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Schoon schip in Algiers
Verzoeh bij Decreet

te regeren
Naar maandagavond werd bericht zou

het Franse kabinet he 4 parlement om 4oe
stemming vragen om gedurende 4waalf
maanden bij decree4 te mogen regeren-
Dit werd besloten op een bijeenkomst
van de ministerraad in Parijs.

VolgenB de Franse gr°ndwe4 kan de re
gering de volksvertegenwoordiging om
mach4iging verzoeken om gedurende een
beperkte periode bepaalde kwes4ies te
regelen-

De Franse minister van Voorlich4ing
zei na afl°op van de ministerbijeenkoms4
da 4alle misdaden die tegen de veiligheid
van de Haat zijn gepleegd, zullen worden
berech'-
De Franse regering vergaderde enkele
uren nada4 de rebellen in Algiers hun
verze4 hadden gesteakt.

Even vo°r he 4 middaguur verlie4 op-
stendelingenlelder Lagaïllarde aan he4

h°ofd van 700 volgelingen zijn gebarri-
cadeerde kamp in de universitei4 van
Algiers, hij staa 4 onder militeir arres4-
De andere opstandelingen die hierdoor
teteal waren verras 4, volgden sp°edig
zijn voorbeeld- Twin4ig minuten later

Gedachtenwisseling
Over ontwapening

In Londen begon gisteren een drie-
daagse r°ndetefelconference over ont-
wapening. Er w°rd4 aan deelgenomen
door afgevaardigden ui 4 19 landen, waar
onder de Ver- Steten, de Sovje4-Unie en
Oos4- en Wes4-Duitsland-

De conference heef 4 geen officieel
karakter. He 4 is meer een gedachten-
vvisseling tussen mensen die een func4ie
bekleden in he 4 openbare leven van de
Na4°landen en van de landen die lid
zijn van he 4 Pac4 van Warschau de be-
langrijkste spreker was de Britse Nobel
prijswinnaar Noel Baker- Hij zal een de-
bat leiden over de technische en algeme
ne aspekten van ontwapenine-

Manifestatie tegen
Franse Kernproef

In Rabat hebben 2000 rVtaTokanen ge-
manifesteerd 4egen de v°orgenomen Fran
se kernproef- Ze wilden naar de Franse
ambassade, maar poli'ie en de brandspui4
h'.eld hen tegen-

was er geen man meer achter de barri-
caden.

In Algiers was het gisteravond, on-
danks het verzet4en van de avondklok
naar tien uur, zeer rustig. De halfges! °op
te barricaden waren nog de enige teke-
nen van de opstend, die ruim een week
heeft geduurd- Het einde kwam bijna
overrompelend snel.

Intussen is Lagaillarde overgebracht
naar Parijs waar hij i,n de gevangenis
is opgesloten- Hij zal worden verv°lgd
wegens he 4 iogevaar brengen van de bin
nenlandse veiligheid- De andere rebel-
lenleider Or4is is gevluch4- Tegen hem
is een a*'res4a4iebevel ui4gevaardigd-

Soclalistenvergaren zich voor
overdracht n. Guineaaan Ver. Naties

Voor Nederland slechts verliespost
Relaties met Indonesië bijna op het nulpunt

De Partij van de Arbeid heeft voor-
gesteld Nederland 3 Nieuw Guinea onder
beheer van de Ver- Naties te stellen,
waarbij ons land dit beheer dan nog
tien jaar in handen zal h°uden-

Di 4 v°or.stel werd gis4eren in de
Tweede Kamer ter 4afel gebrach4 docr
de socialis4ische woordvoerder de heer
Kaptein bij de behandeling van de be-
groting van Buitenlandse Zaken- Na af-
loop van die Men jaar zou de beheer9-
raad dan een v°orstel kunnen doen over
de teek°ms4 van he 4 gebied. V°lgens de
partij is geen enkel Nederlands belang
gediend me 4 de aanwezigheid op Nieuw
Guinea dat enkel een verliespost bete-
kent- Hij meende dat een beheerschap
vol sympathie zal verlopen en voor de
ru st in het hele eilandenrijk van de S*il
Ie Zuidzee zal zorgen-

De socialisten zijn van oordeel da 4 de
beteekkingen me 4 Ind°nesie he 4 nulpun4
naideren en zij menen da* di 4 k°m!
doorda4 de Indonesisdhe regering er be-
lang bij heef 4 de bedekkingen slech4 4e
houden- Daaraan immerB onlenen zij
de mo4ivering 4ot inbeslagneming van al

