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NIEUW TIJDPERK

Het feit dat de verkiezingscampagne
te Hollandia de afgelopen dagen nogal
stekelige vormen heeft aangenomen,
mag ons er niet van weerhouden om
even stil te staan bij de historische be-
tekenis van de verkiezing die morgen
een aanvang neemt.

Er wordt in de komende week een
nieuw tijdperk ingeluid, in ieder geval
wat de binnenlandse situatie betreft,
maar naar door velen wordt gehoopt
en verwacht, ook wat de internationale
status van Nederlands Nieuw Guinea
aangaat.

De ogen van de wereld zijn op Ne-
derlands Nieuw Guinea gericht en dat
alleen al legt ons de plicht op, om
van deze verkiezingen een succes te
maken. Dit kan in de eerste plaats,
als allen gebruik maken van het
belangrijkste democratiesche recht dat
ons nu is toegekend. Een grote opkomst
van de kiezers zal vele waarnemers er
van overtuigen, dat de zo snel doorge-
voerde democratisering in Nederlands
Nieuw Guinea in eerste instantie al-
thans, niet op de maatschappelijke om-
standigheden vooruit loopt.

Men kan er over twisten, of de verkie-
zingscampgne. zoals die tot nu toe in
Hollandia is gevoerd al een succes is
geworden. Vele tegenstellingen zijn ge-
activeerd en gezien het kleinsteedse ka-
rakter van de Hollandiase samenleving
speelt het persoonlijke element een be-
langrijke rol. Wij zijn echter van me-
ning, dat het feit dat er om de ene ze-
tel van Hollandia-stad - "gevochten"
wordt, als een gunstig teken moet wor-
den beschouwd. Een verkiezing zonder
stijd is iets onwezenlijks.

En laat men nu niet denken, dat het al-
leen de Europeanen zijn die in deze
strijd een rol spelen. In de meeste dis-
tricten van Nieuw Guinea is de ver-
kiezing een volkomen autochtone zaak
en zelfs in de twee districten waar een
Europeaan kans maakt om verkozen te
werden, zijn het de autochtone stem-
men die van doorslaggevende betekenis
zijn. Om de autochtone kiezers van Hol-
landia attent te maken op de invloed
waarover zij beschikken, komt in dif-
blad een in het Maleis gesteld artikel
voor, waarin een overzicht wordt ge-
geven van de stemmen-verhouding in
de hoofdstad.

In dit artikel komt ook een advies voor
met betrekking tot de belangen die op
het spel staan. We bevelen geen candi-
daat aan. Men zei echter doordrongen
van de noodzaak, dat de man die rtr*k,R
Hollandia in de Nieuw. Guinea Raad
gaat vertegenwoordigen een betrouw-
baar persoon moet zijn.

Hammarskioeldlaat zich niet
wegjagen

De secretaris-generaal der Verenigde
Na/I^s, Hammarskj/jeld he£ft zonder
meer geweigerd aan de Russische eis
om ontslag te nemen, gevolg te geven.
In antwoord op de aanval van de Sov-
jet afgevaardigde Zorin in de Veilïg-
he>":ïwaad zei Hammarskjoeld dat hij
het recht niet had om ontslag te nemen.
Als hij zou heengaan, zo zei de Sk-
ck-etaris Generaal, zou hij de Verenig-
de Naties aan versnippering bloot stel-
len. Hij zei dat zijn verantwoordelijk-
heid tegenover de lcdenlanden, voor wie
de Verenigde Naties van groot belang
was, alle verdere overwegingen te niet
deed

Do Sovjet-Unie die zijn ontslag eist
heeft volgens Hammarskjoeld zelf een
situatie geschapen die hem onmogelijk
maakt om ontslag te nemen, tenzij dit
eveneens de wens zou zijn van andere
loden-landen.
Dag Hammarskjoeld zei: „De beslissing
ligt hier alleen in handen van hen na-
mens wie de Sovjet-Unie beweert te
spreken, maar van wiè ik niet geloof
dat de Sovjet-Unie inderdaad namens
hen spreekt.

AANVAL
De Russische afgevaardigde Zorin zéi

in zijn aanval op de Secretaris-Gene-
raal, dat deze schande had gebracht
ever de Verenigde Naties, do principes
v;-i de Volkerenorganisatie had

ien en net Kongolese 'volk had
verraien.
In he! debat van de Veiligheidsraad
steunden de Verenigde Staten, Enge-
land en Frankrijk de Secretaris-Gene-
raal.
De Engelse afgevaardigde, sir, Patrick
Dean, noemde de Russische verklaring
een recept voor burgeroorlog.
Adlai Stevenson, de vertegenwoordiger
van de Verenigde Staten in de raad.
noemde cTe verklaring van Rusland een
oorlogsverklaring aan de Verenigde
Naties. Hij zei, dat de terugtrekking
van de UNO-trcepen uit Kongo bete-
kende dat de Kongo overgeleverdi zou
worden aan burgeroorlog eh de princi-
pes der Verenigde Naties zouden wor-
den verlaten.

