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Rijkste provincie van Kongo wil zich
afscheiden

In de rijkste provincie van Belgisch Kongo is de noodtoestand afgekondigd.
In deze provincie Katanga, in het uiterste Zuiden, heeft de provinciale meer-
derheidspartij gedreigd zich van Kongo te zullen afscheiden.

Terwijl Loemoemba bezig is te trach-
ten een nationale kongolese regering te
vormen, is in het uiterste zuiden van
de Kongo een ernstige situatie ontstaan,
doordat de partij die in de provinciale
verkiezingen ter plaatse de meerderheid
verkreeg, heeft gedreigd zich van de
Kongo te zullen afscheiden.
Loemoemba streeft naar een eenheids-
staat, terwijl de verschillende andere
partijen voor het merendeel hun kracht
vinden in een regionalisme, dat het best
tot zijn recht zöu komen als Kongo een
federale staat zou worden.
Katanga is de rijkste provincife van
Kongo. Er zijn belangrijke uranium-,
diamant- en kopermijnen waaraan Kon-
go zijn rijkdom te danken heeft. De
invloed van de grote ondernemingen is
in dit gebied groter dan elders, terwijl
de leiders van de plaatselijke bevolking
er w_inig voor schijnen te voelen om
de__rijkdom van bun land te moeten
dejen met de centrale overheid.
Bovendien is Katanga het gebied dat
dank zij het vrij gematigde klimaat de
meieste Europese kolonisten herbergt.
Het vertoont in veel opzichten over-
eenkomst met het aangrenzende Noord
Rhodesia en er zijn stemmen opgegaan
voor aansluiting bij dat gebied.
In de hoofdstad van Katanga, Eliza-
bethstad !is en|i]_|e jaren geleden een
staatsuniversiteit gesticht met Frans en
Nederlands als voertalen.
De aanhangers van Loemoemba die ook
in Katanga aanwezig zijn, hebben reeds
tweemaal een poging van de regionalis-
ten om een eigen regering te vormen,

Bijzondere opleiding voor
N.G. militairen

De Nederlandse militairen die binnen-
kort naar Nieuw Güihea worden uitge-
zonden, gaan niet onvoorbereid. Minis-
ter Visser heeft aan de Tweede Kamer
meegedeeld, dat er voor hen een bijzon-
der opleidingsprogramma is ontworpen.
Zo begint dezer dagen in het Koninklijk
instituut voor de Tropen in Amsterdam
een cursus voor het kader. Vóór het
verdere personeel komen er filmverto-
ningen, die betrekking hebben op Nieuw
Ouilnea, een cursus aan de militaire
schooi voor Hygrëraa en preventieve ge-
neeskunde èn er zuilen voordradhteh
wojrdein gegeven door officieren met tro-
penervaring.

verijdeld, door uit de provinciale ver-
g-dering te lopen.
Loemoemba heeft gisteravond de Euro-
peanen verzekerd dat hij geen eigen-
dommen zal confiskeren. Hij zei het
absurd te vinden dat er zoveel vrouwen
en, kinderen reeds uit het land waren
vertrokken.

Rassenscheiding
verboden

De gouverneur van Noord-Rhodesia
heeft in de wetgevende raad een uit-
eenzetting gegeven over zijn wetsont-
werp waarin rassenscheiding in café's,
restaurants en bioscopen wordt verbo-
den. Op grond van het wetsontwerp
wordt een dienst gevormd voor de na-
leving van het verbod en voor het zo-
nodige bestraffen van overtredingen.

Indische Nederlanders
naar USA

Een nieuwe groep van enkele honder-
den Indische Nederlanders gaat uit Ne-
derland emigreren naar de Verenigde
Staten. Dit was mogelijk aan de hand
van de speciale wet, die toelating in
Amerika boven het jaar quotum toe-
staat. Het vervoer van de Indisdhe Ne-
derlanders die vin Schiphol vertrekken
is deze keer toegestaan door de inter-
gouvernementele migratiecomimissie te
Geneve aan de Pan-American Airways.
De eerste groep vertrekt de volgende
week.

