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Ontwapeningsconferentie
Russen willen ontwapening in vier jaar
Op de o°st West onfwapeningsconft'entie in Geneva heeft de Britse afge-

vaardigde gezegd dat zeker gemaakt!noe» worden dat geen kernwapens waar
sok ter wereld zullen wjordeni gebruikt- Hij zeide te hopen dat del c°nferent|e
werkelijke ontwapening zou bereiker j

Di 4, zo zeide hij zou g1'o4e som-men geld
vrij maken om de levensstandaard in
de werehd °rhhoog tebrengen en het vel'
trouwen in de wereld 4erug 4e brengen
Hij ver4olk4e de mening van het westen
dat deze landen grote waarde hechten
aa_i toezicht op de on4wapening en he 4
ms4ell§n van een in4erna4i°na.le defensie
eenheid.
De v°ors4eilen welke woensdag aan de
vergadering zowe' door he 4 Wesi.en ais
door he4 00s4en werden voorgelegd heb-
ben beide melding gemaak4 van de C°m-
munist.sche Chinese s4l"ijdkrach4en.
He 4 door de Sovje4 Unie v°orgeste.de
°n4wapeni»._gsplan dat, on4wapening in
4 jaar voorst44 vo°rzie4 in de eerste van
ac drie f*sen wva+in deze moe 4 gschie- -
den in de ontwapening van de strijd-
krachten van communistisch China, de
Sovjel Unie en de Ver- Staten-

Het Westerse voor stel deed de sugges-
tie van een conferentie in een twee _c

fase waarbij communistisch China
tegenwoordig zou zijn- zomede landendie op de aan de gang zijnde conferentie
nie4 ver4enwoordigd zijn-

De communistische kri4iek 4egen he
plan van de wes4erse landeu richt zich
in hoofdzaak tegen he 4 tjjdioze van he 4
ontwapeningspian-
Op 'n persconferentie m Washington zei
president Eisenhower dat communistisch
China aan een on4wapeningseonferen4ie
moe 4 meedoen op he 4 moment dat zijn
strijdmachten meetellen-

In Geneve ging de Oost-West conrferen4ie gisteren haar derde dag in-
Beide par4ijen hebben nu hun ontwa-
peningsplannen ontvouwd en daarujt
blijk 4 da 4 er ove 1 yii weer nog geenftoenadering 4e constanten Val - Ver-
wacht werd da 4 gis4eren opnieuw de
plannen door de be4reffende de4ega4iec
jvorden toegeiicbt.

Vulkaan uitbarsting bij Wewak
Op het eitand Manam heef 4 gisteren

een grote uitbarsting van de vulkaan
plaats gehad-

De Manam krater op het eiland van
dezelfde naam ligt tien mijl buiten de
kust van Australisch Nieuw-Guinea tus-
sen Madang en Wewak. Autochtone pol;
4iemannen zijn ter assisten4ie van de be-
volking naar he 4 eiland gezonden.
Door de Australische bes4uurs aul°ri4ei-
4en is nog nie4 beslo4en 4ot evacuatie dei

bevolking, doch wel word 4 de toestandscherp geobserveerd-
De 1800 meter hoge vulkaan vertoondsmds december een verhoogde werkingDe laatste uitbarsting van de vulkaan in1957 heeft grote schade aangericht aantuinen- De bevolking is toen geëvacueerdnaar de vaste wal doch werd 4oegesla. n4erug 4e keren na 4ien maanden, toenhe 4 gevaar deliniMef voor geweken werd

verklaard-
Soekarno confereert

met partijleiders
President Soekarno houdt in Bah be-

sprekingen mcl de ieiders van de drie
grote politieke partijen in Indonesië.
De leider der communisten, Aidit', de
voorzitter van de nationalistische parlij
S°ewardjo en de voorzitter van de Na-
dahtui Ulama vergezelden hem woens-
dag naar Balj-
Correspondenten is het opgevallen da 4 er
geen ver4egenwoordiger bij was van dr
grot« partij, de Masjoemi- Er word 4 ver
ondersteld dat de toekoms 4 van de Indo-
nesische partijen en die van he 4 parie-
men4 onderwerp der bespreking zijn-

Ben Goerion in
Engeland

De Israëlische premier Ben Goerionis °p de terugweg van Washington naar

zijn land in Londen aangekomen waarhij met premier Macmillan en de minister van Buitenlandse Zaken Selwyn
Lloyd heeft gedineerd en latel" op de da?besprekingen hield.