Gedurende, het debat speelden zich
nooit vertoonde tonelen in de raads-
zaal af. Negertceschouwers vochten
met wachten der Verenide Naties,
waarbij 18 wachters werden gewond,
voordat de herrieschoppers konden
worden verwijderd.

Premier Chroestsjof heeft "het voor-
stel van president Kennedy voor sa-
menwerking op het gebied van de
ruimtevaart en op ander wetenschap-
pelijk terrein toegejuicht. Chroestsjof
antwoordde op de boodschap van pre-
sident Kennedy, waarin deze de Sov-
jet-Unie feHcit(e,efrde met het üaatste
Russische ruimtevaartsucces.
De Sovjetleider zei het aanbod tot sa-
menwerking tussen de Sovjet-Unie en

de Verenigde Staten te appreciëren om
hun pogingen inzake de verovering van
de ruimte, op medisch gebied en de
ontwikkeling van cultuur en handel te
bundelen.
Premier Chroestsjof verbond hieraan
eén oproep voor internationale control-
le op de bewapening.

De dollar inhetnauw
De Amerikaanse dollar staat zwak.

En ondanks de verzekeringen van de
nieuwe president der Verenigde Staten,
Kennedy,'dat er geen sprake zal zijn
van vermindering der goudwaarde (de-
valuatie) kan niemand dienaangaande
met stelligheid iets beweren. Er zijn te-
veel omstandigheden, welke een rege-
ring niet in de hand heeft. De laatste
tijd zijn veel dollars ingewisseld tegen
goud, omdat men de dollar niet ver-
trouwde.
En zou dit proces voortgaan, dan zou
er een tijd komen, dat de Verenigde
Staten niet meer in staat zijn, huni
goudvoorraad nog verder uit te put-
ten. Dan is de dollar in werkelijkheid
niet meer voldoende door goud gedekt
en daalt de koers toch, omdat men de
voorkeur geeft aan vastere munteen-
heden.
Hoe komt het nu, dat de dollar zwak-
ker is komen te staan? Omdat zijn
koopwaarde reeds lang niet meer in
overeenstemming is met de koers, die
men betalen moet. Koopt men dollars
tegen f 3.80, dan kan men er in de
Verenigde Staten misschien voor kopen,
wat men in ons land voor f 2,— ver-
krijgt. De hoge doeltreffendheid van
het Amerikaanse produktie-apparaat
en zijn waardevolle artikelen, die het
voortbracht maakten dat de Verenigde
Staten toch veel konden uitvoeren.
Daaraan echter begint enigzins een
einde te komen: de Amerikanen kunnen
minder goed concurren, nu elders - en
vooral in Europa - allerlei produkten
goedkoper verkrijgbaar zijn. Als een
Amerikaanse arbeider 70 dollar per
week verdient, en de ruilwaarde daar-
van wordt gesteld op ongeveer 270 gul-
den, dnn zijn die lonen te hoog. Van-
daar dat Kennedy, in zijn financiële
uiteenzettingen aandringt op vernieu-
wing ven hef concurrentie vermogen
door hogere prestaties.
NOG GEEN NOOD, MAAR...

De nieuwe president rept van een
noodtoestand. Zover is het nog niet,
maar hij wil voorkomen, dat zijn land-
genoten zelfgenoegzaam inslapen. En
een feit is het, dat de Verenigde Sta-
ten in vier jaar zo ongeveer elf miljard
dollar aan goud hebben verloren, óok
omdat zij veel militaire, economische en
technische hulp hebben verleend aan
het buitenland. In zekere zin deden
zij dat voor hun veiligheid, om vrienden
te verwerven en te behouden. Zij ver-
langen nu. dat de bondgenoten wat

méér opbrengen, vootiaJ West-Eluit.3-
land, dat rijk is aan goud.

Toch kan de bondsrepubliek van Ade-
nauer niet te veel betalen, omdat de
belastingen al hoog zijn, er nog altijd
vluchtelingen binnenkomen, schadeloos
stellingen voor nazi-slachtoffers ('o.a.

Israël) aanzienlijk zijn, en ... . Ade-
nauer niet te grote offers durft te eisen.
Dan immers kunnen de arbeiders on-
tevreden worden, het Oostduitse com-
munisme gaan idealiseren en weer op
drift raken, ditmaal in communistische
richting. Erg' stabiel is het regiem in
de Westduitse deelstaat immers niet.
Daarom biedt West-Duitsland eenmaal
aan, bijna cKtizend miljoen dollar in
goud te voldoen, aan vervroegde aflos-
sing van schulden en vooruitbetaling
op bestelling van wapens. Wat overi-
gens de hulpverlening aangaat, daar-
over wil Bonn praten in overleg met
alle leden van de NAVO. Die zullen
wel allen een veer moeten laten, om
een deel van de last der Verenigde