Indonesië zendt brief
aan Hammarskjoeld

De Indonesische delegatie bij d« Ver.
Naties zegt in een brief aan secretaris
géneraal Hamimarskjoeld dat het zenden
van Nederlandse militairen naar Nieuw
Guinea in strijd is met het handvest
van de organisatie. Een groot conflict
in de Stille Oceaan zou er volgens de
brief een gevolg van kunnen zijin. Indo-
nesië vraagt de brief te laten circuleren
onder de andere leden van de werelds
organisatie. In Den Haag is men van de
inhoud van dè brief nog niet ep de
hoogtej Een Woordvoerder wtees erop
dat de uiterst beschfeiden defensieve
maatregelen van Nederlands Nieuw
Guinea in de wereld algemeen begrip
hefobeh gevonden.

Ben Goerion in Parijs
De Israëlische premier Ben Goerion

heeft gisteren in Parijs gesproken met
president De Gaulle, minister van Bui-
tenlandse Zaken Couve de Murville en
premier Debré. Van zowel Franse als
Israëlische zijde is metn terughoudend
geweest over wat er besproken is. Of-
ficiële bronnen gaven te kennen dat
er gesproken is over de wereldpolitiek
en problemen over het Midden Oosten
in het bijzonder. De Israëlische premier
blijft tot het weekeinde in Frankrijk
en gaat dan naar België en Nederland.

In Parijs is intussen bekend geworden
dat Israël' 26 Franse straaljagers van
het type Mirage heeft besteld en een
optie genomen heeft op nog eens 14
van die to«»te!llen. Het acooordl met
Frankrijk over deze levering zou enke-
le weken geleden zijn gesloten.

Executies in Cuba

Een militair tribunaal op Cuba heeft
een vroegere medewerker van FÜdel
Castro, Manuel Beaton en twee anderen
ter dood veroordeeld wegens samen-
zwering tegen de staat.
Vijjf andere leden van de groep kregen
gevangenisstraiffan van 5 tot 20 jaar.
De doodvonnissen zouden gisteren nog
worden voltrokkai.
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Lagere Technische schooi ie Merauke
bestaat tien laar

Ter gelegenheid van het tienjarig be-
staan van de Lagere Technische School
te Merauke is een jubileum krant ver-
schenen voor de leeringen en oud leer-
lingen.

"Tien jaar geleden werden de eerste
13 leerlingen ingeschreven voor de cur-
sus timmeren op de Landelijke gesubsi-
dieerde Ambadhtsschool van het Apos-
tolisch Vicariaat Merauke. Tien jaar
takopleiding, tien jaar moeilijkheden,
oplossen en tien jaar prettige dingen
meemaken. En dan ruim 200 oud-leer-
lingen die moeilijk te bereiken zijn om-
dat ze over het hele land verspreid zijn.
Döt is de reden waarom we deze krant
hebben gemaakt," schrijft Broeder Ger-
vasius, de directeur van de LTS.
Broeder Longmus geeft een overzicht
van wat er in de afgelopen tien jaar
werd gepresteerd.
"Het begin is nniet eenvoudig geweest.
De plaats was toegewezen en bestond
toen uit een tamelijk woeste omgeving.
De keuze en het plaatsbepalen der ge-
bouwen waren geen gemakkelijke opga-
ven. De eerste leerlingen kunnen zich
nog wel herinneren hoe we zijn begon-
nen. Een paar stuks gereedschap, gekre-
gen van Pastoor Hoeboer uit de gudang
van de Missie, waren de eerste hulpmid-
delen om het hout, dat er nog niet was,
te bewerken. Na enige tijd aan teken-
werk besteed te hebben werd er beslo-
ten om de Landbouwschool en inter-

Rijstprijs verlaagd
Met ingang van vandaag wordt geïm-

porteerde rijst in prijs verlaagd.
Bit besluit, afgekondigd door de direc-
teur van Economifsdhe Zaken te Hollan-
dia, geldt voor geheel Nederlands
Nieuw Guinea. Voort de onderafde-
lingshoofdplaatsen Hollandia, Sarmi,
Biak, Seroei, Manokwari, Sorong, Doom,
Fak-Fak, Kaimana, Merauke en het dis-
trict Sentani is de miaximuimprijs voor
kleinhandelaren vastgesteld op f 0,70
per kilogram; bij verkoop aan andere
personen dan kleinhandelaren bedraagt
de prijs f 0,75 per kilogram.
In de overige plaatsen worden deze
prijzen verhoogd met de aan de opvoer
naar die plaatsen verbonden kosten.

