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wapendiefstal
WEER TWEE ARRESTANTEN

Vrijdag zijn er wederom twee
verdachte personen gearresteerd,
die behoren tot de groep van de-
genen die nu al enige tijd proberen
door subversieve acties 0.1.v. Indo-
nesiërs onrust te zaaien en wapens
te bemachtigen.

De twee arrestanten, die momenteelnog verhoord worden, werden gevan-
gen genomen in een pisangtuin nabij
Kota Baroe Pantai, waar ze voedsel bij-
een zochten in zon grote hoeveelheid
dat het een fouragering betrof. Zij had-
den geen wapens bij zich.
De leider van deze organisatie, de In-
donesiër Tepy, is nog steeds op vrije
voeten. Momenteel zijn er in totaal on-
geveer 40 man gearresteerd, waarvan
er echter al weer enige op vrije voeten
zijn gesteld. Uit de verhoren is komen
vast te staan ,dat deze groep vooral
wapens wil bemachtigen en dat op gro-
te schaal. Hiervoor kunnen zij echter
alleen terecht bij de politie en de Ma-
rine.
Ofschoon de gehele zaak nog steeds in
onderzoek is, staat het echter wel vastdat nog niet de gehele organisatie op-
gerold is, daar men anders niet behoeft
te gaan fourageren.

Indonesië

MEER PLANNEN
MINDER VOEDSEL

President Soekarno van Indone-
sië heeft aangekondigd, dat een
systeem van levensmiddelen distri-
butie zal worden ingevoerd. Deze
maatregel is genomen na de sterk
toegenomen voedselschaarste in
Indonesië en de als gevolg daar-
van'sterk gestegen prijzen. De prij
zen van levensmiddelen worden
bovendien omhoog gedreven door
de voortgaande inflatie, die de
koersen van buitenlands geld
enorm heeft doen stijgen. In een
radiotoespraak heeft president
Soekarno speculanten verantwoor-

delijk gesteld voor de sterk opge-
lopen voedselprijzen.
Op tal van plaatsen zullen radenworden ingesteld, die voedsel en
in de eerste plaats rijst zullen ver-kopen en verdelen.
MALIK TERUG NAAR MOSKOU

De Indonesische ambassade in Romemaakte gisteren bekend, dat Adam Ma-uk via de Italiaanse hoofdstad op wegwas naar Moskou. i> heer Malik zal inde Russische hooiüstaa zijn functie vanambassadeur opnieuw innemen.
Hij was, zoals bekend, de voornaamsteIndonesische onderhandelaar in de on-langs in Washington gehouden geheime
voorbesprekingen met Nederland inzakede kwestie Nieuw Guinea.
Eerder had het Indonesische blad Mer-deka bekend gemaakt, dat Indonesië debesprekingen met Nederland niet zalhervatten, aangezien Nederland haar
strijdkrachten in Nieuw Guinea nog
steeds aan het versterken is.

De Indonesische minister van buiten-landse zaken, dr. Soebandrio, maaktegisteren in Djakarta bekend, dat de na-tionale verdedigingsraad opnieuw wasbijeengeweest leneinde de situatie rondom Nieuw Guinea te bespreken. DeNederlandse troepenversterkingen vormden hierbij het voornaamste agenda-
punt. Dr. Soebandrio zei, dat president
Soekarno de door de raad genomen be-sluiten zou bekend maken tijdens eenmassa-bijeenkomst in Medan dinsdag
aanstaande.

MARINIERS NIEUWE
VAARTUIGEN

Het Nederlandse Korps Mari-
niers wo:dt uitgerust met polyes-
ter landingsvaartuigen. Dit besluit
is genomen na langdurig en uitge-
breide proeven. De grote voorde-len var polyester zoals licht ge-
wicht, £rote sterkte en veerkracht
van het materiaal hebben de door-
slag g.geven.

Algerije
Maatregelen

laatste
slag aan O.A.S
In de grote Algerijnse stedenzijn met ingang van gisteren maat-

regelen van kracht geworden,
waarmee leger en politie de laatste
slag zullen moeten toebrengen aanhet geheime leger, de O.A.S.

In Oran zal voortaan zonder waar-
schuwing worden geschoten op iedereendie zich op een balkon of op een plat
dak vertoont. Verder mag onmiddellijk
met kanonnen worden geschoten op w-=»gversperringen, die door de OAS zijn
opgeworpen. Bovendien zullen vliegtui-
gen worden gebruikt om de daken vrij
te houden van sluipschutters.
In Algiers heeft de bevolking de waar-schuwing gekregen niet op balkons tekomen als dat niet nodig is en boven-dien moeten overbodige bewegingen ensamenscholingen op straat worden voorkomen. Verwacht wordt, dat de laatstefase van de strijd tegen de OAS mee-dogenloos zal zijn.