Staten over te nemen. Verder vraagt
Kennedy, dat de bondgenoten meer ka-
pitaal beleggen in de Verenigde Staten
en verlangt hij van zijn landgenoten,

de invoer te beperken, dus soberder
te leven. Het lijkt in vergelijking met
1946 de omgekeerde Wereld.
RAKET-CONCURRENTIE

De Amerikanen zijn overigens in een
zeer kostbare wedstrijd met de Sovjet
Unie verwikkeld, inzake het lanceren
van. raketten." Van beide zijden kan
men de wedloop bijna niet meer bij-
houden. Men kan terecht zeer sceptisch
staan ten aanzien van het nut, mensen
door het heelal te laten wentelen, na-
dat honden en apen dat al hebben ge-
Men kan de vraag stellen, of dat geld

niet beter, namelijk voor sociale en
culturele doeleinden zou zijn te beste-
den in plaats van te trachten elkaar
te overbluffen met spektakelstukken.
Maar het militaire nut ervan schijnt

wel vast te staan. Die raketten kunnen
dienen, om over de ganse wereld ra-
dio-mededelingen te verbreiden, even-
tueel in code voor de eigen troepen of
vloten of die der bondgenoten; zij kun-
nen op allerlei punten atoombommen
neerlaten; zij kunnen spioneren, en fo-
to's weer terugseine.n. Eigenlijk zijn het
vliegende bases voor militaire opera-
ties/ 3ehaaglijker wordt de wereld
daardoor niet.

Karangan dalam
Dahasa irieialu

tentang pemilihan
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Apa saudara tahu bahwa hasil pemilihan di Hollandia ada
tergantung dari kehendak pemilih-pemilih asli?

Setengah dari orang jang berhak pilih di Kota
initerdirilah atas anak-anak negeri

Para pembatja jang terhormat, besok
sudah sampai tanggal 18 februari. Ber-
arti. besok di Hollandia dimulaikanper-
mulaikan pemilihan untuk Nieuw Gui-
nea Raad. Sampai tanggal 25 februari
semüa orang jang telah menerima kar-
tu panggilan boleh turut memilih pada
salah satu tempat pemilihan. Sehabis
itu tibalah titik waktu jang penting,
jaitu semua suara jang dipungut den-
gan peranteraan surat-surat pilih akan
dihitung. Maka sehabis itu baru njata
siapa telah dipilih oleh penduduk-pen-
duduk Hollandia mendjadi anggota
Nieuw Guinea Raad.
Oleh karena mi pertama kali dalam
sedjarah Hollandia diadakan pemelihan
jang sungguh maka redaksi Nieuw Gui-
nea Koerier merasa baik dimuat kara-

ngan dalam bahasa Melaju djuga.
Apalagi hari mi pemilihan itu diper-
hatikan kami dengan istjemewa'. Itu
kami merasa perlu oleh karena suara
golcngan jang berbahasa Melaju (dan
terutama mereka jang berbangsa Pa-
pua) penting sekali berhubung dengan
hasil pemilihan.

Barangkali sampai kmi belurn dipi-
kirkan bahwa sebenarnja suara-suara
anak negeri jang sebentar menentukan
hasil pemelihan itu.
Barangkajli sampai kmi ada orang jang
selalu pikir pemilihan itu berupa satu
hal jang semata-mata diperhatikan
oleh penduduk-penduduk Relanda jang
di Hollandia. Rupanja ada orang jang
pikir: apa gunanja suara anak negeri
itu?

Akan tetapi sesungguhnja bukan be-
gitu! Sekarang mi, jaitu persis dimuka
jjremilihan itu suara-suara anak nege-
ri jang bisa mengambil bahagian besar
dalam hasil pemilihan.
APA SEBAB?

Begïnilah saudara pembatja: Di Hol-
landia-stad terdapat kira-kira 5000
orang jang berhak pilih. Sebagai dike-
tahui memang para penduduk kampon-
kampong dilaut tidak terhitung masuk
disitu. Mereka masuk distrikt pemili-
han sendiri, jaitu kitaran Hollandia
jang sebentar djuga dapat utusannja
sendiri dalam Nieuw Guinea Raad itu.
Maka di Hollandia-stad terdapat 5000
orang jang berhak pilih. Setengah dari
500(1 itu terdirilah atas anak-anak ne-
geri dan setengah jang lam terdirilah
atas golongan-golongan selainnja, jaitu

