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OVERLEG IN WASHINGTON
In Washington heeft de Russische

ambassadeur Mensjikoff een onver-
wachts bezoek gebracht aan de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse Za-
ken, Herter. Het bezoek waarom de
Sovjet ambassadeur gevraagd had duur
de een half uur. Zowel het Amerikaan-
se ministerie van Buitenlandse Zaken
als de ambassadeur erkenden dat ge-
sproken werd over Laos, doch bijzon-
derheden werden niet gegeven.
Inmiddels heeft de regering van prins
Bhoen Oem bekend gemaakt, dat Rus-
sische strijdkrachten met de Vietna-
mese troepen samenwerken ter onder-
steuning van de Patet Lao rebellen. De

Laotische minister van Voorlichting
verklaarde, dat drie bataljons Russische
Vietminh en Patet Lao troepen- in het
gebied van Chieng Khuang opereren.
Hij verklaarde ook, dat een gehele di-
visie van Vietminh troepen de grens

;estoken om de 7 bataljons
aan 'te vullen die sinds nieuwjaarsdag
in Laos vertoeven.
PROPAGANDA

Deze berichten worden door verschil-
lende correspondenten onwaar-, ge-
noemd en zouden moeten dienen, om
de tegenslagen van de regeringstroe-
pen te maskeren, of om dë wereld te
alarmeren. Westerse waarnemers in
Laos geven toe dat er enkele Russische
technici in Laos werken, doch ontken-
non de aanwezigheid van een noemens-
waardige strijdmacht. In Londen ver-
klaarde een woordvoerder van de Brit-

n, dat zij niet over
bewijzen'beschikt: dal er Vietminh troe-
pen in Laos zijn.

Plannen voor luchtmachtbasisopLombok
Volgens Radio Indonesië heeft de

Indonesische regering plannen om een
luchtmachtbasis aan te leggen op het
eiland Lombok, op een afstand van
1200 mijl van Nederlands Nieuw Gui-
nea.

Opnieuw dagbladen in
Indonesie verboden

De Indonesische regering heeft een
socialistische krant en vier geassocieer-
de dagbladen verboden en daarmede de
laatste openlijke oppositie in Indone-,
sië de kop ingedrukt. Een woordvoer-
der van de regering verklaarde, dat
de. socialistische krant teveel artike-
len had geschreven die de slechte toe-
standen in Indonesië aan d.e kaak stel-
pten.

Amerika lever vliegtuigen aan Laos
Vliegtuigen en helicopters welkt* dooi-

de Verenigde Staten aan de regering
van Laos zijn geschonken, zijn dinsdag
in Vientiane gearriveerd. Tenminste 6
oefenvliegtuigen zullen- spoedig volgen.
Volgens een correspondent zijn de
vliegtuigen bewapend met machinege-
weren, terwijl zij kleine bommen kun-
nen vervoeren.
Een woordvoerder' van de Verenigde
Staten legde er de nadruk ep, dat de
levering van deze vliegtuigen geen
schending was van de overeenkomst van
Geneve van 1954 over Indo-China.
De correspondenten in Vientianemel-
den echter, dat daar gevreesd wordt,
dat de Amerikaanse schenkingen aan
de strijdkrachten van de Laotische re-
gering voor de Sovjet Unie aanleiding
zal zijn om de rebellen op dezelfde
wijze uit te rusten.

Ook Britse chef - staf
op reis

De chef-staf van de Britse strijd-
krachten, graaf Mountbatten zal vol-
gende maand een bezoek brengen aan
Australië, voor besprekingen met zijn
ambtgenoot in Canberra.
Daarna bezoekt hij nog Nieuw Zeeland,
Malakka, Hongkong, Singapore( en
Noord Borneo. om de plaatselijke pro-
blemen met de verschillende comman-
danten te bespreken. Graaf Mount-
batten begint, zijn rondreis op 10 fe-
bruari, zijn eerste bezoek geldt Aden.
Verder zal hij nog besprekingen voe-
ren met de Amerikaanse chef-staf in
het Pacific gebied te,Honolulu en zijn
Canadese collega in Ottawa.

