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BEPERKT BUDGET RECHT
De Regering heef4 he4 op prijs gesteld

om alvorens het daartoe strekkend we4s
voorstel bij de Staten Generaal in te
dienen, de mening over he 4 on4werp
van vooraanstaande personen uit alle
kringen en bevolkingsgroepen te verne-
men, gelijk ook de Commissie Lemaire— die he4 eerste ontwerp van de Be-
windsregeling heef 4 opgesteld — in '57
heeft gedaan. Het lig 4 in de bedoeling
om de Raad, die naar alle waarschijn-
lijkheid reeds in 1961 zal worden ge-
vormd, grote bevoegdheden te verlenen
op het gebied van de wetgeving, ofi-
schooni h/et recht 0m invloed uit Ie

Hasluck naar Den Haag

Zowel van Nederlandse als van Au-
stralische officièVe zijde is in Den Haag
vernomen da 4 de Australische minister
voor Australische gebiedsdelen Paul M.
C. Hasluck van 24 te4 26 mei in Den
Haag besprekingen zal voeren over za
ken van gemeenschappelijk belang me<t
betrekking tet het bes*uur oveir Neder
lands Nieuw Guinea. Op de agenda
staan ook zaken betreffende heib gemeen
schappelijk lidmaatschap van de com
missie voor de zuidelijke Grote Oceaan
[South Pacific Commission]

REGERING WIL NG- RAAD MET GROTE BEVOEGDHEDEN
Komende week overleg mei niet- autochtonen

In aansluiting op het bericht, dat w jj| g_teren over he 4 beraad betreffende
een in te stellen Nieuw Guinea Raad opnamen, vernemen we nog uit welinge-
lichte bron, da 4 he4 in. de bedoeling der Regering lig 4 om nog di 4 jaar een
desbetreffend wetsvoorstel bij de Staten Generaal in te dienen-

De eerste Raad zou 28 leden tellen, welk aan4al zou worden uitgebreid
naar gelang thans nog nie4 of onvoldoende ondelr bestuur gebrachte gebieden
een zodanig ontwikkelingspeil zullen hebben bereijkt, dat inschakeling van
hun vertegenwoordigers in hel beraad over 's Lands beleid van waarde ge-
acht kan worden.

Na het overleg met de prominente au-
tochtonen, zal op 24 mei a.s. het over"
leg plaate vinden met vertegenwoor-
digers uit het nie4 autochtone gedeelte
der samenleving. Daartoe zouden reeds
zijn uitgenodigd van de zijde van de
Zending: de heren P. de Bruin [Alge-
meen Schoolbeheerder van de Zending]
en Ds. A. Richters, [Terreinleider der
zending)
en van de zijde van de R.K. Missie, de
heren Pater J. Munninghof OFM, en
Pater P- Hoeboer MSC, terwijl vooris
nog werden uitgenodigd de heren P.G.
Weriwijn [Algemeen Vertegenwoordiger
van de Nigimijl R-G.N. Nieuwenhuys
[Transportondernemer] en Liauw Joe
Teh [Eigenaar van een drogisterij]

oefenen op de samenstelling van, de
landsbegro4ing nog van beperkte aard
zal zijn.

Inmiddels vernemen wij nog, dat 0p
de begroting van 1961 fondsen zijn uit
getrokken voor de bouw van een mo-
dern opgezet gebouw voor de a.s- Nieuw
Guinea Raad. Het ligt jn de bedoeling
dit gebouw te plaatsen op de heuvel
achter het nieuwe gebouw van de Ne-
derlandse Handelmaatschappij.

Van officiële zijde werd ons meege-
deeld dat na afloop van het overleg dat
vandaag nog te Hamnadi plaats vind 4,
nadere mededelingen over een en ander
kunnen worden tegemoet gezien. Moge
lijk zullen bij die gelegenheid ook

meer bijzonderheden over de taak en
de bevoegdheden van de toekomstige
Raad kunnen worden vernomen.

Topconferentie is mislukt
Geen afzonderlek vredesverdrag met O-Duitslad

In Parijs zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de Westelijke grote
drie gisteren bijeengekomen ter bespreking van de si*uatie die is ontstaan
door het mislukken van de 4opconferen*te- Later zou er nog een bijeenkoms
plaats vinden van De Gaulle, Eisenhower en MacMillan.

