeefs te hebben ge-
wacht bereikte de party via een loper-
de mededeling dat wegens omstandig-
heden de party pas de volgende dag zou
kunnen worden afgehaald. Besloten
werd toen do nacht in een noodbivak
langs de rivieroever door te brengen.

In de middag van die dag vond er een
incident plaats, dat mogelijk zeer ern-
stige gevolgen zou hebben gehad wan-
neer niet door de papoea politiecom-
mandant Dawir, die ter bewaking bij de
party was achtergebleven, cordaat was
opgetreden. De Baliemrivier vormt de
grens tussen de oorlogsbonden van
Koeroeloe en van Itoko. Op een ge-
geven moment zakten vier grasvlotten
de rivier af, waarop zich Dani's be-
vonden van de Koeroeloegroep. Tus-
sen deze en een aantal Dani's van de
Itoko-groeo. die de party vergezelden,
ontstond een scheldpartij. Dit was voor
drie Itokomensen (waaronder een Dam
politieagent) aanleiding om een gevecht
te beginnen. Zonder dat de party iets
van hun bedoelingen begreep zwom-
men zij de rivier over, maakten aan de
overwal een houtvlot los en pagaaiden
in grote vaart de rivier af. Het achter-
ste grasvlot werd ingehaald en de zich
daarop bevindende', bude D^m werd
met een stok het water ingeduwd. Ver-
volgens probeerden de aanvallers de
oude man te verdrinken, die echter met
veel moeite kans zag de overkant te-
bereiken. Daar aangekomen werd hij
op lafhartige wijze door de aanvallers
die hem hadden gevolgd, mishandeld.
Terwijl de weerloze man op de grond
lag, pakte een van de aanvallers een
dikke knuppel en sloeg daarmee het
slachtoffer hoorbaar en hard op het

hoofd. Intussen hadden Dawir en de
heer De Rijke door hard schreeuwen
getracht de aanvallers te sommeren
terug te komen, doch zonder resultaat.
Op verzoek van heer De Rijke heeft
Dawir een schot in de lucht afgegeven,
maar ook dit had geen effect. Intussen
schreeuwde de oude man jammerlijk
om hulp, waarop de heer De Rijke, be-
vreesd voor een massale wraakneming
van de Koeroeloegroep aan de overkant,
Dawir wees op de noodzaak om een
schot in de oeverwal af te vuren naast
de vechtenden. Dit hielp en de aanval-
lers keerden gedwee naar het bivak
terug. Niet lang daarna was de be-
wuste Dani-agent naar de bestuurspost
Asologoima gegaan en had daar, waar-
schijnlijk uit vrees voor bestraffing,
maar alvast zijn verhaal aan de heer
Van Rheenen verteld. Dit kwam hier-
op neer dat hij van zijn commandant
Dawir opdracht zou hebben gekregen
om de oude Dani op het grasvlot een
afstraffing te geven.
De volgende ochtend begaf de heer Van
Rheenen zich naar het bivak en begon
zonder nader onderzoek Dawir een uit-
brander te geven op een wijze die het
gezag van Dawir in het openbaar ern-
stig dreigde aan te tasten. Als gevolg
van het een en ander ontstond er tus-
sen de heren De Rijke en Van Rhee-
nen een ernstige woordenwisseling, die
zo hoog liep dat toen de party even la-
ter door de bestuursboot werd opge-
haald, vertrokken werd zonder het ge-
bruikelijke afscheid te nemen.
Vermoedelijk nog onder de indruk van
dit gebeuren heeft de heer Van Rhee-
nen in- een potloodbriefje aan de con-
troleur te Wamena verslag uitgebracht
van hetgeen volgens hem door de par-
ty gedurende de aanwezigheid te Aso-
logoima, was gedaan. De heer De Rijke
zo(u Dawir opdracht hebben gegeven
gericht vuur af te geven, de heren Van
Leer en De Rijke zouden Dani's heb-
ben uitgenodigd hun schaambedekkin-
gen af te doen teneinde deze hande-
lingen te kunnen filmen en mej. Licher
zou in het openbaar haar blouse heb-
ben geopend, teneinde de Dani's te to-
nen dat zii vrouw was. Vermoedelijk

naar aanleiding van deze berichten van
de heer Vin Rheenen werd door de
subdetachementscommandant te Wame-
na een voorlopig onderzoek ingesteld,
waarvan Proces Verbaal zou zijn op-

gemaakt. De inhoud van dit Proces Ver-
baal is met bekend. Naar aanleiding

van dit alles heeft de Advocaat-Gene-
raal (tevens waarnemend Procureur-
Generaal) Mr. Van Vliet, persoonlijk
een onderzoek ingesteld. Mej. Licher
v,. erd met geweld en onder begeleiding