INDONESISCHE TROEPEN
VOOR TRAINING NAAR

RUSLAND
De Indonesische minister van Defen-

sie en chef-staf van het leger, luitenant
generaal Nasution, heeft aangekondigd
dat Indonesische troepen in de Sovjet
Unie getraind zullen worden om daar
met de pas aangekochte wapens te le-
ren omgaan.
Nasution onthulde dit voor zijn ver-
trek uit New Delhi, welke plaats hij
bezocht op de terugreis van Moskou
naar Djakarta.

Of er onder de zwaro wapens die Jn-

donesië uit Rusland krijgt ook raket-
ten waren, wilde hij niet zeggen en ook
liet hij zich niet uit over de aard der
andere wapens. Wel verklaarde hij, dat
het oorlogstuig niet allemaal geschikt
was voor de Indonesische doeleinden,
en dat zijn land daarom zelf ook wa-
pens zou gaan fabriceren.

Australisch vlagvertoon
in zuid-Oost Azie

Het vlaggeschip van de Australische
Marine de "Melbourne" zal eind deze
maand uit Sydney vertrekken voor een
lange reis in Zuid Oost Aziatische wa-
teren- De Melbourne, een vliegdekschip,
zal meer dan 25.000 mijl afleggen ge-
durende haar jaarlijkse trip voor de
Gemenebest Strategische Reserve (Com-
monwealth Strategie Reserve) Het vlieg
dekschip zal een bezoek brengen aan
India, Pakistan, Ceylon, Singapore,
Hongkong, Manilla en Australisch
Nieuw Guinea. Tezamen met de tor-
pedobootjager "Voyager" en het fre-
gat "Quickmatch" zal het schip deel-
nemen aan twee internationale oefe-
ningen. ■
Australie, immigratieland

Canberra - De Australische minister
voor immigratie heeft gezegd, dat Aus-
tralië zowel als Nieuw Zeeland moeten
helpen, de wereld-bevolkingsaanwas op
te vangen-. ; ~- .:.
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Twee krijgsraden te veine te Hollandia
geinstalleerd

President Krijgsraad pleit voor integratie van militaire
rechtspraak in Nieuw Guinea

Dinsdagochtend om half elf verzamelden zich tal van militaire en burger-
lijke! autoriteitert in de longroom van de Marinekazerne te Hollandia ter ge-
legenheiö vam de installatie van. de Krijgsraden te velde voor de| Konink-
lijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht in Nederlands Nieuw Gui-
nea. Aanw-ezig' waren o.a. de Commandant van de strijdkrachten in Neder-
lands Nieuw Guintea, de schout bij nacht G.J. Platerink, de Gouverneur
Dr. PJ. Plaltteel en de Presdient van het Hof van Justitie, Mr. L.F. de!
Groot.

De Commandant van de Brigade Ne-
derlands Nieuw Guinea, de kolonel der
Infanterie W.D.H. Eekhout heette de
aanwezigen, mede namens de Comman-
dant van Commando Luchtverdediging
Nederlands Nieuw Guinea, de kolonel
der Luchtmacht W.A. Bedet, welkom,
waarna zij beide overgingen tot de
beëdiging van de. leden van de
beide krijgsraden.
De Krijgsraad te velde van de Konink-
lijke Landmacht is als volgt samenge-
steld:
President: Lt. Kol. der Infanterie, Jhr.
RH. Boreel.
Auditeur Militair: Majoor van de mi-
litair Juridische. Dienst, Mr. P.G, van
Lierop.
Leden: Lt. Kol. der Infanterie A.F. Ger-
rits en Maj. der Grenadiers G.H.H.
Schröder.
Secretaris: Res. Tweede Lt- der Infan-
terie, G.J. Garritsen.
De Krijgsraad te velde van de Konink-
lijke Luchtmacht heeft de volgende sa-
menstelling:
President: Lt. Kol, der Luchtmacht R.
Schaftlein.
Auditeur Militair: Maj. van de Militair
Juridische Dienst, Mr. P.G. van Lie-
rop.
Leden:. Luit. Kol. der Kon- Luchtmacht
F. Leenaerts, en Mr. J.H.G. Boekraad
(welke laatste tevens is benoemd tot
Jid van de eerstgenoemde krijgsraad).
Als secretaris treedt hier ook op de
Res- Tweede Lt. der Infanterie G.J. Gar
ritsen.