Ie Nederlandse eigendommen en vo°i" he 4
weigeren van beteling van diverse se!ra-
devergoedingen en andere financiële /er
plich4ingen-

De Partij van de Arbeid stelt daarom
verschillende tegenmaatregelen v°or en
tevens zakelijke betegingen bij landen
°f instellingen waar Indonesië aanklop 4
voorkredie4-

De Kamervergadering word 4 vandaag
v°ortgezet-

Collecte voor
Monument

Volgens he4 verslag van de Advies-
raad, zal he 4 "monument" Van Hollandia
f. 6000,— kosten -.Naar wij vernemen
geef 4 de RWD het voorbeeld in burgar-
zin en heeft het initiatief genomen om
met collecte te beginnen- Bij de RWD
is duB de inzameling voor het bestrijden
der m°numents kosten begonnen- De re-
sulte4en zullen wij te zijner tijd in di4
blad publiceren-
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De Kongo en onze
voorlichting in N. Guinea
Afrika staa4 in he 4 brandpun4 der we-

reldbelangstelling-
Algiers eis 4er accuut een aandeel va >

op- Ben ander gebied in Afrika waar de
Westerse na4ies belang bij hebben dat
di 4 aan de kan 4 van he 4 westen blijf 4
stean is de Kongo.

De nieuwsberichten hebben ons reed s

gemeld dat ui Brussel besloten werd dat
de Kongo op 30 juni onafhankelijk zal
w°rden, en dat men thans bezig iP de
wetgeving aan die toestend aan te pas-
sen-

Hoe stea4 de Belgische Kongo er p°-
li4iek voor? Da 4 is een vraag die ons
als we dieper ingaan °p het summiere
berich 4 van de a>s- onafhankelijkheid
wel zeer bezig h°ud4

Omda4, zoals Bourguiba onlangs heef 4
gezegd op een vergadering van Afrikaan
se steten, de beschaving en de wereld-
vrede de inze4 voor de t°ekoms4 van
Afrika gen°emd kunnen worden-

He4 is duidelijk da 4 de onder elkaar
eer verdeelde partijleiders der Kongo-

;=se parijen zoals de ABAKO Mouve-: ien4 Na'ional Congolais en PSA, he4

" /illen zoeken in een federalis4ische re-
i.ubliek. Da4 de leiders naar Brussel
: ijn gekomen is een persoonlijke over-- running van de Koning, die op zijn reis
c »or de Kongo de leiders enigszins schijn 4
4; hebben bekeerd en hen heef 4 laten
zen hoe men onder geciviliseerde men-
s ;n hogere belangen kan bespreken zoi
;ier in onderling gekrakeel 4e vervallen-

pvallend is alteans hoe de Kongolezen
r.a de minis4er v°or de Kongo, De Pchrij. ;r te 4 wanhoop 4e hebben gebracht door
hardnekkig te eisen de Ronde Tafelcon-
ferentie in Leopolds4ad 4e houden, door

de audien4ie bij Koning Boudewi ". in
Leopoldsted hun eisen hebben gematigd-

Namen als Kazavoeboe, Ka'lonö^i en
Nzana. ca- duiken in de berichten
over de Kongo op- In Brussel zijn 4hans
de Kongolese leiders me 4 de Belgische
'"ogering bijeen en hefcfoen over de on-
afhankelijkheid van de Kongo reeds be-
slist-

Wat wij ons afvragen is; zijn alle par-
tijen in dit gebiedsdeel 't er °ver ccn3

i-a4 zij tesamen één stea4 zullen blijven
vormen,, welke, indien zij nie4 langer
tesamen gehouden worden door he 4 als
oatelysater fungerende Belgische bewind

Of moe 4 het Belgische bewind, plaats
naken voor de °p minderwaardigheids-
gevoelens stoelende eenheidsgedachte
* an zwarte tegen blanke volkeren?
r'.unnen wij bij 't beoordelen van de ver
i-hillende facetten en bij het op ons in
laten werken hiervan bij de beschou-
v/ing van het gehele beeld iets hebben
aan de feiten die zich hebben voorge-
daan tijdens de reis van Koning Bou-
cewijn? Deze feiten zijn van teveel be-
lang om ze naast c«s neer te leggen-
Te veel zijn in de geschiedenis dergelij-
ke feiten miskent om er nu nie4 alle
aandacht Voor op te eisen.

