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Loemoemba wiet de eer-
ste verkiezingen in Kongo

De Nationale Kongolese beweging van ;\. rïce Loemoemba is onbetwist als
de sterkste partij tevoorschijn gekomen ui 4 de eerste provinciale veikiezingen
in de Kortpro. Ze (behaalde meer dan een hwar4 van de zetels in de provin-
ciale vergaderingen die na de Souvereiniteits overdracht op 30 juni het bestuur
over de zet provicies van Kongo stille?, overnemen. De grote rivaal van Loe-
moemba, Kasavoeboe verkreeg me4 zijn Abako parij maar t}en procent van
de zetels.

De eindui'slag van de verkiezingen
golese nationale ver-

" de loop van vandaag
bekend 'gemaak4 worden.

He 4zie 4 er naar uit da4 de pariij van
Loemoamfoa ook hier ruim, do leiding
heef 4.

Deze verkiezingen zijn met Veel so-
ciale onrus 4 in Kongo gepaard gegaan.

In L d kwam het to4 ernstige
hten tussen leden van de Baluba

Dulua groepen. Na vijf weken
verkiezingen werden er 57 doden geteld.

O rlanken in Kongo hebben
geen stemrecht.

Enkele van de politieke pariijen zoch
ten hun kracht m een regionalisme dat
zich met name manifesteerde in he 4 ge-
bied van de Neder Kongo en in het
uiterste zuiden, he- rijke Katenga, waar
de meeste mineralen van Kongo worden
gevonden. Maar bjet is de man ven de
naitenale eenheid, Loemoemba gewees4
die he4 plei4 gewonnen schij»n4 te heb-
ben.

Althans voorlbpig.
Deze 34-jarige voormalige PTT be-

amb4e uit S'-anleyville is een radicale
.dis 4 die veel va4 op de bevol-

king heef 4 dank zij zijn demagogische
gaven. Tijdens de verkiezingscampagne
reisde hij door he 4 land in een room-
kleurige Amerikaanse auto en pleitte
har4steebtelijk voor een eenheidsstaat.

Hij heeft een veroordeling achter de
rug 4 0»4 zes maanden wegens verduis-
tering van een bedrag v.t i f If'
werd daarna weer gearresteerd voor he4
organiseren van opstootjes maar had
tech nog juis4 gelegenheid om de ronde
4afelconferen4ie in Brussel bij te wo-
nen. Zijn volgelingen verkopen oranje
hemden en partijkaarten om de partij-
kas te spekken. Zijn invloed in Stan-
leystad is van dien aard, da 4 negers
die geen pariijkaart kunnen laten zien
de kans lopen een pak slaag te krijgen.

Injmiddels is er een duidelijke uit-
tocht van Blanken ui 4 de Kongo be-
gonnen. De Sabena heef 4 extra vlieg-
tuigen ingelegd om .de stroom te kunnen
verwerken.

Toen de siteatie de overheid tijdens
de verkiezingen uit de hand dreigde

te Jopen», heeft de Belgische regering
teoepen ui 4Europa naar Kongo ges4uurd
die de orde te* he'. $md van dez miaand
moeten handhaver.. Naas4 de Gouver-
neur Generaal ia een gevolmachtigd mi-
■ ' e.-»oe,nd. nl. de
liberaal Ganshof ven der Meersch, voor
malig openbaar aanklager in de eolla-
bora4ieprocessen van na de oorlog.

Surinaamse delegatie
in India

De deïega4ies van Surinaamse minis-
ters en statenleden die woensdag in
IndiJa arriveerde, heeft gisteren een be-
zoek gebrach4 aan. premier Nehroe.

Eerder op de dag hadden de Suri-
naamse politici in New Dclhü bespre-
kingen gevoerd me 4 de Indische vice-
premier Krishnan en me' ambtenaren
van he4 Indische planbureau. Op he4
p(ro'graimm.a van cic Surinaamse dele-
gatie die onder leiding steiat van minis
ter Asad s'aan verder no»g bezoeken, aan
enkele indus4rieprojek4en in de omge-
ving van New Delhi. De komende week
zullen verder nóg bezoeken worden ge-
bracht-' aan Accra, Caicutte en nog twee
andere üritd .he s'4eden. Daarna reis 4
he 4 Surinat. se gezelschap door naar
Tokio.

Proces over belastingwet
in Fort Moresby

He'1- hooggerechtshof in Port Moresby
begint volgende week me 4 de behande
ling van he 4 proces inzake de rechtsgel-
digheid van het regeringsbeslui4 om in
Paputa en New Guinea inkomstenbelas-
ting te heffen.