Telegram
Zoals reeds gemeld heeft prins Bern-

hard zaterdag het ziekenhuis te Utrecht,
waarin hij voor longontsteking was op-
genomen, weer verlaten.
Ter gelegenheid hiervan heeft de gou-
verneur van Nederlands Nieuw Guinea,
Dr. P.J. Platteel, het volgende telegram
aas-ide prins gezonden:
"mede namens de ingezetenen van het
gebiedsdeel, alwaar door alle groepen
van ac bevolking tijdens Uw ziekte zeer
werd meegeleefd, moge ik Uwe Konin-
klijke Hoogheid nu U het ziekenhuis
heeft kunnen verlaten zeer hartelijke
wensen voor een voorspoedig herstel
aanbieden."

De prins heeft hierop het volgende
antwoordtelegram gezonden:
"m-tjn buitengewoon hartelijke dank aari
U allen voor Uw zo vriendelijk telegram
ik' heb Uw hartelijke woorden _eer ge-
waardeerd."

naat van Soela te gaan afbreken. Er was
toendertijd een landbouwopleiding ge-
pland in Kelapa Lima. Het vervoer van
het hout van de kali naar Kelapa Lima
gebeurde met een oude truck van de
Missie hetgeen weken duurde. Dit hout
was namelijk vervoerd per bamboevlot
van Soela naar Kelapa Lima. Het was
als een volksverhuizing. Kippen, var-
kens en zelfs paarden zijn toen per vlot
vervoerd. Het eerste jaar was een moei-
zame voorbereiding van het bewerken
van dat oude harde hout voor de bouw
van het Landbouw-intemaat zoals het
toen genoemd werd. [Nu is het LTS-in-
ternaat.] Het opzetten van de eerste
wanden van constructie-werk.
Het beton-funderingswerk dat er aan
voorafging. Het opzetten van de spanten
en de verwondering der jongens over de
grootte van het gebouw en wat het zou
gaan worden. Het bezoek van Gouver-
neur Dtr. van Baal nadat het gebouw in
gebruik was." Aldus Broeder Longmus.

Met dankbaarheid schrijft hij tenslot-
te over de velen die hun medewerking
hebben verleend.

Nylon tropenhoed voor landmachtmllitaleen
Van het tenue van de landmachtmili-

tairen die naar Nieuw Guinea worden
len, is het meest opvallend de tro-

penhoed met omgeslagen linkerrand van
groen linnennylon. Op de omgeslagen
rand komt een embleem -paiuweveren-
van het regiment Oranje Gelderland
waartoe de brigade Nederlands Nieuw-
Guinea administratief behoort.
Het tenue is van tropen khakistof met
donkerder groene das. Op de overhemd-
mouw komt een vierkant embleem
waarop het Nederlands deel van Nieuw
Guinea, zee met vijf witte sterren
[zuiderkruüs] en kleuren van de Neder-
landse vlag. Het tenue heeft een witte
koppelriem en lage schoenen.

Australisch vliegdekschip naar
Indonesië

Het Australische vliegkampschip
"Melbourne" met aan boord vice-admi-
raal Harrington, opperbevelhebber van
de Australische marine brengt van 16
tot 18 juni een goodwill bezoek aan In-
donesië. Voorts zal de vice-admiraal
een bezoek brengen aan premier Djoe-
anda, de mdlnister van Buitenlandse Za-

ken. Soebandrio en de marine stafchef,
Martadinata. Een Indonesische woord-
voerde- zei dat de Indonesische rege-
ring hst bezoek heeft goedgekeurd en
dit niet in verband heeft gebracht met
het zenden van Nederlandse oorlogs-
schepen naar West Nieuw Guinea.
De woordvoerder zei dat Indonesië veel
te maken had met het Australische Co-
lombo-plan. Voorts zijn veel studenten
in Australië en er zijn andere zaken die
beide landen binden.

IS SAGO-PROJECT INANWATAN
VANDE BAAN?

Naar wij vernemen hebben de bespre-
kingen die reeds een jaar worden ge-
voerd tussen het Ministerie, in Eten
Haag en,N.V. de Bijenkorf te Koog aan
de Zaan, over de inyesteringsvoorwaar-
den voor een sago-fabriek jn inanwatan
nóg steeds 'geen resultaat opleyerd.. De

Directie van de "Bijenkorf" die na de
geslaagde pro__hjerningen op het eiland
Salawati in Radja Ampat in principe
bereid was om tot een investering van
20 miljoen gulden over te gaan, zou nu
ernstig overwegen om haar plannen ten
aanzien van Nieuw Guinea te laten va-
ren, en elders naar betere voorwaarden
te zoeken.