KRIJGSTUCHT
Na de beëdiging sprak de Kol. Eek-

hout een kort inleidend woord- Hij her-

innerde er aan, dat gewenning aan de
krijgstucht een noodzakelijke voorbe-
reiding vormde voor een doeta.%tige
taakvervulling van de strijdkrachten.
Een burger wordt nu eenmaal geen ge-
vechts- of frontsoldaat dan na eerst
soldaat'te zijn geweest in de kazerne,
op de vliegbasis en bij de oefeningen
te velde. De rechtspraak van de krijgs-
raden heeft dan ook ten doel, om door
een versteviging van de krijgstucht een
verhoogde bruikbaarheid van de krijgs-
macht te verkrijgen, aldus Kolonel Eek-
hout.

BUITENGEWONE ZITTING
Vervolgens kwamen de beide krijgs-

raden in buitengewone verenigde" zit-
ting bijeen onder voorzitterschap van
Overste Boreel, en nadat de Konink-
lijke besluiten tot instelling van de
beide krijgsraden en de daarbij beho-
rende beschikkingen waren voorgelezen
hield de Auditeur Militair een requisi-
toir, waarin hij de vraag stelde of aan
alle eisen die door de wet worden ge-
steld bij de installatie van de krijgsra-
den was voldaan en hij beantwoordde
deze vraag bevestigend.
Nadat de zitting van de beide krijgs-
raden enige tijd was geschorst, ver-
klaarden beide colleges zich bij mon-
de van Overste Boreel gereed om hun
werkzaamheden aan te vangen.

EéN KRIJGSRAAD OF DRIE?
De Overste\ Boreel wijdde daarna o.a.

een beschouwing aan de vraag, of het
bestaan vaut drie Krijgsraden in Nieuw
Guinea (er bestaat) reeds een voor de
Zeemacht) wiel gewenst was. Verdient
één Krijgsraad voor zee-, land- en
luchtmacht niet de voorkemr, zo vroeg

de Overste Boreel zich af.
De voordelen van een "interservice"

krijgsraad voor alle onderdelen van de
krijgsmadht achtte hij duidelijk: Er
zou een eenheid 'van opvatting over
de rechtsregels door bereikt worden, en
bij een strafoplegging zou men met
Óé'n maat meten.
Overste Boreel constateerde echter, da'
een geïntegreerde militaire rechtspraak
voor de krijgsmacht in Nederlands
Nieuw Guinea niet zonder wetswijzi-

ging tot stand zou kunnen komen, een
wetswijziging die hij overigens gewenst
achtte.
Hij releveerde enkele verschillen in de
rechtspleging tussen land- en lucht-
macht enerzijds en zeemacht ander-
zijds.
Bij de land- en luchtmacht kan een
burgerjurist als lid van de Krijgsraad

benoemd worden, hetgeen bij de zee-
macht niet mogelijk is.
Het is voorts nagenoeg onmogelijk om
onder de huidige omstandigheden een
gelijke rechtsbedeling voor de drie
krijgsmachtonderdelen in Nieuw Gui-
nea te bereiken, als gevolg van 't ont-
breken van één boven alle drie gestel-
de opperrechter. Als gevolg hiervan be-
staat bijvoorbeeld geen eenheid in op-
vatting over.de vraag, of het specifieke
begrip "tijd van Oorlog" in Nieuw Gui-
nea van kracht is of niet-

Uit de jurisprudentie blijkt, dat dit
begrip wel van klacht is voor land- ejn

luchtmacht maar ntiet voor de zee-
macht, en dit heeft verstrekkende ge-
volgen voor de rechtsbedeling: Verschil-
lende vergrijpen wiorden "in tijd van
oorlog" nu eenmaal anders gestraft dan
anders.