Hij zou ook een gesprek hebben m-et
de leider van de Labourpar4ij, Gai4skeU
en gisteren dool' zijn gevlogen naal' Is-
raël- Op een hem gestelde vraag of hii
in de Ver. Sta4en °m levering van meerwapens had gevraagd an4woor dde de Is-
raëlische premier on4wi'jkend-

Niet getornd aan
Berlijn

President Eisenhowel' heef 4 verklaard
da 4 hij 4en a _en 4ijde bereid is me'
Sovje4-pi"emier Chroestsjev 4e sprekenover Duit .and en Berlijn, maar dan oo
voorwaarde da 4 er nie4 word 4 getornd

aan de rechten van he 4 Westen-
Op zijn persconferentie zei hij me 4bondskanselier Adenaue' van mening

'e zijn dat er geen vergadering mag ko-men m de politiek van he 4 westen 4eu
aanzien van deze vraagstukken- De pre-
sident voegde daaraantoe, da 4 hij pre-
mier chrose4sjev al van di 4 s.andpun4 op
de hoog4e had ges4eld 4ijdens de bespre-
kingen van vorig jaar in Camp Davis-

Ondergrondse kern-
proefexplosie in Amerika

De Amerikaanse commissie voor ker.energie heeft plannen bekend gemaakt.
vo°r een ondergrondse kernproefexplosir
voor vreedzame doeleinden volgen;!
jaar in de staat Nieuw Mexico.
Als presiden4 Eisenhower zijn goedkeu-
ring aan dil voornemens hecht, zal dit:
de eerste kernontploffing zijn die de Ver
Staten sinds het staken van de pr°even
in oktober 1958 zullen doen plaatsvinden
De proef zal -m een ondergrondse zou4-
laag worden gedaan-
De v°orsitfer van de commissie senator
Anderson zei, da 4 de Amerikaanse rege-
ring me 4 het oGg op de kemproeven-con-
ferentie in Geneve de mogelijkheid te
bestudeerde om deskundigen uit alla
landen te vragen de pr°ef bij te wonen

Contract Austr. hout-
concessie getekend

De Ausu-aijsche Adi Timber Develop-
men4 Limited heef 4 in Hollandia een;
con4rac4 getfekend voor de exploitatie
van het houtbestand op het eiland Adi
dat ter hoogte van Wajr_ema Ugt- De
hou4expl»itatte-maatsc happij heeft een
eerste bedrag van rond één en een vier-de miljoen gulden gestort.
De concessie beslaat het hele eiland Adi
(vervolg pag- 4)
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Interesse van Japanners voor
Nieuw - Guinea hout

Anderhalve eeuw geleden landden °p
Yayama, een eiland van de Ryukiu
groep 8 uitgepu4te Hollanders die liefde-
rijk door de bevolking werden opgeno-
men-
Zij huwden inheemse vrouwen en ble-
ven er to4 hun do°d k>e wonen. Zij vol'm
den het eers4e con4ac4 van he 4 v°'k me 4

de blanken- Seder 4 dien word 4 de blan-
ke op de Ryukiu eilanden aangeduid aIF
Oranda (Hollanda of Hoilande1')- De
Amerikanen die de eilanden na de Twee
de wereldoorlog beze4ten zijn "Oranda"
Evenzo de Fransen, Dui4sers en alles
wat blankis-

Diepel' nog heef 4 he4 leven van de mis
sicnaris D*>c4or Bitterheim die de bijbel
voor he 4 v°lk in de Okanaw3 landstaal
ver4aalde zijn indruk °p de bevolking
ach4ergela4en. Hij was de enige man die
in die tijd een bril droeg- Thans zingen
de kinderen van "Nanminno ganch°" -
man me4 de oogglazen die in Nanmin
leefde- Na zijn dood richt4e men een ge-
denksteen vo°r hem op, die cch4er in de
Tweede Wereldoorlog 4eloor ging; Nadat
de s4rijd in de Pacific beëindigd was
werd deze gedenksteen opnieuw opge-
richt- Zo houdt het volk de nagedachte-
nis van een vo°r di 4 volk groot .fleder-
landel' hoog-
Di 4 verte4de ons de heer Oshir°, ui 4 Oki-
nawa, leider van de Ryukyu Lumber Co
die sinds een jaar °p con4ract me 4 de
hee1' Gerri4 En4r°p uit Nieuw-Guinea
hou4 koop 4.

Het fei 4 dat de houthandelaren ui 4 de
Ryukyus de ogen hebben !..!en vallen
op Nederlands Nieuw-Guim ;■> n h°i'
4e kopen sprui4 voort ui 4 de _:i: 'and:_>-
heid da 4 de Filippijnen waar zij to 4 du.
verre 4erecht k°nden om een deel der be
hoef4en 4e dekken de uitv°er van hou4

aan '4 beperken zijn- De aanvoerlijnen
vanwaaruit he 4 hou 4 60 mijl naar de
kust moe 4 worden opgevoerd zijn 4q
'ang-

.De Ryukyu Lumbel' Co. heef 4 ir.
Nieuw Guinea een 4es4 jaar ach4er de
rug, waarbij zij wel to4 export is geko-
men, doch nie4 in die ma4e dat zjj erover kan juichen- T°ch werd nog voorr
een totaal van US $ 112.500 aan geld in
Nieuw-Guinea gebracht-
Naast de ontginning van de heer Entrop
aan de Tami riviel' bij Hollandia is de
Ryukyu Lumber Co- ook begonnen me4
afscheep uit Agats waarvool' zij een cre-
diet heeft geopend van US $88.875-
In April zal hiervandaan en ui 4 Sorong
wol"den verscheept.
De kwali4ei4en hout welke gedurende
he 4 afgelopen jaar werden verscheep4
kwamen in Tokio °p de markt, doch eer
belangrijk gedeelte ligt nog ctwerk°ch4
in de haven, wegens de slech4e kwal-pi'
onverkoch4-