van politie voor verhoor naar Hollan-
dia Binnen overgebracht, ofmdaty' zij

zou hebben geweigerd aanstonds gevolg
te geven aan een oproep tot verschij-

ning.
Intussen hadden zich de wildste geruch-

ten van het publiek meester gemaakt
en was de positie van Mej. Licher. die
- naar later gebleken is - niets heeft
gedaan dat ook maar enig verwijt zou
rechtvaardigen, onhoudbaar geworden.
De intussen naar Hollandia ontboden
bestuursambtenaar Van Rheenen moest
aan zijn hoog^tje chefs te Hollandia
verslag uitbrengen en op dinsdag 27 de-

cember heeft hij tegenover die chefs
moeten toegeven dat het bericht over
Mei Licher volkomen misplaatst was
en dat de gehele beschuldiging van el-
ke grond was ontbloot. Verder bleek
dat ook de beschuldigingen aan het
adres van de heren De Rijke en Van
Leer op niets war.en gebaseerd. De heer
Van Rheenen heeft er zijn spijt over
betuigd dat mede door toedoen van zijn
berichtgeving deze zaak de wereld in is
gekomen en meende een en ander te
moeten toeschrijven aan een misver-
stand over de betekenis van door hem
gebezigde woorden.
Daarmee was "de zaak" teruggebracht
tot zijn werkelijke proporties, n.l. tot
punt 0.
Terecht heeft de A.N.P. correspondent
te Hollandia dan ook aan zijn hoofd-
redactie o.a. geseind de indruk
te hebben dat de Advocaat-Generaal
van een mier een olifant heeft gemaakt
en de zaak tot ongekende proporties
heeft opgeblazen.
Is het verwonderlijk, aldus vragen wij
ons af, dat zeer vele lezers van Uw
blad, dië van bovenstaande feiten niet
op de hoogte zijn, een sterk verlangen
koesteren om de ware toedracht der
feiten te vernemen? En is het verwon-
derlijk dat de betrokken personen in
terechte verontwaardiging over de smet
die volkomen onverdiend op hun re-
putatie, thans herstel van aangedaan
onrecht zoeken?
Het is te hopen, geachte Hoofdredactie,
dat deze voor velen zo onaangename
kwestie zo spoedig mogelijk in verge-
telheid zal geraken.
U dankzeggend voor de plaatsruimte,
tekenen wij

hoogachtend,
Mevr. A.H. Terlaak-De Ceunink van

Capelle
D. Terlaak.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zaterdag 31 december 1960
Hollandia:
Pauluskapel 20.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil. Tehuis 19.00 uur Ds. K.A.
Schippers
Kloofkerk 22.00 uur Ds. H.G. Boswijk
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 20.00 uur Ds. W. Sirag
Senta.nl:
19.30 uur Ds. H.F. Kat

Zondag 1 januari 1961
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur Ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur Ds. Joh. Ka-
bel.
Kloofkerk 18.30 uur Ds. W. Sirag
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur Ds. A. Rigters
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. H.G. Bos-
wijk
Ifar:
0a.30 uur Ds. W. Sirag

NASCHRIFT
A. Het is enfgszins bevreemdend van de
geachte inzenders het verwijt te horen,
dat wij in onze voorlichtende taak te
kort zijn geschoten, nadat juist zij met
meer dan ééjn middel hebben getracht

(Vervolg op pag. 4.)



om ons de uitvoering van onze taak
geheel te beletten.

B. Van Mr. J.O. de Rijke die ons mee-
deelde, dat hij bij de formulering van
het bovenstaande ingezonden artikel as-
sistentie had verleend, vernamen wij',
dat hij de in dit artikel gegeven versie
van de feiten die zich te Asologoima
zouden hebben voorgedaan, als volko-
men zuiver beschouwt.
Mr. de Rijke voegde hieraan toe. dat
hij de indruk heeft, dat deze zaak tot
belachelijke proporties is opgeblazen,
doordat naar zijn mening het Parket
van de Procureur Generaal er belang
bij heeft, om in dit stadium van het
geschil rondom de affaire Gonsalvez, de
publieke opinie op zijn hand te krij-
gen. Daartoe moeten drie willekeurige
personen aan dat verlangen ten offer
vallen, aldus Mr. de Rijke.

C. Van de heer Van Rheenen vernemen
wij, dat hij tegenover zijn chefs en tij-

dens het verhoor door de magistraat
zijn oorspronkelijke verklaring hjeeft
gehandhteafd.

Red.

