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Chroestsjev vermijdt informeel contact met Eisenbower
De Russische premier Chroestsjev heef 4 op de gisteren aangevangen top-

conferentie te Parijs zijn westelijke collega's voor een raadsel geplaatst toen
hij op het laa4ste nippertje verzocht om de aanvangszitting een uur uit te stellen
Later begreep men wat Chroestejev wilde. Door het uitstel van een uur kwam
de geplande informete bijeenkomst van de vier staatslieden zonder hun minis-
ters van Buitenlandse Zaken te vervallen. Chroestsjev wil Eisenhower nie4
informeel ontmoeten,

De langverbijde topconferentie is gis-
teravond begonnen, een uur later dan
oorspronkelijk was vastgesteld. Op he4

laatste nippertje was vanmorgen van
Russische zijde om uitstel gevraagd-
De verraste westelijke diplomaten tes4-
ten eerst volkomen in he 4 duister over
premier Chroestejev's bedoelingen.. Maar
van Russische zijde werd lator ver-
klaard da 4 de Russische leider geen in-
formeel gesprek me 4 president Eisen-
hower wens4 zolang deze hem geen ga-
ranties geeft dat de spionagevluchten
Doven de Sovjet Unie worden gestoakt.
Met het uitstel van een uur bereikte
Chroestsjev namelijk, dat de informele
bijeenkomst van de Grote Vier zonder
hun ministers en andere deskundigen
als opening van de topconferentie kwam
te vervagen.

He4 topovorleg is nu begonnen -met een
formele plenaire zitting van alle vier
voltallige delegaties.
Westelijke waarnemers spreken van een
stroeve en-gespannen atmosfeer.

Maleisepremier
bezoekt o.a. Nederland
D° premier van de Maleise federatie

Abdoe! Rahman is gisteren van Londen
naar Hamburg gevlogen voor een korte
reis door Wes 4 Duitsland, Nederland en
België. De premier heeft in de Britse
hoofdstad de Britse Gemenebest confe
rentie bijgewoond. Over Zuid Afrika
zei hij voor zijn vertrek ui 4 Londen
da 4 deze conferentie naar zijn oordeel
op, den duur toch wel haar uitwerking
zal hebben op de rassenpolitiek van de
Unie. De regering in Kaapsted kan vol
gens hem de publieke opinie die zich
tegen dte apartheidspolitiek heef4 ge-
keerd, nie4 blijven negeren.
Kerkelijk gesprek over

apartheid
De Wereldraad van Kerken heeft de

acht aangesloten kerken in de Unie van
zuid Afrika voorgesteld de situatie in
dat land te bespreken met vertegenwoor
digers van de Raad. Als een van de on-
derwerpen van het gesprek noemt de
Wereldraad "onze opvatting van de be-
tekenis van het Evangelie voor de be-
trekkingen tussen de rassen."

In verschillende delen van de wereld
zijn signalen opgevangen van het nieu
we Russische ruimtoschip. Onder meer
in de Ver. Stoten en in Japan. Waarne
mers in de Amerikaanse stoat Colorado
geloven de satoltiet ook visueel te heb
ben waargenomen. Hij leek op een
ster van de tweede grootte.
Onafhankelijkheid
Kongo niet vlug genoeg
D)e Kongolese politieke leider Loe-

moemba heeft een beroep gedaan op de
Belgische regering onmiddelijk he 4 ge-
zag over to dragen aan de Kongolezen
om nieuwe gewelddadigheöen te voor-
komen.

De bevolking wan4rouwt volgens hem
he 4 Belgisch bestuur, en vreest da 4 de
verkiezingen worden gesaboteerd. Over
eengekomen is da 4 de Belgische Kongo
op 30 jurii onafhankelijk word 4. De ver
kiezingen die daar aan voorafgaan heb

ben een gespannen sfeer veroorzaak 4.

De negerwijken van Leopoldstad en de
dorpen in de omgeving werden door
he4 Beligisch bestour onder militair ge
zag geplaatst.