Veel van het hout w°rdt gebruikt voor
de multiplexh°u4 fabricage, waarvoor de
°p Nieuw Guinea voorhanden Matun
houtsoorten uiterst geschikt zijn- Di f

triplex en multiplex hout vind 1 grote af-
trek in de Ver- S4aten en °ver de gehele
wereld-
Gemaak4 op de eilanden me 4 zijn goed
k°pe werkkrach4 vi.vd4 het overal 7iiii
weg.

Het is pjct verw°nderlijk dat zovele
aanvragen ui 4 het bui4eniD id than*
Nieuw Guinea bereiken-
Er zijn voor Nieuw-Guinea nieuwe mo-
gelijkheden geschapen, waaraan de Ryu-
kyu Lumber me 4haar een jaar gele 'on
aangevangen ar beid in dit land, zek 'i*

heeft meegewerk4-

Prijsbeheersing
Bekend gemaakt is he 4 prijs aandui-

ding*l besluit 1957 do°r de diens* van
Ec°n°mische Zaken-

Volgens de bepalingen van dit besluit
zijn winkeliers verplich4 o-m- alle voe-
dings- en gcno4middeien, we-Ke zich
baar voor he 4 publiek worden uitgestald
van goed leesbare prijsaanduidingen 4e
voorzien.

He 4 publiek wordt in eigen be4ang vel'
zoch4 aan de uitv°ering van bed°teld be-
slui 4 medewerking 4e verlenen en klach-
ten omtrent het ontbreken van prijsaan-
duidingen onverwijld 4er kennis te bren
gen aan de Afdeling Algemene Ec.no.-
inische Zaken-

Hetzelfde geld 4 uiteraard ook v°or
klachten omfen4 vermoedelijk 4e hoge
prijszet4ing van artikelen, welke onmid-
dellijk zullen worden onderzoen -Ui 4 het beslui 4 blijk 4:

Een iedel', die zijn ber°ep of bedrijf
maak 4 van het aan he 4 publiek verko-
pen van g°ederen. is verplich4 de prijzen
bij verko°p van die goederen, aan he*
publiek kenbaar te maken-

Ten aanzien van liederen, welke in
etalages, uitstalkasten, op verkoops4ands
°f anderszins vool' publiek zichtbaar zijn
ui4ges4ald, m°et he 4kenbaar maken van
prijzen geschieden door he 4 aanbrengen
aan of bij de goederen of verpakkingen
van prijsaanduidingen, welke de prijs
welke hij vraag 4 of in rekening breng»
per verkoopeenheid aangeven-

Ten aanzien van goederen, welke in
verk°op worden gebracht zonder yo.or
het publiek zichtbaar te zijn uitgestald

moet het kenbaar maken van prijzen
geschieden do°r het aanbrengen van
prijsaanduidingen in de vool' publiek toe
gankehjke ruimte °f ruimten, waal' die
goederen plegen te w°rden ve'kocht.

De prijsaanduidingen m°e4en zijn ge-
steld in de Nederlandse en-of Maleise
taal en zodanig zijn aangebracht, da*
een ieder zich kan overtuigen van dr
prijzen met inbegrip van al4e toeslagen
hierop-

In hotels, restauran4s, andere openbare
eet- en ui4schenkgelegenheden en daar-
mee overeenkomende inrich4ingen moe-
ten de verkoopprijzen van alle ee4waren
en dranken door middel van prijslijsten
wol"den bekendgemaakt.

Maandelijks zullen voortaan de vast-
gestelde prijzen van een serie artikelen
in ons b4ad bekend v.oden gemaakt-

Hieronder volgt een lijs 4 van artikelen
waarvoor het prijs a anduidingsbeslui*
geld --1) APe voedings- en genotmiddelen.
2) Pharmaceuti sche producten en -pre-
paraten- 3) Tandpasta's, -poeders er
zepen- 4) T°iletzepen. w-o- scheerzepen
en -crèmes. 5) Waszepen en waspoeders
6) Andere zepen- 7) Sarongs, kains pan-
djang en slendangs van katoen- 8) Ka-
toenen moltondekens- 9) Klamboegoed en
-tule- 10) Watten en verbandstoffen. 1U
G]oeikousjes- 12) Kleding van textiel- 13
Schoeisel w-o. rubber schoeisel- 14) Pe-
troleum- 15) Z°ut 16) Schuurpoeder- 17'
Kook4oes4ellen. 18) Petroleum'nmpen er
druklich4lampen- 19) Lucifers-
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SAMENWERKING MET AUSTR. NG
ONVOLDOENDE

Vorig jaar gingen Nederlanders na*r
Canberra teneinde een begin te maken
°m Oost en West Nieuw-Guinea aanneen
te smeden-