OM HET URANIUM
In he 4 mijngebied van de provincie

KATANGA da4 grenst aan Noord Rho-
desia ,werd Boudewijn erns4i,g
ken d°or indus4rielen en zwarte chefs
De Katangalese leiders drongen er bij
de vors4 in telloze audien4ies op aan
tech v°oral nie4 4e geloven da4 de
schreeuwers in Leopoldsted de hele

Kongo vertegenwoordigen- Zij o.nder-
steeepten daarbij da4 zij de* laanidde-
lijke losscheuring van Katen
proclameren en aanhech4ing
zouden vragen indien de Kong.
voormannen in en rond Leopolds4ad er
bij de regering in Brussel in zouden
slagen hun onafhankelijkheid, hun "inde
pendence immédiate" te krijgen, en een
cen4ralis4isch regiem zouden willen in-
voeren, waardoor Katenga met zijn gro-
te industeiele ontwikkeling de melkkoe
zou w°rden voor (j e grootheidswaan
van de heren Kasavoeboe c-s-

Een der oude zwarte chefs van he 4
volk in Bajekes las de Koning zelfs
een manifes4 voor, waarin hij de op-
volger van Koning Leop°ld II er duide-
lijk voor waarschuwde de o ude steals-
verdragen tessen België en de Katenga
lese sternhoofden, tientallen jaren gele-
den gesloten, nie4 op eenzijdige wijze
op te zeggen onder druk van enkele
blaaskaken-

De politieke partijen in Katenga ver-
enigen blanken en zwarten in heteelf-
de program: geen overheersing van de
nieuwe mannen ui 4 Leopolds4ad in de
provincie Katenga-

Di 4 z°u moeten betekenen da 4 als Ka-
savoeboe, als toekoms4ige eers4e minis-
ter of presiden4 van de Kongo, zijn han
den af zal moeten h°uden van he 4 ura-
nium- Heteelfde uranium waarvoor be-
paalde buitenlandse insten4ies een snel-
le onteoogding van de Kongo v°orstaan-
NASCHRIFT: Zuilen wij in he 4 aan
onze zorgen teever4roUwde gebiedsdeel
Nieuw Guinea, da 4 wij zo spoedig mo-
gelijk onafhankelijk zullen moeten laten
worden de kardinale fou4 maken de be-
volking nie4 up te date op de hoog 4»)
te houden van de stend van zaken in he 4
roerige Afrika? is een ui4la4ing van de
heer Nicolaas Jouwe over Belgische
Kongo nie4 he 4 eerste sein dat de re_
gering alle zeileu moe 4 bijze44en om deware stend van zaken me 4 betrekking
to4 he 4 teans in he 4 brandpun4 van de
belangstelling staande Afrikaanse volk.aan de Nieuw Guinese bev°lking duide-lijk te maken?

De gouvernerraen4s voorlichtengsorga-
nen die de bevolking moeten voorlich-
ten over he4geen in de wereld te koop
is, laat in da 4 opZ ich4 —in he 4 lich4 van
he 4 boven gestelde — geheel verstek gaan
De enigszins on4wikkelde Papoea ziet
achter de schaarse berichten over de
Kongo slechte de heroiek van een steijd
van een d°nker ras tegen zijn blanke
"overheersers" Dergelijke (scheve) op-
vattingen vormen een gre4ige voedings-
bodem voor "gevaarlijk zaad".

De leiding van Bevolkingsv°orlich4ing
is in handen van jongelieden wier ge-
brek aan ervaring zich wel meer gewro-
ken heef - He 4 word 4 tijd dat men op
die plaats een functionaris stel 4 van
kaliber-

In he 4 huidige 4ijdsgewrich4 mag men
me 4 voorlichting nie4 te lang experimen
teren- Op een gegeven—en dan al4ijd
zeer onverwacht — moment nemen de
°pvat4ingen en voors4el)ingen van hen
die een dergelijke voorlichting nodig
hebben, een loop die nie4 meer te ster-
ten is, Een p°si4ief gerichte voorlichting
onder leiding van een exper4, die de

gave bezi4 om aan te voelen wa 4er in de
geesten van di4 volk woelt en hoe he 4
wereld gebeuren d°°r hen word 4 ervaren
zal veel teleurstehmg kunnen voorko-
men-