Anti Revol. Partij steunt
defensiemaatregelen

Dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot, ac Voomtter van he4 Anti-Revolutionaire Twee-
de Kamer fractie heeft _

Ph duidelijk uitgesproken voor de door de regering
getroffen maatregelen ter versterkingvan de defensie van Nieuw Guinea. Hij
meende voorte dat ac opvoeding tot zelfbeschikking zich in Nieuw Guinea in
zeer snel tempo zal moeten voltrekken.
De voorzitter van de Tweede Kamer

fractie van de Anti-Revoto-tionaire Pari-ij
dr. J.A.H.J.S. Bruins Slot heef 4 tijdens
een te Utrech- gehouden anti-revolutio-
nair parMj-convert als zijn mening te
kennen gegeven, da 4 he4 juist js d'a4
Nederlandse regering de versterking van
de verdediging op Nieiuw Guinea ter
hand heeft genomen. Dit is noodzakelijk
zo zei hij, als wij de pretentie hebben
Nieuw Guinea naar zelfbeschikking te
leiden-

Hij meende da4 een oorlof? op Nieuw
Guinea door Nederland niet gevoerd zal
worden. Daarvoor is Nederland aange-
wezen op de hulp van onze bondgeno-
ten, aldus dr. Bruins Sto*. Wel kan men
de infiltraties op Nieuw Guinea te nie4
doenl

He4 kabinet De Quay, zo zei dr.
Bruins Slot, heeft de versterking van de
verdediging van Nieuw Guinea gereali-
zijn wooirden waar gaat maken. De Ne-

seerd en daaruit blijkt da4 Nederland
derlanders en ook-de Papoea's op Nieuw
Guinea zijn door deze maatregelen op-
geluch4, aldus dr. Bruins Slo4, die voorts
meende, dat opvoeding te 4 zelfbeschik-
king zich in zeer snel tempo zal mcctcn
voltrekken. Men zal alles op alles moe-
ten zetten, zo zei hij, om in een zo snel
mogelijke tempo een kader op Nieuw
Guiaea te krijgen om hel zelfbeschik-
kingsbewind tot stand te brengen.

In Nieuw Guinea, aldus de anti-revo-
lutjonaire fractieleider verkeren we in
de gelukkige omstandigheid da 4naarma
te de bevolking in aanraking kom4 me 4
de westerse techniek en cultenr. zij te-
gelijkertijd In contac4 komt met het
Christendom. Spi-eker wees in di1 ver-
band op het Christelijk ordcrwijs op
Nieuw Gnicea da4 door de aanwezigheid
van zendings- en missieposten van veel
gro4etr betekenis is dan hel op? baar
onderwijs.
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LANDGERECHT LEGT ZWARE STRAF EEN OP AAN EX -en INFILTRANTEN
Zoals wij gisteren reeds meldden, is de ui 4 Indonesië in Nieuw Guinea ge

infiltreerde Indonesiër In Fakfak 'tel drie en een half jaar gevangenisstraf
veroordeeld. De landrechter met standplaats Manokwari die deze uitsprfaak
deed, behandelde in Fakfak tevens de zaak tegen een drietal personen} die
de bedoeling hadden om naar Indonesië uit te wijken en daartoe ih Kaimana
een prauw me 4 buitenboordmotor hadden gestelen.

Beide strafzaken illustreerden duidelijk de bijzondere positie die he4 gebied
van Fakfak en Kaimana in het geheel van Nieuw Guinea inneemt en vestigen
nogmaals de aandacht op he4 ongewenste "grensverkeer" van en naar Indone
sië in dil gebied- De vonnissen brengen tevens tot uiting dat dergelijke aange
legenheden voortaan niet straffeloos zullen worden toegelaten.

Aan de Fakfakbode van 14 mei j.l. ontlenen wij he 4 volgende verslag van
de rechtszitting:

EXFILTRANTEN
Het eerst werd behandeld de zaak con

tra een drietol personen uit Kaimana,
de Keices Benjamin', Renjaan en de
inheemsen Ajamiseba Soembawang en
Jonas Betina, die ongeveer een half jaar
geleden! een — >mislu|kte — poging on-
dernamen om van Kaimana ui 4 naar
Indonesië over te steken. Op het uit
wijken zelf stoa 4 geen straf, doch de
oorzaak van het feit da 4 het drietal
torecht stond, was dan ook nie4 hierin
gelegen, maar in he 4 fei4 dat zij zich
een prauw, plus bijbehorende buiton-
boordmotor wederrechtelijk hadden
toegeëigend om hun plannen tot uitooe
ring te brengen. [Een handelwijze die
ook reeds aan enkele ui4wijkpogingen
in he 4Fakiakse ten grondslag lag]

He 4 vonnijs van de rechter luidde:
een jaar en zes maanden gevangenisstraf
me 4 aftrek van de tijd in preventieve
hechtenis doorgebracht.
INFILTRANTEN

De belangwekkendste zaak was die
contra de Indonesische infi'trant Ibra-
him Lapandanga en zijn trawanten.