Vorige week kwamen Australier-s naa''
Hollandia om di4 werk 4e intensiveren-

Er is dus samenwerking 4ussen uj-,
en Wes4 Nieuw Guinea op bestuu. s-landbouw en auder.terrein-

Maar o-i- in de huidige omstandighe-
heden zeel' onvoldoende-

Van Nederlandse zijde is voorgesteldom de samensmelting van de 'wee ge-
bieden volkomen te maken, dus ook op
financieel en militair gebied-

Dit is logisch en getuigt va n we.co-'ijkheidszin- Het eiland is een geogra-
fische eenheid en ook volkenkundig ishet één geheel- De Papoea's V an beidedelen vormen één i'as van nagenoeg op
gelijke trap van ontwikkeiing staandemensen. H"n politieke emancipatie dien'naar elkaar toe te buigen en niet van el_kaar af te buigen doo 1' gedwongen schei-ding-

Ais één been gewond raak 4 kan he 4 andere ook nie4 meer normaal lopen. Bei-
de hebben e_iaar nodig om 4e kunnenlopen-

Wanneer de ene helft w .d» aangeval-
len wordt ook de andere helf4 bedreigd

He4 is jammer da 4 vooralsnog deAus4raliers deze waarheid weigeren in
te zien- Zij vols4aan in de rol van toe-schouwers 4er zijde op een hek en doe.;
verdel' of hun neus bloed - In plaa4s vande logische weg te volgen en ook mi..-4air de handen inéén te slaan in een ge-
zamenlijke defensie van he 4 eiland
Nieuw-Guinea, la 4en ze Nederland voor-
alsnog alléén in de kou staan.

Soekarno echter blijkt realistisch : :.
zijn dan de hekkenzi44er Australië ;i.
is immers njet aan te nemen dal ,
midabele oorlogsvoorbereidingen van
Soekarno (een paar honderd gevecht-
vliegtuigen, 2 complee4 gemechanisec' ;1.
divisies) uisluitend gericht zijn <>p detwee poyere 4orpedobo4en die Nede^lau.-1
hier gedetacheerd heeft- Soekarno h"U .
dus, op 4e maken ui 4 enorme toebertjd-
selen, er wel degelijk rekening mei I
zijner tijd in gewapend conflict 4e ko-men me 4Australië-
Daar beschouw 4 men dus de veroverin_van Ned- Nieuw-Guinea sie ch4s als eer
voorpostengevecht, de eigenlijke s'ri.r
zal om Oos4 Nieuw-Guinea gevoch!< .-.
moeten worden, waardoor de "life lire"van Aus4raiie met de rest van de wereld
word 4 bedreigd.

Deze realistische opva4ting der Ind°-
nesiers besfaa4 r eeds jaren-

Toen in 1954 gewapende Indonesische
militairen in Nederlands Nieuw-Gulren
infiltreerden, waren zij vergezeld van de
speciaal opgeleide in- en voo'lich4in"S-
ambtenaar Kapsra ng die de voormannen
der Papoea's welke hij alhier voor de
Indonesische politiek wis 4 te strikken
he 4 Indonesische programma voor n _ fo
aanstaande "bevrijding" ui4eenzet4e-
DaarbU verklaarde hij herhaalde ma'en
dat na. de "bevrijding" direct begorre'l
zou worden me 4een intense training vir
alle papoea'si in di4 gebied die fit wnTev
vo°r de militaire diens*!, door Indonesi-
sche instructeurs; w3nt. zo zeide do7C
Indonesische voorlichüngsamb4cr.iar, he*
was de speciale. taak van de Papoea's
van West Nieuw Guinea om straks de



landgenoten in Oostr-Nieuw-Guine3 te
gaan "bevrijden" Dat gebeurde reeds in
1954- Als, tijdsruimte nam Kaparang aan
dat 2 jaar instructie voldoende zou zijn
waarna met de invasie van Oos4-Nieu<_
Guinea z°u worden] begonnen.

In de eerste jaren van Rome kwan
de stad in conflict met de buurst ad Aiba
In plaats van oorlog, te gaan voeren be-
sloten de twee steden om het conflic'
middels een gevecht tussen 4 kampvech-
ters der beide ste den t-e beslissen-
V°°r R°me tr aden 4 broeders in he 1

strijdperk- Bij het eers4e beffen werden
drie der broeders gedood en de vierde
bleef ongedeerd-
De vier vech4ers van Alba werden alle
vier min of meer gewond.
De ongedeerd gebleven Romein ging aan
de haai en werd ac hterv°lgd doo1' de

vier gewonden- Bij de achtervolging
kwamen ze door hun verschillnde kwe's
uren al snel vel" ui4een 4e liggen-
Daar had de Romein. op gewach4, hij
draaide zich om en doodde aii e vjcr de
Alba-kampioenen, s Uccesievelijk EEN
VOOR EEN-