T-
i

Ingezonden
Geachte re dac4ie,

In he 4 laagte nummer van "De Tifa"
verwij 4 di 4 blad "De Groene" onno dig
onrus 4 te hebben verwek 4 me 4he 4 plaa4-
sen van een ar4ikel van een militeir me-
dewerker, gewijd aan de defensie van
di 4 land- De Tifa noem 4 di 4 zelf een
"sten 4-

"meen 4 in zijn artikeltje
een par4ij mee te moeten fluiten — zij
he 4 ook enkele octeven ernaas4 — in he 4
concen "Schlaf ein mem Princhen schlaf
ein"

Er was eens, geachte redactie, een Ne-
derlands premiel' die een rede v°cr de
radio hield me 4 als slotepa4he°se "Land-
genoten ge kun 4rus4ig slapen-" De rede
werd gehouden in een periode dat diver
se munteenheden devalueerden; de be-
doeling van de re de: he 4 geruststellen
van de kleine spaarders.
Nie4 lang na deze redevoering devalu-
eerde de Nederlandse gulden- He 4 is n°g
niet zo bijzonder lang geleden dat Ne-
derland, ondanks, het feit dal Dui4se
troepen te 4 aan de s4randen van Dene-
marken en Noorwegen stenden, gezapig
v°or4leefde gerus4 door de "garan4ie" van
de oostelijke buur de souvereiniteit van
Nederland en België te zullen eerbiedi-
gen. Weliswaar waarschuwden bevrien-
de mogenheden voor een aanval op kor-
te termijn, d°ch het Nederlandse volk
had daar geen weet van- Een maand la-
ter bestermde goedgezinde SS divisies
de ves4ing Holland-
Ook 4hans is in buitenlandse bladen 4e
lezen dat 1960 voor dit land een fc*i*iek
jaar zal worden en infiltraties op grote
schaal te verwachten zijn- In de artike-
len worden vergelijkingen getroffen tus-
sen de momenteel hypermoderne Indo-
nesische weermacht en de sterkte der
aanwezige strijdkrachten hier te lande-

Met vette koppen w°rdl een verkla-
ring van Soekarno 4egenover Menzies,
geen geweld te zullen gebruiken om di 4
gebiedsdeel onder Indonesische souve-
réinitei4 te brengen, afgedruk4.
De ernstige waarschuwing van een kran4
ener bevriende mogendheid word 4 dood-
gezwegen. Een schuchter, misschien ge-
heel nie4 deskundig geschreven, als ar-
tikel doelend op de uiters4 minieme de-
fensiemiddelen is een "stent".
Of leven we weer in dezelfde zelfgenoeg
zaamheid en zelfoverscha 44ing als kor4

voor de laatste wereldbrand, teen de be-
wering opgeld deed als zouden de Japan
ners geen g°ede vlieger 9 kunnen zijn we
gens de oVer het algemeen slechte ge-
steldheid der ogen bij Japanners, verder
dat Japanse oorlogsmateriaal van infe-
rieure kwaliteit zou zl jn- De feiten
hebben wel anders bewezen-

De redactie van de "TIFA" meent haar
journalistieke plichten jegens de gemeea
schap te hebben vervuld met het blote
stellen dat de defensie van dit jand op
de helling moet, en zegt verder; "Schlaf
ein mem Princhen schlaf ein"
Er wordt hierbij klaarblijkelijk uitge-
gaan van de wel zeer kortzichtige veron-



DE SPORT
wan de afgelopen week

Zilveren kraai voor H.V.C.
Eerste ronde. Dat WIK de laatste weken
volkomen van slag is, bleek ook weer in
de eerste ronde tegen Hercules-
De blauwwitten werden door de slag-
vaardige Hercules-ploeg me4 een grote
4—l nederlaag naar huis gesteurd- Ook
ZIGO kwam er bekaaid af; favoriet
POMS hed met de mannen minder m°ei
te dan werd verwacht- (s_o HVC behaal
de een kleine, maar toch wel verdiende
overwinning op Zeemacht (1—0) al hing
da zege even aan een zijden draad, teen
Jansen vo°r Zeemacht een strafsch°p
mocht nemen- De lat keerde evenwel het
keiharde schot- HBS en EDO, tenslotte),
deelden de punten, waarna organisator
HBS zich terugtrok ten gunste van EDO.
Tweede ronüe- In de wedstrijd Hercules-
EDO stelde het zware, gladde veld de
fors gebouwde Hercules-verdediging
voor grote problemen- De jonge, lich4-

voe4ige EDP-voorhoede maakte daar

cankbaar gebruik van en zij stelde tegen

over de beide Hercules goals drre doel-
nunten C2-S) HVC-POMS was een sen-
sationele wedstrijd- Van het Kaar open-
de voor HVC de score, maar nog voordat
scheidsrechter Valenbreder voor delasi-
ste maal had gefloten, scoorde POMS de