In de stad Algiers zijn zondag bij ter-
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Vooruitgang door voortdurende
strijd tegen

communisme in Malakka
Kuala Lumpru, 5 april 1962 —
De hoofdstad van de Maleise Fede-
ratie, Kuala Lumpur, is bezig uit
te groeien van een provinciestadje
tot een modern economisch en
staatkundig centrum. Kuala Lum-
pur heeft meer dan een miljoen in-
woners, in grote meerderheid Chi-
nezen en Indiërs. Het zijn deze bei-
de groepen die de belangrijkste
rol in de economie van het land
spelen (dit geldt vooral voor de
Chinezen) terwijl de Maleise be-
volkingsgroep, die ongeveer de
helft van de totale bevolking van
Malakka vormt, de toon in de po-
litiek schijnt aan te geven.
De totale bevolking van het land
bedroeg in 1960 bijna 7 miljoen
zielen, waarvan 3,4 miljoen Ma-
leiers, 2.5 miljoen Chinezen en 0,7
miljoen Indiërs.

Kuala Lumpur is de zetel van de re-
gering van Malakka, die onder leiding
staat van Tunku Abdul Rahman Putra
Al Hadj. Deze is de leider van de Allian
ce Party, die in 't Huis van Afgevaar-
digden een absolute meerderheid heeft
en door zijn successen op economisch
gebied nog steeds op veel aanhang kan
rekenen. De Alliance Party is een ver-
bond van drie raciale groeperingen: "de
United Malayan National Organisation"
een organisatie van Maleiers, de Mala-
yan Chinese Association" en het "Ma-
layan Indian Congres", die elkaar ge-
vonden hebben op basis van een pro-
gramma van vrije economie, landher-
vorming en uiteindelijke culturele een
heid binnen de Maleise sfeer.
Momenteel is deze culturele eenheid
nog ver te zoeken. Maleis is de eerste
officiële taal in Malakka, maar het En-
gels wordt tot 1967 ook als officiële
taal erkend en neemt in de steden,
juist door de culturele gevarieerde sa-
menstelling van de bevolking, èen zeer
machtige plaats in.

Het Chinees is niet officieel erkend,
maar er zijn dagen voorbij gegaan, dat
wij in Kuala Lumpur bijna niets dan
Chinees hoorden.

Een Chinese dame op Met Gouverne-
metsvoorlichtings Bureau in de Malei-
se hoofdstad die wij wilden verrassen
door haar in het Maleis aan te spreken,
moest erkennen dat zij die taal juist
deze week was begonnen te leren.

INTERNATIONALE INITIATIEVEN
Zoals Kuala Lumpur uit zijn jasje

groeit, zo bouwt premier Tunku Abdul
Rahman aan internationale groeperin-
gen in Zuid Oost AziüJ, die behalve zijn
eigen vrij kleine land ook uitgestrekte
andere gebieden omvatten.
De twee belangrijkste van zijn initia-
tieven zijn de ASA (de Association of
South East Asia) waarvan Malakka,
Thailand en de Philippijnen lid zijn, en
zijn plan tot stichting van een Groot-
Maleise Federatie die behalve Malakka
ook Singapore en de drie Britse gebie-
den op Borneo moet omvatten.
Dezer dagen vindt in Kuala Lumpur
juist een conferentie plaats van de drie
ASA-landen, waaraan in de pers veel
aandacht wordt geschonken. Het offi-
ciële doel van de associatie is samen-
werking op economisch, sociaal en cul-
tureel gebied, en het niet uitgesproken
maar eigenlijke doel is samenwerking
tegen de communistische dreiging.
De Groot-Maleise federatie-plannen
hebben een zelfde anti-communistische
strekking.

