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Premier Nepal terug
uit China

De premier van Napal beëindigde gis-
teren een bezoek van twaaif dagen aan
communistisch China- Ti.idens zijn ver-
blijf daar heeft hij met de autoriteiten
in Peking een oVereenkomst getekendl
waarbij de Chineze beloven de Nepalese
grenzen te eerbiedigen. Verder zal chi-
i.a Nepal economische hulp verlene-.

Premier Tsjoe En-lai heeft de uitno-
diging aanvaardt opa binnenkort aan
Nepal een tegenbezoek te brengen-

Zeerechtenconferentie
Vastleggen Inter

nationale

vaarwegen
Op de zeerechtenconferentie in Gene-

ve heeft de Russische afgevaardigde
voorgesteld om de landen zelf te laten
uitmaken» welke breedte ze willen aan-
houden v°or hun terr itoriaie watetrcn,

56 doden en 162 gewonden- Later sloegen
de onlusten over naar i_,anga bij Kaap-
stad- Hier werden vo!gens offic iele mede
delingen 7 Afrikanen gedood en 30 ge-
wond als gevolg van het optreden van
de politie. Vele gebouwen, waaronder
het gemeentehuis en tWee scholen, wer-
den in brand gestoken-

Latere bcichten Uit Zuid Afrika mel-
den dat 'in verschedene plaatsen dui-
zenden politimanner °p wacht staan Cim
te voorkomen dat c1.6 onlusten van gis-
terjen zich. zullen herhalen- Bij dez|e
reiietjes kwamen vv°r zover bekend 64
mensen om het leve i meest kleurlin-
gen. Maar er zou i nder de slachtoffers
ook tenminste een lanke ziin- He 4 aan
tal gewonden ligt óoVen de tweehon-
derd- De on'usten ten zuiden van Johan
nesburg breidden zich in de loop var
de dag uit ove'' andere de]en van de
Unie.
mits die blijf* binnen de twaalf mijl-
Zou een bepaald land ziin territoriale
wateren een geringere breedte villen
geven dan moet het voor dat \an mo-
gelijk zijn om de twaalfmijisz°. .- v»'
te maken met een gebied voor he<- uit-
sluitend uitoefenen van de visrechten
Volgens het Ru ssische voorstel moeiten
koopvaardijschepen hef recht h>bben
de torr itoriale wateren ongehinderd te
passeren- De navigatie en de belang-
rijkste internationale vaarwegen zouden
moe*en worden vastgelegd in spec ia ie
overeenkomsten onafhankelijk van een
regeUng.

Bloedige onlusten in zuid - AfriKa
Tientallen doden en gewonden

In verschillende delen van Zuid-Afri-
ka zijn volgens de politie in
Johannesburg vüftig doden gevallen en
150 mensen gewond als gevoig van de
actie» van het panafrikaans congres °m
het dragen van identiteitspapieren door
inheemsen te weige_en. De relletjes be-
gonnen toen grote groepen Afrikanen
zonder pass_en naar de politiekantoren
trokken om ' zich *e laten arresteren-
Demonstraties leidden tot schietpartijen
over en weer, waarbij de politie hulp
inriep van de Luchtmacht- Premier Ver
woerd heeft jn hef parlement meege-
deeld da1 aileen ai bij Johannjeeburg
25 mensen werden gedood en 50 ge-
wond. Hij zei dat de autoriteiten de toe-
stand nu meeste1 zijn-

De Afrikanen bescho\uwen de verp'ich
ting om papierr>a biJ zich te dragen a ls

een teken van onderdrukking on gering
schalting. De regering wil met deze pa*
sen de migratie van inheemsen controle
ren-
r_e r eiietJes vormden het beg'n van een
campagne van de inheemse organisatie
het panAfikaans congres, tegen de ver
plichMng voor Afrikanen om identi-
tei* sraP''cr °n bij zich te dragen-

Toen de politie het vuur opende was

dit het sein v°or het begin van de bloe-
digste onlusten die Zuid Afrika de laat-
ste laren heeft, gekend- De pas& enwet'en
in de Unie zijn uitgevaardigd om toe-
zicht te kunnen houden op het komen
en gaan van de gekleurde bevolking-