De Indonesiërs hebben misschien wa'1
opgestoken van di 4 his4orische fei4- Ook
zij zijn van plan Nederland en Australië
één v°or een te elimineren.
Wanneer Australië volhard bij zijn neu-
trale houding en op het hek blijf 4 zit4en
dan hebben ze misschien kan s van sla-
gen-

Laat Aus4ralie wakker worden v°or
het fe laat is> want Ook hun eigen lot
staat op he spel-
Nieuw-Guinea kan niet lopen op een
been als het andere gewond raakt-

Nu betrokkene nie4 eigener beweging to.
bedoelde s4ap °verging, noch door zn °m
geving daar4oe werd gebracht, s4ond-.de
G°uverneur Voor de pijnlijke no°dza.il;
door middel van he 4 ontslagbesluit blijk
4e geven van de n°rmen, welke Zijne
ExceUenMe vool' de goede °n4wikkelii.g
van een democratisch bes4el hier 4e
lande gehandhaafd wens 4 4e zien, nor-
men, we4ke o°k elders en bepaalde'ifk
in Nederland in si4ua4ies als de onder-
havige worden aangelegd-

Op grond van bovenstaande beschou-
wingen zal het duidelijk zijn. da 4 de
Gouverneur geen aanieiding aanwezig
ach4 he 4 ontsiagbeslui4 van m 1- j-o. de
ï:ijke cngedaan 4e maken-

(W-G) Mr. A- Loosjes

Ontslag Mr.J.O.de Rijke
van de adviserende Raad

Op aanvraag van vele lezers die in-
zake he 4 on4slag van ml'- J- O. de Rijke
wensen te weten wa 4 de brief van de
G°uverneur behelsde wordt deze volledig
heidshalve hierbij onverkor4 gepubli-
ceerd-

In an4woord op Uw schrijven van 2
maart j.i. No- 23-AR-60 heb ik de eet'
ingev°ige bekomen opdrach4, UHoog-
Edeigestrenge het volgende 4e berich4en
me 4 verzoek de in hoofde dezes genoen.
de Raad daarvan in kenni-s 4e willen
doen s4el4en-

In zijn bij Uw schrijven gev°egde
brief van 2 maar4 j-l- No. 37-AR-60 ver-
zoek 4 de Adviserende Raad v°or Hollan-
dia de Gouverneur . om de juridische
gronden te mogen vernemen wa_arop he
ontsia g van he 4 lid van de Raad, mr
.TO. de Rijke, is gebaseerd en voorts o m
di 4 on4slag ongedaan te willen maken-

Wat he4 ee1-s4e verzoek be4refti m°ge
worden opgemerk4, da4 aan de instelling
van Adviserende Raden geen wettelijke
basis ten grondslag ligt- Het wekken van
belangs4eliing van de inwoners van ver-
schillende gebieden voor de locale aan-
gelegenheden ten v°ordele van de be-
stuursvoering, waren de beleidsoverwe-
gingen, welke de G°uverneur deden be-
sluiten- ,

Adviserende Raden in he4 leven 4e roe
pen. Bij he4 Gouvernemon4sbe_=luit van
I) augustus 1955 No- 206 werden de sa_

istelling, werkwijze en taak van de
Adviserende Raden bekend gesteld-

Aangezien nog generlei ervaring me
Adviserende Raden was opgedaan en
buitendien genoemde besluiten nie4 van
wetgevende aard is, werden daarin nie'
alle details opgenomen- Wel werd ver-
meld, dat een benoeming voor twee jaar

zou gelden, maar van de mogelijkheden
van schorsing en ontslagverlening, wem
gerept, omdat he 4 onwaarschijnlijk werd
geoordeed, dat de Gouverneur ooi 4
van da 4 recht gebruik zo" behoeven te
maken.

Nu zich cch4er toch een geval heef1
voorgedaan, waarin ontslagverlening ge-
wenst v°orkwam, behoefde de nie4 ver-
molding van genoemde reeh4 aan de
hantering daarvan nie4 in de wes V
s4aan. Immers het on4slagbeslui4 s4aa4 "r

«'*». 'ijn me 4 he4 bovengenoemde besluit
van 9 augustus 1955, aangezien zij van
dezelfde aut0ri4ei4 afkomstig zijn-
Bij een la4er beslui4 kan zonder enig ju-
ridisch bezw aar een eerde1* beslui4 van
dezelfde au4ori4ie4 worden aangevuld of
gewijzigd °f aan, dat eerdere beslui4
worden gederogeerd-
'n Dergelijk geval heef4 zich reeds in '57

voorgedaan, toen bij het gouvernements-
besluit van 23 n°vember 1957 No 352
alle toen van de Adviserende Raad voor
Hollandia deel ui4makende leden van
hun 'idmaatschap werden ontheven, om-
dat onzekerheid was ontstaan o mtre n'
de geldigheid van het lidmaatschap van
die leden.