Ondanks deze moeilijkheden zag de
Overste Boreel de toekomst niet te
somber in. Het bestaande intensieve con
tact tussen de commandanten der drie
onderdelen van de krijgsmacht sluit
al te grote onbillijkheden uit, zo meen-
de hij.
Hij beëindigde zijn toespraak met het
uitspreken van zijn dank aan de Zee-
krijgsraad die tot op heden ook voor
Land- en Luchtmacht recht 'had ge-
sproken.
Na de opheffing der zitting bleven de
genodigden onder het genot van een
koele dronk enige tijd in de longroom
bijeen.

Radioprogramma
DONDERDAG 12 JANUARI 1961
Op 49,42 meter

20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Donderdagavondconcert
Concertgebouworkest olv. George Szell
met inleiding door Dr. Jos Wouters. Uit
gevoerd wordt de 9de Symfonie in c.
gr. van Fr. Schubert; 2109 uur Les
Compagnons de la Chanson; 21.25 uur
Concert voor clavecimbel en fluit door
Carl Dolmetsch en Joseph Saxby; 21.45
uur Protestantse avondoverdenking;
22.00 uur Potpourri van Weense liederen
met o.a. Leopoldine Lauth en Heinz
Roland; 22.13 uur Ken Griffin, ham-
mondorgel; 22.25 uur Los Espagnoles;
22.35 uur Carmen Cavallara, piano met
ritm. begeleiding; 22.50 uur Nieuws in
het kort; 23.00 uur Sluiting-

KORTE BERICHTEN
Atïanta Georgia - De universiteit van
Georgia brak met een traditie van 175
jaar rassenscheiding door het toelaten
van twee negerstudenten; een 18-jarig
meisje en een 19-jarige jongen.

Washington DC - President "elect" Ken
nedy voert drukke besprekingen met
experts op het gebied der sociale voor-
zieningen. Vooral de zorg voor ouden
van dagen heeft zijn aandacht. Zoals
bekend, valt er op dit gebied in Ame-
rika nog veel te doen.

Cape Canaveral Florida - De Ameri-
kaanse Marine lanceerde met succes
een verbeterde uitvoering van de Pola-
ris-raket. Het geleide projectiel legde
een afstand van 1600 mijl af boven
de Atlantische Oceaan.

Havana - Drie Amerikanen werden ver
oordeeld tot tien jaar gevangenisstraf
wegens spionage. De Cubaanse rege-
ring deporteerde een vierde man beho-
rend tot een groep die de activiteiten
van het Communistisch Chinese Pers
Agentschap zou hebben bespionneerd.

Londen - Engeland beschikt ovejr een
nieuw radarsysteem dat raketten ont-
dekt zodra ze gelanceerd zijn.
Met dit nieuwe systeem kan het ge-
hele Sovjet Russische gebied worden
verkend, hoewel het ver achter de ho-
rizon ligt. De uitlaatgassen van een
raket veranderen het echopatroon op
het radarscherm.



Toenadering tussen regering en oppositie
in Belgie

Eindevan wekenlange staking in zicht
De Belgische socialistische partij heeft zijn eis tot intrekking van de

"eenheidsWet" laten vallen. Dl) sj(:_eta___ generaal Luyken maakte! dat be-
kend, nadat enkele uren eerder de socialistische oud-premier Van Acker op
cnderhanaeiingen had aangedrongen om een einde te maken aan de crisis in
het land. Gisteravond hield hij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers
onverwachts een rede, waarin hij een belroep deed op de regering Eijskens

om de moeilijkheden samen op! te lossen-

' Van Acker erkende dat de regering
goed werk had gedaan bij het handha-
ven van de orde maar hij waarschuw-
de dal zij niet moesten speculeren op
een ineenstorten van het stakingsfront.
Hij diende een amendement in op een
onderdeel van het bezuinigingsplan.
Van Ackers rede wekte grote verbazing

en hij werd luide toegejuicht.
Minister president Eijskens antwoord-
de dat de regering bereid was het pro-
bleem te bespreken. Hij zei: „Wij moe-
ten openstaan voor een verzoening.