De eisers, bekendstaande als de Be-
las4ingbe4alers Associa4ie van New Gui-
nea beweren da 4 de bekrachtiging van
de belas4ingwef door de wetgevendje
vergadering in Papua en New Guinea
nie4 rechtsgeldig is.

He4 bedrag om de kosten van het p»ro-
oes te dekken werd door de mensen
in he 4 gebied bijeengebracht in minder
dan. een week tijd. Bij een beroep op
de bevolking in Rabaul om de kosten
te helpen dragen werd vorige week ïn

vijf minuten tijd een bedrpg van 500
pond bijeengebracht. Op he 4 .einde van
de week was er reeds 3000 pound bijeen
gebrach4, voor het grootste gedeelte door
zakenlieden, landbouwers en administra-
teurs va»n plantages.

Voor de regering teeed4 op de advo-
caa4 generaal. To4 he4 moment waarop
de belastingwet werd' aangenomen wa-
ren de inwoners van het gebied belas-
tingvrij.

Koi. Ëekhouf deze ween
naar Blaft

Kolonel Eekhout zal tegen bet eind
van de week naar Nieuw Guinea ver-
dekken.

Hij zal in Biak me 4 behulp van een
kleine stef voorbereidingen teeffen voor
de ontvangst van zijn troepen. In Den
Haag is meegedeeld da 4 45 procent van
de troepen die in augustus naar Nieuw
Guinea zullen gaan besteat uit vrijwil-
ligers. De andere 55 procent is aange-
wezen.

De officieren en onderofficieren zijn
bijna allen vrijwillige-rs.

Prins Bernhard goed
vooruit

Z.K.H. Prins Bernhard die sinds zater
dagnach4 met longontsteking in hel stads
en academisch ziekenhuis . ligt, gaat nu
goed vooruit.

Hij heef 4 weer een bijzonder goede
nacht gehad en zijn arisen zijn over he 4
verloop vtan zijn ziekte heel tevreden.
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Eisenhower was diep
gekwetst

Gedurende de teagedie van de mis-
lukte topconferentie was het de Rus-
sische premier Chroestsjof, die allter
aandach4 voor zich opeiste.

Weinig werd er bekend van de wijze
waarop presiden4 Eisenhower di 4 alles
verwerkte.

Toen het voor he 4 eers 4 te» 4 een uit-
barsting van Chroestsjof gekomen was
en deze in woede de conferen4ie ruimte
in he»- Elysee in Parijs had verlaten,
waarbij hij met de deuren smeet, bleef
Eisenhower zwijgend achter. Zijn ge-
laat was gespannen en rood bevlek, van
woede.

Maar hij bel/heerste zich. Drie uur
later begaf hij zich naar buiten en voor
het eers4 sinds hij had opgehouden te
roken in verband met z ijn harteanval,
had hij behoefte aan een cig^re4. Zodra
hij in de vertrouwde sfeer van de Ame-
rikaanse ambassade in Parijs was, liet
Eisenhower zich gaan en vloekte heftig
terwijl hij voortdurend gromde "ik heb
er genoeg van".

De president was gekwetst, maar wei-
nigen wisten hoe diep. Waardig en ern-
stig zat nij samen me 4 De Gaulle en
Macmillan te wachten te 4 Chroestsjof
weer zou verschijnen. Hoewel zijn eigen
prestige met het incident van het Spio-
-nagevliegteig op het spel stond, daöh4
hij er niet aan om oneervolle conces-
sies te doen, teen Chroestsjof hem per-
soonlijk 4rach44e te kwetsen.

De volgende dag las hij de verslagen
van de wilde persconferentie die Ctjroes
tejof op straat had gehouden en zijn
commentear was een herhaald "onge-
looflijk".

Hij verliet Parijs met de weinig, ori-
ginele verklaring, dat hij de teleurstel-
ling van zijn westelijke collegas deelde
over hel feit, dat men zelfs geen begin
had kunnen maken met het werk waar-
voor men bijeen gekomen was.

In Lissabon werd hem een ontvangst
bereid die hij meer dan nodig had om
weer wat 0p verhaal te komen Hoewel
hij vier dagen voor he4 schema in Por-
tugal arriveerde, bleek dat er aan het
welkom -niets mankeerde. Duizenden
Portugezen stonden langs de route in
Lissajbon om hem te zien en toe te
juichen.