Zoals bekend zijn al deze initiatieven
nog lang niet in kannen en kruiken. In
Singapore bestaat een belangrijke link-
se oppositie tegen de federatieplannen.
Oppositie tegen de federatieplannen in
Malakka zelf komt van het Socialis-
tische Front, een partij die bijna com-
munistisch is, en die de laatste tijd aan
aanhang heeft gewonnen. Echt com-
munisme is in Malakka verboden,
De afgelopen maanden heeft zich bo-
vendien een andere moeilijkheid voor-
gedaan, namelijk het feit, dat de Phi-
lippijnen, dus een van de partners ;n
de ASA aanspraken -wil laten gelden
op Brits Noord Bornee, dat volgens
Tunku Abdul Rahman echter deel zou
moeten gaan uitmaken van de Groot-
Maleise federatie. Het is nog niet dui-
delijk hoe deze klip omzeild moet wor-
den.

ANTI-COMMUNISTSCH
Veel meer dan men in West Papoea

gewoonlijk beseft wordt de politiek in
Zuid Oost Azi. beheerst door de com-
munistische dreiging.
Het communisme is dan ook de grote
vijand van de Tunku, zowel binnen
als buiten zijn land, en dst wordt be-
grijpelijk, indien men weet dat het
twaalf jaar van verbeten strijd heeft
gekost, voordat er aan een gewapende
communistische opstand in zijn land
een einde kon worden gemaakt. Het is
aan deze strijd dat het huidge Malak-
ka zijn bestaan dankt en dat bestaan
wordt nog steeds bedreigd. Ia het on-
toegankelijk grensgebied tussen Ma-
lakka en Thailand houden :ich nog
steeds enkele honderden corrmunisti-
sche guerillastrijders op, die cngetwij-

feld weer in actie zullen komen zodra
bijvoorbeeld Thailand aan de commu-
nisten ten offer zou vallen.
Nu het duidelijk is geworden, dat Ma-
lakka niet met wapengeweld veroverd
kan worden, leggen de communisten
zich voorlopig toe op vreedzame infil-
tratie in bestaande niet-communistische
organisaties, met het doel op die wijze
de publieke opinie te beinvloeden en de
regering van de Tunku alsnog te ver-
slaan. Deze heeft echter inmiddels be-
wezen dat hij een alternatief voor zijn
land heeft, getuige de economische voor
uitgang die er, sinds Malakka in 1957
onafhankelijk werd, is bereikt. Toch
schijnt het probleem van de illegale
oppositie nog niet geheel te zijn ver-
dwenen. In een vorig jaar gehouden
radiorede zei Tunku Abdul Rahman
0.m.:

„Met het oog op de binnenland-
se veiligheid wordt ik door het
hoofd van de „Special Branch"
nauwkeurig op de hoogte gehou-
den van de subversieve elementen
en hun activiteiten, en ik moet
zeggen dat die .elementen zeer tal-
rijk zijn en dat hun ondergrondse
organisaties zich overal in de dor-
pen en steden vertakken. Mijn in-
lichtingen zijn zo grondig, dat ik
deze organisaties, hun activiteiten
en plannen voortdurend kan vol-
gen. Ik wil er hier de nadruk op
leggen, dat het slechts door de ac-
tieve medewerking van de bevol-
king met de politie en de veilig-
iieidsiroepen is geweest, dat de re-
gering in staat was de activiteiten
van de subversieve elementen on-
der de knie te houden".

Zoals bekend omvatten de vei-
ligheidstroepen waarover de Tun-
ku sprak behalve Maleise ook Brit-
se, Australische en Nieuw Zee-
landse eenheden.

Radioprogramma

DINSDAG 24 APRIL 1962
20.00 Klok, program, overzicht, nieuws
20.20 Actualiteiten of gram. muziek
20.30! Sportrubriek door Ben Smit 20.45
Muziek op verzoek 21.30 Gehoord, ge-
zien en gelezen; een wekelijks over-
zicht van grote en kleine gebeurtenissen
in Nieuw Guinea 21.45 Luciano Sangior
gi, piano met rh. begel. 22.00 Licht klas-
sieke Avondakkoorden (gr: pi.) 22.35
Carnaval in Rio (gr. pi.) 22.45 Nieuws in
het kort ■->- Woord ter overdenking
23.00 Sluiting.

DRONKEN MATROOS
SLAAT OFFICIER

NEER

Vrijdag heeft een matroos het
klaar gespeeld de aanwezigen in
de ontvangsthal van de „Kroon-
duif" op Sentani tot paniek te
brengen door in een dronken bui
dingen te zeggen en te doen, die
men normaal niet doet.