Liifkmaker- (I—D Strafschoppen dus!
D';hSers aaiden het kennelijk met hun

nnuwen te kwaad, want de 4renschoten
van-de-witte-stip leverden slechte drie

doelpunten op, twee voor HVC en één
voor POMS-

VERRASSINGEN IN H.B.S.-TOURNOOI

Finale. HVC—EDO 3—1
He4 gladde veld maakte g°ed voe4bal

onmogelijk, maar tech viel er v°or de tee
schouwers voldende 4e genieten- Vooral
de eerste helf4 was levendig en nada4
Lapré v°or EDO de achterstand 404 2—l
had teruggebracht, steeg de spanning
binnen en buiten de lijnen ten top-
Tevoren had Lucas Sibi zijn ploeg me 4
4wee d°elpumten al een flinke morele
steun gegeven- EdO drong na het doel-
puin4 van Lapré ons tuimig naar voren
en de HVC-defensie raakte van de kook
Doelman v-d- Werk hield echter he4
hoofd koel, zodat zijn pl°eg me 4 een
voorsprong de 4weede helf4 kon ingaan.

In deze 4weede helf4 was he4 peil van
aanzienlijk minder gehalte- De beide ver
dedigingen bleven over het algemeen de
siteaMe wel meester- Toch werd het nog
3—l, toen het HVC - binnentrio dank-
baar gebruik maakte van een weifeling
in de EDO-verdediging-
De volledige uitslagen luiden:
Hercules—WlK 4—l
POMS—ZIGO s—o
HVC—Zeemacht I—o
HBS—EDO I—l
Hercules—EDO 2—3
POMS—HVC I—l
HVC—EDO 3—l

VERKEERSPERIKELEN
De 2500 Hollandiase motorvoertuigen

D.esteren het 't plaatselijke wegennet te

gebruiken zonder al te veel brokken te

Geroddeld komen er per maandRechts
10 ongevallen voor, wat zeer wieinig is

vergeleken bij Nederland en andere lan-
den waar dit percentage veel hoger lig^
Ais men rekent dat iedere maand slechts
1 oo de 250 motorvoertuigen in Hollandra
een ongeluk krijg 4, dan mogen de plaa4-
selijke autebesteurders elkaar schouder
klopjes geven, in andere landen is he 4
verkeer lang zo veilig niet- Onze ac4reve
verkeerspose °nder leiding van mspec
teur de Blok is er mee belas4 om he 4 ver
keer ook zo veilig te houden, door wete-
zien da 4 de verkeersregelen nageleefd
worden-
"Daar mankeer4 nog wel het een en an-
der aan, aldus inspecteur de Blok, men
houd4 aijn har4 soms vas4; als men zich
bijvoorbeeld bij he4 KRUISPUNT ORAN
JÉLAAN — KALVERSTRAAT
opstel 4 zouden er per morgen wel 'n 50
verkeerszondaars te pakken zijn-

Dr4 kruispun4 Oranjelaan-Kalvers4raa4
(Di4 is de nieuwe naam van de weg die
van de Prins-Bernhardbrug langs Toko
Omlo en "Jossy" l°op4) is wel he 4 hartje
van 't stedelijk verkeer- En juist 0p dat
drukste pun4 heers4 de meeste verwarJ
ring, vooral °p de spieren-

Di 4 voornamelijk doorda4 bedoelde weg
nl. de Kalvers 4raa4, kortelings Van hoofd

verkeers-.veg gedegradeerd werd to* ge-
wone verkeersweg- Dit werd aangeduid
do°rdat i^e* wegverkeersteken "Voor-
rangsweg" (Gele ruiteorm) is weggeno-
men en verwisseld door he 4 wegverkeers
teken "Einde voorrangsweg" (Gele rui 4
me 4 zwarte diagonaal) Echter gezien de
dagelijkse verkeersf°uten schijnen slechts
weinige chauffeurs di4 gemerk4 te heb-
ben althans de consequen4ies van deze
verwisseling nie4 te teekken- Immers had
vroeger de Havenweg voorrang NU