MacMillan on tving gisteroch4end on-
verwacht bezoek van Chroestsjof, maar
later bleek dit he 4 hier nie4 meer dan
een afscheidsbezoek betrof. Later ging
de Russische premier ook nog naar de
Franse president De Gaulle om afscheid
te nemen.

nog een persconferen4ie gehouden en
reist vandaag naar Oos4 Berlijn. De ge
ruchten dat hij daar een afzonderlijk
vredesverdrag met Oos4 Duitsland zou
sluiten worden nu onwaarschijnlijk ge-
noemd. In Oost Dtutsland zelf sprak
men van onzin. De hoofdredacteur van
he 4 blad van de Oos4 Duitse communis-
tische partij schreetf gisteren da1 een der
gelijk vredesverdrag pas kan worden
getekend, na onderhandelingen op een
vredesconferenUe die zou worden bijge
woond door alle landen die er belang
bij hebben. Bovendien zou een afzonder
lijk verdrag pas te 4 stend komen als
onderhandelingen tussen Oost en Wes4
Duitsland op nie4s zounen zijn uitgelo-
pen-

De Briïjse premier MacMUlan gaat
rechtstreeks terug naar Londen, maar
Eisenhower brengt eerst nog een bezoek
aan Portugal. Dit bezoek dat a i net
reisschema van de president was opge
nomen wordt echter, door het mislukken
van de topconferentie vier dagen ver-
vroegd.

Reuter meldt uit Britse diplomatieke
kringen, da 4 men daar van mening is
da4 men nie4 te pessimistisch moe 4 zijn
na het mislukken van de tepconferenUe.
Chroestsjof zo(u in feite voorgesteld heb
ben om de conferentie 6 te 4 8 maanden
uit te s'O'ten en -ie', om haar geheel
af te lasten.

Cfexoestsjof heeft gisteren in Parijs

Wel verwach4 men da 4 Chroestsjev?
nu spoedig zijn klacht bij de Veilig-
heidsraad der Verenigde Naties zal in-
dienen over he 4 inciden4 met he 4Ameri-
kaanse verkenningsvliegtuig.
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Minister wil uitlatingschrappen
In Den Haag is in parlementaire kring enige opschudding ontstaan over een

correctie, die minister Visseir van Defensie in overleg met de Kamercommissie
voor he 4 Kamerverslag heeft laten aanb eiigcri in no4ulen van de jongste
Nieuw Guinea debatten in de Tweede Kamer.

De minister zei tijdens zijn verkla-
ring letterlijk: "hetgeen wij beogen me'
de beveiligingsmaatregelen is he4 keren
van een eerste begin van een mogelijke
aanyal om de door ons verwachte hulp
mogelijk te maken. Ik zou er op willen
wijzen, da4 wij op die hulp rekenen en
daarop kunnen rekenen". Minister Vis-
Ser heeft verzocht de zinsnede "en daar-
op kunnen rekenen" te schrappen. De
Kamercommissie voor het verslag, be-
staande uit drie leden, zal dit aan de
Kamervoorzitter Kortenhorst rapporte-
ren-

Volgens he 4 Parool en de Volkskran4

worden in parlementaire kringen echter
de wenkbrauwen ghfrons4 over dleze
correctie. He4 Parool schrijf 4, da 4 in be
veegde kringen de stellige indruk be
staat da 1 de minister meer heeft gezegd
dan hij kan verantwoorden. Hef: blad
vervolgt; "Het ik nauwelijks mis te ver
staan dat minister Visser met hulp van

buitenöif doelde op hulp met militaire
middelen, maar tet nu toe is van eenbereidheid van bondgenoten om Neder-land hulp te bieden niets gebleken.

in diplomatieke kringen wijst men erop dat zodanige garanties nergens vastliggen. Als zulke overeenkomsten bestenden, zouden die toch wel een dermate
geheim karakter dragen, dat geen minis
ter daarvan openlijk zou reppen".

Hoge afschrijving
bij Nigimij

In de jaarvergadering van Hagemeijer

en Co.'s Handelsmaatschappij te Am
sterdam heeft de voorzi44er medegedeeld
da4 de zaken in de eerste vier maanden
van het lopende boekjaar ie4s boven he4

niveau van de overeenkomstige maan
den van 1959 liggen en dat er tet dus
ver reden te 4 tevredenheid is.

