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Waalse socialisten en Liberalenwillen
Belgisch staatsbestel ingrijpendwijzigen

Terwijl aan de stakingen in België gisteren na 33 dagen een einde is ge-
komen, schijnt het einde van de politieke moeilijkheden nog lang niet in
zicht. De Waalse Liberalen hebben nu evenals de Waalse Socialisten ingrij-
pende veranderingen gevraagd in het landsbestuur.

De Waalse Liberale partij heeft een
resolutie aangenomen waarin wordt ge-
zegd dat het noodzakelijk is dat in een
van de beide Kamers van het Belgische
parlement het Franssprekende' Wallo-
nië en het Nederlandssprekende Vlaan-
deren een gelijk aantal vertegenwoor-
digers hebben.
De Waalse Socialisten hebben een se-
naat voorgesteld die voor de helft uit
Walen en voor de andere helft uit Vla-
mingen bestaat.
EXTRA SCHADE

Het is een merkwaardig feit, dat de
wet die door premier Eyskens was be-
doeld om de economische gevolgen van
het verlies van Kongo op, te vangen,
geleid heeft tot acties die het land een
grote schade hebben berokkend.

Militaire hulp voor Loemoemba?
In Cairo heeft de Afro-Aziatische so-

lidaritcits-raad, waarin 32 landen zijn
vertegenwoordigd, een oproep gericht
tot vier van haar ledenlanden, om troe-
pen beschikbaar te stellen van de aan-
hangers van de afgezette premier Loe-
moemba in Stanleystad.
Het verzoek werd rechtstreeks gedaan
aan Indonesië, de VAR, Guinee en Ma-
rokko, die aangekondigd hebben hun
troepencontingenten die ter beschikking
staan, van de UNO in Kongo terug te
trekken.

De conferentie van de solidariteits-
raad heeft aan het eind van haar twee-
daagse besprekingen in Cairo aange-
kondigd dat zij een uit 13 landen be-
staand comitee zal vormen, dat mate-
riële hulp zal verschaffen aan de aan-
hangers van dè vroegere premier Loe-
moemba in Stanleystad. In dit comitee
zijn o.a. opgenomen: de Sovjet Unie en
Communistisch China.
In Kongo zelf zjijn de Marokkaanse
troepen teruggetrokken van het cen-
trum van Luena in de provincie Ka-
(lj_(nga. Volgens rapporten waren de
Marokkaanse troepen te midden van
strijdende Kafangese militairen en Ba-
luba-krijgers terecht gekomen. De Ma-
rokkaanse troepen hebben nog steods

De stakingen van de afgelopen weken
hebben drie doden en talrijke gewon-
den geëist. De financiële schade die het
land heeft geleden wordt geraamd op
rond 675 miljoen gulden.
De schadfe is echter lang niet uitslui-
tend van materiële aard.
De Belgische staat zelf schudt op zijn
grondvesten. Koning Boudewijn heeft
in de afgelopen dagen deputaties van
Waalse Socialisten ontvangen, die hem
hun wensen voor een Belgische federa-
tie bestaande uit oen Waals en pen
Vlaams deel kenbaar maakten. Nu
blijkt dat ook een groot deel van de
Liberalen in Wallonië een dergelijke
oplossing op prijs stellen.
In het verleden zijn het vaak de Vla-
mingen geweest, die zich tegen het Bel-
gische staatsverband keeirdien, omd^t
dat naar hun zin te Frans georiënteerd
was. Van de Vlamingen horen we nu
in dit opzicht echter niets. De Christe-
lijke Volkspartij van premier Eyskens
heeft vanouds zijn sterkste aanhang in
Vlaanderen.
TROEPEN WEER NAAR DUITSLAND

De Belgische troepen die uit West
Duitsland tijdens de staking tegen de
eenheidswet in België naar hun land
werden teruggeroepen zijn naar hun
standplaatsen in West Duitsland terug-
gekeerd.

de controle over de spoorlijn en het
aangrenzende vliegveld, terwijl de Ka-
tangese troepen en de Baluba-krijgers
elk de helft van de stad beheersen.
VREEMDELINGENLEGIOEN