Ik ben werkelijk blij dat ik hier ben
en wieg van daar, zei hij. Maar hoewel
hij duidelijk opgelucht was, zagen de
leden van zijn gevolg tec h herhaalde-
lijk een zorgelijke teek over zijn ge-
zicht gaan, en bezorgdheid bleek ook
uit de stunjtelige manier waarop hij
zijn oespraak bij aankomst ____ Lissa-
bon hield.

Toen hij ui 4Lissabon vertrok scheen
de presiden4 tot rus 4 gekomen te zijn,
maar in zijn blik lag een erns4 die iede
re glimlach maakte te 4 een uitdrukking
van ontmoediging. Hij nam afscheid van
president Tomas en van pieuiiéi Saia
zar, liep naar de 4rap van het vliegtuig
en teen, alsof he 4 voor het eers4 tet hem
doordtrong da 4 hij op weg was naar
huis, bleef hij staan. Hij keerde zijn
ingevallen gezicht naar de duizenden
die op he 4 vliegveld stonden en bleef
zo ruim vier seconden stean. Toen ver
mande hij zich, 4rok zijn schouders te-
rug, grinnikte op zijn oude manier en
hief zijn beide in elkaar gehaakte han-

den boven het hoofd, tals teken van
groet.
De menigte juich4e en toen liep hij lang
zaam de teap op.

Toen het straalvliegtuig in Washing-
ton landde was er weer een menigte
en een militaire band speelde pittige
muziek. Zijn grimmige blik verzacht-
te tee»n hij de vertrouwde klanken hoor
de. Zijn vrouw pakte hem bijj de schou
ders en kuste hem met tranen in de
ogen. Eisenhower keerde zich naar de
vele autoriteiten en politici van beide
grote partijen die hem verwelkomden.
Verscheidene diplomaten waren uit ei-
gen beweging aanwezig. Deze ontvangst
ontroerde Eisenhower zichtbaar. Hij
sprak met grote dankbaarheid voor de
eenheid die de westelijke bondgenoten
hadden getoond en voor de eensgezind-
heid van Amerika zelf.

Hij waarschuwde de Amerikanen da4
ze op nog meer irriterende ervaringen
voorbereid moesten zijn.
Vele beroepsmilitairen

brengen gezin mee
naar NG

De "Volkskran4" schrijf 4 da 4 nog »niet
bekend is wanneer de gezinnen van ge-
huwde militairen zullen kunnenl vol-
gen die op Nederlands Nieuw Guinea
zullen worden gestationeerd.

Er zijn zeer veel beroepsmilitairen
die hun vrouw en kinderen willen mee-
nemen: Over de huisves4ingsmoeilijk-
heden zullen te Hollandia besprekingen
worden gevoerd 4ussen he- gduverne-
men', de marine en de landmacht. He 4
zal een der eersite onderwerpen zijn
waarvoor kolonel Eekhout een oplossing
zal gaan zoeken.

De voorbereidingen voor de uitrus-
ting der troepen zijn vrijwel afgerond.
Zij zullen gebruik maken van de 4ro-
penkleding zoals die allang bij de land-
macht in gebruik is. Enkele variaties
zijn aangebracht b.v. aan schoeisel. Dit
houdt verband met he 4 patrouille lopen
in he 4 zware Nieuw Guinea terrein het-
geen speciale eisen stel 4 aan de uihUs-
ting.
Minister Visser : Vlag-
vertoon van bijzondere

betekenis
Minister Visser sprak tijdens een af-

scheidsbeajoek aan boord van de "Ka-
rel Doorman" op het vliegdek bij een
"allehens voor de boeg" de bemanning
toe.

De minister zei o.m. dat he* smaldeel
nu een vlagvetftoonreis f)ta» nikken,
maar dan een vlagverteonreis van wel
bijzondere betekenis. Buiten he 4 aan-
doen van enige buitenlandse havens im-
mers zal de Nederlandse vlag verteond
worden in een deel van he 4 Nederland-
se koninkrijk nl. in Nederlands Nieuw
Guinea. De minister herinnerde eraan
da 4 de Nederlandse regermw het rtnHi'T
had geoordeeld de defensie van Nieuw
Guinea enigzins te versterken. De Door
man kreeg nu de opdrach4 om het eer-
ste gedeelte van deze versterking, een
gedeelte van een squadron jachitvliee-
tei^ron van dn IConinkliikc j_---i-*-".a'v1-*

daarheen te brengen.
"Dit is op zichzelf reeds een belang-

rijke teak, maar even belangrijk is he*,
da 4 die Karel' Doorman met zijn beide
jagers zich zelf laat zien in de S*ille
Oceaan. Di 4 smaldeel zal iedereen er-
aan moeten herinneren dat Nederland
een marine bezi* die in stea4 is zich
overal ter wereld te vertonen en voor
de Nederlandse belangen te waken".