Korteberichten
NEW JERSEY — Een Nederlandse emi-
grant in de Verenigde Staten heeft zn
geluk te danken aar. het feit dat hij
hetNlopen op klompen zoals hij in Zee-
land was gewend ook in zn nieuwe
vaderland volhield. De Amerikanen
toonden zoveel interesse voor dit
schoeisel dat hij bijna noodgedwongen
een levendige handel hierin moest gaan
voeren. Twee garages en zijn kelder

heeft hij al in gebruik als bedrijfsruim-
te en binnenkort zal hij moeten uit-
zien naar grotere magazijnen voor het
opslaajii van zn pdpulaire handJels-
artikelen.
VERENIGDE STATEN — Twee Ame-
rikaanse luchtvaartmaatschappijen nl.
"Eastern Airlines" en "United Airlines"
hebber, ieder 40 Boeings 727 3-motorige
straalvliegtuigen besteld. Dit type vlieg-
tuig is bestemd voor de lange afstand
en kan ca. 100passagiers vervoeren. Het
toestel heeft drie straalmotoren die
achter aan de romp zijn bevestigd en
wel aan weerszijden van de romp en de
derde in de romp cnder het kielvlak,

De passagiers zullen in het vliegtuig
vrijwel geen enkel geluid van de straal-
motoren horen. De eerste Eoeing 727
zal eind 1963 worden afgeleverd. De
kruissnelheid is ongeveer 900 km. per
uur. Volbelast heeft het toestel niet
meer dan 1500 m. startbaan nodig en
is geschikt voor afstanden van 250 tot
2700 kilometer.
Met deze bestelling is een bedrag van
meer dan 350 miljoen dollar gemoeid.

Washington DC - In zijn laatste Kerst-
boodschap heeft president Eisenhower
de rassendiscriminatie in de Verenigde
Staten gehekeld.

Hollandia Film en PM-Sport ïi tan
zijn in verband met stockopname

Maandag 2 Januari 1961 GESLOTEN
Tennisvereniging "HOLLANDIA"

met ingang van 2 januari a.s. worden
de speeldagen als volgt gewijzigd:
a Maandag en donderdag
b Dinsdag en vrijdag
c Woensdag en Zaterdag.

"De Wigwam" serveert morgen: Lon-
tong Tjap Gomeh en satéj. Sluitings-
uur 02.00 uur.

no. 3368
Te koop gevfraagd: 2 eenpersoons bed-
den met kapok matrassen (in goede
staat) WIND, telf. 275 (Kantooruren)

no. 3371
JACHTCLUBLEDEN enveloppen liggen
gereed.

filmprogramma
REK THEATER

Morgenavond 31 december 1 voorstelling
om 20.60 uur.

CHINESE FILM
Zondag 1 Januari en maandag 2 januari

"JUKE BOX RHYTHM"
met Jo Morrow, Jack Jones en Brian
Donlevy.
M ■! IMI !!■ ■!« 1111 «■■ ■—«II ■!■ ■! !■ I«■—

ORIËNT THEATER
ÏlONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 30-12 en morgen 31-12
CÜRXJCU, BEAST OF THE AMAZON
in kleuren, met John Bromficld, Bever-
ly Carland en Torn Payne.
Een sensationele avonturenfilm in de
ondoordringbare gebiedenvan de Ama-
zone.
Hofl.-Binnen heden 30-12: "IBONGA-
DARNA"
Holl.-Binnen morgen 31-12: "HIER BIN
ICH HIER BLEIB ICH" met Catarina
Valante.

SELECTA heeft ontvangen:

Braadkippen, soepkippen en kalkoenen

in stukken a f 8,— per kg.

Fa. E.F. SIKMÜN

Maakt bekend in verband met stockopname

Zaterdag-middag 31 december a-s.
GESLOTEN te xïjn.

TOKO A.B.C.
Hollandia OranjelaJan

vanaf 30 december 1960
VERS VARKENSVLEES

verkrijgbaar
no. 3363

Philips, Erres, Hitachi
TRANSISTOR RADIO'S

f 135,—; f 185,—; f 196,—; f 254— en
hoger.
Drie maanden garantie, schrijf aan

VEKA — BIAK
Postbox 510

KERKDIENST HOLL-BINNEN

-—. ! : .
Langs deze weg wil ik hartelijk dank zeggen aan hen, die met zoveel

voortvarendheid hebben deelgenomen aan de opsporingsactie.
! P. ter Laag-

Hollandia, 29 dcc. 1960
__no- 3370

NIEUW " ' ' : ~«_;.__,
_

Ochtend- en middagjaponnen vanaf f 16,50
Vlette rokken en .blouses, 3/4 broeken, slacks en badpakken. Avond-
en visitetassen, meisjestassen. Dames- en herenbeurzen. Heren- en jongens-
vlinderdassen.

fijSlHil, witte Olifant.
no. 3338—

Zaterdagavond 31 januari s'avonds om
07.0» uur AVONDMIS
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