Plannenvoor Kanaal door
Thailand

De rgering van Thailand is van plan
om een Oosterse versie van het Pana-
ma kanaal te laten graven.
Ze zou het voornemen hebben om de
landengte van Kra te laten doorgraven
Bij deze landengte die ongeveer 650 Km
lang is en eindigt bij de irjoordgrens
van Malakka is Thailand op zijn smalst.
Ten oosten er van is de Golf van Siam
en ten Westen de Indische Oceaan.
De regering van Thailand is van mening
dat een kanaal door de landengte de
reis per schip van Europa naar het
Verre Oosten met een week zou kunnen
bekorten. De schepen zouden dan niet
meer via Singapore hoeven te varen,
welke stad tegenwoordig de grootste
transitohaven is van het Verre Oosten.
Maarschalk Sarit Thanarat, de premier
van Thailand, wil de bouw van het
kanaal voor 1963 laten 'beginnen, in
welk jaar er nationale verkiezingen ge-
houden zullen worden. Thanarat deed
in 1958 een greep naar de macht en re-
geert nu het land op grond van de
staat van beleg.
Er is een permanente commissie inge-
steld bestaande uit economen en inge-
nieurs die een onderzoek moet instellen
naar het beste tracee voor dit kanaal.
Er zijn nog geen gegevens bekend over
de kosten die met de uitvoering van het
project zijn gemoeid, maar verscheide-
ne buitenlandse maatschappijen hebben
al aangeboden het kanaal te graven in
ruil voor de exploitatierechten [tol e.d.]
of andere economische privileges in
Thailand. Maar de regering heeft al deze
voorstellen van de hand gewezen. Het
kanaal zou nationaal bezit moeten wor-
den. Maarschalk Thanarat venwacht
met zijn plan de economie van toet
land te kunnen veranderen.
Niet alleen zal de staat een belangrijke
nieuwe bron van inkomsten verwerven
in de vorm van betalingen door buiten-
landse scheepvaartmaatschappijen, maar
de prijs van Thailandse rijst zou op de
markt van India, Pakistan en het Mid-
den Oosten goedkoper worden en zou
dan beter kunnen concurreren met die
van Burma en andere landen.

Nieuw Winkelbedrijt
Het voormalige winkelpand van Gebr.

Isaac aan het begin van de Bergweg
is sinds enkele dagen gesierd met een
nieuw zwart bord met gouden Chinese
letters en de aanduiding toko Hong
Fat, ten teken dat er een nieuw winkel-
bedrijf is geopend. Gisteren geschiedde
de opening zonder enig vertoon.

Op onze vraag of er geen feest bij
te pas kwam, kregen we het verstandige
antwoord dat er eerst winst gemaakt
moest worden.

De exploitant van het bedrijf is af-
komstig uit Sorong, waar hij verkoop-
ervaring pp, deed.m de „winkel van,Eng
Tjong in'Kampong Baroe, op het NNG
PM terrein. Het bedrijf onderhoudt re-
laties met Pho Eng Liong Handelmaat-
schappij N.V. te Sorong Doom.



Nieuws uit Sorong

Geen auto-ralleys meer?
In Sorong vraagt men zich af of de

op tweede pinksterdag verreden auto-
ralley [de vijfde achtereenvolgendej niet
tevens de laatste geweest is. Een groot
deel van. de Europese gemeenschap van
Sorong vertrekt immers of is al ver-
trokken naar elders en onder hen be-
vonden zich juist degenen die zich het
intensiefst voor de organisatie van dit
jaarlijkse evenement interesseerden.

Overvaart-prohlemen
In het wekelijks verschijnende Sorong

Post lucht een inzender zijn hart over
de verbindingen tussen het eiland Doom
en de Vastewal.

Met meewarige gezichten hebben de
inwoners van Sorong enige maanden
geleden een artikel in een dagblad ge-
lezen, zo schrijft hij, dat Sorong "een
dode stad" genoemd wordt. Zelf von-
den zij de toekomst ook niet zo floris-
sant, maar om als inwoner van een
dode stad gedoodverfd te worden vor.d
men beledigend.