Hoewel het. inzien 4 in de gang van
zaken bij de Handelmij. v/h. J.F. Sick
nog niet van dien aard is, da4 hierover
mededelingen kunnen worden verstrek4,
ach4 hé 4 bestuur de transactie met deze
vennootschap alleszins gunstig.

In antwoord op vragen van aandeel
houders zeiden voorzitter en directie
vooris nog, dat Hagemeijer vrijwel alles
verhandelt behalve specifieke kapitaal
goederen. Men is bezig aan een uitbrei
ding van zaken in West Europa, doöh
dft verloopt minder snel dan men -o-u
wensen. Een jaar of drie geleden werd
begonnen binnen te dringen op de Ne
derlandse markt, maar ook di 4 is een
langzaam proces.

De gevolgen van de recente maatre
gelen tet bestedingsbeperking zijn tet
nu tee nog niet voelbaar en het bestuur
verwacht ook.niet dat ze in de naaste
toekomst de resultaten ernstig z|ullen
benadelen. Xe outtjunCtuui 13 i»*jg guus
tig en hoogtens zal de expansie lang
zamer verlopen-

De belangen bij andere ondernetnin
gen stean op de balans per ultimo 1959
te boek voor f B.i miljoen; Hiertegen
q..^~ p(,not Man iirrfiïrtÉ»»-!*^ f-PCHrVf tir-nj

neming ad. f 1.4 miljoen. De voorzitter
merkte op, da' de deelnemingen conser
vatief worden gewaardeerd en dat hier
in een stille reserve schuilt.

Met name bij de belangrijke dochter
instelling, de Nieuw Guinea Import en
Export Mij-, Wfl^dt een zeer conservatie
ve jjpli4iek gevoerd in verband me* po
litieke risico's. De jaarlijkse ftfschrij
vingen zijn hoog.

In de vacatere, on4stean door het af
treden van mr. ,H. Th. ter Haar Rome
ny, werd tet commissaris benoemd de
heer H-J. Knotterus. prof. mr. dr. G.M
Verrijn ,>4uar4 werd als commissaris
herkozen

Alg Handelsblad
complimenteert

De redacteur Indonesië! van het Alge
meen Handelsblad schrijft, da 4 men bij
beschouwing van de Nieuw Guinea be
gro4ing haas4 tet bewondering moet ko
men "voor he 4 vele da 4 in een luttel
aantal jaren in di4 land werd te 4 stand
gebracht."

De outillage die gereed werd gemaak4
in voorgaande jaren, is nu tenvolle in
werking geteeden. "Wij zijn begonnen
me 4 de vorming van een volk en aan
de opbouw van een land."

He 4is bij alles volgens het blad echter
nie4 alleen een kwes4ie van geld, maar
op het ogenblik voornamelijk van 4ijd.
Onder meer is he4 aantal mensen dat
voor de teak word 4 gekweek4 in Nieuw
Guinea zelf wel groo4. maar nog gering
in vergelijking met het werk dat moe4
worden gedaan- He 4 mees 4 verheugende
aspec4 van de Memorie van Toelichting
op.de begro4ing is echter, dat diit werk
nlu althans wordt aangepakt op ener
gieke wijze.
Indon. kabinet bepaal-destandpunt

He4 Indonesische kabine4 heef 4 zijn
stendpunt bepaald met beteekking to4 depolitiek ten aanzien van lh# geschil
over Westelijk Nieuw Quinea. Indone-
siS zal trachten te voorkomen, dat ee n
oplossing wordt gezocht door middlel
van geweld, zo werd verklaard. Doch
indien de Nederlanders voortgaan hun
militaire mach1 in Nieuw Guinea ie
versWke'-' kan Indonesië er niet aan
ontkcxer* om de ci~en rriliteire ma~ht
aanzienlijk uil te breiden. Dit zou kun-
nen leiden tot een botsing, waarvan dan
alle verantwoordelijkheid bij Nederland
zal berusten, aldus formuleerde het ka-

Aannemer vertrekt
naar Nederland

Per KPM is dezer dagen uit Fakfak
vertrokken de aannemer A.L. Heide-
brand, die na een zevenjarig verblijf
aldaar besloten heeft om in Nederland
een nieuw bestean op te bouwen-

Hij reis 4 met zijn gezin via Singapore
waar hij op de "Oranje" zal overstap-
pen.