HEEFT LINKS VERKEER VOORRANG.
waardoor de si4ua4ie geheel anders kom 4
4e liggen. Om ongelukken te vermijden
dienen de motervoertuigen bes4uurders
di 4 goed in de °ren te knopen

Nog een oorzaak van ongelukken
is he 4 misverstand da 4 bij vele moterv°er
tuigbestuurders bestaat aangaande recht
doorgaand verkeer voor afbuigend ver-
keer, uit geldt echter alléén vo°r moter-'
voertuigen die zich langs dezelfde weg
blijven voortbewegen- Dus motorvoer-
tuigen die links of r echte afbuigen die-
nen voorrang te verlenen aan alle voer-
tuigen, die zich langs dezelfde weg blij-
ven voortbewegen-

Echter een voertuig dat zich bijvoor-
beeld van Bakkerij de Boer komende,
langs de Bergweg niaar het Koofkamp
voortbeweegt;, dient voorrang (e geven
aan een aute die ove1' de Kalversteaa4 in
de rich4ing van Bakkerij de Boer rijd -Immers van links komend verkeer heef4

derstelling dat het lezerspubliek in Nw-
Guinea zijn dorst naar kennis van he4
wereldgebeuren uitsluitend laaft aan "De
Tifa" en "De Groene"- De "Tifa" misken 4
het feit dat dit publiek 2 decennia reeds
aan den lijve de harde waarheid heef 4
leren kennen van he 4 "Te weinig en te
laa4", waarbij als variant nog aan teege-
voegd z°u kunnen worden — "en geen
echte bondgenoten".

Dwarsfluiter, alias Fag°4 die, he 4 is be
kend — over meerdere nieuwsbronnen
beschik4 — kan zijn tijd waarach4ig wel
beter gebruiken dan zidh te verkneute-
ren over de hele kleine en omgekeerd
gedrukte ee4jes, j°urnalis4ieke tealvaria
en die kwasi vaderlijke vermaningen
over Dickdoeners geeft, een schrijver
van een middelbare schoolblaadje waar-
dig-
He4 do°r hem geredigeerde gouverne-
mentele periodiek "Pangantera" is van
dezelfde sfeer doorteokken.
"Brave jongens, Ome Kees zal nu een"
vertellen wa4 er in de wereld te koop
is-" En 's av°nds staa4 knalhard Radio
Republiek Ind°nesie aan- Maar da 4is
alleen maar om he 4 lawaai van de kin-
deren vlak voor he 4 naar bed gaan te
overstemmen-

DE. Zweep
(nie* alias Dick of Olaf)

„Tifa”-bericht
Wij werden opmerkza»m gemaak' op

een berich4 in he 4 laatste nummer van
de "Tifa", dat doet voorkomen als z°u

het na van de Adviserende Raad, mr
De Rijke, onvrijwillig heengaan als lid
van deze Raad-
Naar aanleiding hiervan hebben wij ons
te 4 de heer De Rijke gewend, die ons
mededeelde dat het bericht volkomen vi-
de lucht moest zijn gegrepen- De resi-

dent verklaarde desgevraagd dat hem

van een onvrijwillig heengaan van mr-
üe Riike niets bekend is en dat ook geen

Plan "in die richting bestaat, 's Raads
voorzitter de heer stephan, zei de da4

ook b-m niets daarvan bekend is. terwn»
ook hij nie4s wis 4 van een even4ueel
voorstel daaromteen4.

De f-ateur van het bericht in de Tita

de heer Lagerberg, wilde geen medede-
ling doen over de bron van het berich-
en verwees naar de redactie van zrjr.

blad- Pater Vergouwen OFM, de hoofd-
redacteur was moeilijk te bereiken- EerH
na zes telefoon4jes kon hij w°rden opge-
spoord. - - ■ " *en huize van de heer La-
gerberg- Pater Vergouwen gaf te kenner
geen bron van het bericht te willen noe-
men- Zou dit soms weer een van die be-

kende "Tifaberichten" zijn. .
voorrang on het 4weede voertuig bevind
zich nie4 op de zelfde weg als he 4 eerste