De reis: naar Nederlands Nieuw Gui-
nea via Las Palmas, de oostkust van
Afrika en Fremantle bedraagt ca. 16000
kilometer.

Soebandrio : niet de
versterkingen maar de

verklaringen
De Indonesische minister van Buiten

landse Zaken, Soebandrio, heeft gezegd
dat de onlangs gegeven officiële verkla
ringen van de Nederlandse regering vij-
andigheid tassen Indonesië en Neder-
land hebben veroorzaakt, aldus "Ante.-
ra". Deze verklaringen, aldus de minis-
ter op een persuonfereni-ie na zijn terug
keer uil Tokio, werden afgelegd na het
Nederlandse besluit om teoepen naar1
Nederlands Nieuw Guinea te zenden.
Hij zei: wat van belang is, is nie4 he 4
zenden van Nederlandse strijdkrachten
"als zodanig" maar de offieciele ver-
klaringen van Nederland waaruit vijan-
digheid tegen Indonesië blijkt.

Cook-eilanden expor-
teerden citrus en copra
Hoewel de expor4 van parelmoer als

een gevolg van de sluiting van een be-
langrijk parelmoer-visbedrijf daalde,
zijn de exportcijfers van de Cook-eilan-
dten in de Zuid Pacific de op een na
hoogste uit de geschiedenis.

In teteal werd voor een bedrag van
ongeveer vier miljoen gulden aan frui4
copra en industrieproducten uitgevoerd.

De voornaamste exportproducten nl.
citeus en copra gaven een stijging te
zien 4»en opzichte van he 4 voorgaande
jaar van respectievelijk 400.000 en 320
000 gulden.

Nieuwe gezondheids-
deskundige

Dlr Norman Taylor heef 4 zijn functie
als deskundige op he4 gebied van de
openbare gezondheid bij de Zuid Paci-
fic Commissie aanvaard. Hij is de op-
volger van Dr T.C. Lonie, die in maar 4
jl. naar elders ver4rok.

Dr. Norman Taylor kom4 uit Enge-
land heeft gedurende de afgelopen pe-
riode reeds soortgelijk werk verriöh*
in Nigeria.

Voordien was hij hoogleraar aan de
For4 Hare Universteit in Zuid Afrika.

Als gezondheidsdeskundige van de
Zuid Paoific Commissie dal zijn voor-
naamste taak zijn he 4 geven van tech-
nische advisen aan de medische dien-
sten itn de verschillende gebieden van
he 4 Zuid Patïfic Gebied. Hij zal o.a.
ook een bezoek brengen aan Nederlands
Nieuw Guinea.

Beurzen voor twee
Micronesiers

Twee jonge Mifcronesiërs, Aloysius
Tuuth en Tosiwo Nakatmura hebben
van de regering van de Verenigdte Sta-
ten een studiebeurs van zes jaar gekre-
gen om aan de universiteit van Manil-
la een arteen stedie te volgen.

Hun presteties op de middelbare
r.^lU^ol ~**,r~^~. K^.7r.« „.a.*—"."! r7~~lr- >,^_

kend woru> lvucrontesie 'ueiie«m dooi-
de Verenigde Staten.

Meer rijst nodig voor
Fidjl

Gezien de groeiende bevolking van
Fidji zal he4 in de komende periode
van vijf jaar nodig zijn de rijstproduc-
tie met 50°/oui 4 te breiden. De rijstpro-
ductifi beloopt momeriteeï ongeveer 8
miljoen gulden.



Ds van Herwaarden
vertrekt naar Nederland

Na een verblijf van bijna vier jaar
hier te lande vertrekt Ds. Van Herwaar-
den dezer dagen met zijn gezin naar
Nederland. Van deze vier jaar
heeft hij he4 grootste deel gewijd aan
he4 kerkelijke werk onder de stedspa-
poea's'. Heel w^ geimeenteri van de
Evangelisch Christelijke Kerk [er zijn
momenteel 22 in en om Hollandia] heb-
ben onder zijn leiding organisatorische
vorm gekregen.