Die middag was het druk in de ont-
vangsthal. Velen waren juist bezig af-
scheid te nemen van bekenden en vrien
den. Allen waren netjes gekleed met
overhemd en stropdas. Juist toen allen
rond de tafeltjes zaten te keuvelen,
kwam er een matroos binnen, die, ge-
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INTERVIEW MET STAATSSECR.DE JONG
TROEPEN OP NIEUW-GUINEA

IN UITSTEKENDE CONDITIE
Zaterdagmiddag om 4 uur heers-
te er een bescheiden drukte in
het ontvangst-halletje van het
vliegveld op Sentani. De drukte
gold dit keer het vertrek van
staatssecretaris van Marine De
Jong.
Terwijl Z.E. de Gouverneur,, de
Schout bij Nacht en enkele andere
hoge officieren, die de staatssecre-
taris uitgeleide deden, zolang
wachtten, was er voor de vertegen
woordigers van de pers gelegen-
heid om Staatssecretaris De Jong
enkele vragen te stellen over de
bevindingen die hij op zijn tocht
langs de militaire posten in Nieuw
Guinea heeft opgedaan.

Staatsecretaris De Jong leidde de
persconferentie in met een korte sa-
menvatting van zijn indrukken. Hij
vertelde ,dat hij op zijn reis verschei-
dene militaire steunpunten, zoals Biak
en Sorong bezocht had en dat hij ook
plaatsen als Waigeo en Gag had aan-
gedaan. Overal had hij een uitstekende
moreel onder de troepen aangetroffen.
Speciaal was dit het geval bij de man-
schappen, die onder zeer zwar,e omstan-
digheden op Waigeo en Gag opereer-
den. In verband hiermee prees de staats
secretaris ook de geest van samenwer-
king, die er bestaat tussen de 4 delen
van de strijdkrachten. Het vierde deel
der strijdkrachten, het Papoea Vrijwil-
ligers Korps, bleek volkomen berekend
voor haar taak en gezien haar kort be-

staan kon dit aangemerkt worden als 'n
bijzondere verdienste.
Om aan te tonen, dat er in het gebied
van de Radja Ampat eilanden helemaal
geen oorlogstoestand bestaat vertelde
staatssecretaris De Jong, dat hij in de
buurt van Waigeo rondgevaren had in
een zeer klein vaartuig. Dit vaartuig
was een scheepje van het zelfde type
als indertijd door een Indonesische Mit-
chel bommenwerper aangevallen was.
„Juist daarom!", aldus Mr. De Jong.
Tjijdens de tocht met dit vaartuig deed
zich het volgende, voor de algemene
toestand aldaar kenmerkende, voorval
voor: op een gegeven ogenblik kreeg
men een vlotje met enkele volkomen
uitgeputte mannen in het oog. Toen
men ze aan boord haalde bleken het
zes Indonesische infiltranten te zijn.
Beangst en gedemoraliseerd door de er-
varingen na hun landing op Waigeo wa-
ren de Heden met een vlot weer in zee
gestoken om aan de hun achtervolgen-
de troepen te ontkomen. Het werd dus
de redding voor de zes Indonesièjrs waar
van er een "op sterven na dood" was.
dat daar juist staatssecretaris De Jong
een tochtje maakte.
Over niet-miilitaire activiteiten in
Nieuw Guinea zei de staatssecretaris
dat hij getroffen was door de vorderin-
gen in de huizen- en wegenbouw.
Na deze uiteenzetting werden door de
aanwezige persmensen verscheidene
vragen gesteld, die de staatssecretaris
opgewekt en diplomatisch beantwoord-
de.

Zo ontkende de staatssecretaris per-
tinent, dat er enige wijziging in het re-
glerïngsstandpunt t.a.v. Ide kwestie
Nieuw Guinea had plaats gevonden. De

belangen van de Papoea waren en blij-
ven het punt waar de Nieuw Guinea
kwestie omdraait.
Over hel plan-Bunker kon Mr. De Jong
nog weinig zeggen, aangezien het pas of
ficieel aan de regering was voorgelegd
nadat de staatssecretaris al naar Nieuw
Guinea vertrokken was, zodat h.j er
zich nog gieen mening over had kunnen
vormen. Bovendien was hij in zijn func
tic van staatssecretaris niet competent
om over het plan-Bunker te oordelen.