D' 4 ter beharHging van de 2500 HoL-
landiase motorvoertuigbestuurders, °m
ongelukken in de toekomst te voor ke-
rnen; daar immers ieder ongeluk er een
te veel is-
Ook al komen in Hollandia, in vergel n-
king me 4 elders minder moterongeval-
len voor en schijn 4 de 4ijd da4 er zoals in
andere landeni, afschrikwekkende bor-
den me 4 doodshoofden en in elkaar gere
den autowrakken met borden "5 Doden
Dat had U ook kunnen overkomen" voor
alsnog hier overbodig te zijn- Ook zon-
der deze borden houd 4 onze ac4ieve ver_'
keerspoli4ie he 4 verkeer wel veilig-



WERKGEVER VINDT DEMONSTRATIE
„EEN ONVERANTWOORD OPHITSER”

Naar aanleiding van de do°r het CW
NG-Persekding te organiseren betoging
op 9enteni. hebben wij °ns gewend 404
een van de groo4ste plaa4selijke werk-
gevers om zijn mening °ver de demon-
stratie te vernemen.

H°e stea4 U tegenover de demons4ra4ie
welke morgen op Stnteni zal worden ge-
houden!

"Ik vind he 4 een onveran4woord op-
hi<sen van de bevolking djie de p°rtee
van een dergelijke demonstratie niet be-
grijjpt en alleen maar meed°et omdat
ze hel "ramé" vinden- Ik zie ook niel in
wat he* belang van de werkgever in de-
ze kan zijn- Er wordt de werkgevers ge-
adviseerd °m he 4 bedrUf voor die dag
te sluiten, wil hij nie4 voor "sufferd"
uitgemaakt worden- Vo°r alles zijn werk
Kevers en werknemers gebaat bij arbeids
vrede, maar de demonstratie wekt onrust
in de bedrijven- De werkgevers — voor
al in de particuliere sec^r— word 4 ge-
suggereerd da4 zij niet krljgen wJaar zij
rech* °p hebben- Dit ach 4 ik nergens
bewezen, wan 4 iedere werkgever is wa 4
de verzorging van zn personeel betreft
minstens binnen het raam van de wet-
telijke bepalingen. Velen zijn daar zelfs
b°ven- In het algemeen moe 4aan de au-
tochtonen nog he 4 begrip arbeidstempo

bijgebracht w°rden. Ik verwijs naar de
interviews met studerende Papoea's in
Nederland- Allen st«nden zij versteld
van he4 arbeidstempo en de efficiëntie
van de Nederlandse w«rker- Pas als zij
dit Nederlandse peil benaderen is er re-
den voor een optrekken naar de Neder-
landse s°ciale voorzieningen-"

Maar vind4 U die demons4ra4ie nie4 on
vermijdelijk °mda4 de Regering zich ja-
ren achtereen ongev°elig schijn 4 te heb-
ben getoond voor gerech4vaardigde ver-
langens?

"He 4is i en enenmale finantfeel onmo-
gelijk z°wel v°or het Gouvernement als
voor de particuliere werkgevers om lo-
caal aangetrokken pers°neefc Europees
verlof te geven- Ik vind da* verlangen
dan o0k nie4 redelijk, °ok gele 4 op he*
feit da1 de arbeidsprestatie in he4 al-
gemeen niet ver van het minilmum af
is- Ik zie in deze beteging uitsluitend
een stUn4 van de organisatoren, die hier
zichzelf noch hun leden, n°ch he1 land
een dienst mee bewijzen- Ik zou willen
verwijzen naar een uitspraak van de
Australische minister voor de Territories,
P- Hasluck, die zei dat er in Austr. Nw-
Guinea nog geen plaats is vo"r vakbon-
den. Deze s4unt steekl hier schril bij af"

Verlegenwoordigers
Euromarkt

De raad van ministers van de Eurnpa-
se Gemeenschappen eergisteren in Rrus-
sel besloten in Londen en Washington
permanente vertegenwoordigers van de
Euromarkt en de Euratom- aan te stel-
len- In Londen zal als zodanig de Neder
landse oudminister Van Kleffens wor-
den benoemd, die daar al optreedt al'
vertegenwoordiger van de Kolen- erj

StealGemeenschap Vermoedelijk zullen
in Washington de drie gemeenschappen
gezamenlijk worden vertegenwoordigd-

Geld stroomt naar
Indonesie

zegt Soekarno
Presiden4 Soekarno heef 4 meegedeeld

da 4 de Ver- Saten, Rusland en Commi-
nis4isch China klaar staan om nieuv/e
kredie4en aan Indonesië verschaffen
Hij zei di 4 tegenover een delegatie vv\
huisvrouwen, die naar he 4 s4aa4spalois
waren gekomen om, volgens dagbladen
te klagen over de stijgende prijzen-

President- droeg alle huisvrouwen op
onmiddellijk te rapporteren wanneer zij
gevallen van zwarte handel of prijsstj.
gingen waarnemen.