orang Eropah, orang Maluku, oirang
Tiong Hoa dan selainnja.
Maka golciagan-golongan jang lam itu
térbagi-bagi, terutama orang Eropah.
Diantara mereka terdapat orang jang
hendak pilih Mr. Boekraad; ada jang
hendak pilih Ds. Mori; ada jang hen-
dak pilih Mr. De Rijke, lam lagi hen-
dak memilih tuan Peppelaar atau tuan
Otten. Boleh djadi ada orang Eropah
lagi .jang bendak njemb.eri suaranja
kepada Demotakai atau Waromi, biar-
pun pada umumnja mereka barangka-
li sedikit kurang dikenal orang Ero-
pah.
Oleh karena golongan Eropah itu ter-
bagi-bagi maka .tjalon jang menang
ialah tjalon jang 'akan mendapat suara-
suara dari pemilih-pemilih asli. Dan
dari itu ternjatalah apa pentingnja sti-
ara-suara anak-anak negeri itu. Surig-
guh terwakilinja kuasa besar. Terle-
bih kalau mereka bersatu terus. lalah
anak-anak negeri sendiri jang "uTsa
'mengambil keputusan akan jang b'er-
ikut: kalau mereka merasa bahwa
anak-anak negri belurn berpengalaman
tjukup untuk menduduki kursi dalam
Nieuw Guinea Raad itu sehingga dirasa
lebih baik dipilih seorang Eropah jang
berkeahlian, maka itu tentu bisa. Ter-
dapat empat orang tjalon berbangsa
Eropah, bukan? Akan tetapi sebalik-
nja kalau mereka merasa bahwa pe-
mimpin-pemimpin anak negeri sang-
gup djuga untuk mendjadi anggota
Nieuw Guinea Raad. sehingga dirasa
perlu dipilih seorang anak negeri, maka
itu tentu bisa djuga. Terdapat tiga o-
rang tjalon anak negeri, bukan?
Memang mungkin djuga bagi semua
pemilih untuk menimbang tiap tjalon
apa untung ruginja kalau ia dipilih
dalam Nieuw Guinea Raad. Akan te-
tapi biar bagaimana djuga pilihannjp
namun mereka mengambil peranan be-
sar dalam pada ditentukan hasil pe-
milihan jang.ditjapai pada minggu jang
datang mi.

Het wordt volgende week behoorlijk
leeg in de hoofdstad. De jongens van
het Gekroonde Duiïje mogen er wel
rekening mee houden, en vast wat
pleens tjarteren. Wij spreken immers
voortdurend mensen, die zéér princi-
pieel zoggen: „As De Rijke gekozen
wordt, dan pakken wij onze biezen".
Weer anderen beweren voortdurend:
„As De Rijke niet gekozen wordt, dan
pakken wij onze biezen."

Maar dat lijken ons meer de zogen
naamde alibizoekers. Wij bedoelen
„verstokte blijvers", die dan toch maar
weggaan. Als ze dan in Nederland door
het Opvang-comité gevraagd wordt
„Wat was, de reden van Uw vertrek uit
Nieuw Guinea ?", dan antwoorden ze
fier: „We wilden wel blijven, maar onze
doorzetter werd afgezet. Zonder de
Grootmeester kan ik niet leven, hij is
mijn een en mijn alles. Zingt Rudi
Wairata niet „Zonder jou kan ik niet
bestaan" ? En dan bedoelt hij de Groot-
meester, niemand anders h00r...."

Wij sendiri, wij blijven voorlopig wel,
wie er ook voor drie jaar op de blaren
moet zitten. Wij hebben nergens onbe-
taalde rekeningen, zijn redelijk sportief,
dus kunnen iedereen recht in de ogen
zien.

Alhoewel wij wel vinden dat de
sportiviteit een beetje op de loop is in
Hollandia. (Aardige) dominees maken
ruz'e met (aardige) Sjeldielers; (aardige'
energieke secretarissen roepen „Schoft"
te^en (aardige) energieke garagehou-... We zijn gewoon allemaal de
kluts een beetje kwijt. We..moesten
eigenlijk eerst allemaal onze eigen
kluts gaan zoeken Of, als alles achter
1 :s , met elkaar op vacantie gaan.
Om elkaar beter te leren kennen. Zen-
ding en Missie praten nu in Holland
tr -h ook met elkaar ? We zouden met

Men bijvoorbeeld naar de Baliem
kunnen gaan .... Om wat af te koelen.

nden wel dat Meester Olaf steeds
jn mieter krijgt in onze K'rier.

Ongemotiveerd. Ze doen net alsof hij
I }k is, en we vinden dat hij de

ste is van het hele stel. Zegt hij
zeil immers niet „Bekijk het'zakelijk"

"erliiker ? Noy, dan zeggen
wij met ons Amsterdamse koopmans-

„He, foader, as je dat bedoelt,
eif je dan voor mijn stem? Een

tientie, een geeltje of z.elfs een meier■ ? As je hut nou pèspé
soakelljk wil sien "

veilig of eerlijk, wij jongens
- hebben het. er maar

moe Alleen moet- onze (despoti-
lacteur niet zo te keer

gaan tegen „Paraat", en dan bedoelen
wij tegen die oud-onderofficier, die de
pen verruilde voor de klewang.