De feiten zijn. mede door een aange
dikt en sensationeel artikel in de "Tele
graaf", bekend: in februari 1960 land
den twee uit Indonesië afkomstige Boe
tormezen nabij de distriktshoofdplaats
Kokas. Door hulp van enkele - Indone
sische en inheemse ingezetenen van de
plaats gelukte het hun zich gedurende
ciiica een maand in en nabij Kokas op
te. houden. In deze periode werd een
bende georganiseerd welke zich ten doel
stelde Kokas [en later ook,Fakfak] pla4
te branden, te roven enz. enz. De in
Kokas geboren Lapandanga wist zonder
veel moeite enkele jonge avonturiers
cm izich heen te verzamelen en was gul
in het uitdelen van allerlei titels.
DOORTASTEND

Dankzij het doortastend optreden van
de politie werd deze bende echter op
gerold voordat zij haar duistere plannen
tot uitvoering had kiu - ngen He*
fCi; t^ci- iiit-ii ai& oemuiuti * " "
gedeeltelijk in brand had gestoken, doet
beseffen wetk een gevaar dit geheime
genootschap in zich borg.

Do kopstukken van d.. bende stonden
terecb :11 irah Is leuter

van zijn "officieren" Mohammed' Dae-
wokas, Terawi Rumatiga en Kasim Roe
magesan, zijn adviseur Moh- Tamher,
zijn sekretoris [n.b. een schrijver van
he 4 distriktskantoor te Kokas.] Zacheus
Hematharig en zijn ordonnans Oemar
Foeat.

De magistraat, Mr. F.A.C.G. Janssen
wond er geen doekjes om en sprak van

een fei4 dat hij hoogs 4 erns4ig opnam

BEKENTENIS
Het me 4 grote voortvarendheid ver-

richte vooronderzoek en het terzake op
gemaakte proces verbaal spraken voor
zich, terwijl ook tijdens de zitting^ het
tenlaste gelegde [overtreding van artikel
169 [1] van het Wetboek van Strafrecht
het deelnemen aan een vereniging die
tot oogmerk heeft het plegen van mis
drijven] zonder meer door de veïdach
ten werd' bekend. Bleef dus de vaststel
ling van de strafmaat over.

In zijn rekwisitoor achtte de magis
traat derhalve he 4 tenlaste gelegde vol
doende bewezen, zodat hij zich tet het
vaststellen van de strafmaat kon be-
perken. Hij stelde voorts, dat hij deze
zaak zeer ernstig nam niet alleen om
dat het een feit bettrof, dat ijn feite
tegen ons allen in dit land gericht was,
doch ook omdat zij een doorkruising van
de plannen van de overheid! met betrek
king tot de ontwikkeling van dit land
tol zelfbeschikking, betekent. Het opleg
gen van een straf welke ver beneden
bet maximum ligt ZOu derhalve bij de
bevolking wel eens twijfel kunnen doen
rijzen aan de ernsige plannen van de
Nederlandse overheid.

De magistraat wees ook nog op het
kalme overleg waarmede men tewerk
was gegaan: niet alleen was de bende
op schrift reeds geheel georganiseerd',
doch he* fei* dat men bij wijze van
oefening reeds een huis gedeeltelijk in
brand had gestoken, bewijst dat men
ook wel praktisch te werk zou kunnen
gaan- Men heeft niet veel fantasie nodig
om le bedenken, welke gevolgen er uit
voortgevloeid zouden zijn. indien deze
bende tot werkelijke daden over zou
zijn gegaan.
ZWARE STRAFFEN

De magistraat' eiste derhalve zware
steaffen: drie jaar en zes maan-
den voor de leider, drie jaar voor de
"officieren" en de sekretoris en tW ee
jaar en acht maanden voor de adviseur
en ("* o-rdannaiis.