In Shartvilie bij Johannesburg leidden
de demonstraties tot schietpartijen. Vol-
gens (je laatste berichten vielen hier Schoolstrijd Zending

en Missie
Drieentwintig leden van de Evange-

lisch Christelijke Kerk op Nederlands!
Nieuw Guinea pleiten in een open br'ef
aan de minister van Binnenlandse Za-
ken voor een rechtvaardig beleid bij he 1

oprichten van scholen °p het eiland-
De schrijvers zeggen dat het protesl-
t?ntse kind bij het onderwijs eVen gro-
te kansen dient te krijgen als het ka-
tholieke kind. Zü noemen in hun brief
een verschil van 19 procent in het voor-
deel van de katholieke missie- Volgen?
de schrijvers dient een eventuele vijfde
primaire schooi in Nieuw Guinca te wor
den toegewezen aan de zending en niet
aan de katholieke missie. zou de missie
voor deze school toch subsidie krijgen
dan zou dat volgens de brief betekenen
dat het katholieke kind zelfs v°or 34
pro c ent brvoordeeld wo'*dt boven het,
protestantse k'nd.

De open brief is ondertekend z»we'-
door Nederlanders als door Papoea's- In
Leiden heeft de Raad voor de Zending
van de Ned. Hervormde Kerk medege-
deeld dat de brief zonder zijn mede-
werking cf medeweten is geschreven-
Maar de raad heeft met instemming van
de brief ker.inis gen°men-

Nationalisten winnen
op Ceylon

Bij de parlementsverkiezingen op Cey-
i°n is de verenigde nationale partij, de
c onseivatieve groepering, als sterkste
uil de bus gekomen- De partij bezet
vijftig van de 151 zetels, maar wordt
wat het aantal stemmen betreft direc'
gevolgd door de sociaisitische Sri Lang-
ka party die 40 zetels verwierf- He 4
resterende deel van de zdtel3 word4

verdeeld tUssen k!einer-e partijen- V°or
premier Dahanaiake waren de verkie-
zingen geen succes- Hijzelf en vier an-
dere ministers van het overgangSkabine*
verloren hun parlementszetel en de door
Dahanaiake opgerichte democratische
partij kreeg weinig stemmen.

Dr. Drees naar
Palestina

Oud-premier en zijn echtgenote ziin
gisteravond van Schiphol naar P-ae*
vertrokken voor een bezoek van 14 da-
gen op .uitnodiging van de Israëlische
regering-

Dr- Drees zal zoveel m°gelijk van het
land te zien krijgen en °-m- een klb-
boetsj bezoeken waar zich een groep
vroegere Nederlanders een nieuw be-
staan heeft verworven-

Verder zal de oud-premier de eerste
bo°m planten vo°r een bos ten zuid-
westen van Jeruzalem dat door Neder-
land wordt geschonken- t
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Schrijven altredende leden Adviesraad
aan z.E. de Gouverneur

Naar wij zaterdag ji. meldden hebben
de niet-autochtone leden de1 Adviseren
de Raad Hollandia in een schriiven aan
Z. E- de Gouverneur ontheffing verzoch'
van hun zetel in de Raad.
Onderstaand 'aten wij bedoelde brief in
extenso voegen-

Naar aanleiding van Uw tot de Resi-
dent gericht schrijven van 8 maart 196C
nr- 1520. handelende °ver het aan Mr
J-O- Rijke verleende ontslag uit de Ad-
viserende Raad van Hollandia, hebben
ondergetekenden, teden van genoemd/e
Adviserende Raad zich beraden over de
inhoud van Uw schrijven en zij stellen
hè1 °p prijs uwe Exelentie hun stand-
punt in deze uitvoering te doen weten-