He 1 ügt ook thans niet in het voorne-
men meergenoemd besluil van 9 augus-
tus 1955 met het oog op gevallen als
hierb°ven bedoeld aan te vuHen, omdat
een enkel uitzonderlijk geval daartoe,
onvoldoende aanleiding vormt- Zoals ge-
noemd besluit 4hans luid 4, zal he 4 in
normale govaren een voldoende basis
bieden voor een goede gang van zaken
in de Advisevende Raden-

Me4 betrekking 404 he 4 tweede verzoek
moge el, de .andach4 op worden geves-
4igd, da4 de democra4isering van he
landsbes4el een van de belangrijkste as-
pecten is vFn de ontwikkcHng van dn
land. Bij die democratisering is aan de
Adviserende Raden naast hun adviserer
de taak een belangrijke "i toegedach4!
Zoals in de insteliing van Adviserende
Raden mede te n doel de vol'ming voo:
4e bereiden van gemeenschappen me 1

zelfstandig bestuur, a4s bed°eld in arti-
kel 122 van de bewindsregeling- Ui 4 he
voorgaande v°ig4, da 4 aan de Adviseren-
de Raden een belangrijke plaa4s is inge-
ruimd in de verdere ontwikkeling va.^
dit land. Dit brengt echter voor de leden
van die raden, z°ais vo°r een ieder, die
geroepen is zich in he 4 openbaar te be-
wegen 4er behar4iging van de publieke
zaak, speciale plich4en mede- Voor hen
gelden niet siech4s wettelijke rech4en er
plich4en, maal' ook en in even grote ma--4e ongeschreven gedragsregels- Verwaar-
lozen van die gedragsregels breng 4 nie4
al'een grote schade 4oe aan de goede
func4ionering van een dem°cra4isch be-
s4el, maar verlang 4 in zeel' belangrijke
mate ook het aanzien der daar4oe beho-
rende ins4i4u4en- He4 beho°rti dan o°k
tot de nie4 hoog genoeg te waarder.r
gebruiken, da4 een perso°n, als hierbo-
ven bed°eld, wanneer bepaalde omstan-
digheden in zijn privé-'even zich ni°4

me 4 die gedragsregels verdragen - waar
toe naar he 4 oordeel van de Gouverneur
vero°rdeeld wegens misdrijf behoor4-
daarui4 de v°or de hand liggende conse-
quentie trok 1 en zijn publieke functie*
neerleg 4

Ten aanzien van mr. J-O- de Rijke
deed zich een dergelijke oms4andigheiH
voor, waarvan o°k in de considerans van
het aan de Raad bekende ontsiagbeslui4
melding is gemaak4-

Franse Expeditie
nadert Waris

Na de moeilijkheden die de expedi4ie
Ga. 3*ean heef* ondervonden bij het

oversteken van de Marijke rivier en de
,'" ibger rivier, do01' het wisselen van be
geleider en bij het vinden van het goe-
de pad naal' Waris, zijn de expeditie-
leden de i..at ste dagen snel gevorderd
Gistermid_ ."g werd Senggi bereikt va.
waar men °nmiddelijk doortrok in de
hoop zaterdag in Waris aan te komen
In d '.e p'aa s zal men nieuwe voedsel-
voorraden vinden 4e''wiji _>yens verte-
genwoordigers van pers. en televisie in
Wari" Gaisseau zullen opwachten- Zon-
dag vertrekt Gaisseau met enkele leden
van de expeditie naar Oebroeb, waar
hij nog een aantal opnamen zal m-akcn
Vrijdag 25 ma3l"4 koe' 4 het gezelschap
terug naar Wai-is- Vanuit deze p_aa4s
zal Gaisseau jn afwijking van he4 geen
eerder was voorgenomen met alle over-
gebleven leden van de expedi4ie do°r-
4rekken naar de Noordkus4- Bij he 4 be-
reiken daarvan zal v°or het eers4 in de
geschiedenis van Nederlands Nieuw Gu;
nea dit deel van het eiland van ?.ee
tot zee doorkrusit zijn-

Een kwart millioenmen-
sen reeds naar Ned.

Volgens Haagse correspondenten k an
worden aangenomen dat el' op het ogen-
blik nog 4500 mensen met een Neder-
lands paspoort in Indonesic zijn- Sinds
1945 zijn een kwal' 4 miljoen landgeno-
ten naa1" Nederland gerepatrieerd-
Daarvan hebben vermoedelijk 40 tot 50
000 weer ons land verlaten °m elders
heen te trekken.

Hollandia een nieuw
gezicht

Op zondag 20 maart 0m 11 uur des
morgens zai de heer J. Grijpink van de
Radio Omroep Nederlands Nieuw Gui-
nea voo_ de RONG een vraaggesprek
hebben met de heren ir- P-W- Boshuizen
hoofd van de Residentie Waterstaats-
dienst te H°llandia en ir. A- van Noort-
wijk, hoofd van het ontwerp bureau var
de dienst van Openbare Werken, °ver
de toekomst van Hollandia- Dit pr0.
stemma word4! uitgez°nden onderi die
titel "HoUandia, een nieuw gezicht"
Hierd°or komt het oorspronkelijk vai4-
gestelde programma-onderdeel, dat voor
die tijd wlas vastgesteld, n - citherspel
'e vCvallen-



dat een oppervlakte heeft van 1200 ha-
Men wil Australische en inheemse we-rk-
krachten rccruleren- Van he 4 hou4bes4."nd
op Adi, waarop geen hou4rechten va i
de bevolking bes4aan, wi4 men oVer en-
kele jai'en maandelijks 5000 kubieke
me4er hout leveren- De h°u4 soorten op
Adi zijn van goede KwaUt-eit- In HoI-
landia wiüen zij geprefabriceerde wo-
ningen gaan maken, maar el' zin ook
plannen om een deel van de houtaan-
kap te exporteren.