Nadat de landrechtor, Mr CA. Bran
denburg aan de verdachten de vraag
gesteld had, of zij nog iets naar voren
hadden te brengen, en enkele verdach
ten niets beters wisten '-. .-ten.
dr.' *.lj döÜJ. d^ liitilUtin- liictagesleep''
waren en uit zichzelf nooit tot derge-
lijke daden zouden zijn gekomen, deed
hij uitspraak. Hij legde de leider drie
jaar en zes maanden gevangenisstraf op
de drie "officieren" ieder drie jaar, de
ordonnans en de adviseur ieder twee
jaar en acht maanden en de sekretoris
tenslotte, twee jaar gevangenisstraf zon
der aftrek van de tijd in preventieve

hedhtonis doorgebracht.
INSTEMMING

De uitspraak in deze met Veel span-
ning afgewachte zaak, heeft o.i. bij de
insiders instemming gewekt, zo merkt
de Fakf'akbode op. Het werd tijd dat er
eens een voorbeeld werd gesteld. Niet
ten onrechte werd immers beweerd dat
he4 optreden van de overheid tegen infil
tranten e.d. veel te soepel was-

Hopenlijk hebben degenen dip van
mening zijn, dat men in politieke zaken
[in het bijzonder waar he 4 zaken van
Indonesische agi'atie e.d. betreft zo neu
teaal mogelijk moet zijn en zich verre
van politieke waakzaamheid moet hou
den, uit dit voorval in Kokas een les
geleerd. Uiteraard kan de burger zich
van recherche werkzaamheden afzijdig
houden, doch gebleken is da 4 een nor-
maal geopend oog of een normaal waak
zaam oor, vele diensten kan bewijzen
aan he1 land waar men naartoe geko
men is om de bevolking in vrijheid voor
te bereiden op een eigen beslissing over
eigen lot. Een ieder die zich doelbewust
blind en doof voordoe 4 waar het politie
ke inmenging in de zaken van dit land
en volk betreft, stelt zich in feite tegen
over hel standpunt dat de overheid heeft
ingenomen en hoort derhalve niet in
deze maatschappij thuis, aldus de Fak
fakbode.

NIEUWTJES
UIT NEDERLAND

—Zuid Oost Drente trof het sleeh1- Er

woedde daar als gevolg van de droogde

de grootste veenbrand sinds dertig ja-
rert. Een regenbui die vijf minuten duur
de, had jammer genoeg geen druppel-
tje voor het brandende veen over. 100
Ha ligt al in de as. Stapels turven bran
den er doelloos. Roegi voor de torfste
kers. In ieder geval wee 4 ieder nu dat
de torf goed brandt.
—Bijendrama in Oost Flevoland- De
Nederlandse imkers hadden hun korven
en kasten vol enthousiasme geplaats4 bij
de btoeiende koolzaad velden in di4!
rüeuwe stuk Nederland. Ze wisten dat
er een risico aan verbonden was, door
dat de kort te voren door een vlieg-
tuig me 4 een gifstof tegen een bepaald
soort kever waren bespoten. Maar het
zou zon vaar 4 niet lopen, dachten ze.
Het üep wel zon vaart met het gevolg
dat er nu verscheidene bijenvolken zijn
gedecimeerd.
—In Uteecht werd de voetbalwedstrijd
van DOS tegen een club uit Montevi-
deo in Uruguay gespeeld. Het is bekend
dat Zuid Amerikaanse voetballers nogal
warmbloedig zijn, en hun aanval was
dan ook wat hardhandig. Enfin, er ont-
stond ruzie, het werd vechten en toen
werd het publiek ook warmbloedig. Vijf
tijg man politie was nodig om de rust
te hertellen.
■ *-c x,Cv*crxanv;oc iictiiiigviuui die bin
nenkort op die haringjajdht wil gaan,
moet eerst op de mensenjacht. Het
blijkt moeilijk om de loggejrs, die vier
weken achtereen op zee blijven te be-
mann"n. De jonje : «.-I-.'.i kumcr; Uc.cr
ieüeie week naar huis.
—In 1959 was de waarde van uit Neder
tond geëxporteerde snijbloemen 3 mil
joen gulden hoger dan in 1958, en kwam
daar mee op 51 miljoen. Plantgoed lever
de twee miljoen gulden meer op dan
het voorgaande jaar. Duitsland is de
beste afnemer van Nederlandse bloemen
en planten.