Vest bouwwerken die nu he4
stadsbeeld in Fakfak nog sieren\ zijn
door hem uitgevoerd. Aanvankelijk
werkte hij uitsluitend voor de RK Mis-
sie, en bouwde o.a. he1 Missie complex
aan de "Soengei-. Daarna rkhite hij
zich meer en meer op de gouvernements
bouw en de woningen die ui 4 die tijd
da4eren, worden nog steeds 'lot de beste
in hun soort gerekend. De meest opval
lende gebouwen die aannemer Hilde-
brand voor zijn rekening heef 4 geno-
men, zijn echter he 4 verdiepir.gs-school
gebouw van de RK LSB en de onlangs
volteoide. winkel van Kho Keng Khoen
aan de Handelsstraat.

Niet verheeld mag worden, dat de
heer Hildebrand dit land verlaat met
teleurstelling in he 4 hart over de kan-
sen die hem als particulier onderne-
mer in Ww-Guinea [nie4] zijn geboden.

Nieuws uit
Manokwari
Op 11 mei is de heer J. van der Hout

een van de meest bekende ingezetenen
van Manokwari plotseling overleden.

De heer Van der Hout was eigenaar
van een der grootste particuliere holut
zagerijen in Manokwari en hij speelde
een belangrijke rol in het verenigings
leven van die stad. Hij was tet voor
kort voorzitter van de sociëteit "Juli
ana". en vooris voorzitter van het Be
grafenisfonds, en van het NNGV. Hij
was bovendien lid van de Adviserende
Raad van Manokwari.

Dat hot medeleven bij zijn verschei
den groot was, bleek uit de enorme be
langstelling bij zijn ter aarde bestelling
De kist en het graf werden le4terlijk
onder de bloemen bedolven.

Aan het graf -werd he4 woord gevoerd
door he4 HPB van Manokwari en door
de heren Brack, Van Lawick en Andte
as- Ook een werknemer van wijlen de
heer Van der Hou 4 sprak zeer waarde
rende woorden.

De rouwdienst werd geleid door Mgr.
P.M. van Diepen.

WATERSPORT
Op 2e Pinksterdag 6 juni zullen te

Manokwari watersport wedstrijden wor
den gehouden. Op het programma staan:
speedboat races, en wedstrijden voor
prauwen met buitenboordmotoren.

Verder kan men zich laten inschrij
ven voor deelneming aan een ballonnen
jacht, een behendigheidsrace en een wa
terskiwedstrijd.

SOCIETEIT
"De Lens" het te Manokwari verschij

nende gestencilde maandblad, bevat een
lovend artikel over hot nieuwe in aan
bOUW Zlintie lïMrwvuw van Ho Crvoi*.~;t;
"Juliana". Di4 naar aanleiding van het
Oranjebal da 4 er in de nach4 van 29op: 30 april werd gehouden, en da 4, ken
nelijk tegen de aanvankelijke verwachting van de schrijver in. bij7»nder je

DRAAIMOLEN
Evenals in vele andere, plaatsen heeft

men ter gelegenheid van koninginnedag
ook in Manokwari een pasar malam
georganiseerd. We zouden dit niet Ver
melden, als er op die pasar m|jüam
nie4 een draaimolen had gestaan, die
naar verluid 4 de eerste was in Nieuw
Guinea.



Hollandia verloor twee schonen aan bruide gommen
Nadat maandag j-1. onder zeer grote

belangstelling uit alle kringen. van de
Hollandiase burgerij in del Jaeht)club— en zoals gewoonlijk onder de voor
treffelijke zorgen van he 4 echtpaar Ho-
gervorsl — het kort tevoren in het
huwelijk ge4reden paar C.F.J. van Mo4-

man en F. Gagliardi een receptie had
gehouden, waren he4 gisteren de heer
en mevrouw van Vreden, die in een
s4ampvol HBS-clubgebouw ter gelegen
heid van hun huwelijk recipieerden.