Economische
Unie Benelux

De tweede Kamer heeft met grote
meerderheid he 4 verdrag voor de econo-
mische unie die de drie Beneluxlanden
tot stand willen brengen, beteken4 een
belangrijk verdergaade samenwerking
en in4egra4ie dan een douane-unie, alï
we 4 tol-unie-
Een douane-unie heef4 to 4 gevolg da|t
de douane-belemmeringen op de gr e>.i>s
tussen de landen die deze unie sluiten
v°lledig w°rden opgeheven- Een econo-
mische unie betekent naast een douane
unie ook nog vrij personenverkeer tus-
sen de Beiehixianden en coördinatie op
sociaal gebied. Het handelsverkeer tus-
sen de drie landen zal geheel v4"ij zijn,
terwijl de regerir., en hun economisch
beleid op elkaar zullen afstellen-

Het kapitaalverkeer zal worden vrij-
gemaakt en de financiële en monetaire
poliMek gecoördineerd- Ten aa .zien va.
het economische unieverdrag da 1 nu ge-
sloien is, bestaat in Nederland wei teleur
stelling 4en aanzien van de beperkirge-
die e 1" nog s 4eeds voor onze landbnuwv
n. ">d uc4en zijn blijven bes 4- De agra-
rische 4egenste!ling zullen evenwel }n de
komende jaren ui 4 de wereld geh°lpen
worden door een geleidelijk aanpakken

Aannemers verliezen
gedingtsgen deStaat

In Den Haag heers4 de verwachting

da 4 de staking in de bouwvakken spoe>-
dig t_t het verleden zal beh°ren- D.j
Haagse rechtbank heeft Woensdag ml
kort geding de eisen van de aannemer?
tegen de S4aat der Nederlanden en te-
gen he4 college van rijksberniddelaarf.
van de hand gewezen. De bouwonder-
nemers stelden zich op het standp"n.
mat zij de hogere lonen aan hun werk-
nemer* in de projekten mogen doorbe-
rekenen, o°k in de pr°iek4en die zij
°(nder handen hebben- De aannemers
zullen waarschijnlijk nie4 in beroep gaan
maar mogelijk wel een nieuwe procedu-
re volgen om hun d°ol 4e bereiken-

He 4 collectief arbeidscontract zal mo-
gelijk wel worden ge4ekend, maar da4
slui4 nie4 een nieuw geding tegen de
S4aat uit-

Ned. Buiten!, handel
bevredigend

De bui4eniandse handel van Nederland
heeft zitih de afglopen maand zeer bevrr
digend ontwikkeld- De inv°er was ie4s
lager dan in januari, maar de expor4
vertoonde 4en opzich4e van de vooraf-
gaande maand een flinke s4ijging. He 4
gevolg was, dat de waarde van de ui4-
v°er 95 procen4 van die van de invoer
bedroeg- In januari was da 4 dekkings-
percentage maar 81-
Ook 4en opzichte van februari vorig jaai
heeft onze buitenlandse hande4 voirigß
maand een gunstiger bee'd opgeleverd

Laatste nieuws
Op de on4wapeningsconferenlie heef 4

de Amerikaanse gedelegeerde Ea4cn
voorgesteld om principiële kwesties voor
lopig 4e laten rusten. W'j moeten, zei
hij, eers4 maatregelen treffen voor een
doeltreffende oni^vapfning. De eerste
stap zou m°eten zijn een verbod om kernwapens de ruim4e in 4e schieten-
Rake4viuch4cn zouden moe4en wt>rden
geregistreerd- Verder bepleitte hii de
stopzetting van de produc4ie van kern-
materiaal, behalve wanneed di 4 dien4
voor vreedzame 4oepassingen. Op do Ge
neefse conference ove'" stopze44ing van
kernproeven heef 4 de Rus Zarabkin he 4
Amerikaanse plan gecritiseerd om v.-
gend ja:-1" een ondergrondse kernproef
4ot stand 4o brengen- Z»ratkin die nie4
al 4e fel van leer 4rok zei 4e hopen dBI
er vo°r he4 zover is een verdrag zal ziin
waarin di 4 soor4 kernproeven voor vreed-
zaam gebruik wordt geregeid.