Vervolg op pag. 4.



MAAND APRIL DROGER DAN NORMAAL

Regen val in mm Aantal regendagen
Ap)*. Apr. Apr Apr Apr Apr
1960 1959 Gem 1960 1959 Gem

Base G 135 240 189 [6] 14 19 13
Noordwijk Dok 8 zeezijde 156 276 217 [6] 16 19 15
Noordwijk Dok 8 landzijde 149 295 222 [2] 14 22 18
Noordwijk Dok 5 175 253 210 [8] 17 17 16
Hollandia Haven 133 308 224 [35] 17 20 14
Eerg en Dal 133 319 166 [9] 13 14 12
Pohmac 151 282 191 M 19 19 16
Hamadi 118 231 159 [5] 13 11 12
skyllne 143 186 122 [9] 1.2 16 12
Kotaradja 131 183 180 [17] 10 11 12
Hollandia Binnen 122 158 148 [11] 11 12 12
Kotonica 177 277 194 [9] 16 18 15
Sentani I°s 321 196 tI4J 9 16 14
If;n. 151 400 215 [7] 16 18 15

Het getol tussen haakjes geef 4 het aantel jaren aan, waarop he 4 gemiddelde
betrekking heef4.

Evenals februari en maar 4 van dit jaar was ook april droger dan normaal.
De zwaarste buien werden genoteerd op 12 en 19 april.

De zonneschijnmetor te Dok 2 registreerde 139.4 uur zonneschijn.
Het gemiddelde over 5 jaar is: 138.0 uur

De gemiddelde maximum temperatuur was 30.1 gr. C met een absoluut maxi-
mum van 32.3 gr. C. op 25 en 26 april 1960.
De gemiddelde minimum temperatuur was 23.9 gr. C. met een absolute mini-
mum van 23.2 gr. C. op 3 april 1960.

Nieuws uit Suriname
In Paramaribo is een investeringscom

missie geïnstalleerd. De minister van
Financien wees in zijn toespraak onder
meer op he4 belangrijke artikel 12 van
de investeringsverordening, waarin de
commissie de bevoegdheid is toegekend
om de Surinaamse regering desgevraagd
dan wel uit eigen beweging van advies
te dienen omtrent de wenselijkheid van
andere dan fiscale maatregelen ter be
vordering van particuliere investeringen

Begin april had te Soekibaka een ver
gaderrag '.plaats van citrusve^bouwers
Na onderling beraad werd door 14 on-
dernemingen en 3 landbouwvertegen-
woordigers, waaronder de belangrijkste
producenten, besloten om begin mei een
commissie in te stellen die de oprich-
ting van een coöperatieve vereniging
op aandelen moet bewerkstelligen. De
plannen van de cy4rus'verbouwers ko-
men op het volgende neer: in 1960 op-
richting der coöperatie- In 1961 over-
name van de pakinrichting der reeds
bestaande Gitrus centrale en poolvor-
ming van tofelfruit om de binnenlandse
mark4 te stabiliseren. Bovendien aan-
vang van de bouw van een sappenfa-
briek en vermoedelijk ook van een koel
huis. Tn 1962 begin der exploitatie van
de nieuwe fabrieken.

In oprichting is de Steen Industrie
Suriname N.V., gevestigd te Paramari
bo. Het bedrijf zal worden gevestigd te
Sh'hn-ya. wnw I« o»n aa^^ang gemaakt
met het bouwrijp maken van het- terrein
De capaciteit van he 4 bedrijf is inge-
steld op een omzet van ruim 6000 m3
massieve baksteen.

In het kader van de Amerikaanse
technische bijstand is in Suriname aan
gekomenv de Aimerikaanse shajUsticiigf
Prognau. Hij zal drie maanden werk-

zaam izijn bij he4 Algemeen Bureau
voor de S4atis4iek te Paramaribo.

Half juni wordt in Suriname de Ne-
derlandse meteoroloog J. Smit verwach4
die advies zal uitbrengen inzake een
reorganisatie van de Surinaamse Metco
rologische dienst.