TE WEINIG RECREATIE

Op een vraag, die nogmaals terug-
kwam op de geest onder de militairen
op Nieuw Guinea, zei de staatssecreta-
ris, dat zowel onder politie, mariniers
als Fapoea Vrijwilligers Korps man-
schappen een onverdeeld enthousiasme
bestond. Goede gezondheid, goed inge-
richte bivaks en niet als het minst be-
langrijkste, begrip voor de situatie waar
in de politieke ontwikkeling van Nieuw
Guinea verkeert en de consequenties,
die voor dienstplichtigen hieruit voort-
vloeien waren overal onder de troepen
een karakteristiek verschijnsel.
Wel was er door de huidige troepenver-
sterkingen een leemte ontstaan op re-
creatiegebied maar ook dit onderdeel
van de militaire organisatie had de vol-
le aandacht.
Cf de troepentransportschepen in Nieuw
Guinese wateren escorte van oorlogs-
schepen zouden krijgen was de staats-
secretaris niet bekend. Als dat echter
eventueel nodig zou blijken, dan zou
dat kunnen gebeuren, aldus staatssecre
taris De Jong.
Over de taak van de onderzeeboten,
die op het ogenblik Hollandia aandoen,
wilde de minister zrch niet uitlaten,
maar in het. algemeen kon gezegd wor-
den dat de -onderzeeboten zich voorna-
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reuraanslagen vijf moslims gedood en
vier gewond. Zaterdag bedroeg het aan-
tal doden vijfentwintig. De meesten van
hen waren eveneens Moslims.

Terroristen vernietigden gisteren de
drukkerijen van het dagblad 1' Echo
d' Alger, dat overigens sinds twee jaar

al niet meer verschijnt. De algemene
verwachting in Algerije is, dat de OAS
terreur in felheid zal toenemen, nadat
na de gevangenneming van ex-generaa_
Salan, de leiding in handen is gekomen
van ex-generaal Gardie.

zien zijn uitlatingen en waggelende
gang. teveel aan Bachus had geofferd.
Een daar aanwezige marine-officier
trachtte de matroos op zijn gedrag te
wijzen en hem te sommeren zich fat-
soenlijk te gedragen, maar werd door
de matroos, waarvan sommigen zeggen
dat het geen onverdienstelijk amateur
bokser is. tegen de grond geslagen.

De daarna gealarmeerde Marine-pohtie

had nog grote moeite de matroos te
bedwingen. Nadat diverse pistolen ge-
trokken waren, wist men hem te kal-
meren en te vervoeren.
Uiteraard bracht deze zaak bij de aan-
wezige vrouwen en kinderen de nodige

paniek teweeg, totdat men naderhand
ook de humoristische kant van de zaak
kon bezien en de rust was terugge-

keerd.

meiijk bezig zouden houden met pa-
trouillevaart. Het was echter een feit,

dat de onderzeeboot voor sommige ta-
ken meer geschikt is dan andere sche-
pen.
Ongeveer om half vijf was de perscon-
ferentie geetndigd en niet lang daarna
stapte de staatssecretaris, uitgeleide ge-
daan door Z.E. de Gouverneur in de
Marine-Dakota, die al stond te wach-
ten. Schout bij Nacht Reeser vergezelde
de staatssecretaris op zijn vlucht naar
Biak.

Ingezonden
In de Nieuw Guinea Koerier van

donderdag 19 april en in Mertju Suar
van 16 april j.l. lazen wij over het in-
terview van een correspondent van Mer
tju Suar met de beer Bonay. De ant-
woorden die de heer Bonay tijdens dit
interview gaf komen geheel ten laste
van hemzelf, want zij stroken niet met