In de laatste dagen zijn 300 vrijwil-
ligers in Elisabethstad aangekomen om
de Katangese strijdmacht te versterken.
Het zijn meest Duitsers, Italianen en
Fransen, die de plaatsen zullen bezet-
ten van naar huis terugkerende Bel-
gen.
Het schijnt dat ook kolonel Mobutu
buitenlandse officieren hééft aangetrok-
ken om de orde in zijn leger te her-
stellen.
Premier Tsjombe van Katanga zal een
ontmoeting hebben met de voorzitter
van de verzoeningscommissie der Ver-
enigde Naties.

Frankrijkwil het uuren in
Algerije tijdelijk staken

De Franse regering is bereid om cfe
vijandelijkheden in Algerije voor drie
weken op te schorten, indien de vol-
gende bijeenkomst met de rebellenlei-
ders succesvol is.
Dit is aangekondigd door de voorzit-
ter van de senaatscommissie voor Bui-
tenlandse Zaken, Schuman. Hij ver-
klaarde dat de regering spoedig con-
tact zal maken met de leiders van de
opstandelingenregering in Tunis. Indien
de ontmoeting bemoedigende resultaten
heeft, zal Frankrijk een drïeweekse
staakt het vuren afkondigen in Alge-
rije. Schuman verklaarde, dat in ge-
val van een aanval van de rebellen
het Franse leger tegenacties zou uit-
voeren, doch indien alles goed zou gaani
zouden gedurende de onderhandelingen
de vijandelijkheden gestaakt worden.
Donderdag a.s. word de leider van de
opstandelingenregering van Algerije
Ferhat Abbas als persoonlijke gast van
premier Tengkoe Abdoel Rahman van
Malakka in Kuala Lumpur verwacht.
Tengkoe Abdoel Rahman had geduren-
de zijn bezoek aan Frankrijk vorig jaar
speciale besprekingen met president
De Gaulle over Algerije. Malakka dat
hoofdzakelijk een Islamitische bevol-
king heeft, heeft duidelijk zijn sym-
pathie doen blijken voor de Algerijnse
rebellen.
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Ausiralische olie-maatschappij in TP NG volgt het voorbeeid van deNNGPM Helicopters naar huis gestuurdats gevolgvan „inkrimping”
In Port Moresby nemen de aanwijzin-

gen toe, dat de Australasian Oil Com-
Rany Pty Ltd die zich sinds 1953 in
Australisch Nieuw Guinea heeft bezig
gehouden met het zoeken naar ol_|e,
het voorbeeld van de NNGPM volgt
en bezig is in te krimpen.

Een van de eersten die hiervan de
gevolgen ondervond was de World Wide
Helicopter Service die hun drie SikorS-
ky F-58 helicopters uit het Lehi ge-
bied in Papua moesten teirug trekken.
Op 19 januari vlogen drie helicopters
een afscfieidsvlucht boven het hoofd
kantoor van de Australasian Oil Com-
pany in Badili, Port Moresby.
Verder werd het ondanks de gesloten-
heid van de oliemensen jegens de pers
bekend, dat tal van dure installaties diebij het zoeken naar olie waren ge-
bruikt als scrap n;aar Australe zijn
verkocht.

Naar in Port Moresby wordt verno-
men is het zo goed als zeker, dat deAustraliasian Oil Company drastisch. sa

zal gaan inkrimpen, al is het nog niet
zeker tot welk niveau. De nieuwsgierig-
heid naajr de toekomstige $ang van
zaken bij de olie in Australisch Nieuw
Guinea is groot, maar de meest gehoor-
de reactie van oliemensen op vragen
wat er gaat gebeuren is "no comment".
Dezer dagen keerde de heer R.L.
Greenham, general fields manager van
de Alustralia'sian Oil Company terug
uit Londen waar hij een conferentie
hiad bijgewoond van de in Londen ge-
vestigde "Oil Search" combinatie.
Uit betrouwbare bron werd vernomen
dat hij opdracht had om de liquidatie
van de olie-exploratiewerkzaamheden
te leiden, hetgeen de heer Greenham
zelf echter niet wilde bevestigen. Vol-
gens hem wist niemand nog wat er ging
gebeuren.