STAKING NEEMT AF
Deze ontspanning trad op, drie we-

ken nadat het Algemeen Belgisch Vak-
verbond met stakingen en betogingen
was begonnen tegen de eenheidswet.
De staking liep gisteren verder terug.
Zij overheerst. nu alleen nog in het
Luikse industriebekkeh en in het mid-
den en oosten van Henegouwen.
Het aantal sabotagedaden in de afge-
lopen 3 weken overschreed dinsdag de
1000. In Luik demonstreerden eergis-
teren voor het. eerst rechtse betogers
die bij socialisten de ruiten ingooiden.

BUITEN PARLEMENTAIR
Bij de Belgen broeide het Socialistische
verzet tegen de regering reeds lang, en
dan pleegt het tot uiting te komen op
buiten-parlementaire wijze. Dat is na
de oorlog (bijv. bij de koningskwestie,'
en later bij de schoolpolitiek) herhaalde
malen gebleken.
Ook nu weer namen de socialistische
vakbonden de leiding van ernstige sta-
kingen, die het hele economische leven
verlamden, langer dan de 24 uur, waar
van oorspronkelijk was gewaagd. De
oppositie keerde zich tegen de "een-
heidswet" van het katholiek-liberale
kabinet-Eijskens- Toen Kongo verloren
ging, drong de premier aan op bezui-
niging en versobering. Nu waren op tal
van gebieden in België administratief
achterlijke toestanden gehandhaafd. De
sociale verzekeringen werkten met gro-
te verliezen; de werklozenuitkeringen
kostten onevenredig veel; de belasting-

Cdministratie moest worden gemoderni-
aerd; er moest meer worden geïnves-

teerd voor nieuwe bedrijven. Kortom,
de regering wilde nu in _en slag alle
pijnlijke kwesties tegelijk oplossen. En
natuurlijk kwam dat neer op bezuini-
ging en hogere belastingen.

GRIEVEN
Toen herinnerden de socialisten er

aan — men vergete niet dat zij in de
oppositie drastisch spreken! — dat voor
de oorlog België "het paradijs der rij-
ken" werd genoemd, en dat volgens hen
aan dit feit nog steeds weinig was ver-
anderd. Daartegenover moet men er-
kennen, dat de Belgische arbeiders het

na de oorlog beter hebben gehad dan
b.v. in Nederland of Frankrijk, omdat
de verwoestingen geringer waren, het
handelsverkeer en het transport zich
zeer uitbreidden, de omvangrijke staal-
industrie en "de mijnen volop konden
verkopen tegen hoge prijzen, en Kongo
ook een bron was van inkomsten.
Geleidelijk is daarin echter verandering
gekomen. Die textielindustrie kon al
gauw moeilijk concurreren. De mijnen
moesten ten dele stilgelegd worden,1
omdat de olie de steenkool te zeer be-
concurreerde. Kongo ging verloren. En
toen d? beste tijden voorbij waren-,
bleek dat men in de jaren des over-
vloeds had nagelaten, het oude te mo-
derniseren, zich voor te bereiden op
feller concurrentie, en het staatsappa-
raat te saneren.
ONGELIJKE LASTEN

Toen echter premier Eijskens "er het
mes in wilde zetten" deinsde hij al even
zeer terug voor het aantasten van ge-
vestigde belangen- De Kolen-: en staal-
gemeenschap heeft geld beschikbaar ge-
steld voor het moderniseren of sluiten
van oude mijnen, die niet meer renda-
bel zijn. Het geld der Europese Gemeen
schap is echter gebruikt om winsten
te garanderen en slechts zeer ten dele
om het mijnwezen te saneren.
De hele structuur van het bedrijsfle-
ven in België is ouderwets, en daar
verandert weinig aan. Datzelfde moet
men zeggen van de diensten, die zich
met Kongo bezig hielden en daar bot-
sten tegen de Verenigde Naties (minis-
ter Wigny heeft Hammarskjoeld een
gek genoemd). Dit alles zou echter niet
zoveel beroering wekken. De agitatie
was een gevolg van het feit, dat de
regering een aantal taken wil afschui-
ven op de gemeenten, die dus haar be-
lastingen moeten verhogen en minder
voor sociale doeleinden zouden kunnen
doen. Het raadplegen van artsen bijv.