He 4 grote probleem waar de kerkelij-
ke organisatie in een plaate als Hollan-
dia voor komt te staan, is het feffl da*
de talrijke autechtene bangsa's nog nie4
of nauwelijks itn één gemeente zijn sa-
men te brengen.

De Biakkers zijn wat di 4 betref 4 het
gemakkelijks4, maar de Seroeiers en de
Genjemmers bijvoorbeeld zijn zeer ge-
steld op „apartheid".

Als voorbeeld noemde Ds Van Her-
waarden he 4 feit da 4 de Seroeiers die
in Kloofkamp wonen er moeilijk toe ko-
men om naar de daar aanwezige Kloof-
kerk te gaan. Ze geven de voorkeur aan
een. bouwvallig kerkje op de "Werf" da4
veel verder weg stea4, maar waar ze
hun eigen mensen ontmoeten. De Biak-
kers uit Kloofkamp gaan wel naar de
Kloofkerk.

He4 komt ook voor da 4 een bepaalde
groep de bouw van een kerk heef 4 be-
taald, en op grond daarvan me* lede
ogen ziet da 4 mensen vajn een andere
groep die niet aan de bouw heef 4 be-
taald naar de kerk komen, wanneer
daar bijvoorbeeld polikliniek word 4 ge-
houden voor kinderen.

Om toch '.o* een bevredigetd kerke-
lijk leven te geraken moe4 men dan ook
vaak aan de wens om een gemeente van
mensen ui 4 één steeek te vormen tege-
moet komen.

Merkwaardige gemeenten ontstaan bo
vendien ook om andere redenen: De
zeevaartschool heef' een eigen gemeen-
de. De maleisapreken|de gjenieentei jjn
Noordwijk bestaat bijna geheel uijt onge
huwd huispersoneel.

Een belangrijk onderdeel van he 4
werk van Ds Vatn Herwaarden was he 4
reclasseringswerk. Hij vertelde over de
merkwaardig(e consequenties van de
wettelijke regeling die voorschrijft da*
ten gevangene na zijn straftijd terug-
gebracht moet worden naar de plaats
waar hij zijn misdrijf bedreef. In veel
gevallen is hst veel beter aldus Ds Van
Herwaarden, als een genjemmer die in
Hollandia wegens diefstal werd gear-
resteerd, na zijn straf naar Genjem zou
worden teruggebracht. Maar nu blijft
hij in Hollandia.

Toch kan men zelf uit de aard van
de misdrijven opmaken, meent Ds. Van
Herwaarden dat er in Hollandia een
stedelijke samenleving aan he* grt>e-
ien is, djie losraakt van de oude tra-
ditionele levenswijs ui 4 de plaatsen van
herkomst. Van ouds zijn zedendelicten
de mees4 voorkomende misdrijven aan
de Noordkus4, terwijl in Zuid Nieuw
Guinea de moord een belangrijke plaats
innam. Maar in Hollandia komen de
dietfstellen tegenwoordig 'sperre op de
eerste plaats.

De afgelopen periode heef 4 Ds Van
Herwaarden les gegeven aan de Kursus
voor gemeentevoorgangeite in Setfoefü

Deze cursus in Seroei is bestemd voor
afgestudeerden van de opleidingsscho-
len voor dorpsonderwijzer.

Hoewel het werk in Nieuw Guinea
hem zeer heeft geboeid, teonde Ds Van
Herwaarden zich enigzins teleurgesteld
over de weinig soepele wijze waarop
vele overheidsinstellingen functioneren

Nieuwtjes uit Nederland
Me 4 de Nederlandse boter gaa4 het

nie4 zo goed. In de koelhuizen lig 4 een
voorraad van l&h duizend ten opgesla-
gen ener kan nie4 veel meer bij. Er
wordt niettemin elke week 1500 4on
nieuwe boter op de mark4 aangevoerd
en de grootste boter productie uit de ge-
schiedenis staat di4 jaar voor de deur.

Minister De Quay heeft via radio en
Televisie een beroep gedaan op hel Ne-
derladse volk om mee te werken aan de
volkstelling.
Huis aan huis zijn formulieren afgege-
ven en die worden nu weer opgehaald.
De enque4eurs treffen de mensen echter
.niet altijd thuis, want vele vrouwen heb
ben een baan. Ze moeten dan s'avonds
nog eens terug komen.