Korte berichten
(Binnenland)

Als onderafdelingshoofd van Asmattreedt nu op de Controleur, Mr. J.W.
Kroon, de eerste ex-administratieve
ambtenaar die na 't voltooien van zijn

rechtenstudie in Nederland naar Nederi
lands Nieuw Guinea is teruggekeerd.

Ten behoeve van de oostelijke ver-lenging van het vliegveld Mofemer in
Biak zijn op het ogenblik de nodige
dwarsprofielen voor de landingsbaan
uitgezet tot een totale lengte van ruim
800 meter. De werkzaamheden hieraan
zijn nu gevorderd tot de voormalige weg
Bosnik-Biak. Het verkeer voor 3iak
was reeds omstreeks een half jaar ge-
leden geheel langs de noordzijde van
het vliegveld omgelegd.

Radioprogramma
DINSDAG 24 JANUARI 1961
Op 49,42 melo.

20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting 20.15 uur Muziek op verzoek, 21.00
uur Intermezzo Joop de Knegt, zang,
21.05 uur Theaterorkesten olv. Gerard
van Krevelen mmv. Herman Emmink,
zang, 21.30 uur Artistieke notities, bij-
gehouden door Henk de By en Pim
van Maanen, 21.36 uur Intermezzo: Pro
Musicakoor olv. Lex Karsemeyer, 21.45
uur Uw lievelingsmelodie, gepresen-
teerd door Henk de By, 22.00 uur Bat-
tle of the big Bands, 22.30 uur Licht
klassiek. Sinfonia Concertante (Mozart)
aanvullend: Cor de Groot, piano. 23.M
uur Sluiting.

Nieuws uit Sorong
BEZOEK LT-ADMIRAAL PRÖPPER

De Voorzitter van het Comité van
Verenigde Chefs van Staven, Lt-Admi-
raal H.G.L. Pröpper, bezocht op zijn
rondreis, door Nieuw Guinea ook So-
rong.
In de morgen van de 19e januari arri-
veerde hij per "Amsterdam", waarna
onmiddellijk het gebruikelijke program-
ma van protocollaire bezoeken werd af-
gewerkt. In de Infanterie-kazerne re-
cipieerde 's avonds de Bataljons Com-
mandant Lt. Kol. L.Ch.G.F. Onvlee ter
ere van het bezoek. Hier waren tevens
aanwezig de in het gezelschap van de
Lt.-Admiraal mede aangekomen Com-
mandant Strijdkrachten Nieuw Guinea
SchUut-bij-Nacht G.J. Pïaterink, als-
mede de K.L.-Commandant Kol. W.D.H.
Eekhout. Wij zagen verder ook de toe-
vallig juist in Sorong. vertoevende oud-
Voorzitter van het Christelijk Nationaal
Vakverbond, de heer Ruppert, thans lid
van de Raad van Stajre en Mr. J. Win-
ter secretaris van de Bond van Chr.
Mil. Tehuizen. Door het gebruikelijke
patroon van alle recepties-, een praatje
een drankje en een hapje - werd tot
verrassing van de genodigden, een tap-
toe gegeven, die zeer in de smaak viel.
De K.L.-drumband onder leiding van
Sgt. H.M. Hogendam, deed het dan ook
weer bijzonder. De 20e januari was ge-
vuld met een bezoek aan het Militair
Tehuis, een school, de leprozerie, een
lunch bij Dr. H.H. Brons, Algemeen
Vertegenwoordiger van de NNGPM, en
een rondvlucht boven Sorong en omge-
ving. Zaterdagmorgen 21 januari ver-
liet het hoge gezelschap per vliegtuig
Sorong met bestemming Manokwari.