In Paramaribo is een officieel com-
muniqué uitgegeven van de volgende
inhoud: "He4 onderhoud dat leden van
een Surinaamse regeringsdelegatie in
Washington hebben gevoerd met juri-
dische afdelingen van he 4 Intornationa
Ie Monetaire Fonds en van de Wereld
bank, heef4 duidelijk aan he 4 licht ge-
bracht dat de statos van Suriname
moet worden gewijzigd, teneinde Suri-
name gelegenheid to geven zelfstandig

lid te worden van deze internationale
organisaties. Sdriname moet een waar
dige plaats kunnen innemen tussen de
landen die hun eigen aangelegenheden
zelfstandig regelen. De financiële moaae
taire en economische positie van Suri-
name is tenslotte een eigen aangelegen
heid van he4 land en zij kan, naar de
ervaring heef 4 geleerd, het best door Su-
riname worden verbeterd-

In verband met de plannen van de
North Shojre Goldfield and Mining Cy.
om op grote schaal te beginnen met ma-
chinale goudwinning in samenwerking
met rle Sarakreek Goudvelden Mij., is
in Suriname een ongeveer 500 ton we-
gende goudbaggermolen aangevoerd. De
ze machine heeft eerder werkzaamhe-
den verricht in Sierra Leone. Omdat
de machine diep de Surinaamse binnen
landen in zal moeten, werd de molen
geheel gedemonteerd. Hiervoor zijn 4wee
Amerikaanse deskundigen in Suriname
aangekomen. Het zal nog) we* negen
maanden duren voordat deze machine
die een capaciteit heeft van 2500 m3per
dag in gebruik zal kunnen wordten ge-
steld.

V. S. en Argentinië
Sluiten accoord

De Ver. Stelten en Argentinië hebben
een aceoord gesloten waarbij de Ameri
kaanse U 2 toestellen, zoals er vorige
week een boven de Sovjet Unie is neer
geschoten, boven Argentijns gebied mo-
gen komeni- Het gaa4 hier speciaal om
vluchten die tet doel hebben de straling
in de atmosfeer te onderzoeken.

Tanker zal Karel Doorman
vergezellen

Om nie4 he 4 risico te lopen dat het Nederlandse Marine smaïdeel dat bin-
nenkort naar Nieuw Guinea vertrekt bij he4 bunkeren in Aziatische of Afrikaan
se tussenhavens word 4 belemmerd door stakende havena/rbeiders, zal een spe-
ciaal tonkschip het smaldeel op zijn reis vergezellen.
De vlagvertoonreis zal zich ook uitstrekken tot Japan.

Volgens berichten in de Nederlandse
pers ligt het in de bedoeling, dat het mo-
derne tonksehto "Mijdrecht" van ruim

Naar in scheepvaartkringen verluidl
zijn de onderhandelingen over het ftjf-
ren van de "!_;_ :-._*" i..<.t ac eigena-
ren, Phs. van Ommeren te Rotterdam, al
in een vergevorderd stadium.

20 COG ton de "Kaïel Dooimaii" zat ver-
gezellen op de reis naar Nieuw Guinea
De Marine zou het sdhip huren. Het
bleek moeilijk zo niet onmogelijk voor
de "Kaïei Doorman goede bunkerhavens
ie vinden. De vrees bestoa* da*-, zette
wanneer dte haven-autoriteiten hun toe-
stemming zouden geven, de havenarbei-
ders moeilijkheden zouden veroorzaken.
Dank zij de "MijdreOht" zullen het vlieg
kampschip en de jagelrs "Groningen" en
'"Limbrug" voor hun brandstofvoorzie-
r.ing onafhankelijk zijn van de buiten-
landse bunkerstations en op zee olie
kunnen tedenl, zoals dat gebeur 4 in tijd
van oorlog.

De "Karel Doorman" bevindt zich thans
te Rotterdam om vliegtuigen, uitrusting
en voorbaden aan boord te ...xxa. Nog
dei.^. inouiivl z.ni uuiiuiianaeur A.P. x ,-

werda het bevel ever het snxaldeel over
nemen van commandeur H.A.W. Goos-
sens.
Via Kaap de Goede Hoop zal het smal-
deel 5, dat dan 4 schepen telt, koers zet-
ten naar Australië. Onderweg
naar word 4 verwacht onder meer
Frans—Afrikaanse havens worden be-
zocht- De vlagvertoonreis zal zich uit-
strekken tot Japan, aldus berichten.