Onderofficieren zijn* geboren om be-
velen te krijgen; het is trouwens al een
hele overschakeling van klewang naar
pen... Susah banjak tuan... The rest
is silence.. En,- lieve mensen, als jullie
nu op de man af vragen „Wie kieslÊ
Vrijbuiter", dan zullen wij antwoorden:

Ik kies jou,
we' worden dan samen rijk,

VRIJBUITER

IK KIES JOU.

Verkiezingsnieuws uit Hollandia
— Gisteren hield de heer Mori Muzen-
di een toespraak in het Sociaal Centrum
te Hamadi. Om het verwijt te ontlo-
pen dat we partijdig zijn zullen we
geen schatting vermelden van het aan-
tal toehoorders. We volstaan met te
zeggen dat de belangstelling groot was,
dat bijna alle aanwezigen Papoea's
waren, en dat de stemming geanimeerd
was.

— De lezing die Mr. Boekraad gister-
avond in het HBS-clubgebouw hifcld
kenmerkte zich door een onverwacht
agressieve toon. Een groot gedeelte van
zijn causerie wijdde de spreker aan
het weerleggen van de onjuistheden die
naar zijn mening de laatste tijd gepo-
neerd worden, de onfatsoenlijke me-
thoden die zijn tegencandidaten in hun
campagnes gebruiken en de persoon-
lijke aanvallen die men tégen hemzelf
richt|e.
Mr. Boekraad kwam tot de conclusie
dat hij de enig overgebleven nette can-
didaat was.
De belangrijkste vragen van deze
avond waren:
le vr. Zijn de geruchten waar dat U
verzocht is terug te trekken ten gunste
van Mori Muzendi?
antw. Ja, dat is waar en wel heel re-
cent. Ik ben er niet op ingegaan, mijn
kiezers kunnen op mij blijven reke-
nen.
2e vr. Is het waar dat een Europees be-
stuursambtenaar een autochtoon be-

>mbtenaar heeft bewogen zijn
candidatuur, in te trekken?

TT"f. is waar. Er is schriftelijk
bewijs van.

PERTANGGUNGAN DJAWAB
Maka oleh karena keadaan itu per-

tanggungan djawab bagi anak-anak ne-
geri bukan barang begitu sadja. Djan-
ganlah dibelakang mi mereka sampai
mengeluh: eh, apa sebab sajn tidak
pilih orang lam?

Nieuw Guinea Koerier tidak membu-
at propaganda untuk tjalon siapapun.
Dengan bebas s,eir,ua pemiiih hak-us
monentukan siapa dipf'ihnja. Pun
Nieuw Guinea Koerier tidak katakan
bahwa harus dipilih seorang Eropah
atau seorang anak negeri Hanjalah dji-
ka tidak diambil dengan gusar hati
kami liendak biïang: pilihlah seorang
anggota Nieuw Guinea Raad jang sung-
guh boleh dipertjajai. Jang setfeatar
terpilih, sudah dialah jang akan turut
membuat undang-undang jang berlaku, untuk kita semua.
Kalau anggota itu bukan orang jang
boleh diharap atau jang djudjur maka
bagaimana boleh diharapkan undang-
undang jang baik daa*ipadanj3. Maka
turutlah pilih anggota menurut suka
hati dan menurut pikiran scdjati, akan
tetapi pilihlah seorang anggota jang
djudjur!

Politieberichten
—- Op 4 februari werd ten nadele van
het Gouvernement een gevulde brand-
stof-pomp ontvreemd die het laatst ge-
staan had op het terrein van het APO-
kamp. De pomp was f 800,— waard.

— J.C.G.S. deed aangifte van de dief-
stal van zijn scooter uit zijn onafge-
sloten garage. Niet lang daarna werd
de genoemde scooter onbeheerd aange-
troffen bij de SHELL-benzinepomp te
Hollandia-Binnen.

— Mevrouw J.M.J.P.-P. deed aangifte
van de, diefstal van een bedrag van
f 2500,— uit een afgesloten kist waar-
van de scharnieren werden gefoceerd.

— T.F. te Hamadi deed aangifte dat een
bedrag van f 100,— van hem was ge-
stolen.

— Ten nadele van J.U. te Kajoe Batoe
werd een rood geblokt hemd ter waar-
de van f 4,— en een herenpolshorlo-
ge ter waarde van f 100,— ontvreemd.

De dief had zich toegang tot de woning
van U. verschaft door een der wanden
van het huis los te trekken.

— H.F.P. te Hollandia-Binnen miste
een geldkist inhoudende f 1767,37. De
geldkist stond het laatst in een onaf-
gesloten winkelkast.

— Er werd proces verbaal opgemaakt
tegen E.S., die met een soksleutel het
glas van andermans klok stuk sloeg.
E. was onder de invloed van sterke
drank.

— F.M.K. en L.G. kregen ruzie bij de
bar van het Orient-theater en mishan-
delden elkaar.