Zoals gezegd het was stampvol in he 4
HBS clubgebouw en het moe4 tet ere
van Poppeke S4rijder en haar stralende
bruidegom Beri van Vreden [onder wel
ke benamingen de burgerij het jongge
trouwde paar nu eenmaal ken4] gezegd
worden, da 4 de aanwezige gasten een
waarlijk "verticale" doorsnede van de
Hollandia gemeenschap te zien gaven,
want naast hogere ambtenaren en voor-
aanstaande particulieren waren het voor
al de dagelijkse vrienden van di4 popur
laire echtpaar, die zich niet alleen aan d
veelheid van geserveerde heerlijkheden
tegoed deden maar ook aan de tonen
van de zo geestdriftig geleide band van
Rudy van Dalm.

De bekende stadgenoot, de heer W.N.
Strijder, die naast een cfiruk gefrequen-
teerd café bij het voetbalveld ook nog
naam heef 4 gemaakt in zijn activiteiten
op het gebied van de verzameling van
alles wa 4 de Amerikanen hier hebben
achtergelaten, vond he 4 huwelijk van
zijn oudste dochter zon belangrijke fa-
milie-aangelegenheid da 4 hij de midde
len wist te vinden zijn bejaarde ouders
voor deze heugelijke gebeurtenis spe-
ciaal uit Nederland te laten overkomen
een feit dat blijkens de vele handdruk-
ken die de gelukkige grootouders moch
ten ontvangen bijzonder werd gewaar-
deerd. Het zai nen en het jonge echt-
paar dan ook bepaaldelijk veel genoe-
gen hebben gedaan dat het fee st zich tet
laat in de avond kenmerkte door een
bijzonder opgewekte en ongedwongen
stemming.

Nkroemah trekt
invitatie in

Premier Kwame Nkroemah heef 4 zijn
uitnodiging ingetrokken aan Zuidafrika
's minister van Buitenlandse Zaken,
Eric Louw, om een bezoek) aan Ghana
te brengen. De Ghanese premier deed
zulks in Londen op de Gemenebeslcon-
feren4ie. Nkroemah gaf geen ojficiéle
verklaring voor de in4rekking van zijn
Invitatie aan Louw. De Zuidafrikaanse
minister van Buitenlandse Zaken ver-
klaarde zaterdag, dat Nkroemah hem
later rxd gt£C_d, eers4 de toezegging
te willen hebben ,dat een bezoek van

,Louw zou worden gevolgd door een te-
genbezoek. Nkroemah had ook de hoop
uitgesproken, dat een bezoek zou leiden
X'- uitwX~'*l'-**'' .: - 'i-„. .~.15..~ .C*

iefconwuoruiÊeis -usauii oiiae lanaen
Men veronderstelt, da 4 miryster Louw

di 4 standpunt van -Nkroemah heeft af-
,gewezen. Weliswaar hecht de Zuidafri-
,kaanke regering veel waarde aan he 1
onderhouden van vriendschappelijke be-
trekkingen met de nieuwe Zwart Afri-
kaanse stelen. Maar anderzijds is zij
bevreesd diplomatieke betrekkingen me4
deze landen aan te knopen, omdat di4

wegens de A£>ariheidsregels onmidde-

lijk tQL moeilijkheden in de Unie zou
leiden.

' Uit Preteria word 4 vernomen, dat de
twee kogels die bij de aanslag van 9
april j.l. op premier Verwoerd zijn af-
gevuurd, zaterdag me 4 succes operatief
zijn verwijderd.

Kritiek op onderwijs
in Australisch NG

Het de'ba4 in de Beheersqhapsraad
van de Verenigde Naties over he4 door
Australië beheerde gebied "New Gui-
nea" is beëindigd, nada4 vele afgevaar
digden de kwes 4ie van he4 onderwijs
hadden besproken. Vele leden van ce
Raad brachten Aus4ralië hulde voor de
wijze waarop aan de diverse problemen
aandacht werd geschonken.