Op maandag 30 januari a.s. zal een al-
gemene ledenvergadering van de So-
ciëteit „De Vogelkop" te Sorong gehou-
den worden. De hoofdschotel op 'deze
vergadering wordt gevormd door de
bestuurs- en ballotageverkiezing, nodig

geworden door het tussentijds vertrek
van vele huidige bestuursleden. Voor
do voor/.itterszetel van het bestuur
wordt _. plaats van Mr. H.P.Jongbloed,
die aftreedt en niet herkiesbaar is.door
het bestuur de heer M.P.Delhez voorge-
steld. Voor de eveneens aftredende en
niet herkiesbare bestuursleden A.
Stöpler en O- van der .Mey stelt het be-
stuur voor de heren A.J. Klarenberg en
H. van der Linden. Voorts treden de
volgende bestuursleden af; J.J.Reintjes
(penningmeester), Mevr. M.L.C. Jong-
bloed-van Rooy- Deze bestuursleden
stellen zich echter allen herkiesbaar.
Ook de leden der ballotage-commissie,
t.w. de heren Th.B.Koeleman, F.Hassel-
man en J.J.Nortier treden af.doch zijn
onmiddellijk herkiesbaar.
Tot 23 januari a.s- hebben de gewone
leden het recht andere candidaten te
stellen.

„TOCH” weer succes
De TOneel Club Hollandia (afgekort:

TOCH), een informele groepering van
toneel-amateurs (zonder statuten of ge-
schreven reglementen) bracht zaterdag-
avond in een geheel uitverkochte MU-
LO-zaal de eerste voorstelling van "De
nacht van 16 januari".
Dit stuk was aangekondigd als een
thriller en het zorgde ongetwijfeld voor
de nodige spanning, rriaar het werd
vooral een succes, doordat het publiek
in hoge mate bij het spel werd be-
trokken.
Stel U voor: Ergens in New Vork is
in de nacht van de 16e januari een
moord gepleegd en een zekere juffrouw
Karen Audre wordt verdacht die moord
op haar geweten te hebben.
De toeschouwer is nu getuige van de
rechtsziting, die aan deze zaak wordt
gewijd: er is verdachte, een rechter,
een verdediger en een openbare aan-
klager, getuigen etc. en er is ook een
jury. In die jury nemen zitting een
aantal personen uit het publiek, die de
inhoud van het stuk niet kennen en die
zich aan de hand van de tijdens de
zitting afgelegde verklaringen en over-
gelegde bewijsstukken een oordeel moe-
ten vormen van de schuld of de on-
schuld van de verdachte; een zeer
moeilijke opgave.
Uit de aard der zaak bestond het stuk
bijna uitsluitend uit dialogen, die voor-
al gedragen werden door de openbare
aanklager en de verdediger, respectie-
velijk de heren Dijxhoorn en Anceaux.
Vooral Dijxhoorn trad op met een a-
gressiviteit en een flair een openbare
aanklager waardig.
Van de getuigen kregen enkelen een
"open doekje" en terecht. We noemen
Mevr. Hutchins (Mej. Smit), Magd|a
Swenson (Mevr. Wiebols), en Roberta
Rensselaar (Mevr. Vermeulen, terwijl
de gangster Larry Regan (R. den Haan)

inderdaad een "gangster" was.
De regie berustte bij mevrouw Steens-
ma.
Na afloop dankte het publiek de spe-
lers met een hartelijk applaus.
De tweede voorstelling is hedenavond
eveneens in de MULO-zaal.



Korte berichten
(Binnenland)

In Hollandia is de vorming van de
Financiële. Raad van de Evangelisch
Christelijke Kerk tot stand gekomen,
welke Raad de Financiële belangen van
de ECK zal gaan behartigen. De heer
T. Rademaker is voorzitter, de heer
J.M. Sorentau, Iste secretaris, Mr. P.D.
Winsemius 2e secretaris.- Leden van de
Raad zijn de heren L.R. Tiwow en J.
Hijpon en T. van Weelie, terwijl Ds. A.
Rigters en Ds. S. Liborang adviseurs
zijn.