Des te meer valt het op, dat men
als inwoner van Doom maar beter doet
op dit punt geen gevoeligheden te ken-
nen. Door de inwoners van Sorong is
Doom al lang doodverklaard. Dit went
wel, maar het wordt bepaald onaan-
genaam als men als "dood" behandeld
wordt. Nu enkele gezinnen verhuisd zijn
naar de vaste wal en er nog enkele zul-
len volgen, bestaat reeds de gedachte
dat er "niemand"' overblijft. Zo sajet
men het ook in Hollandia.

Dit moet wel zo zijn, anders is het
helemaal niet duidelijk meer, waarom
het nog steeds zo stuntelig gaat met de
overvaart. Zeker,. er wordt regelmatig
gevaren en even regelmatig gedokterd
aan boten en steigers. Soms gaat het

bijzonder goed, maar dat is dan
kort nadat er weer klachten geweest
zijn. Maar indien iemand bezwaren naar
voren brengt, blijkt pas waarom het
nooit lang t;oed kan gaan, wöht er
zijn vele instanties bij betrokken. In
eerste aanleg het HPB te Doom met de
politie van Doom. Het HPB-Doom is
echter voor wat de boten betreft af-
hankelijk van wat de Dienst van

pvaart aan boten ter beschikking
stelt.
Voor de steigers moet de Dienst van O-
penbare Werken gelden ter beschikking
stellen voor verbetering, waarna de stei-
gers weer onder beheer van de Dienst
Havenwezen vallen. Toezicht op hand-
having van het voorschrift van het
maximum aantal passagiers kan vanaf
de vaste wal alleen wanneer ook nog
de Stadspolitie van Sorong ingescha-
keld kan worden. In deze keten is
altijd wel een schakel, die, of niet-over
voldoende mensen beschikt, of niet vol-
doende materieel of fondsen ter beschik-
king heeft of buiten het werkterrein
komt! En. dan te bedenken, dat
reeds , jaren geleden twee partikuliere
maatschappijen gevraagd hebben de
overvaart te onderhouden, waardoor
vrijwel alles door een man overzien en
behartigd kon worden.

De inzender spoort de inwoners van
Doom aan zich niet dood te laten ver-
klaren, vooral niet omdat er dagelijks
'80 schoolkinderen van Doom op de Vas-
tewal naar. school gaan. en weer naar
huis. , , .'..■„. ~.:

Dit keer was het dr. Stöpler die als
promotor optrad. Dit jaar ging de eer-
si; prijs naar de geestelijke verzorgers
van Sorong n.l. naar de Dominees Wol-
den-dorp e:: Van Dijk.

Nieuwtjes uit
Nederland

—De Katholieke Middenstandsbond die
in Den Haag een nieuw kantoor opendte
ziet het er van komen dat er weer een
strijd over het cadeaustelsel gaat ont-
branden. Het zijn vooral de fabrikan-
ten van zeep en wasmiddelen die hun
klanten met geschenken bestrooien en
de winkeliers die van de normale ver-
koop van die geschenken bun beroep
maken, merken dat in hun portemon-
naie.

—In een jaar tijd zijn er in Nederland
200.000 televisie toestellen bij gekomen.
Tegen het eind van het jaar zal het
totaal van 800.000 wel bereikt zijn.
Daarmee kunnen gemiddeld drie miljoen
kijkers bereikt worden.
—Bij do volkstelling die dezer dagen
in Nederland werd gehouden werd de
mensen uitdrukkelijk verzekerd dat alle
gegevens geheim waren. Een particu-
lier Sociografisch bureau van de heer
Van Dam heeft rw echter bepaalde men-
sen die geen volkstellers waren, tegen
betaling gegevens uit de telling laten
overschrijven om die te gebruiken voor
de eigen gemeentelijke docurrlentatie.
Dit is gevaarlijk, concludeerde de ge-
meente Den Haag want daardoor wordt
het vertrouwen -~m het. nulbliek in de
volkstelling ondermijnd. De geheimhou-
ding was vooral belangrijk voor de vra-
gen over het inkomen en de betaald-
belasting.
—De Hoge Raad heeft beslist, dat een
restaurant of een café dat voorzien
is van een leestafel, een televisietoe-
stel, een biljart of een jukebox, in de
zin der wet een ontspanningsgelegen-
heid is. De gemeenten hebben daardoor
niet het recht om deze gelegenheden
te gelasten 's zondags te sluiten.
De Hoge Raad besliste voorts, dat de
redhtbank gelijk hiatf, die een, fabri-
kant van speelgoedpistolen die bedrie-
gelijk veel op echte pistolen leken ver-
oordeelde. Dit speelgoed is volgens ar-
tikel 1 van de vuurwapenwet een voor
bedreiging of afdreiging geschikt voor-
werp.
—In Delft is op 73 jarige leeftijd over-
leden Ir. BjH. van Leeuwen, die lange
tijd directeur van de Gist en Spiritus
fabriek van die stad is geweest.