is duur in België, en op geneeskundig
gebied is de organisatie achter bij die
in vele andere Europese landen.
BELASTINGEN

De hoofdzaak voor de opposanten is
wel, dat er niets verandert aan de me-
thode om de produktie te verhogen in
bedrijven, die meer werkloze mijnwer-
kers moeten opnemen; en dat het be-
lastingsysteem niet verandert. Mensen
met hoge inkomens, die niet in loon-
dienst staan, betalen naar Nederlandse
maatstaven belachelijk weinig inkom-
stenbelasting. Alles wat te maken heeft
met eigen bedrijfjes, winkels, handel,
vrije beroepen (artsen, advocaten enz.)
ontsnapt voortdurend aan de fiscus.
Döar staat tegenover, dat meer dan
60%>- van"alle staatsinkomsten komen

uit indirecte belastingen, waaraan ie-
der per hoofd dus evenveel betaalt, al
naar zijn behoeften en verbruik, afge-
zien van zijn inkomen. Nu wordt dit
systeem weer doorkruist door allerlei
subsidies, toeslagen, kortingen enz. zon-
der dat vast staat, dat die dan wel de
armsten ten goede komen- Zie hier dus
de argumenten van de oppositie en de
vakbonden. Ol' zij de stakingsactie vol-
doende verklaren is nog een andere
kwestie. Waarschijnlijk doet de alge-
mene malaise mee: minder verkoop van
kolen tegen lager prijs; internationale
Kbngo-moeilijkheden; hier en daar wer
kelooshei.d. Men spreekt al van "!de
zieke man" in Brussel.

Regeringsschepen in
huurkoop

Het plan om de drie regeringssche-
pen. nl. de Groote Beer, Waterman en
Zuiderkruis onder te brengen in één
grote maatschappij heeft vaste vorm
gekregen met het passeren . van " de
stichtingsacte van de nieuwe scheep-
vaartmaatschappij, die de naam heeft
van "Transocean". Ze krijgt de 3 sche-
pen in huurkoop.
De Groote Beer, Waterman en Zuider-
kruis blijven varen voor emigranten
en repatriërenden. Daarnaast zullen de
schepen ook enkele reizen maken voor
studenten. De Groote Beer en de Wa-
terman worden op het ogenblik gemo-
derniseerd. Datzelfde gaat gebeuren
met het Zuiderkruis als het schip eind
volgende maand binnenkomt.

Nieuwtjes uit Nederland
Friesland - In de provincie Friesland
wordt reeds geschaatst: vooral in de
buurt van Leeuwarden is men al actief
op de lange en de korte baan

— De Nederlandse onderzeebootjagers
worden uitgerust met een .geheel nieuw
tvne tornedo lanceerbuizen. d;e be-
stemd _?|in voor de bestrijding van.
Vijandelijke onderzeeboten. De jager
"Utrecht" die binnenkort voor aflossing
naar Nederlands Nieuw Guinea zal ver-
trekken, is reeds uitgerust met deze
lanceerbuizen. De installatie is van Ne-
derlands fabrikaat. leder schip krijgt
8 van deze buizen. De korte torpedo's
zoeken zelf hun doel

Amsterdam - De Amsterdamse effec-
tenbeurs heeft een uitstekend jaar ach-
ter de rug. De omzetten van de aande-
len beliepen nominaal circa f 996 mil-
joen, vrijwel precies evenveel als in
'59, maar door 't veel hogere koerspeil in
werkelijkheid een waarde van miljar-
den meer betekenend. De omzetten van
de obligaties bereikten nominaal circa
f 916 miljoen, iets minder d_an verle-
den jaar.