In het dorp Siabes, in het binnen-
iand van Biak gelegen aan de nieuwe
weg van Biakstad naar de Noordkust,
heeft de landbouwvoorlichtingsdienst
van de residentie . Geelvinkbaai, bij
wijze van proef, 600, rubberplajntjes
aan de bevolking uitgereikt. Deze jon-
ge plantjes maken deel uit van een
zending van 6000 rubberboompjes, die
op verschillende plaatsen op het eiland
zullen worden uitgezet. Het betreft
hier een proef, die wordt genomen in
het kader van. de streekontwikkeling
Biak. Dit eerste begin is bedoeld om
uit te maken, hoe rubber op Biak zal
aanslaan. Een nadere uitwerking zal
men alleen bij gunstige resultaten mo-
gen verwachten.

Het gouvernement heeft goedgekeurd
een Gemengde Vervolgschool te Kepi
te openen. Vorige maand is de R.K.
Missie gestart met de eerste klas van
een 3-jarige GVVS aldaar. De voor-
school te Kepi zal, evenals dit reeds
met de voorscholen te Merauke, Ko-
konao en Mindiptana het geval is ge-
weest, wolden opgeheven. De laatste
klas van deze voorschool zal het vol-
gend jaar haar lessen beëindigen.

De Rooms Katholieke Missie heeft
twee nieuwe missiestatiën geopend, een
te Nabire aan de Geelvinkbaai, waar
de paterpiloot Verheyen zich gevestigd
heeft en een in de Hagavallei waar
Pater Houdijk zich vestigde.
Vanuit Nabire zal pater-piloot Ver-
heyen de verbindingen onderhouden
met de Wisselmeren en de Vogelkop.
De Hagavallei ligt ten zuiden van de
Centrale Bergketen. In deze vallei
heeft zich tot nu toe geen bestuur ge-
vest..

Met de KPM arriveerde te Merauke
een zogenaamd Mappi-bootje, dat te
Agats zal worden gestationeerd. Het
bootje werd vorig jaar door de Dienst
van Gezondheidszorg van de NNGPM
overgenomen. De mantriverpleger in
Agats, die veel met het bootje zal moe-
ten tourneren, heeft voorgesteld het
vaartuig de naam "Fleming" te geven.
Dr. Fleming is zoals bekend, de man,
wiens onderzoekingen hebben geleid tot
de toepassing van peniciline in de ge-
neeskunde.

Ingezonden

Geachte Redactie.
Beïeefd vraagt ondergetekende om.

een klein plaatsje in Üw dagblad, in
dte hoop hiermede de lezers van Uw
blad te kunnen overtuigen, niet direct
conclusies te trekken, over iets waar
wij persoonlijk niet getuige bij zijn ge-
weest; men voorkomt hierdoor perso-
nen in een kwaad daglicht te stellen
en indirect de naam van onze Konink-
lijke Marine door het slijk te sleuren.
Ook ondergetekende is niet bij het on-
geluk te Biak aanwezig geweest, hij
heeft over het gebeurde niet de bestuur-
der van de Marine-truck intens mede-
geleefd en het gebeurde bij zichzelf ge-
reconstrueerd, dat was niet zo moei-
lijk.

De eerste berichten over bedoeld onge-
luk melden dat bedoelde truck snel had
gereden en slecht werkende remmen
had. De bestuurder van bedoelde truck
kon dus direct na het ongeluk zijn
wagen niet tot stilstand brengen, deze
wagen is dus met zijn 14 inzittenden
een eind doorgereden. Na tot stilstand
gekomen te zijn is de bestuurder uitge-
stapt en naar de plaats van het onge-
luk gelopen, heeft ter plaatse gezien
wat er door de aanrijding met het kind
gebeurt is en geprobeerd naar de dichts
bijzijnde politiepost te ga_n.
Dit laatste is hem niet gelukt, want
hij is nagenoeg op de plaats van het
ongeluk op een wrede manier aan zijn
eind gekomen.
Dit alles heeft zich in korte tijd afge-
speeld, de 14 marinemannen zaten in
de truck, zij waren een tamelijk eind
van de plaats van het ongeluk vandaan