Maximum aantal
passagiers op Schiphol
Per week komen en vertrekken op

het Amsterdamse vliegveld Schiphol
1040 vliegtuigen. Dat is 130 meer dan
he4 weekaantel in de vorige zomer. Het
aantal aankomende en doorreizende
passagiers steeg in he 4 afgelopen kwar
4aal met veertig procent en stijg 4 nog
steeds. He* grootste aantal passagiers
dat op_een dag werd afgehandeld werd
bereikt op 14 april j.1., toen 5100' per-
sonen via Schiphol aankwamen en ver-
trokken.



—He 4 is in Nederland gebruikelijk, da 4
t* '" tijden van werkloosheid door dé

overheid aantvullende werkgelegenheid
wordt geschapen- Maar de arbeidsreser-
ve is nu gelukkig zo gering, dat men
dat aanvullende werk drastisch heef4
ingekrompen.

—Een syndicaat van vier grote Neder
landse banken heeft voor 150 miljoen
gulden aan Belgische schatkistpromessen
gekocht. De kranten schrijven da 4 he4
twee dingen bewijs 4, nl. dat er ruimte
is op de Nederlandse kapitaalmarkt, en
dat er in het buitenland meer [re ,te
voor je geld te krijgen is dan in Neder
land.

—Deze week wordt in de hal van de
vroegere atoomtentoonstelling in Amster
dam he 4 Nationale Luchtvaart museum
geopend. Men zal er de hele geschiede
nis van de luchtvaart kunnen over zien
van de "Spin", het eerste vliegtuigje
van Fokker af.

—Amsterdam is van plan om 150 gala
uniformen te betelen voor een Erecom
pagnie matrozen en een matrozenkapel.
Op 21 mei wordt daartoe een taptoe
gehouden in het Stodion. De kosten van
de uniformen bedragen 60000 gulden,
maar dan lopen de matrozen er ook
piekfijn bij.

—In Albtosserdam liepen binnen bet
uur drie schepen van stapel nl. twee
ondiepwater mijnenvegers voor de Ma-
rine plus he 4 mOtorschip Alubera voor
Van Nieveld Goudriaan.

—He 4 Provinciaal Ziekenhuis te Zand
poort en het Nederlands Kankerin^tij
tou4 blijken de erfgenamen te zijn van
een kwart miljoen gulden da 4 werd na
gelaten door mevrouw Nic'xns in Den
Haag, die vorig jaar okto1 r vermoord
in haar woning werd aanet'roffen. Me
vrouw Niemans stond in bepaalde Haag
se kringen beter bekend als btonde Dol
iy.

—Een fabriek in Tilburg had een ton
schade, doorda4 een gebouw da 4 pas drie

jaar stond, weer instortte. Op de bouwer
is geen verhaal, wan 4 die is al faillie4-

—Een 81 jarige Hagenaar ging 'op de
vuilnisstortplaatsen in Drente zoeken
of hij zijn spaarbankboekje en 900 gul
den aan banikpapier nog kon vinden!
Deze rijkdommen had hij namelijk in
de vuilnisemmer verstep4 en zijn vrouw
die van niets wist had alles aan de
vuitoisdienst meegegeven. Alles weg
Kasihan.

—Een agent in Apeldoorn zag s'nachte
een jongeman op verdachte wijze rond
geparkeerde auto's scharrelen. Hij vroeg
zijn naam en adres.. De jongen gaf op
goed geluk een adres op en toen zei
de agent; o, dan breng ik U wel even
thuis. Het opgegeven adres, Deventer
straat 23, was namelijk toevallig het
Apeldoornse politiebureau.

Competitie-stand
S.V.B.H.