In Ind°nesic wordt de toestand steeds
beter, aldus Soekarno.

De president vertelde als "geheim"
da 4 zijn premier hem vrijdagavond mee-
deelde dat de Ver- Staten bereid zijn 50
mijoen dollar extra krediet aan Indone-
sië te verschaffen- Toen hij een bezoek
bracht aan de Sovjet Unie en Communi-
tisch China zeiden de staatslieden daar
tegen hem "zeg ons hoeveel krediet Indo
'nesie nodig heeft en wij zullen ze geven"
aldus Soekarno-

Prins Bernhard naar
Afrika

Prins Bernhard is voor enkele weken
naar Zuid-Afrika ver4rokken. Hij zal
eers4 een nie4 -officieel bezoek brengen
aan de Tsaad-republiek in Frans Equa-
4oriaal Afrika in aanslui4ing waarop hij
me 4 enkele Franse vrienden een expedi
4ie do°r de Sahara gaa4 maken om te
jagen en te filmen- To4 slo4 gaa4 de Prins
naar de repdbliek Soedan om een groo4
project van samenwerking tussen de S°e
dan en he4 Nederlandse bedrijfsleven te
bespreken- Prins Bernhard word 4 eind
dezer maand in ons land terugverwacht.

VERLOOFD:
F- GAGLIARDI

en
C-F-J- van MOTMAN

Hollandia. 3 februari 1960

ZIGO Kindertoneel & Balletuitvoering
°p 6 en 7 februari- Toegangskaarten gra-
tis verkrijgbaar bij de dames Gerrfts en
Knuysting-
Tweede dag °ok toegankelijk voor nie4
leden af- 1,— p.p- Aanv- 18-30 uur-

Wil degene düe een leerboek typen, sys-
teem "Groot e" geleend heeft bij Boek-
handel "TERLAAK" di4 zo spoedig mo-
gelijk retourneren-

GENEESMIDDELEN DEPOT "LIAUW"
verz°ekt;
haar clientèle te Hollandia-Binnen zi^h
tet TOKO HARMS te wenden. Telf- 41

f Alle hereidbare Bvssen en comhi's 1
ziln iiifiehuurd

Eigenaars van Combi's die nop aeen contact met
C.W.N.G. / PERSEKDING hadden worden verzocht
zich met hun vervoermiddelen op.

DONDERDAS @ FE9RU3RI B.S,
Tijdstip van ver.^cimelen: 07.Cü uur.
Hollandia - Binnen 7 30 uur.

Te vervoegen:
Bij TOKO MAKKASAR [Hollandia]
Bij ONG AK [Hollandia-Binnf n]

DAAR ONTVANGEN ZIJ NADERF INSTRUCTIES
■__i__j_MJiaiiMMaJj«'Ji«MM.WHiMiMWH^ «■■iwMw.wïiM.iI—ii'w mi umi iiiiiiiiimimi iihiiiié ■■ i -"■■—"■irf-Ti—i

Indien de krant te Hollandia - Binnen na 18.00 uur
nog niet bezorgd is, kunnen abonne's ter verzeke-
ring van de bezorging van hun exemplaar opbellen

[1 Hib. ao

Donderdag 4-2 rouleren EDO aanv- 20-30

Te ko°p: Auping mateas- Van Tongeren,
Dok IX No. 6311 (t-o. Mons- Creme"-
school)

Silmprogrammn
ORIËNT THEATER verteont heden 3-2
de succesfilm:

"ESCAPE FROM SAN QUENTIN''
me4Johnny Desm°nd en Merrie Anders

REK HAVEN verteont op 3 en 4 januari
"WOMAN IN A DRESSING GOWN"

met Yy°nne Mltehel, An4hony Quayle-
Because of n° sea4ing during the las4
4en mlnutes-

De liefde van twee vrouwen voor een
man.
REK vertoont in de Jachtclub op vrij-
dag 5-2

"PEYTON PLACE"
me 4 Lana Turner, Terry M°ore en Russ
Tamblyn-
'J.'"ton place never forge4 the day: C°n-
stence found love - Mïke came to town- Lucas returned from the war-
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