en zij hebben van te voren niet kun-
nen voorzien dat dit zou gebeuren.
Het wil er bij ondergetekende, die zelf
20 jaren in het leger gediend heeft niet
in, dat 14 man, allen behorend tot een
gevechtsapparaat, zo maar een mede-
kameraad, al was het dan ook een bur-
ger, zonder meer rustig hebben latem
vermoorden.
Evenzo als 't in 't leger is, evenzo wordt
bij de Koninklijke Marine en Mariniers
-niét alleen de krijgstucht aan de man
bijgebracht, maar ook kameraadschap
saafmhoriigheidsgevoel en plichtsbesef,
dit zijn eigenschappen die iedere mili-
tair tot sieraad strekken. Dat deze 14
man toen niet hebben kunnen helpen,
moet zijn reden gehad hebben, daar-
om, laat ons niet direct misschien fou-
tieve conclusies trekken en deze Ma-
rine mensen rokken aanmeten, want
velen krijgen hierdoor de mening, het
klopt bij onze Marine niet.
Zijn deze 14 man toch in hun plichts-
besef tekort geschoten, dan zal het voor
hen straks slecht uit gaan zien, want
de krijgsraad laat hierin niet met zich
spotten.
Voorwat betreft rokken, houdt de vrou-
wen in ere. want daar hebben wij in
dit land nog te weinig van en wat ds
branie van de vrouw betreft, denken
wij terug aan de Japanse bezettingstijd
waar deze krompoot het al te vaak
uitkraaide: "Een vrouw is 100 Horio's
te erg."

Laat ons ingezetenen van dit land er
voor waken dat op de naam van ons
handje vol Land-, Zee-, en Luchtmacht
geen smet kome.

U dankend voor de plaatsruimte,

H. v_n Dijk

SPORT IN HET KORT

— Een ploeg van de Amsterdamse da-
meszwemvereniging ADZ heeft in
Frankfurt (Duitsland) enkele successen
geboekt op een toernooi' dat werd ge-
organiseerd ter gelegenheid van het
30-jarig bestaan van de Frajpkfurtse
club DSV.
ADZ won de 100 meter schoolslag, de
100 meter rugslag en de vier maal 100
meter vrije slag estafette.
— In de wintercompetitie waterpolo-
heren in Nederland heeft GZC (Gouda)
zich nu wel van het kampioenschap
verzekerd door een overwinning van
11—0 op "Het IJ" II (Amsterdam).
— In de wintercompetitie waterpolo-
dames Nederland is het zevental van de
Robben ongeslagen kampioen geworden
van afdeling 3. De Robben wonnen
met 6—l van Nereus (Zaandijk)...

— Moulijn, die niet meer linksbuiten
wilde spelen in het elftal van Feye-
noord speelt toch weer op die plaats,
maar als amateur.
Hij liet zijn club weten dat hij het
elftal aan het eind van het seisoen niet
in de steek wilde laten, maar dat hij
geen cent voor zijn spel wilde hebben.
Feyenoord trainer Sabotka verklaarde
zoiets nog nooit meegemaakt te heb-
ben. Feyenoord is een club van beroeps-

voetballers die zeer h_ge bedragen aan
zijn spelers betaalt.

— Armin Hary, de bekende Olympische
kampioen op de 100 meter is door de
Duitse Atletiekbond voor een jaar ge-
schorst.
Aanleiding daartoe was de beschuldi-
ging aan het adres van Hary, dat hij
door zijn verklaringen in een geillus-
treerd tijdschrift schade had toege-
bracht aan de Duitse atletiek, en dat
hij bovendien valse kosten-declarati^s
bij de Bond had ingediend.
De Duitse sprinter beriep zich op het
gewoonterecht. "Als men mij om deze
dingen wil schorsen, zo zei hij, dan kan
men dat ook doen met een hele serie
internationale athleten.