— Op de Sentani-weg bij bet voetbal-
veld te Hollandia-Binnen reed de mo-
torrijder CH. in op een Volkswagen
Kombi die plotsel'ng van richting ver-
anderde. De duorijdster J.H. werd licht;
gewond. Beide voertuigen werden be-
schadigd.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 19 februari 1931
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds. H.G. Bos-
wijk
Chr. Mii. Tehuis 08.45 uur ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk

Hollandia-Binnen:
NDeuwe Kerk. 08.30 uur ds. W. Sirag
Nieuwe Kerk 17.001 utur ds. M. v.d.
Sijs.

Sentani:
10.15 uur ds. W. Sirag

Radioprogramma
VRIJDAG 17 FEBRUARI 1961
20.00 uur Nieuws en weersverwachting,
20.15 uur Orkest Wil Glahjé met zang-
solisten, 20.30 uur Hoorspel, 21.30 uur
Uw lievelingsmelodie door Henk de By,
21.46 uur Operette Selectie Frau Luna
(Paul Lincke) en Clivia (N. Dostal) 22.00
uur Muzikale Wereldkaart (Petabumi
Musical), 22.40 uur Crazy Otto, piano
met Fthy'tm. begeleiding. 22.50 uur
Nieuws in het kort, 23.00 uur Sluiting.

ZATERDAG 18 FEBRUARI 1961

12.30 uur Programma-overzicht, 12.33
uur Cocktail a la Rong, 13.00 Nieuws,
13.10 uur Dansorkest van Klaas van
Beeck, 13.491 uur Dorpsharmonie "De
Turfstekers", 13.55 uur Jack Montrose
Sextet en Count Basie's orkest met
zang. 14.30 uur Sluiting.

Nieuwtjes uit Nederland
Bergen op Zoom - Een 18-jarige jongen
is in een oud gasmasker gestikt. De
jongen had 't inademingsfilter, dat ont-
brak vervangen door 'n stofzuigerslang
en een leeg benzineblik. Achtergebleven
benzinedampen in het blik zijn hem
echter noodlottig geworden.

Westduitsland - Westduitsland zal ruim
250 miljoen gulden betalen aan Neder-
land als vergoeding aan nazi-slachtof-
f.ers.

— Prof. mr. W.F.C, van Hattum, oud-
hoogleraar aan de rechtshogeschool te
Batavia en thans politierechter en voor
zitter van een van de strafkamers van
de Haagse rechtbank heeft verklaard
dat 95'Vo van de politierechter-vonnis-
sen ongeldig is, omdat bepaalde voor-
schriften uit het Wetboek van Straf-
verordening bij strafvonnissen en de
daarbij behorende processen-verbaal
van de terechtzittingen niet worden
nageleefd.

Assen - In het Apollotheater in Assen
is de film "Animeermeisjes" ontvreemd.
Ook enkele foto's uit de vitrine zijn
verdwenen.

Amsterdam - Vermoedelijk begin juni
van dit jaar zal begonnen
worden met de bouw van de nieuwe
Nederlandse Bank in Amsterdam. Met
dit enorme project zullen enige tien-
tallen miljoenen guldens zijn gemoeid.



Ingezonden

Geachte redactie,
Naar aanleiding van het ingezonden

stuk van de heer Nicolaas Jouwe in de
Koerier van 15 dezer en Uw naschrift
daaronder, deel ik U mede, dat vele
mensen verontwaardigd zijn over deze
manier van publiciteit.

De heer Jouwe stelt dat het onjuist
is dat de heer de Rijke veroordeeld is
wegens oplichting en verduistering. U
weet zelf dat.dit inderdaad onjuist is.
In Uw naschrift gaeït U dit echter niet
toe en volstaat U met een half ant-
woord. Oplichting en verduistering is
heel iets anders en heel iets ergers dan
het opmaken van öen gefingeerde akte.
Indien U dan beslist een naschrift wilt
neerschrijven verwachten Uw lezers
dan ook beslist een objektieve kritiek.

Wat ook opviel is de annonce „Kiest
een eerlijk man". Hadden de inzenders
niet de moed dit te,ondertekenen? Voe-
len bepaalde inzenders zich nu zo zwak
dat zij hun toevlucht zoeken tot minder
waardige methoden ?

Vele lezers van Uw blad hopen dat
U zoals vroeger weer neutraal zult kun-
nen zijn.

G. van der Linde

Ingezonden
J’ACCUSE

Wij Europeanen zullen Hier wel even
de Democratie brengen, en hoe! En pas-
sant slingeren We er in het openbaar
een onwaardige scheldpartij tussen
door. We verliezen onze waardigheid
als opvoeders en leidinggevers volledig
uit het oog. We gedragen ons als on-
volwassenen, die denken met een grote
mond, met grove taal en met partijdige
berichtgeving een overwinning te moe-
ten bevechten. Geen open vizier, geen
sportiviteit, geen innerlijke beschaving.