Onze bezwaren tegen de juridische
gronden, zoals deze in de bedoelde brief
zijn weergegeven, zijn de v°lgende:—
1- Gesteld word4 dat aan de instelling
van de adviserende raden geen wette-
"ijke basis ten grondslag ligt-
Wordt met bedoelde zinsnede bedoeld
dat de Adviserende Raad H°liandia niet
op een juridische basis^ stoel4 dan is dit
onjuist. Zij stoelt niet op de Bewmdsrege
Mng. doch hel Gouvernementsblad beva'
tal van besluiten welke evenmin op de
Bewinsrege!ing terug voeren en daarvan
zou toch moeilijk gezegd kunnen worder
dat _ij geen wettelijke basis zouden heb
ben.
Verwezen moge worden naar he 4 beslui'
van de Gouverneur van Nederiands
Nieuw-Guinea van 9 augustus 1955 No
206, Gouvernementsblad 1955 No- 41, de
ba sis v°or de instemng van de adviseren
de raden in Ned. Nieuw-Guinea-
Bedoelde regeling geeft het r aam aan
waarbinnen adviserende ra den kunnen
worden ingesteid en wat rechttens i 3bi
de benoeming en het ontslag van leden-
2. Gesteld wordt van "van de mogelijk-
heden van schorsing en ontsiagverteninp
in bovengenoemd besluit niet wordt ge-
rept " Dit is on juist-
Immers, bij besluit van de Gouverneur
van Nederlands Nieuw-Guinea No- 35f
van 23 november 1957, Gouvernements-
blad 1957 No. 71, zijn de voorschriften
betreffende de adviserende raden aange-
vuld met een artikel 3 lid 4 dat inhoudt
dat de G°uverneur we1 teden kan on*-
«laan indien zij langer dan 3 maanden
Nieuw-Guinea verlaten hebben.
Een dergelijke regeling houdt imlicite in
dat om andere redenen geen ont'lag kan
volec-1- Immers: wat is het nut Van een
mogelijkheid dat de Gouverneur om _]'«>
redenen, welke dan ook, ontslag kan ver
lenen -zoal» in bedoeld schrijven gesteld
om daarna te bepalen dat ZiJne Excellen
tic dit nok kan "m de reden van een 3
maandse afwezigheid?
3 Ge3teld wordt dat de Gouverneur het
onwaarschijnlijk oordeelt oo jt van een
dergelijk onts'ag gebruik te maken. Di 4
i« onjuist-
Immer 3, bij de instelling van het Coile-
ge voor de Reclassering en de Commissie
Arbeidsaangeleganheden„ respiectievelij(k
G°uvernementsblad 1954 No. 11 en eer
hesluit van de Gouverneur van Ned
Nieuw Guinea van 9 Juli 1953 No- 88 is
uitdrukkelijk wd opgenomen dat de
Gouverneur aan leden ontslag kan verle-
nen- Deze tegen'telHng in het ene geval

we' en in het andere geval niet de be-
voegdheid opnemen - is begrijpelijk, nu
de wetgever ter waarborging van de af-
hankelijkheid v?n de leden van de zich
°p politiek vlak bewegende Adviserende
Raden de mogelijkheid van een tussen-
tijdse ontslagverlening bepaaldelijk
heeft willen uitsluiten-
4- Gesteld wordt dat het ontslagbesluit
op één lijn staaf met he4 instellingsbe-
sluit van 9 augustus 1955. Deze ziens-
wijze kunnen ondergetekenden niet de-
ten- In het instellingsbesluit staat duide-
lijk vermeld: "gehoord de Raad van
Diensthoofden". Dit nu is niet het geval
geweest bij - althans blijkt dit njet uit- het ontslagbesluit-
5 Gesteld wordt dat r eeds eerder aan
het instellingsbesluit is gederogeerd d°or
het gouvernementsbesluit van 25 no-
vember 1957, waarbü alle leden zouden
zijn ctltneven van hun lidmaatschap-
Ondergetekenden achten dit njet juist
Bedoelde leden hebben aüen vooraf ont-
slag verz ocht ,zodat de bestaande rege-
ling gevolgd werd- i.c- art. 3 lid 3- Ook
in december 1958 trad de Raad in zijn
geheel af, doch na eerst ontsiag verzoch*
te hebben. De praktijk en de gewoon-
ten duiden derhalve op een tegengestel-
de regeling-
Onze bezwaren tegen een ontslag- gezien
vanuit hel oogpunt van een democrati-
sche ontwikkeling _ün de volgende
Een adviserend en critiserend lichaam
ingesteld op basis c-an een zekere re-
presentativiteit, gebaseerd derhaive op
de verschillende geledingen van de bur
germaatschappij van Hollandia, begeeft
zich, misschien niet opzettelijk, onge-
twijfeld op politiek terrein-
De onderhavige Raad is als representa-
tief samengesteld- Het nietrepreserlta-
tieve karakter was juist de °orzaak van
de vrijwillige ontbinding in decembqr
1958. Ook de voormelde brief wijdt aan
het vertegenwoordigende karakter enke
Ie zinsneden> zoal 3:
"Bij de democratisering is aan de Advi-
serende Radlen naast hun adjvisrende
taak een belangrijke roj toegedacht"-
Eten lichaam kan vertegenwcbrdigend
zi.'n, ook al is het geheel of gedeeltelijk
benoemd. Zie ais voorbeeld de °ude volk'
raad van Nederiands-Indië- Dit vertegen
woordigende karakter zit hem dan niet
in het benoemingsbesluit, doch in de
veronderstelde wil Van de bevolking,
die zich n°g niet voldoende zelf kan
uiten. Deze veronderstelde wil Van de
bevolking is het grondbeginsel der de-
mocratie Wil de Raad aan zijn doel-
stellingen beantwoorden, dan zal zij de-
ze veronderstelde wil als uitgangspunt
moeten aanvaarden- Onze eigen verant-
woording tegenover ons zelf- ei3t dit-
Hel is het antWoord op de vraag, waar-
om wij hier zitten-
Wij zijn nu van mening dat het raads
lid waarom het gaat njet z jjn vertegen-
woordigend karakter, althans niet t.o-v
een groot gedeelte der bevolking, heeft
verloren- Bovendien eist het grondbe-
ginsel der democratie dat leden ujt een
vertegenwoordigend. semi - politiek li-
chaam, niet zonder meer kunnen worden
verwijderd.
Met Uwe Excellentie zijn ondergeteken-