— Op 11 januari zijn te Hamar (Noor-
wegen) de Nederlandse schaatstitels
verreden. Op de 500 meter won Henk
van der Grift in 44.6 seconden. Arie
van der Zee werd eerste op de 3000
meter in 5 min. 3,3 sec. De wedstrij-
den dienden als selectie voor de af-
vaardiging van Nederland naar de Eu-
ropese kampioenschappen. Aan de trai-
ning in Hamar namen 17 Nederlanders
deel.

(Vervolg op pag. 4.)



— De Franse commissaris voor sport
en jeugdzaken heeft bekend gemaakt,
dat volgens een ministeriele beschikking
vijf svaorten sportmanifestaties zullen
worden vrijgesteld van het betalen van
vermakelijkheidsbelasting. Het betreft
athïetiek, zwemmen, ijöeien, gymnas-
tiek en schermen. Men hoopt binnen-
kort nog andere takken van sport aan
deze lijst te kunnen toevoegen.

NATURALISATIES
Onderstaande inwoners . van Hollan-

dia werden onlangs tot Nederlander ge-
naturaliseerd:
D. Soedira, employd Nederlandse Han-
del Maatschappij.
G. Zondervan, opzichter R.W.D.
B.H. Sahetapy, kraandrijver.
J.M.G. van der Zaiemsz, handelaar.

Op een wetsontwerp ter verlening
van naturalisatie werd geplaatst W.G.
Ch. Schadt, chauffeur.

„SLECHT VOORBELD”
Onder de kop "Slecht voorbeeld"

schreef het Vrije Volk op 14 januari j.1.:
"De eerste verkiezingen van Nieuw

Guinea zijn aan de gang. Uit vele dis-
tricten komen berichten over grote op-
komst van de Papoea-kiezers die aller-
wegen van hun belangstelling blijk ge-
ven.
Be belangstelling van de Europese kie-
zers echter is opvallend gering. In het
district Biak-Stad heeft niet meer dan
15% van de ingeschreven Europese kie-
zers zijn stem uitgebracht.
Dit is een betreurenswaardig verschijn-
sel. Als de Europese, de Nederlandse
kiezers van Nieuw Guinea het belang-
rijkste demökrati^che recht njïet se-
rieus nemen, welk voorbeeld geven zij
dan aan een bevolking die er voor het
eerst mee kennis maakt?

AFD. REHABILITATIE INDISCHE
OORLOGSSLACHTOFFERS

OPGEHEVEN
Naar blijkt uit een bekendmaking van

het Ministerie van Buitenlandse Zaken
is de afdeling Rehabilitatie Indische
Oorlogsslachtoffers in verband met het
aflopen der werkzaamheden, per 31 de.
cember 1960 opgeheven.
De op genoemde datum aanwezige nog
niet afgehandelde gevallen zullen door
de Directie Overgangszaken Indonesië
van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken worden afgewikkeld, zonder dat
daartoe nieuwe aanmeldingen nodig
zün of navraag behoeft te worden ge-
daan.

ARBEIDER IN HET RUIM VAN
SCHIP GESTORT

Gisteravond tussen half acht en acht
uur is een autochtone arbeider Van een
ladder in het ruim van het M.S. Kari-
moe 'gestort, welk schip momenteel in
de haven van Hollandia ligt.
Hij werd met een schedelbasisfractuur
in het ziekenhuis opgenomen. Het on-
geluk werd waarschijnlijk veroorzaakt
door het feit dat de ladder düe ïn het
ruim stond glad was geworden door de
regen.