De gedelegeerden van Bolivia, Birma
en Nationalistisch China plei44en voor
een uitbreiding en versnelling van het
onderwijs programma en voor meer be-
perkingen aan het onderwijs van Missie
en Zendingsgenootschappen. De Rus-
sische gedelegeerde zei he4 koloniale
beleid van Australië te veroordelen. Hij
zei een voorstel bij de Ver. Na4ies te
zullen indienen om he 4 besteur over
de beide delen van Australisch Nieuw
Guinea, nU. New Guinea en Papua te
scheiden. Volgens hem leed de ontwik
keling van New Guinea onder de ad-
ministratieve binding van di 4 gebied
me* Papua.

Zoals bekend is het Noordelijk deel
van Australisch Nieuw Guinea vroeger
Duits bezi4 geweest. Na de eerste we-
reldoorlog werd he 4 een mandaatgebied
van de Volkenbond en na de tweede
oorlog een teustgebied van de Verenigde
Na4ies met Australië als beherende mo-
gendheid. He 4 is onder een bestuw ge-
bracht me 4het Zuidelijk deel van Aus-
tralisch Nieuw Guinea [Papua] hoewel
di4 laa4ste geen trus4gebied is.

Prins Bernhard naar Argentinie
Prins. Bernhard zal de volgende week

in Buenos Aires de feestelijkheden bij-
wonen ter gelegenheid van. het 156 jari-
ge bestaan van de Argentijnse republiek
De Prins zal aan het hoofd stean van
een Nederlandse delegatie.

Eerste Kamer besprak
Topconferentie

Bij de behandeling van de begroting
in de Eerste Kamer is ook de topcon-
ferentie in Parijs ter sprake gekomen.

Minister Luns zei hierover, da 4 de
houding van Chroestejoif teont dat hij
iwp *'**-*'"*'*r'.^'*reiiti'-, ii.ie+ vvJx. cf **!"
thans niet meer wens. Hij heeft voor-
waarden gesteld waarvan de'onaan-
vaardbaarheid van te voren al vas*4

stond. Over he4 vliegtuig incident zei
minister Luns, dat verzamelen van in-
liui:i'-iiig„i noodzakelijk blijf 4 vuur het
Westen. Ook de Sovjet Unie dcct op
grote schaal aan spionage.

Hier trejft Amerika zeker uit rUs-
sisdhe mond geen enkel verwijt. Voor
de hoogst ernstige situatie, aldus minis
ter Luns is premier Chroestsjof dan ook
mede verantwoordelijk.

Hij zei.he4 noodzakelijk te achten dat
het Westen absoluut eensgezind blijft
en te verirouwen dat die eensgezindheid
ook werkelijk stand houdt.

Staatsbezoek KoninklijkPaaraanBelgie

He4 stea4sbezoek dat Koningin Juliana
en prins Bernhard eind deze maand aan
België zullen brengen, zal vier dagen
duren. Het Nederlandse koninklijke
paar zal worden ontvangen in Brussel,
Antwerpen en Luik- Maandagmorgen 30
mei zullen Koningin en Prins per 4rein
in Brussel arriveren.

Op he 4 Koninklijk Paleis zullen daar-
na de voorzitters van Senaat en de Ka-
mer en de leden van de Belgische rege-
ring aan hen worden voorgesteld. Op
he4 verdere programma van die dag
staat o.a. een kransiegging op het graf
van de onbekende soldaat, en een be-
zoek aan de kapel van Nassau. De twee-
de dag van het bezoek is gewijd aan
Antwerpen. Later bezoek 1 he1 konin-
klijke paar in Moll het onderzoekcen-
4rum voor kernenergie. De volgende dag
steat weer Brussel op het programma
waar de Koningin op de Nederlandse
ambassade een diner aan Koning Bou-
dewijn aanbiedt.
De laatste dag wordt Luik bezoch4 waar
o.a. een rondgang over de internationale
jaarbeurs zal worden gemaak4.
Per vliegtuig keert he 4 koninklijk paar
in de namiddag terug naar Nederland-

Europese verkiezingen

Het parlement Van de drie Europese
gemeenschappen heeft in Straatsburg na
een lange levendige vergadering, een
ontwerpconventie aangenomen voor de
regeling van directe Europese verkiezin-
gen. Deze verkiezingen zullen mogelijk
al in 1963 worden gehouden. De conven-
tie moet nog worden goedgekeurd door
de ministerraden van de drie gemeen-
schappen en de parlementen van de zes
ledenlanden.
De conventie komt erop neer dat tijdens
de overgangsperiode het huidige parle-
ment ,van 172 afgevaardigden, benoemd
door de na4ionale parlementen word 4
aangevuld met 284 direc4 gekozen leden.
Deze leden moeten wel lid zijn van de
na4ionale parlementen. Nederland en
België zullen elk in he4 vergrote parle-
ment 42 afgevaardigden hebben tegen
14 in het huidige.