Dagboek van Moos

'N LEVENSKANS DEN SPIJTOPTANT

1 In vijand'ge sfeer gevangen
'n Volk ginds met ,_ez°nken vlag
Dat in beven en veilangen
Vijf jaar aftelt dag biJ dag

2 Ginds door fanatieke horden ';
Wordl men hart'loos afgedaan
Vensters op de wereld wo'den
V°or het leven dichtgedaan

3 Ons meeleven is gebleven
Over z°veel zeeën heen
't Geeft h^n kracht tot verder leven
Voelend, zij staan n ;et alléén;

4 Uwe gaven doen hen hopen
G'ioven nog, wat nie4 meer kon
Kracht tot 't einde doorteiopen
'n Licht aan somb're horizon.

5 Help verlichten hunne zorgen,
Steun hftn ferm en doe 't graag
Dat Uw levensglans van morgen
Groeit door gaven van vandaag

6 Aan de ginds gevangen harten
Reikt uw hand van land tot lanjd
Helpt bij 't leen'gen hunner smarte n
'n Levenskans den spijtoptant-

den van mening da4 voor raadsteden
ongeschreven gedragsregels geiden- Wr
willen echter niet 2o Ver gaan da 4 ieder*
veroordeling wegens misdrijf aut°ma-
tisch een schending van de ongeschreven
gedragregel zou betekenen-
Gezien de persoon van de heer de Riike
en zijn verdienste voor de gemeenschap
en in het bijzonder die voor de Advi-
serende Raad ziin wij van mening da'
het feit dat het vertrouwen dat hij in
kingen van de burgerij genoot, onge-
schokt is gebleven. thans behoort te
prevaieren boven de schending van een
gedragsregel do°r de heer de Rijke in
privé begaan.
Om a] deze redenen betreuren onder-
getekenden het ton zeerste dat uwe
Excellentie geen gehoor heeft willen
verlenen a*n de uitgiesproken verlan-gens van onze Raad-
Om die redenen menen wij dat het voo
ons weinig zin heeft om als raadslid
aan te blijven zodat wij b>J deze eer.
biedig ons ontslag n"men ais üd Van de
Adviserende Raad Hollandia-
Inmiddels hebben wij de eer van uwer
Excellentie te verblijven,
hoogachtend,

(w-g- Aftredende teden van de
Advies Raad.)

Pres. Soekarno terug
van Ball

President Soekarno is in Djakarta te-
ruggekeerd van zijn reis naar Bali, waar
hij betengrüke besprekingen heeft ge-
voerd me 4 de ieider3 van de drie gr°te
politieke partijen: de PNI, de Nadahtu1

Ulama en de communistische partij- De
president zei dat de besprekingen vlot
waren verlopen en dat zo snel moge-
lijk een nieuw parlement zal worden
geinpta lieerd- De helft van de zetel „
zal worden toegewezen aan leden van
poli4ieke partijen- de a ndere helft aan
vertegenwoordigers van functionele groe
pen waaronder de strijdkrachten-