Utrecht - Gedeputeerde Staten van U-
trecht tfdeft geprotesteerd tegen het
voornemen van de minister van Defen-
sie het luchtvaartterrein SoeSterberg
in zijn geheel aan te wijzen als mili-
tair vliegveld .Reden van dit protest
is de geluidshinder die omwonenden
ondervinden van de vele straaljagers
die van dit veld gebruik maken.



— Gedurende de eerste 9 maanden van
1960 werden in Nederland ruim 3 mil-
joen overnachtingen van buitenlandse
gasten in hotels geregistreerd. Ten op-
zichte van de overeenkomstige periode
van 1959 betekent dit een toeneming
van-386.000 overnachtingen of 15°/o. Het
sterkst was de stijging voor de bezoe-
kers uit Engeland en Schotland (89.000
of 23"/.), Zwitserland (19.000 of 23'Vo) en
Frankrijk (29.000 of 21*/.). Het aantal
overnachtingen van- gasten uit de Ver-
enigde Staten van Amerika namen toe
met 70.000 (20%>) en uit Duitsland met
86.000 ('_,.-*/"). Het aantal overnachtingen
van geallieerde militairen steeg met 15.
000 (15%>) vergeleken met de eerste 9
maanden vSn 1959.

— Om ernstige scheepsbranden. te be-
teugelen wordt in Nederland overwo-
gen overal langs de rivieren en kana-
len opslagplaatsen met schuimverwek-
kend bluspoeder aan te leggen- Blus-
boten zullen op bepaalde plaatsen wor-
den gestationeerd.

Eimdhoven - De DAF te Eindhoven
bouwt in opdracht van de Koninklijke
Landmacht een nieuw type gepantserd
verkenningsvoertuig dat oen cfub'.s|ele
besturing heeft en door middel van e?n
bijzondere koppeling even snel vooruit
als achteruit, kan rijden.

Toespraak
Er schijnt hier en daar verschil van

mening te bestaan over de vraag of
Mr. J.O. de Rijke zijn toespraak in het
gebeuw van het Veteranen Legioen zal
houden op 14. januari dan wel op 18
januari a.s.
Mr. De Rijke bevestigde ons heden per-
soonlijk, dat hij' zijn lezing zal houden
op woensdag 18 januari as.

WETENSCHAP
NAUWKEURIGE GEGEVENS OVER

AFSTANDEN OP AARDE
Volgens luitenant-generaal Emerson

C. Itscher, bevelhebber van het Ame-
rikaanse Corps der Genie, leveren de
kunstmanen ons niet alleen nauwkeuri-
ge gegevens over de vorm van de aar-
de, maar ook ten behoeve van de be-
paling van geografische afstanden en
de topografie. De miswijzing kon bij
afstandsmeting van 300 tot 30 meter
verkleind worden.
Met behulp van de Vanguard is men
in staat gesteld de coördinaten te be-
palen van verscheidene ver in de Stil-
le Oceaan gelegen eilanden, Waarbij
een bijzonder groot aantal afwijkingen
werd gëconstajtieerd, die gecorrigeerd
konden worden.
Volgens Itscher is het niet alleen mo-
gelijk gebleken met grotere nauwkeu-
righeid de plaats van afgelegen pun-
ten op de aardbol te bepalen, maar ook
werden belangrijke nieuwe gegevens
verkregen over de zwaartekracht op
aarde, een feit dat van de allergrootste
betekenis is voor de geleidingssyste-
men in intercontinentale projectielen-

BEKENDMAKING
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur maakt aan de inwoners van Hollandia
gekend, dat het Stadsplan Sentani ter nadere bestudering gedurende de
maand januari op het distriktskantoor te Sentani. ter inzage .zal liggen.
Hij die bezwaren eg. bemerkingen heeft tegen dit plan, wordt verzocht
het Hoofd van Plaatselijk Bestuur vcor 1 februari 1961, hiervan in ken-
nis te stellen.