Nieuwe staat in Afrika
Er komt een nieuwe Afrikaanse staat,

de Equatoriale Unie genaamd. .Dit is
vandaag medegedeeld door de premiers
van de Republiek Kongo, de Centrale
Republiek .en Tsaad na langdurige en
soms verbitterde besprekingen in Fort
Legny, waaraan ook werd deelgenomen
door de premier van Gaboi^ Gabon
heeft geweigerd als volledig lid van de
nieuwe uni*>Xoe tP tredpn. n» Equato-
riale Unie en.Gabon zuilen nu trachten
volledige onatfiiankelijkheid te krijgen
zo mogelijk half juni, binnen de Fran
se gemeenschap als 2 afzonderlijke lan-
den.

Protest
Pakistan heeft bij de Amerikaanse re-

gering geprotesteerd tegen het gebruik
van een Pakistaanse basis voor spionage
vluchten op 1 mei. Naar aanleiding van
het vliegtuig incident had de Spvjet
Unie Noorwegen, Pakistan en Turkije
gewaarschuwd voor medewerking aan
dit soori vluchten door het beschikbaar
stellen van militaire bases.



NEDERLAND — ZWITSERLAND 1 —3
De gisteravond te Zurich in Zwitser-

land gespeelde interlandvoetbal wed-
strijd Nederland Zwitserland, is door de
Zwitsers gewonnen me 4 3—l. In de eer-
ste zes minuten van de wedstrijd scoor-
de Rijvers he 4 eerste en enige Neder-
landse doelpunt. Do Zwitsers slaagden
er echter in om in de eerste helf nog de
gelijkmaker te scoren en tet de rus 4
bleef de stand I—l1—1-
In de tweede helt 4 was Zwitserland ech-
ter beduidend sterker dan de Oranje-
hemden, en zij maakten nog twee doel-
punten, zonder dat daar van Nederland-
se kan 4 iets tegenover kwam te staan.
De 3—l zeg? was voor de Zwitsers dan
ook volkomen verdiend.

SCHIPHOL 40 JAAR
Een speciale vlucht met de nieuwe

DC 8 naar Londen herdenkt het f e it dat
veeriig jaar geleden de KLM
dienst Sdhiphol Croydon werd geopend
Aan boord van de DC 8 zit a ls eregast
de heer Van de Diggelaar, die destijds
de eerste passagier was op de nieuwe
lijn.

Toen duurde de vlucht via Calais en
Dover 2 uur en een kwartier, nu dertig
minuten. Een ander hoogtepunt van de
feestelijkheden is de opening van een
luchtvaartmuseum op fSfchiph^J-. Daar
kan men nu een blik werper, op de Fok
ker F 7A, een machine zoals die in
19.24 voor het eerst een Holland—lndie
vlucht maakjte, met plaats aanboord!
voor 8 passagiers. Enkele maanden ge-
leden heeft dit toestel nog gevlogen, bij
de onthulling van het monument van
dr Alber4 Plesman. aan wie uil.
cok een belangrijke hoek van het mu-
seum is gewijd.

LOEMOEMBAEIST
De leider van de Kongolese Nationale

Beweging, Loemoemba eist in een tele-
gram aan Konning Boudewijn de onmid-
dellijke terugtrekking uit de Kongo van
de Belgische troepen, die op het ogen-
blik daarheen worden gevlogen.
Op een persconferentie in Stanleysted
zei hij dat deze invasie van Belgische
troepen een poging is om de bevolking
te intimideren en om de verkiezingen te
beïnvloeden. .Tuis4 gistermorgen zijn de
eerste Belgische militairen in de Kongo
aangekomen die daarheen zijn gesteurd
om he: hoofd te bieden aan de ongere-
geldheden die de laa4ste weken zijn toe-
genomen.
Loemoemba herhaalde op zijn perscon-
ferentie ook zijn eis van verscheidene
Kongolese leiders voor een onmiddellij-
ke overdracht van de macht en de vor-
ming van een voorlopige regering-

STUWDAM IN RHODESIA
Koningin Elisabeth van Engeland

heeft in Rhodesia de grootste stuwdam
van Afrika in gebruik gesteld. De dam
is gebouwd in het Kaiba meer en heeft
een zeer groo4 krachtstation.