DE SPORT van de afgelopen week
VOETBAL

IN NEDERLAND
EREDIVISIE
Volendam — ADO o—2
Rapid JC — Eiinkwiik 3—3
Blauw-Wit — Fortuna '54. I—4
VVV — Ajax I—2
Sparta — NAC 3—C
Enschede — PSV 4—l
Sittardia — MVV 2—2
DOS — Willem II 2—l
DWS — Feyenoord I—l
Ajax 27 19 4 4 81-33 42
Feyenoord 27 13 10 4 76-27 36
PSV 27 14 8 5 56-37 36
NAC 27 13 7 7 44-39 33
DOS 27 14 4 9 64-46 32
VVV 27 10 9 8 47-48 29
ADO 27 12 3 12 52-53 27
Sparta 27 11 4 12 41-41 26
Bl auw-Wit 27 11 4 12 43-56 26
Willem II 27 .9 7 11 50-54 25
DWS 27 10 5 12 43-49 25
Rapid JC 27 8 8 11 34-44 24
EHnkwijk 27 7 9 11 27-35 23
Enschede 27 9 4 14 55-62 22
Fortuna 27 8 6 13 48-61 22
MVV 27 9 4 14 45-63 22
Votendam 27 9 3 15 47-64 21
Sittardia 27 5 5 17 34-66 _5
Er moe 4 m de e>'edivisie nog veel ge-
beuren wil het Amsterdamse AJax geen
kampioen van Nedpriand worden- De
enige concurrenten van betekenis, PSV
en Feyen°ord lieten beide steken vaUen
z°dat het er met nog zeven wedstrijden
voor de b°eg voor het 60-jarige Ajax
bijzonder gunstig uitziet.
Vo°r Volendam en Siuardia ziet de toe
komst er minder rooskleurig uit- E|en
blik op de ranglijst ieert ons, dat vodr-
ai Sittardi3 er siech4 voor staat. Aan-

gezien o°k nummer 16 automatisch de-
gradeert, zijn niet aileen MVV, Foriuna
en Enschede in een harde, feUe s.rüd
gewikkeld °ok Elinkwijk. Rapid JC, D
WS en Willem II komen nog v°or de7(e
fatale plaats in aanmerking-
EERSTE DIVISIH A
Veendam—GVAV I—4
Vitesse—Sterimvogels I—l
BW—'t Gooi % 2—l

(op-v- 't G°oi)
F°r4una—He!mond o^-1
Excelsior—Rigtersbleek 2—l
NOAD—Wageningen 2—l
SVV—HVC 2—o
GVAV 25—39 Helmond 25-24

BW ' 25—35 HVC 25—23
Vitesse 25—35 SVV 25—21
NOAD 25—32 Excelsior 25—2C
S/tormvogels 25—28 Veendam 25—18
Wageningen 25—28 Fortuna 25—17
Voiewijcke,rs 25—25 '4 Gooi 25—16
KFC 25—25 R'bleek 25—14
EERSTE DIVISIE B
DFC—ZFC 3—C
Helmondia—VSVj o—2
DHC— Go Ahead o—3
Alkmaar—RGH 3_2
RBC—Limburgia I—C
AGOVV—Hermes 3—l
SHS—Heracles 6—l
Eindhoven—Ojraafsdhap 2—o
VSV 25—34 Eindhoven 25—24
DFC 25—32 Hermes 26—24
Leeuwarden 25—30 Go Ahead 26—24
Alkmaar 25—30 Limburgia 26—2C
ZFC 26—29 Graafschap 26—20
AGOVV 25—28 RBC 25—19
DHC 26—28 Helmondia 25—18
SHS 26—28 RCH 26—16
Heracles 25—27
Jn de twccde divisie weid EDO kam-

pioen van de A- afdeljng en Be Quick
van de B- afdeling. Beide «lub3 promo-
veren autematisch «aar de eerste divi-
sie

VOETBAL
Woensdag 23 maart speelt het voorlo-
pig Nederlands elftal ben oefenwed-
strijd tegen het elftal van Londen- (Eng)
Het team is als volgt samengesteld;

De Munck (DOS)
Kerkum Mijnais Kuy'
(Feyen) (Elinkw) (NAC 1

Muller Klaa»sens
(Aiax) * (Feyen)
C. Groot Rijvers
(Ajax) (Feyen)

Swal-t v.d- Linden Mouujn
(Ajax) (DOS (Feyen1

reserves: Pieters Graafl and (Feyenoord 1

Kraay (DOS)
H- Gro0t (Ajax)

Zondag 27 maart a-s- wordt het nieuwe
v°e. bal6eizoen geopend» Op| deze dag
zulten twcc selektie-teams van de VHC
elkaar 0p Berg en Dal ontmoeten. De
opbrengst k°nit geheei ten goede aan
de spijtoptanten-
De opstelling van beide elftallen luid 4
A St°°k