de wil en de verlangens van de KUS.
Onze partij heeft namelijk haar eigen
programma e_i die verschilt op enkele
punten hemelsbreed met die van de
Parna, waar de heer Bonay voor op-
komt. De KUE kan de heer Bonay ech-
ter de verzekering geven, dat Indone-
sië wel onze vijand is en ieder ander
die ons land probeert in te palmen. Ook
zal de KUE niet neutraal blijven maar
de zijde der Democratische landen kie-
zen. Met Communisten zullen we in
geen geval vriendjes zijn; dat laten we
over aan de minder standvastigen en
aan hen die er nooit achter komen wat
ze zelf willen.
Dat de heren Jouwe en Kaisiepo alleen
maar presidenten naar '.'Leus" zouden
zijn en nooit "Werkelijke" presidenten
dat zal de tijd ons leren, maar wel we-
ten we heel zeker dat beiden in eik
geval een betere president zullen zijn
dan die welke Indonesië nu naar de
afgrond leidt. Dat de Nederlanders op .
Celebes en Java zoveel verwarring heb
ben gesticht; dat de RMS en de Darul
Islam door hen is opgericht; dat Wes-
terling 40.000 mensen in Zuid Celebes
heeft gedood; dat Sultan Hamid II van
Pontianak zoveel op zijn kerfstok heeft
dat hebben we al tot vervelens aan toe
gehoord van de overkant, zo vaak zelfs
dat we het niet meer met een korrel-
tje zout nemen, maar met een baal te-
gelijk.
Maar als de heer Bonay het eventueel
met bewijzen kan staven, dan zullen
we hem natuurlijk geloven. Soekarno
was in de bersiap-periode anders ook
niet zon lieve jongen, want in de in-
terneringskampen op Java werden hon
derden Europese mannen, vrouwen en
kinderen vermoord en denk eens aan
de moord op de Chinezen in Tange-
rang! Indonesië heeft nooit de eigen
fouten willen erkennen en vond het ge-
makkelijker anderen de schuld te ge-
ven.
De toestand is er momenteel niet best.
Men sterft er zomaar van de honger.
Indramajoe ,de rijstschuur van het voor
malige Indië verschroeit en verdort
door de droogte, terwijl Midden-Java
bij toerbeurt of wordt overstroomt door
overlopende kalies, of wordt kaalgevre-
ten door hongerige muizen. En U kunt
het geloven of niet, maar de Nederlan-
ders zijn hier niet schuldig aan, ten-
minste we hoorden nog niets over RadiD
Djakarta. Hoe bestaat het; wij staan
gewoon paf.
De Nieuw Guinea Koerier beleefd dank
zeggend voor de plaatsruimte.

P. Kereutha.
Adviseur Kena Uw Embai

NEUWS IN HET KORT
Sittard — De KVP voorzitter van de
Statenkring Sittard en de KVP voorzit-
ter van de afdeling Overhoven zijn door
het bestuur van de Kring Limburg van
de KVP voor onbepaalde tijd geschorst.
Reden van deze schorsing is het plegen
van onregelmatigheden bij de ledenwer
ving in Sittard voor de KVP in de pe-
riode van voorbereiding van de gros-
lijststemming voor de gemeenteraads-
verkiezingen.
Beide geschorsten hebben lidmaatschaps
kaarten tegen een lager contributiebe-
drag dan door de partij is vastgesteld
aangeboden, om zoveel mogelijk leden
te winnen. Bovendien deden zij dat
buiten hun afdeling waartoe zij niet
bevoegd waren.

(Vervolg van pag. 2)

(Vervolg van pag. 3)

2>eepaardje

Hedenavond aanv. 20.30 uur filmvoor-
stelling: "DE ZEVEN ZONDAARS"
Woensdag: "ELK WAT WILS"
Zondag: "ORANJEBAL" m.m.v. "The
Rocking Devils".

'.filmprogramma
ORIËNT THEATER

Heden 24-4 de film
"RIDE THE PINK HORSE"

18 jaar.

Sentani heden: "HOUSEBOAT" Alle
leeftijden.

REK THEATER
vertoont heden 24-4 en morgen 25-4

"THE HIGH COST OF LOVTNG"
Een film die U van het begin af zal
boeien. Mist U daarom deze film niet.
Want ....

18 jaar.
Hollandia-Binnen heden 24-4 de mach-
tige film

"STRAF BATALION 999"
14 jaar.

Morgen 25-4
"THE SAVAGE INNOCENTS"

met Anthony Quinn en Yoko Tani.
In Cinemascope en Technicolor. 14 jaar.

[Vervolg van pag. 1)
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SSK-SNDMAKING |
Bij beschikking van de wnd. Landrechter te Hollandia van 12 april
1962, no. 31/1962/CiV. Holl., is aan W.N. Strijder, van beroep koop-

j man,' wonende Berg en Dal te Hollandia en aan de Vennootschap
onder Firma „W.N. Strijder, New Guinea Metals", gevestigd te
Hollandia, definitief surséance van betaling verleend voor de
duur van één jaar. "Bewindvoerder in deze surséance is Mr. J.W. Trouw, Berg en Dal
te Hollandia. ■ „ ~ ~_.'Hollandia-Binnen, 17 april 1962. De b.s. Griffier van het Landge-

| recht te Hollandia,
w.g. P. Cranen

w
_____
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Huis vrou wen Vereniging
Rectificatie:
Attentie Attentie
I v m opening Pasar Malam slechts één dag Kinderkennis op vrij-

dag 27 april 'van 13.30 tot 19.30 uur in de Quonset achter de
Nieuw Guinea Koerier.
Vele attracdes, w.o. poffertjes eten, schieten, werpen.
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