De kosten van he 4 hele projec4, waar-
bij inbegrepen de kosten van de ver-
plaatsing van duizenden inheemsen en
de bouw van een sted van éénduizend
inwoners bedroeg bijna drie miljard
gulden. He4meer dat achter de dam
wordt gevormd zal als het helemaal is
volgelopen een oppervlakte hebben van
235 bij 62 kilometer.

|_________HHM Qq _____i^l^i^H
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Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V.
Agentschap Hollandia

MAAKT BEKEND

dat zij haar werkzaamheden op

MAANDAG 3Q WBEEI &-»-

aan de Havenweg te HOLLANDIA zal voorzetten en met
ingang van die datum voor bankzaken zal zijn geopend op de
volgende uren :

maandag, tfm i/didaa: Oê.oo - 11.00 uuc

<zaUcdas : 08.00 - 0930 uw

In verband met de verplaatsingswerkzaamheden zal haar kan-
toor te HoHandia-Binnen voor het laatst op 24- n?@i a.s.

in bedrijf zijn.

mahkerii „BRAUN"
Met ingang van heden dagelijks ook verkrijgbaar:

"BRUIN BROOD"
a 800 gram prijs f. 1,— [heel blroodl

f. 0,50 [half broodl bij U THUIS BEZORGD! !
ABONNEMENTEN kunnen dagelijks worden opgegeven en op de dag ingaan,

na4opgave van huisadres*
GRATIS '^krentenbrood" voor albonne's te Hollandia—Haven op de laatste

Zaterdag en voor abonne's te Hollandia—Binnen op de voorlaatste Zaterdag van
de maand.
BESTELLINGEN van Taarten, Soezen. Saucysbroodjes, Sprits, enz. wdrden ge-

lijk met de broodbestelling uitgevoerd [voormiddagurenl.-

TE KOOP t.e.a.b.
Dressoir [djati] schocrenrek tafeltje
[eiken! servies (boerenbont] divanbed m.
kapokmateas, keukentafel, kinderledi-
kant/matras kinderfietsje, tuinslang, ca-
sere [6 pers.] bureculamp, huish. ariike
len. w.o- vuurvast schalen keukenweeg-
schaal. V. Son v. Taardenburglaan 927.

1500.

Silmprogrammn
~ORIËNT THEATER

verteont heden 19/5 voor he 4laatst
"LAWLESS STREET"

in kleuren- Me 4Randolph Stott, Angela
Lansbury en Warner Andersom
Een Western van volop spanning, sensa-
tie en ac4ie.
Sentani heden 19/5: "HIGH HELL" met
John Dterek.
HoTÊïnnen Mde.n IÖ/5: "OPERAZIONE
NOTTE" me 4 Corrine Calve4.
Holl. Binnen morgen 20/5: "NOT AS A
STRANGER" me4 Robert Mitchum.
Haven morgen 20/5: "DOWN THREE
DARK STREETS" met Broderick Craw-
ford en Ru<h Roman. Een meedogenloze
chanteur zaai* paniek en angst.

Ned. Ass. v. Praktijkexamens.
Candidaten voor de in juni/juli te hou-
den examens dienen zich voor 21 mei
a.s. persoonlijk te melden bij de heer
G.J. Hendriks p/a. Dienst van Financiën

1493

WINKEL "J O A N"

Heeft ontvangen een ASSORTIMENT
j

COSMETICA VAN
HELENA RUBINSTEIN

1499

GEVRAAGD kinderwagen met uitneem-
bare bak. Blom v. Oldenborghste. 700
Noordwijk. tm. 368. 1496

HASLUCK IN NEDERLAND

De Australische minister for Terri-
tories, die o.a. verantwoordelijk is voor
het beleid in Australisch Nieuw Guinea
zal volgende week een bezoek brengen
aan Nederland.
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