Schril steekt tegen elkaar af, hoe
enerzijds een Papoea blijk geeft van

beheersing, beschaving, takt en sporti-
viteit door te spreken over zijn VRIEND
de politieke tegenstander en anderzijds
het. onderling gekatjouw van ons, Euro-
peanen.

U, geachte Koerier, dient zich ervan
bewust te zijn, dat U jn Uw bescheiden
proporties de spiegel bent van het ge-
halte Europeanen in Nieuw Guinea,
doch U. verlegt thans het accent naar
hen die zich onvolwassen en onbehoor-
lijk hebben gedragen.

U verschijnt onder de benaming van
onafhankelijk doch U heeft zich nu
partijdig getoond U schrijft over een
lezing van de Rijke: ~de Oriënt bioscoop
was gisteravond geheel gevuld "
NEEN, zij puilde uit !

De schattingen van het aantal toe-
hoorders varieerden van 1300 tot 1500.
Waarom schrijft U niet, dat het aantal

toehoorder*s voor Ds. Mori Muzendi
minder dan 40 bedroeg, of - als U dat
niet elegant vindt - „voor een matig be-
zette zaal enz.,, ? Waarom geeft U niet
toe, dat Mr. de Rijke NIET veroordeeld
werd wegens verduistering en oplich-
ting ? U laakt deze uitlating niet, U
spreekt die niet eens tegen; integendeel,
U zegt: „hij is WEL veroordeeld" en
daarmede wekt U de schijn, dat de uit-
lating „wegens verduistering en op-
lichting" juist was. U weet echter dat
dit niet waar is.
U merkt op, dat „de Rijke zich op zeer
vakkundige wijze bedient van de Hol-
landiase vuilspuit bij uitstek ".

Bent U daar wel zeker van ? Weet U
wel zeker, of de Rijke ZICH DAARVAN
BEDIENT - of is het misschien zo, dat
„Paraat" eigener beweging de Rijke be-
dient ?

Stelt U zich eens op de hoogte, want ,
nu schrijft U maar wat neer.

U vestigt in een naschrift extra aan-
dacht op hetgeen een Sorongs advocaat
tegen de candidatuur van de Rijke in
brengen heeft. Dit naschrift is op zich-
zelf reeds een en al aanval op de Rijke.

Omdat U zo onafhankelijk bent ?
U plaatst echter geen naschrift over

een Mr. A.E.G.Verploeg, die openlijk
zegt dat de Rijke een onbtrouwbaar
„Europeaan" is. ,

Ik vraag me overigens af, geachte
Koerier, heeft eigenlijk Ds. M. Muzendi
niets origineels en van enige betekenis
gezegd, dat U daar slechts van ver-
meldt, dat hij op rustige wijze zijn
programma uiteengezet heeft; niet eens
hoe dit programma luidt, waar hij die
avond de nadruk op legde ? Waren die
opmerkingen en die vragen dan zo be-
langrijk, dat die uitvoerig moesten wor
den opgenomen ? Was het programma
van Ds. Mori eigenlijk niet belangrijker
of vond ü het prettig om onwaardige
aanvallen op de Rijke op te nemen ?
Neen. geachte Koerier, nu bent U toch
op de verkeerde weg.

Tenslotte plaatst U een advertentie,
-waarin U de burgers aanmaant, een
„EERLIJK" man te kiezen en te denken
aan de geronselde Deta-jongens.

Wie is die flinke man of organisatie.

die zulk een van weinig beschaving ge-
tuigende advertentie plaatst, zonder
naam ?

De plaats en de woordkeuze laten
geen twijfel wat er met deze „adverten-
tie" bedoeld wordt. Hét is een unfaire
verdachtmaking, waar U als spiegel van-
de Europese gemeenschap van Nieuw
Guinea zich verre van dient te houden.

Ik beschuldig U, Koerier van :
a. het misbruik maken van en het zich
verschuilen achter het predikaat „on-
afhankelijk":
b. het neerhalen van het beschavings-
peil der Europese gemeenschap van
Nieuw Guinea en daarmede:
c. het neerhalen van het prestige van
dfeze gemeenschap, zowel binnen als
buiten Nieuw Guinea.

Anderzijds ben ik U erkentelijk voor
de duidelijke en tijdige vingerwijzing

„, tot diegenen, die tot op heden twijfel-

den, op wie zij moesten stemmen: Zij
zullen na het lezen van Uw blad d.d. 15
dezer zeker hun stem met geven aan
een organisatie, die zich bedient van
unfaire praktijken.

Ton Groenevelt.
NASCHRIFT:

Het wordt zo langzameuio» u wii ai-

gezaagd om ingezonden artikelen van
naschriften te voorzien; met excuses
aan onze lezers, desalniettemin het vol-
gende:
A. We zijn het eens met de zinsnede
over de beheersing, beschaving, tact en
sportiviteit van "een Papua waarte-
gen het onderling gekatjouw van "ons
Europeanen" schril afsteekt. Hulde aan
de wijze waarop de Papoea s politiek
bedrijven. Ze wekt vertrouwen in de
toekomst van dit land. (Even terzijde:

Is dit geen argument voor De Rijke
omzijn candidatuur beschikbaar te
stellen ten gunstevar^ Mori Muzendi?)