—Talloze Duitsers komen over.de Ne-
derlandse grens om aardappelen te ko-
pen. Deze zijn bij hen thuis twee maal
zo duur als in Nederland. Van donder-
dag tot zondag hébben de Duitsers bo-
vendien vrije dsgc'.i in verband „met sa-
cramentsdag en, dus ■komen er ,weer
veel toeristen: naar, Nederland. Men
schijnt daar geen bezwaar tegen te, heb-
ben want,'de Duitse Mark is een'kei-
harde .Valuta.

—Er zijn waterteidinyhiaatscklappijen
in Nederland die het besproeien van
siertuinen met leidingwater hebben ver-
boden. Dit is een gevolg van de erva-
ringen van vorig jaar, toen er tijdens
de droge en lange zomer dikwijls zo-
veel kostbaar water op de grasveldjes
en bloemperken werd gespoten, dat er
niet genoeg overbleef voor drinkwater.
Andere maatschappijen gaan niet zo ver
maar geven alleen de waarschuwing
dat men zuinig dient te zijn met het
leidingwater.
—Er is in Nederland een Geluidssticli-
ting, en die heeft iln Delft een congres
gjehouden over de kwalijke gevolgjen
van te veel lawaai voor de mens. Vier
deskundige sprekers, waaronder een
arts, hebben de overheid aangeraden er
iets tegen te doen.
De maatregelen die ze bepleitten kwa-
men op het volgende neer: Een weten-
schappelijk onderzoek naar de gevol-
gen van lawaai op onze lichamelijke
toestand; een anti-lawaai reglement!
voor het verkeler; bouwvoorsöhriften
die rekening houden met geluidshinder
en de ontwiklkeling van nieuwe ge-
luiddempende constructies en materia-
len.
—Volgens het instituut voor opinieon-
derzoek zijn er in Nederland 800.000
s-haakliiefhebbers.
—De militairen die met tanks moeten
l'-'-.n omgaan, hebben al een stuk van
de Veluwe tot hun beschikking. Die
Generale staf is van mening dat dit
stuk te klein is en heeft het oog laten
vallen op een ander stuk in de buurt
van Edq. Het is 500 Ha groot en is
mooi heuvelachtig terrein. Er zijn veel
protesten tegen deze nieuwe annexatie
binnen gekomen, want het -wemelt op
de Veiuwe toch al van oefenende mili-
tairen, zegt men.
—Bij Apeldoorn zijn drie demonstratie-
dagen gehouden, gewijd aan bos en hout
Er werd getoond hoe je op verantwoor-
de wijze bomen teelt, bomen kapt en
het bos in stand houdt. De jaarlijkse
houtproductie van Nederland dat maar
voor 770 uit bos bestaat, beweegt zich
tussen de zeven en acht honderddui-
zend kubieke meter per jaar. Dat is
minder dan 15°/ovan het Nederlandse
houtverbruik.
—Het ministerie voor volkshuisvesting
wil minder bouwvergunningen gaan uit-
geven, of liever ze wil de uitgifte gaan
temporiseren. Reden hiervan is het feit
dat de Nederlandse bouwbedrijven vol-
ledig zijn belast.

—Het Centraal Werkgevers Verbond
maakt zich zorgen over de verleide-
lijke advertenties waarmee het Neder-
landse bedrijfsleven; in dag- en week-
bladen om personeel vraagt. In deze
advertenties wordt zo de nadruk ge-
legd op uitzonderlijk gunstige arbeids-
voorwaarden, dat de mensen vergeten
dat het werk op de eerste plaats komt.

—Het Hollandfestival is begonnen. In
de komende maanden staan niet minder
dan 13Ó kunstmanifestaties op het pro-
gramma. De Rijks- en andere overhe-
den geven daar ongeveer 350.000 gul- .
den aan uit aan subsidie. De bezoekers
brengen, heel wat entreegelden binnen,
maar de administrateur van het Festi-
val, Peter Diamant, meent dat hij om 'rond te komen, anderhalve ton meer
moet hebben dan hij nu.al krijgt.