Ingezonden
Geachte Redactie,
Met grote blijdschap vernemen wij,

dat Mr. De Rijke, zich candidaat heeft
gesteld voor de Nieuw Guinea Raad.
Mr. De Rijke geniet het vertrouwen
van autochtonen en niet-autochtonen,
is op Nieuw Guinea bekend en heeft
getoond te durven opkomen voor de
belangen van alle bevolkingsgroepen.
Wij vertrouwen, dat als Mr. De Rijke
in' de Nieuw Guinea Raad komt, er
volledige samenwerking zal bestaan
tpssen de verschillende mensen en groe
pen in dit land. Mr. De Rijke zal de
man zijn, die de angst van de blijver
kan wegnemen, waardoor de blijver
zijn energie zal kunnen ontplooien voor
de opbouw en tot heil van dit Nieuw
Guinea-land.
U dankend voor de plaatsruimte,

L. Tomasouw.

U ook bedankt. We maken van de ge-
legenheid gebruik om onze lezers mede
te delen, dat wij met ingang van he-
den geen ingezonden artikelen meer
plaatsen, die zich beperken tot aan-
hankelijkheids-betuigingen van de in-
zender jegens één der candidaten voor
de Ni^uw Guinea Raad. Onze kolom-
men zullen wel open staan voor dis-
cussies over de door de candidaten in-
genomen standpunten.

Red.

Nieutjes uit Nederland

Kerkrade - Vijftig qnderwijzers uit
Kcrkrade zijn zelf wee* teruggekeerd
in de schoolbanken.. Zij krijgen ver-
keersonderwijs van twee hoofdinspec-
teurs. Na het behalen van het diplo,-
ma mogen zij op hun beurt verkeers-
lessen geven op de scholen.— De eerste van de op het aanmun-
tingsprogramma staande 30 miljoen
nieuwe zilveren rijksdaalders zijn in
Nederland in omloop gebracht. Hoor
do verschijning van deze in verge-
lijking met de oude munt kleinere en
lichtere rijksdaalder is de vernieuwing
van het Nederlandse muntstelsel na de
Tweede Wereldoorlog voltooid.

Friesland - In een thermogenische fa-
briek te Suameer bij Bergum in Fries-
land heeft zich een ernstige ontplof-
fing voorgedaan, waardoor een arbei-
der het leven verloor en vier anderen
ernstig werden gewond.

Schiphol - Schiphol heeft de primeur
voor Nederland voor het gebruik van
parkeermeters. In totaal zullen op het
parkeerterrein voor het luchthavenge-
bouw 70 van deze meters, die f 400,—per stuk kosten worden geplaatst. De
meters geven 30 minuteia parkeertijd
voor f 0,10 met een maximum van 2
uur (voor f 0.40).

Maastricht - De stuw Borgharen in de
Maas nabij Maastricht wordt versperd
door een sleepboot en een rijnaak die
op de stuw zijn geslagen.

De Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V.
vraagt een

GERODTiWEERDE TYPISTE
benevens een andere|l Acl__r__rai__tr»Biti«_i%f

__- B___p___c___* j

Het Geneeskundig Laboratorium heeft
steeds dringend behoefte aan oud-
krantenpapier van groot formaat. Wie
hierin kan voorzien wordt vriendelijk
verzocht Ifar 46 te bellen, waarna voor "
afhalen wordt zorg gedragen.

no. 3519

Acquisitie van advertenties voor het
Pasar Malam-programma is in handen
van J.J. FLIPPO, Restaurant "De Glo-
rie". Hollandia-Binnen tel. 158.

no. 3517

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 24-1 en woensdag 25-1
de film

"THESE WILDER YEARS"

met James Gagney en Barbara Stan-
wyck.
Een film uit de Teenagers-geschiedenis.
Een zeer interessant Teenager-drama.

Heden in REK.

REK Holl.-Binnen heden de film:
"HARIMAU CHAMPA"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 24-1 en morgen 25-1

"WELLS FARGO"

met Joel Mcßea, Frances Dcc en Bob
Burns.
Daverende actie, ontroerend spel, grote
tragiek en uitbundige vrolijkheid, ge-
mengd tot een grootse film door de

omde regisseur Frank Lloyd. De
moed en dapperheid van de pioniers
op buitengewone wijze verfilmd.
Verwacht: 'T WANT TO LIVE", "AN-
NA LUCASTA", "SEPARATE TABLES"
Sentani heden 24-1: "SANTIAGO" met
Alan Ladd.

Holl.-Binnen morgen 25-1: "SANTIA-
GO" met Rosanna Podesta.

(Vervolg van pag. 3)
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