Fei'dinandu5 Kadir
Coorengel Meraudje F. Hanasbej

Lopulateng Ronsumbre
PaUikawa Manuputty G- Sibi

Fea Bvisman Isaak
Eysenring Davie»

A Poey v-h- Ka ar Misseyer

Dela Motte W- Hana3bei
Koch B

reserves: Broek; W- v.d- Wijck

Duitse protesten tegen
tournee Mariene

Dietrien
De afgekondigde tournee van de

filmster Mariene Dietrich door West-
Duitsland ontmoet protesten. In de Wes4
duitse dagbladen zijn brteven versche-
nen van lezer3 die Marlene verwijten
dal z ij tijdens de oorlog is opgetreden
voor de Amerikaanse troepen. Marlene
Dietrich is Duitse van gebo°rte maatr
in 1937 liet ze z4ch tet Aimerikaanse
nationaliseren.

Sovjet handelsmissie
tevreden naar huis

De Sovie4-Russische handelsmissie die
een bez°ek van 'wee weken aan Neder
land h^f4 gebracht, i3 vandaag per
viiegt^uifg Van Schiphdl na.ar Moskotui
4eruggekeerd- De leden van he 4 gezel-
schap verklaarden zich bijzonder tevre-
den °ver de re3ui4aten van hUn reis-
De delegatieleider zei dat er een aan-
tel tra^acties met Ned. firma' 3 i 3 afge-
sloten. Verder zijn er verscheidene aan
biedingen van Ned. zijde ontvangen
v°°r de teveringen van machines voor
de Ru3Si3che v^edl'ngsdiddelen)i)ndustrie
voor de chemische en textielindustrie-
Hierover zal nog nad«r worden onder-
handeld-

Aardbeving veroorzaakt
vloedgolf

In ver3cheidene deten van de wereld
is gisteren een aardbeving geregistreerd
die zijn epicentrum in of nabij Noord-
Japan zou hebben- De sterkte van de
beving was volgens de metingen van
de seismografen rond 4 ma"l zo groo4
als die van Agadir- De trjiiingen duur-
den bovendien langer dan een u"r-
Door de beving waf3 een vloedgolf met
een hoogte van ongeveer anderhalve me
ter ontstaan, die gistermorgen de oost-
kust van de Japanse eilanden bereikte
De bevolking van he 4kustgebied waar-
langs de vteedgoif trok, was tijdig ge-
ëvacueerd, zodat er volgens de eerste
berichten geen of weinig slachtoffers
waren.

Om de 4 minuten vlucht
een Oost - Duitser

Het afgelopen jaar i3 er gemiddeld
elke drie a viel' minuten een bewoner
van Oost-Duitsland naar de We3tduit3e
Bondsrepubliek gevlucht- V°igens het
ins*|ituut van de Wes*d"it3e indust.ie
moet worden verwacht dat het vluchte-
lingenaantai in het lopende jaar nog
hóger zal liggen- Deze stijging word*
in de eerste plaats toegeschreven aan de

ooUectivering van de Oostduitse land
bouw- In sommige steeken van Oost-
Duitsland is he4 partikuliere tendlouw-
bedrüf al vrijwel verdwenen-

Antwoord van Rood-
China aan India

De regering van India heeft van de
eerstte mini»ter T3joe Enr-.l ai van de
Chfnese volksrepubliek antwoord ont-
vangen op premier Nehroe's tiitn?diging
om tegen 10 april naar New Delhi te
komen voor besprekingen over de on-
derlinge grensgeschillen. Dit verneemt
het Franse persbureau AFP uit goed-
ingelichte bron. De inhoud van he 4 Chi-,

nese an4woord ls nog nie4 bekend
premier Nehroe van India zal naar-

in Parijs verluidt in mei een bezoek
brengen aan president de Gauile- Nehroe
zou al geruime tijd geteden tot een
bezoek aan de Franse hoofdstad, zijn
uitgenodigd- R

Nader wordl bericht dat premier, Neh;
r-X2 van Incia heeft meegedeeld da1

zijn ambtgenoot van communistisch Chj-T
na Tsjoe En-lai zich bereid heeft ver-
klaard naar New Delhi te komen van
19 t.°t 25 april-
De uitnodiging om te komen had T«°e
al eerder aanv"ard- .