BEKENDMAKING
Aan de inwoners van Hollandia wordt het volgende bekend gemaakt
Aangezien gebleken is, dat diverse personen ten tijde van het ter in-
zage liggen van de voorlopige Kiezerslijsten gedurende de maand okto-
ber 1960 door verblijf buitenlands of anderszins niet in de gelegenheid wa-
ren zich er van te overtuigen of hun naam al dan niet op bedoelde lijst
vóórkwam, worden deze in de gelegenheid, gesteld eventueel in aanmerking
te koihen alsnog op. de Kiezerslijst geplaatst te worden.
Belanghebbenden dienen zich daartoe persoonlijk tot uiterlijk 1 februari
1961 ten HPB-kantore te vervoegen.
-

DE DIKTE VAN DE AARDKORST
Zoals bekend werden in het geophy-

sisch jaar door een groot aantal landen
onderzoekingen verricht in het natuur-
wetenschappelijke- vlak. Zo werd door
een ploeg wetenschapsmensen seismi-
sche metingen gedaan in Zuid-Amerika
om de dikte van de aardkorst te be-
palen. Normaal is deze korst ongeveer
'6 km. dik, doch in Peru vond men bij
Toquepale een dikte van niet minder
dan 65 km en bij Chuquicamata in Chi-
li een dikte van 70 kfn. Bij Antofagasta
in Chili had de aardkorst tussen de
Andes en de grote trog in de Stille
Oceaan een dikte van ongeveer 23 km
gerekend vanaf de zeespiegel, dat wil
zeggen ongeveer 20 km. van af de zee-
bodem.
Uit deze metingen blijkt, dat vooral in
Zuid-Amerika de dikte van de aard-
korst aanmerkelijk afwijkt van nor-
maal. Dit betekent een interessant stu-
die-object.

NIEUW ANTIBIOTICUM
De geneeskunde heeft behoefte aan

een nieuwe penicilline Het gaat er om
een penicillineverbinding te krijgen die
met behoud van het therapeutische ef-
fect van- penicilline G, vrij zou zijn
van minder prettige eigenschappen als
bijvoorbeeld een onvoldoende weer-
stand tegen penicillinase, een stof. ge-
produceerd door penicillinc-resistente
stafylococcen, die de penicilline ont-
leedt.
Men is er kortgeleden in geslaagd een
synthetische penicilline te bereiden,
(BRL 1241, Celbenine). dat therapeu-
tisch goed werkzaam is en dit ook
blijft bij aanwending bij lijders aan
infectie die veroorzaakt worden door
tegen de normale penicilline resisten-
te stafylococcen.
Langzaam maar zeker schrijdt He we-
tenschap voort en voegde weer cpn
waardevol nieuw antibioticum aan het
arsenaal van voor de mens heilzame.
middelen toe.

PENTA — BUITENBOORDMOTOREN
PA-120 (B) U 21 S
ALLE ONDERDELEN, bougies etc. in
voorraad. JOHNSON ONDERDELEN
beperkt.

VEKA — BIAK Postbus 510

Boekhandel "GEBR. TERLAAK"

heeft ontvangen

AGENDA'S 1961

Te koop: eenpersoons hang- en legkast.
Te bezichtigen na vijven, bij fam. Mar-
tens, Jautefastr. Holl.-Binhen.

no. 3180
Te koop: Volkswagen pick-up, gekeurd
geweer. Marlin 222'- Inlichtingen telf.
Holl.-B. no. 40

no. 3180
In ■'■BE WlGWAM"hedenmiddag ook
loempia'-

no. 3182

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 12-1. en morgen 13-1 Uw-
favorietster Fred MacMurray, met Joan
Weldon en John li>ic;son in de Cine-
mascope en kleuren productie:

"DE DAG DER GEWELDENAARS"
Het was een dag van wraak, spanning
en dreiging. Het was inderdaad de
,der geweldenaars, in een stadje dat van
angst ineenkromp. Een uiterst boeiende
film, zich afspelend in een sfeer van
angst en onheil-
Sentani beden 12-1: 'TBONG ADAR-
NA" met Maria Delsol.
Holl.-Binnen morgen 13-1: "MISTE-
RIOS DE LA MAGGIA NEGRA" met
Carlos Ancira.
Hcll.~Eini.cn heden 12-1: "NAPOLEON"
met Michele Morgan.

(Vervolg van pag. 3)
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