HOOGWATERSTANDEN
TE HOLLANDIA

Vrijdag 17 februari 1961:
09.00 en 20.00 mir

Zaterdag 18 februari 1961
10.00 en 21.00 uur

Zondag 19 februari 1961
10.00 en 22.00 uur

Kiezeps, de candidaat die U morgen stemt
Spreekt vanavond in het V.B.H

gebouw ïn Hollandia = Binnen
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II; toiletzeep in huis te nemen. Stel het niet uit! U krijgt ||

drie stukken en U betaalt er maar twee! En... U hebt ||
§§f keus uit vijffleurige kleuren. §g
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I/ööc uk mime keuzt m:
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Borstels - Cosmetica enz. _.!
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LAATSTE NIEUWS

Hedenmiddag om kwart voor een heeft
de heer F. J Waromi zich teruggetrok-
ken als candidaat voor de Nieuw Gui-
nea Raad
Tadi djam satu kurang seperampat, tu-
an Waromi mengundurkan diri seperti
tjalon dewan Nieuw Guinea.

DRIE VOORAANSTAANDE PdPo6d*S
Jouwe, Kaisiepo, en Inuri

BEPLEITEN DE VERKIEZING VAN :

DF BI IHFE nidnc
Is er een Sterfcaasp /Ipgüineiii Denkbaiap ?|

Wij overtreffen ver in glorie,
De Rijke, Boekraad en ook Mori,
Het bekende goochel duo

PASTO en PRESTI
in het R.K.S. - Gebouw
OP ZATERDAG 18 - 2- '61
aanvang om 20.00 uur
entree leden f.0,50 en niet leden f.l,-

N0.3759

Het bestuur van de S.A.V. "E.D.0."
herinnert haar leden aan de algemene
leden-vergadering van hedenavond te
Hollandia Binnen,
aanvang: 19.00 uur. N0.3731

WEEKEIND DIENST 18—19 febr.
Hoill. Binen Dr. H. Harms tel, 94
Haven Dr., R. Kummer tel. 465
WEEKDIENST 20—25 febr.
Haven Dr. A.P. Nelemans tel. 360

TE KOOP GEVRAAGD"
i.g.s.v. 2e handse personen auto.
Aanbiedingen met upgave van bouw-
jaar, aantal gelopen kilometers en ver-
koopprijs en verdere gegevens onder
tel. 30 Dok 11.

N0.3743

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 17/2 en morgen 18/2
Amerika's jongste film idools
John Saxon en Sandra Dcc in

"THE RESTLESS YEARS"
In cinemascope.
Zij leefden in de rusteloze jaren van de
jeugd... maar de volwassenen hadden
het te druk met hun eigen onrust.
Een onvergetelijk verhaal, heftig en ge-
durfd verteld.
Holl.-Binnen heden 17/2:

"KIM SO KAY"

p»si-iw»iir*wr — -TJ7.v-.r- r-r -kt -m i-r-mr-nn-Tr mTrtni ■miri-n m.i i» wm iimiih - jwßi-.-nwcr

NIEUW: i
Amerikaanse japonnen, pettycoats en B.H.'s damesblouses, diverse modellen
maten 36 t/m 44. Tootal ruitstoffcn. n \

VIJSMA. WITTE OLIFANT NO 3760

DE NEDERLANDSCHE HANDELMAATSCHAPPIJ, N.V.

! agentschap Hollandia
vraagt een

BOEKHOUDER
ervaring gewenst.

jj- MEDEBURGERS!!

Men heeft tegenwoordig de mond vol van "EERLIJK" en "NIET EERLIJK".I Opeens is men zélf doodecrlijk en houdt men alléén va,n eerlijke personen, met
voorbijzien van andere, voortreffelijke karaktereigenschappen.9

"DIE VAN ULIEDEN ZONDER ZONDE IS ...." (Joh. 8:7)
een "geronselde" doch niettemin menselijk gebleven Deta-.Tongcn.

| , N0.3763

KIEST

Nr w^
Getapt

(n 128 landen

combinatie-, correspondentie-, wv\ ris W% W% T* Mi
dossier-, duplex-, sorteer-, verzamel- ""^

'*9ïk
'm'

aSlanfa-ETs&Pßsen ~ ©cm begprip

%

feaeniïe
SENTÏFAÏL zaterdag 18 febr. da~ns-~
avond uitsluitend leden. Geen intro-
ducees.' N0.3764
ZEEPAARDJE."zaterdag" 18 febr. aanv.
21.00 uur dansavond met grammofoon-

-3 muziek. Toegang uitsluitend voor leden.
N0.3762
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