BEKENDMAKING VAN DE
ONDERDIRECTEUR VAN

ECONOMISCHE ZAKEN
He* is gebleken, dat naleving van het

priJaaanduidingsbesluit in een aantal
winkel» te Hoüandia te wensen overiaat
Volgen 3 de bepaiingen van dit beslui*
isijn winkeliers verplicht o- m- aUe voe-
ding - en genotmiddelen, welke zicht-
baar v°or het publiek worden uitgestald
van goed leesbare prijsaanduidingen te
v°orzien-

Winkelier» worden ernstig aangeraden
stipt de hand te houden aan deze ver-
plichting- Bij controle zal zonder vooraf
gaande waarschuwing proces-verbaa!
worden opgemaakt, wanneer dool' amb-
tenaren van de Afdeling Aigemene Eco-
nomische Zaken vermoedelijke overtre-
dingen van het "prijsaanduidingsbesluit
1957" wordt geconstateerd.

Ook he* publiek wordt in haar eigen
be^ng verzocht aan de uitvoering van
bed°eld besluit medewerking te ver-
tenen en klachten omtrent het ontbre-
ken van prijsaanduidingen onverwijld
ter kennis te brengen aan de Afdeling
A'gemene Economische Zaken-
Hetzeifd» geldt uiteraard o°k voor klach
ten omtrent vermoedelijk te hoge prijs-
zetting van artikelen, welke eveneen3 or
middeiijk zuilen worden onderz°cht-
ARTIKEL 1
Een ieder, _je z jjn beroep of bedri J>
maakt van het aan het publiek verkopen
van goederen, is verplicht de priJzen
welke hij vraagt 0f jn rekening brengt
bij verkoop van die goederen, aan he<
publiek kenbaar te maken-
ARTIKEL 2.

Ten aanzien van goederen, welke in
etalages, uitstalkasten, op verkoopstapd"
of anderszins vo°r publiek zichtbaar- zijn
ui*ge**tald, alsmede van verpakkingen
welke ai dan niet gevuld, de inhoud van
een goed suggereren, ongeacht wiens ei-
gendom de goederen of verpakkingen
zijn, door het aanbrengen aan of bij de
go*deren of verpakkingen van prijsaan-
duidingen, welke de prijs per verkoopeen
heid aßngoven-

Ten aanzien van g°ederen, welke in
verkoop worden gebracht zonder voorhe» publiek zichtbaar te zijn uitgestald
moet het kenbaar maken van prijzen. al'bedoeld 'n artikel 1- geschieden door het
aanbrengen van prijsaanduidingen in d»voor publiek toegankelijke ruimte ofruim*en, war die goederen plegen if
worden verkocht
ARTIKEL 3.
De prijsaanduidingen moeten ziin gp-
»*eid in de Nederlandse en of Malei**

taal en zodanig zijn aangebracht dat een
ieder zich redelijkerwijs zonder hulp van
anderen - ken overtuigen van de prüzen
met inbegrip van sMe toeslagen hie'op
welke bij verkoop worden gevraagd oi
in rekening gebracht.
ARTIKEL 4.
In hote's; restaurants, andere openbare
eet- en uitschenkge'egenheden en daar-mee overeenkomende inrichtingen moe-
ten de verkooppi ijzen van alle eetwaren
en dranken door middel van prijslijsten
worden bekendgemaakt-
Deze prysljjsten moeten ziJn aangebrach'
of ter inzage gelegd op zodanige zij ze
dat een ieder de aanwezigheid ervan re-
delijkerwijs kan waa-nemen en over-
eenkomstig het gestelde 'n artikel 3 kar'
kennisnemen van de prijzen welke wor-
den gevraagd of in rek« ning gebracht-
ARTIKEL 5.
Door 0f namen 3 he4 Hoofd van de Afde-
ling Algemene Economische Zaken van
de Dienst van Financien kunnen bijzon-
dere ontheffingen van een of meer ar-
tikelen van dit besluit worden verleend
als bedoeld in artikel 10 van de Prijsbe.
heersingsverordening-
Zodanige ontheffingen worden schrifte-lijk ter kennis Van belanghebbenden ge-
bracht.
LIJST VAN ARTIKELEN. WAARVOOR
HET PRIJSAANDUIDINGSBESLUIT

GELDT.
I- Alle v°edings- en genotmiddelen.
2. Pharmaceutische producten en - pre-
paraten-
3. Tandpasta's, -poeders en zepen--- Toiletzepen. w.°j scheerzepen er
crème --- Waszepen en waSpoeders.
6- Andere zepen.
7- Sarongs, kains pandjang en slendangs
van kat°en-
8. Katoenen moltondeken3--- Kiamboegoed en -tule.
'0 Watten en verbandstoffen.
II- Gioeikou3jes-
-1- Kleding van textiel-
-13. Schoeisel, w.o. rubber schoeisel.
14- Petroleum-
-1- Zout-
-1- Schuurpoeder.
17- Kooktoestellen.
18. Petroieumlampen en di Uklichtlam-
pen-
-1- Lucifer -
HET INDISCH TONEEL GEZELSCHAP
Ie- Op veler verzoek Zaterdag 2 april
20.00 uur achter de "N-G- Koerier"