De ambassadeur van Zuid Afrika en
mevrouw Geldenhuis hielden een recep-
tie ter gelegenheid van he 4 vijftigjarig
bestaan van de Zuid Afrikaanse Unie.
Er waren 500 gasten onder wie ministers
leden van het Corps Diplomalque en ve
le Zuidafrikanen in Nederland.

Be voltellige Directie van de Fokker-
fabrieken droeg op schiphol twee Fok-
ker Friendships aan de KLM over. De
KLM gaat de machines nie4 zelf gebrui-
ken. Wan4 ze hee'4 ze verhuurd aan de
Canadian Oil Oompany in Perzië. Fok-
ker Amsterdam heef4 nu 38 van de 79
bestelde Friendships klaar.

In de haven van Rotterdam kom 4 een
nieuwe rondvaariboo4 in bedrijf voor
500 mensen. Het is een luxe schip da4

zalen en res4auran4s aan boord heeft
met een volautema4isch telefoonnet.

Een commitee ui 4 de Purmerendse
burgerij gaa4 bet stedsbestuur binnen-
kor4 een kariljon aanbieden. Het kom4

in de toren van he 4 stedhuis te hangen
en is een cadeau van de burgers aan
hun sted die 550 jaar oud wordt.

De Stichting Leidse Stedenten-huisves
ting die verleden jaar een ster-flat voor
200 studenten opende, en naast dat pand
een wooncomplex voor nog eens 375 ster-
denten bouwt, heef 4 ook bouwplannen
voor het zu'lnostpn wi noordfn van de
s4ad, want men verwacht m de komende
4ien jaar een steiging van 'het aantel
studenten in Leiden van 3000.

Bij Den Helder kwam een vi~^.*c.u*o
me4 aanhangwagen Deladen met it nm
stenen me 4 een der wielen in de berm
van de weg. De chauffeur kon de wa-
gen niet meer houden en reed in he 4
Noordhollandsch kanaal. Niemand werd
gewond of gedood, alleen zint men nu
op mogelijkheden om die zware aute ui*
he 4 water 4e krijgen.

Een boer en boerin in Schermer had-
den een neefje te logeren waar zie heel

goed op zouden passen, want er waren
veel sloten ro»nd) de boerderij. Op een ge
geven moment was de vierjarige Jopie
weg. O, heden, daar heb je het al, riep
de boerin en ze rende naar de sloot
waar ze inderdaad iets donkers op de bo
dem zag liiggen. Onvervaard sprong ze
in he 4 water. De boer kwam haar te
hulp en sprong ook in de sloot. De don-
kere plek bleek een roes4ig s4»uk ijzer te
zijn en teen he 4echtpaar angs4ig en drui
pend weer op de wal stapte werd het
verbaasd aangesteard door Jopie die in
de. steldeur naar de rare capriolen van
oom en tante stend *e kijken.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

le Pinksterdag 5 juni 1960
Hollandia,
Paiuluskapel 08.30 uur Ds J. Dros4. Open
bare belijdenis
Chr. Mil Tehuis 08.45 uur Ds H.F. Ka 4

Kloofkerk 18.30 Uur Ds J. Drost
Pauluskapel 20.30—21.00 uur Zangdiens4
Hollandia-Binnen
Nieuwe kerk 08.30 uur Ds. W. Sirag
Nieuwe kerk 08.30 uur Ds H.F. Kat.
Senteni
10.15 uur Ds W. Sirag.

Hongkong, vol vluchte-
lingen en toeristen

Hongkong ,he4 kapitalistische balkon
aan de buitenmuur van communistisch
China, is he 4 grootste warenhuis van
de wereld geworden. In deze enclave
zonder invoerrechten en opgepropt me'
vluchtelingen, bloeien de Chinese han-
delshuizen als nergens elders. Japanse
paarlen, Frans parfum, klassiek Chinees
meubilair, practisch alles is er te krij-
gen voor een fractie van de plrijs in
andere steden.

Als je hier woont, verklaarde een
inwoner van deze Britse kroonkolonie
is je portemonaie al*ijd leeg omdat er
zoveel dingen zijn die je je nie4 kunt
permitteren nie4 te kopen.

De reizigelr kan de beste kwaliteit
Engelse kostuums na twee keer passen
in zijn hotel laten maken voor $25 per
stek. Ze zijn kant en klaar bihnen 24
uur na de hestelling. Zijn vrouw kan
zich voor even weinig geld een hele
zijden garderobe aanschaffen.