Zeerechtenconferentie

In Geneve begon vandaag de tWeede
zeerech4confleren_e, die wordt gehou-
den onder auspiciën van de Ver- Na4ies
De afgevaardigden van 85 landen zullen
zich el' vooral bezighouden me 4 de breed
4e van de 4erritoriale wa4eren. De UNO
gedelegeerde S'aiopolos- die 4cvens ju-
ridisch adviseur is van de volke-rrnorga-
nisa4ie, deelde op een per_conferen4ie
mee da4 de opvatting als zou deze breed
te moeten w°rden beperkt to4 drie mijl
vo'komen dood is- Hij wees erop dat de
mees4e landen die limiet nie4 meel' aan-
vaarden- Onder de deelnemers is °ok
Nederland- Onze delegatie zal een z"
groo4 mogelijke vrijheid op zee voor
elk ]and verdedigen-

Steunaan stakende
bouwvak arbeiders

De drie gro4e vakcen4raies, he 4 Chris-
teli-ik Nationaal Vakverbond, de Katho-
lieke A>'beiders Beweging en he 4 Neder-
lands Vferbcnd van Vakverenigingen.
doen een gezamen'iik landelijk beroep
op hun leden tot steun aan de s4akende
bouwvakarbeiders.
He vakb°nden zenden van m°rgen af
lijs4en r°nd voor he 4 ophalen van bii-

' He 4 bedrag da 4 zo binnenkom 4
word4 aan de b°uwvakke-rs uitgekeerd
a's supplement °p de ul4kering van de
bonden. In4ussen hebben de aannemers
van daag een bespreking gehad met de
minis4er van Economisch*" Zaken de
heer De P°us. Onze Ha agse correspon-
dent ze gt da 4 di 4 gesprek zonder resul-
4aa4 is gebleven-

500 Afrikanen
gearresteerd

He 4 Belgische ministerie vo°t Kongc
heef 4 vandaag meegedeeld dat na»r aan-
leiding van de ongeregeldheden in d;
Kongolese provincie Ka4anga vorig weel-

einde vijfhonderd Afrikanen zün gear-
resteerd- In Elizabe4hstad en omgevine
zijn maandag en dinsdag nog eens 35
arrestaties verricht, toen daar de ge-
vechten 4ussen elkaar vijandiggezinde
s'ammen opnieuw begonnen-
Volgens de Belgische verklaring is he.
nu in da 4 gebied weer rustig-

BEGRAVENIS VERENIGING SOCIAAI

Algemene ledenvergadering (jaarverga-
dering) te houden op D°nderdag 2.
maar 4 1960 in het EDO-ciubgebouw te
Holiandia-Binnen om 19-30 uur-
Agendapunten:
1 Opening door de vo°rzitter-
-2 Verslag secretaris.
3 Verslag penningmeester-
-4 Bestuursverkiezing als ook verkiezing

Commissie „van Toezicht-
-5 Rondvraag en sluiting-
K«mt U indien moge'jik op deze z° be-
langrijke vergadering- Ter bijwoning var
deze vergadering k'ijgen leden van Ho'
landla transportkosten vergoed t°t een
bedrag van f 2,50

WEEKEINDDIENST 19-20 MAART

Haven dr- A- de Grave ;elf- 345
Hoil.-Binnen dr- J. ten Brink telf- 94

WEEKDIENST 21-25 MAART
Haven dr- AP- Nelemans telf. 360

(fc&e-tttits
JACHTCLUB

Hedenavond: na afloop filmvoorstelling
dansmuziek me 4 de medewerking vaj(
de JOLLY 7

HBS-clubgebouw, za4erdag 19-3 ROU-
LETTE v°or leden. Aanvang 2100 uur
Nieuwe zending: damescentuurs, assor-
timent kleuren en model'en- japonnei
en badpakken-

VIJSMA, WITTE OLIFANT

filmprogramma
REK vertoon* op 18 en 19 maart
R°bert Tayior, Kay Kendal4 en Rober*
Morley in de meest sensationele film:

"QUENTIN DURWARD"
een sublieme film vol gedurfde momen-
ten op zijn groots opgezet na Ivarjhoe
Rooert Tay'or als de gevreesde Quentin
een °p en top zeer goede f'im-
Leeftijd: 14 ja*r
MATINEE op 20 maar* aanvang) 10.3C
uur "TARZAN DE AAPMENS"
Entree f 1,50

ORIËNT THEATER vertoont heden 18-3
voor hel laats*

"DE BLOEDHOND"
(THE BROTHERS RICO)

met Richard Conté. Dianne Foster, Ka-
%ryn Gran* en James Darren
Ken zeer spannende film!
Morgen 19-3: premiere van de langver-
wachte wUdernisa^tiefiim

"THE SCARLET SPEAR"
met Martha Hyer, John Bent'ey en M°-
raki, Masai-stamhoofd.
Geheel opgenomen in Centraal-Aïrika
(temidden v»n wilde dieren. Roekeloze
tochten opvvinnende gebeurtenissen-

Holl -Binnen heden. 18-3: "THE BIG
CUSHER" met Walne Morris en Pres-
ton Fo'tfcr.

Sentani morgen 19-3: "THOUGHER
THEY COME" met Wayne Morris en
Preston Foster.
Hoii-Binnen morgen 19-3: "DE BLOED-
HOND"
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