DE PARIA VAN GLODOK"

IJ -Reisbureau , SYDAM" verzorgt Uw bootrais geheel zonder
berekening van EXTRA kosten voor onze ~DUTCH MAILS"

afvaarten van Sydney via Panamakanaal:
Willem Ruys 10-9-60
Oranje Cvia Panama) 11-10-60
Johan van Oldenbarnevelt 13-2-61
Willem Ruys 20-11-60
Oranje Cvia Suez) 14-1-60
«Johan van Oldenbarnevelt 13-2-61
Willem Ruys 3-2-61
Oranje Cvia Suez) 4-4-61
«Johan van Oldenbarnevelt 16-5-61
bespreek NU Uw reis voor 1961 en 1962

BOEK NU VIA SYDAM OF SEVEN SEAS TRAVELa SERVICE 2SO Elizabeth street
Melbourne - Cl Tel 220 Hollandia.*

Heden ging, met volle over_rave aan de
Goddelijke Wijsheid, tot Hoge'
Leven °ver mijn zeer geliefde moeder

FRANCINA FLORENCE CROE/SE
in de leeftijd van 62 jaar
Den Haag. 20 maar» 1960
Mevr. E-F Jacobs-Croesc
Met grote blijdsch.p geven wij kerm:?

van de geboorte Van
IRIS

HoUandia 22 maart _960 J.J. Lir.d
E- Lind- Bar*
Erik-

9e VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN,
Vorige saldo f. 10993-29

Auto- bedrijf "New Gene" en
per3oneei f. 150—Mevr- Koster_ v. Ekelen f- 10 —
"IMBA f. 25 —
J-A- Dagevos f. 25 —(te Waren)
Hr- Soleer f. 66.—
Hr- Teriaak f. 245 —
(Opbrengst Pari 3 van Giodok)

totaal f- 521,45
Thans Totaal f. 11514,74

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 23-3 °p veler vefzoek
"BEACHHEAD"

de uiterst spannende oorlogsfilm met
Tony Curtis, F'ank Loveioy en Mary
Murphy.
Morgen 24-3 PREMIERE van de detec-
tive-film van het jaar

"WITNESS TO MURDER"
met de bck°nde sterren B.T'bira

S^nwyck, Ge°rge Sanders en Ga*"y
Merrüi.
Holl- Binnen heden 23-3: "CROSSED
F/WORDS" met Erro" Flynn-
Hol- Binnen m°rgen 24-3:

"BEACHHEAD"
Sentani morgen 24-3: "CROSSED
SWORDS" ._
REK vertoont op ve'er ve''zoek ddo:
23-3-60 "INSPECTOR GENERAL"
met Danny Kay-

BEGRAVENIS VERENIGING SOCIAAI
Algemene ledenvergadering (Jaarverga-
dering) te houden op Donderdag 24
maart 1960 in he4 EDO-clubgebouw te
HoUandia-Binnen om 19.30 "ur.
Agendapunten:
1 Opening d°or de voorzitter.
2 Verslag secretaris.
3 verslag penningmeester-
-4 Bestuursverkiezing al 3 o°k verkiezing

Commissaris van Toezicht-
-5 Rondvraag en sluiting-
Komt II irtPen mogeiijk op deze zo be-
langrijke vergadering- Ter bijw°ning var
deze vergadering krijgen leden van H«i.
landia transportkosten vergoed M een
bedrag van f 2,50

JACHTCLUB, daar de films niet ge-
arriveerd zijn, gaat de Nieuw-Guir.ea
avond HEDENAVOND NIET DOOR
VBH. DISTRICTSTOURNOOI OM DE

GOUVERNEUR VAN BAALBEKER
TE HOLLANDIA BINNEN:
Do. 24-3 Holiandia-Binnen — Sentani
Z» 26-3 Sentani — Hamadi
Zo 27-3 Hamadi — Holiandia-Binnen
Ar.nvang der wedstrijden 16-30 u"r.
Zitplaatsen f- I,—
Staanplaatsen f- 0-50
Scholieren f- 0,25
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