Intussen heeft deze goedkoopte vele
buitenlanders aangetrokken». De hotels
waren in de afgelopen weken meer dan
vol. Ejr zijn maar vijf hotels die als
eerste klas bekend staan en hun 760
kamers hebben alle een wachtlijst.

Toen de koning en koningin van Ne-
pal op doorreis naar Amerika, waar ze
Eisenhower zouden ontmoeten, in Ho»ng-
kong ovemachrten, moesten ze genoe-
gen nemen met een derde ki.as hotel,
waar loopjongens gratis call girls be-
zorgden.

Een andere reiziger braeh4 ten einde
~„„.q *- „-.„wt j„r. ______ u^t Sjanghai
Badhuis en Massageinstitun4, vlak bij
het vliegveld. De volgende dag voelde
hij zich zacht gekook4.

Nu steeds meer straalvliegtuigen tee-
risten aanvoeren op het Kai Tak vlieg"
veld van Hongkong zal de siteatie wel-
licht nog erger worden.

Di 4 jaar komen er maar tWee nieuwe
hotels bij. Een derde is gepland voor
1962. Wie naar Hongkong wil doet goed
om maanden van te voren te reserveren.



LUCHTPOSTSLUITING IN DE KO-
MENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah
[laatste lichting aanget. stekken zater-
dag 4 juni; gewone stukken 6 juni 10.00
uur].
Woensdag: Biak — Manokwari — Wa-
mena — Lae —■ Sydney.
Vrijdag: Biak — Manokwari — Sorong— AmsterdamCs — Djakaria.
Zaterdag: Biak — Manokwari — Sorong— Fakfak — AmsterdamCs.
Voor nadere inlichtingen *fin Hla 114

Bij tijdige aankomst van he4 vlieg-
tuig ui 4 Nederland zullen op maandag
6 juni [2e Pinksterdag! de pos4kanteren
Hollandia en Hollandliabinnen '.toepend
zijn van resp. 09.00 — 10.00 en van
lO.co — 11.00 uur, uitsluitend voor de af
ojfte \_r-i-_ gewone t.-.-■-< ,--,. rje
nasluitlng voor Biak zal niet pteate vin-
den. He 4 Bijpostkamteor te Hollandia-
Noordwijk [Dok 2] zal op maandag 6
juni gesloten zijn.

ZEEPAARDJE zondag en maandag
BAR geopend, verkrijgbaar: Gado2, lon-
teng, Sate.

V.H.O. NIEUWS
VOETBAL — camp: eerste klasse
Zaterdag 4/6 15.45 uur voorweds4rijd
jeugd Haven — Sted
ï 6.30 uur H.V.C. — EDp
Zondag 5/6 16.30 Uur Zeemaeh4 — HBS

Terrein Berg en Dal

Het aantel doden als gevolg van de
natuurramp in Chili moet worden ge-
schat op tienduizend.

Dit blijk 4" uit mededelingen van de
'rraator van he 4 Chileense Hogerhuis,
dat ean debat begon over de teesitend
v n het land. De senater, Antonio Rodri
s' tez die he 4 deba4 oper.de zei dat een ge
wetdig gebied tussen de 36ste en 43ste
breedtegraad werd verwoes4. Di4 gebied
voer zag he 4 land. van een aantel belang
rijke artikelen, zoals graan, hou 4 steal,
kolan, textiel, suiker en aarda»ppelen.

De Argentijnse regering heeft bij Is-
raël geïnformeerd of he 4 juist is da4
Israëlische agenten de organisator van.
de joodse massamoorden, Eichmann, ui 4

ttin-ië hebben ontvoerd.
ter van Buitenland

da deelds uit Buenos Aires mee,
da4 Argentinië ingeval van I
antwoord maatregelen zou nemen.

De Sovjet Unie heef 4 de Ver. !
Engeland, Frankrijk en India een nieuw
on*wapeningSplan voorgelegd. Hel
is vandaag door de Russi-cbe minister
van Buitenlandse Zaken Gromyko aan
de Fmb»a.ss:ideurs ;n Moskou van deze
landen overhandigd.

VREEMDE WERELD

— In Londen beging een chi
'ding. Een pol*:

vroeg hem: he-
ven? 135 zei de chauffeur c. ■ bij
1

motorrijtuig onder invlo
drank.