De stond in de competitie HEREN Ie
klasse to Hollandia was op 15 mei jl. als
volgt.

gesp. gew. verl pt
1. SOS I 17 14 3 28
2. POMS I 20 14 6 23
3. Recochet 14 12 2 24
4. HBS I 14 10 4 20
5. Zeepaardje I n 9 2 18
6- COS I 15 3 7 16
7. Bestoursinstituu4 14 7 7 14
5. Rapido I 14 7 7 14
9. Kangeroe's I 16 7 9 14

10. Mariniers I 10 6 4 12
11. Pandora I 18 6 12 12
12- DGZ I 18 5 13 10
13. MKH I 12 3 9 6
14. LOS I 13 3 10 6
15. Nigi—boys I 10 2 8 4
16. Zeevaartechool I 10 19 2

De stond in de DAMBS- competitie te
Hollandia was op 15 mei jl. als volg 4:

1- SOS I 16 13 3 26
2- PMS 14 12 2 24
3. POMS 12 8 4 16
4. Nigi-girls 14 7 7 14
5. DGZ I 12 5 7 10
6. DGZ II 15 4 11 8
7. Pandora 16 4 12 8
8. Rapido 11 3 8 6
9- SOS II 14 2 12 4

Per 1 JUNI 1960
WASSERIJ "SUNLIGHT"

geopend in HOLLANDIA-BINNEN
fPantaiweg] Eigenaar, M. Saleh.

1478

TE KOOP AANGEBODEN
Fiat 600 p.n.o.t.k. tevens een rustbank
Kloofkamp 124 Hla. 1479

TE KOOP: Eur. Mantelpak [maat 40]
en kinderkleding. Van Tongeren Dok 9
—6311 [t-O. Mgr. Cremersschooi]. 1482

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vdrtoont heden 17/5 voor he 4 laatst
"ZIJ DIE HET LICHT SCHUWEN"

met Corrine Calvet en Andrea Chechi.
Een openhartige film, die een schril
licht werpt öp het leven der Italiaanse
Gangsters.
Slentani heden 17/5: "LAWLESS
STREET" met Randolph Scoto
Holl. Binnen morgen 18/5: "WILD IS
THE WIND" met Anna Magnani.
Haven morgen 18/5 LAWLESR STREET
met p.andolph Sco4t, als de man die
zich verzette tegen de wetteloosheid en
de genadeloze bandieten. In kleuren.

FILATELISTEN VERENIGING NNG
Vergadering leden dinsdag 17 mei 20.00
uur gebouw Gouv. Secretarie
Kinderen 18 en 25 mei 16.00 uur
Christelijke school.

Terreintoelagen voor
miSitairen

Het Haagse dagblad "Binnenhof"
meldt dat voor marine-personeel in Ne-
derlands Nieuw Guinea een nieuwe re-
geling voor bepaalde toelagen van
kracht js geworden^ Zij geldt speciaal
voor diegenen die patrouilletochten to
het binnenland moeten maken.
Voor deze voettochten worden vooral
mariniers ingeschakeld. Deze teelagen
variëren van 3 tot IV2 gulden per dag
naar gelang van de ranig die het perso-
neel bekleedt.
He* ligt voor de hand dat de toelagen
ook gelden voor het nog uit te zenden
land- en luchtmachtpersoneel, aldus het
dagblad "Binnenhof."

Vervolg van pag. 3
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: Zomercollectie 1960; Japonstoffen; Bedrukte Corduroy;
Gordijnstoffen; Flanel; Effen dames 3-4 broeken; Geruite fheren blouses (grote maten).
Heren zwembroeken (grote maten):
Herentennisshorts en Shirths (grote maten).■ Jongens blouses;
Kleine collectie dames en kinder jurken.

1~~*at*mm*m»"RmW*HMFaaaKmm mmWm\m\mWM&a^ HHIIIIIiI _■■lilIIWl_MllWW_WllH__M-LWIW__MMMMiUIH_IM_mm—.

Gaat U even bij ~UL/_s_s V langs want er zijn weer nieuwe
Dames schoenen, Stoffen, Byoux, Make-up artikelen, Vazen
Schalen;, Kop en schotels, STAALWOL, Bakovens, en Afdruip-
rekken, en Wollen Jumpers en Vesten.

De Mode=*Show van „JOSSY" ,
die a.s. Zaterdag gehouden zal worden in het H. B. S. gebouw zal om li uur
beginnen. Dit ia geen show met een Jury, maar een Reclame-Show waar
U zult zien, de zelf gemaakle Japonnen van ons Atelier en vetoer onze

I nieuwe G-infectie Japonnen. Hiast U, no« enkele kaarten.
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