— Cn Wiscon: i l IS
in z;ja s] uig in slaap.
He 4 vli<
en land 1* na? toe? : i ider
i

— In Memphis USA
Range] Burks in de klas te 'De ond os beval hem oré wa 4hij
in zijn mond had door te slikken. Ran-
ge! moest toe-^. naar hr'- ziekenhuis . ei-
gens een stek po4lood in zijn ma:

—In Kampala, Uga-cla, ei vl'- -1 de eer-
s4e verkiezingen van een M-'-■ CJranda
enigszins ongelukkig, omdat een v.-\n de
mededingsters een miskraam

- In Parijs gaven de ren-et
teitea. opdracht aan een red.
om een oogje in het zeil te houd'n. toen
de Engelse en de Frans'- afd
de international
vrouwen een boo4 huurder.
teeh4je op de Seine.

— In Whitleigh, Engeland zagen de heer
en mevrouw Bill Willinms er \ an af om
hun vierde kind weg te geven. De heer
en mevrouw Williams wilden wa 4 geld
sparen voor een televisietoestel.

— In Manyara, Tanganjika, probeerde
een vrouw na een ruzie me4 haar man
zelfmoord te plegen door zich voor een
leeuw te werpen. De leeuw duwde haar
echter me* zij»n poo4 opzij en ging rus4ig
door me4het e4en van een zebra.

— In Los Angelos won mevrouw Moni-
ka een echtsdheidingseis op gp-ond van
he 4 feit, dat haar man steeds wanneer
er vrienden op bezoek kwamen zijn pya
ma aanteok, naar bed ging en eiste da4
zij ook naar bed zdu gaan.

19e Verantwoording
SteunacUe "SPIJTOPTANTEN"

Vorige saldo f 16.621,71
N.N. Hollandia f 35,—
N.N. Hollandia f 20 —Toteal f 16.676,71

i»

.-—
TE KOOP: Radio pitrup Salonkast,
Aus4r. Bankstel, Eettefel 4 steel
bank, Kastje en eenden.
Fam. Paar p/a. winkel A.B. 1612

R.K.S. CLUBHUIS
Zaterrtafr 4/6 18.30 uur Kinderfilm o.a.
"BUT A BOUT" in, Clubhuis Leden
ï 0,25 niet leden f 0.50 1811

TE KOOP: Phil. bandrecorder me* tapes
Pressure cooker 7 1.; avondjapon m*. 41;
tropical herercost. mt. 54, Zaalberg eet-
ontbijtservïes, handwerk, 47 dlif: 12 mo-
derne orig. etsen litho's etc.: kinderled'r
kant; box; A.H. Wind Wilhelminalaan
654. " 1607

WEEKEINDDENST 4 — 5 JUNI
Haven Dr. A. P. Nelemans Tel 330
Binnen Dr. A. Meyer Tel Sentani Tel. 37

2e PINKSTERDAG 8 JUNI
Haven Dr. A.P. Nelemans Tel. 360
Binnen Dr. H. Harms Tel 94

/. —
WEKTDIENST 7 — 11 JUNI

Haven Dr. A.P. Nelemans Tel. 360

filmprogramma
REK THEATER

Vertoont heden 3/6 d» MAIEISH FILM
"SALAMAT HARI RAYA"

Zaterdag en zondag iin REK de beroem-
de film v?»n Vic'»or FleminF,

"JOAN OF ARC"
met Intgrid Bergman en Jesse Ferrer
Een zeer sublieme film van R.K.O. Picte
res.

ORIËNT THEATER
verteont heden 3/6 voor het le"'s' -Ichn-
ny Weissmuller en Carol Thursten 'n

"KILLER APE"
Het verhaal van een waanzinnig geleer-
de, die middels dieren zijn moord:: . rr
nen wilde bewerkstelligen.
Holl. Binnen heden 3/6 "WAR ARROW"
met jeff Chandler.
Holl. Binnen morgen 4/6 KILLER APE
met Johnny Weissmuller.
Sentani' morgen 4/6 "WAR ARROW"
met Jeff Chandler.

1 WINKEL 51 MAAKT
bekend, dat zij wegens gebrek aan plaatsruimte geen
tijdschriften mser zal verkopen. Deze week kunnen de
laatste abonnementen afgenaaid worden.

Voorradig :
Hopen pyama's. Damesjupons fkatoen]
Jongens en hespen shirts. Gea*uite
jongens en henen weekendshipts.
Petticoats.

Agentschap BOEKENBEURS
Hollandia - Binnen

vanaf i heden bij:

PHARiHA
KANTOORBEHOEFTEN:

ï pocKE'reooiKs
T!JDSC!-§>?i!FTËW. «sftc
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