Burgerlijke Stand
OVERLEDEN-
R.C. Klein.



op bezoek geweest in het gebied van
Oost Japen bij het dorp Soemberbafoa.
Hun indrukken van het houtbestand in
het betreffende gebied waren gunstig.
Ze hebben inmiddels een concessieaan-
vrage voor dit gebied ingediend. Nadere
bijzonderheden over de behandeling van
deze aanvrage ontbreken nog.

Rorteberichten
De recente ongeregeldheden in Tokio

zijn volgens de Japanse regering geïn-
spireerd door het wereldcommunisme
om een revolutie te bewerkstelligen.
De regering en het Japanse volk zullen
zich tegen dergelijke complotten vast-
besloten blijven verzetten, terwijl het
bezoek van president Eisenhower zal
doorgaan. Dat is in het kort de inhoud
van het communiqué dat na afloop van
een spoedzitting van het Japanse kabi-
net was bijeengekomen, ter bespreking
van de nieuwe demonstratie tegen het
Amerikaans-Japanse verdrag, waarbij
in gevechten tussen politie en een dui-
zendtal studenten bii het parlementsge-
bouw vier doden vielen en een groot
aantal gewonden.
De nationale volksraad tesen het ver-
drag met Amerika zal vandaag een de-
monstratie beleggen tegen het straffe
optreden van de politie.

De militaire commandant van de Mo-
lukken, kolonel Pieters, heeft het ver-
trek gelast van alle vreemdelingen uit
dat gebied naar hun eigen land.
Het betreft hier in hoofdzaak Chine-
zen. Er zijn rorrvnissies ingesteld, om de
repatriëring zo snel mogelijk voor te be-
reiden. De maatregel is volgens de ko-
lonel genomen om de veiligheid en de
defensie van dat gebied te versterken,
bij wijze van antwoord op de Neder-
landse versterking van Nieuw Guilnea.

Argentinië heeft een spoedzitting van
de veiligheidsraad verzocht ter behan-
deling van de schending van haar soe-
vereiniteit door de ontvoering van oor-
logsmisdadiger Eichma.-n van Argenti-
nië naar Israël.
In een brief aan de voorzitter van de
raad dr. Tsjiang noemde de Argentijnse
gedelegeerde dr. Mario Amadio deze
ontvoering een schending van het inter-
nationaal recht en van het Handvest
van de Ver. Naties.

De brief herinnert eraan dat Israël
niet heeft geantwoord op de Argentijnse
nota over deze kwestie. De brief aan Is-
raël verlangde dat Eichmann zou wor-
den teruggestuurd.
Toegevoegd wordt dat Argentinië be-
grip heeft voor de redenen die Israël tot
de ontvoering hebben geleid, maar dat
sluit niet uit, dat Israël het recht in ei-
gen hand heeft genomen.
Dr. Tsjiang is direct zijn consultaties
begonnen met de andere leden van de
raad. Voorgesteld is om de Veiligheids-
raad midden volgende week bijeen te
laten komen.

Bij de staf Koninklijke Landmacht in
Nederlands Nieuw Guinea is majoor
A.F. Gerrits van de Infanterie aange-
steld als toegevoegd hoofd-officier voor
de inlichtingen.
Déze benoeming die van tijdelijke aard
is heeft als ingangsdatum 1 juni j.l.

hebben die zachte
hand

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden v7h. laatst de SUCCES
film

"BONJOUR TRISTESSE"
wet: DEBORAH KERR DAVID NIVEN

JULLIETE CRECCO.
Op vrijdag 17/6 en zaterdag 18/6 ver-
toont REK de spannende dbrlogsfilm

"JET ATTACK"
met JOHN AGER. AUDRY TROTTER
GREGORY WALCOT en JAMES DOB-
SON. Oorlogsgeweld, gierende straalja-
gers, luchtgevechten, behoort allen tot
deze SPANNENDE OORLOGSFILM.

SPOEDIG de zeer goede film in REK
"PARADISÈ LAGOON"

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 16/6 en morgen 17/6
"THE RETURN OF JACKSLADE"

met: Jack O'Brien. Een Western zonder
weerga.

Hoü. Binnen heden 16/6: "THE KEN-
TUCKIAN" met Burt Lancaster.
Sentani heden 16/6 "UND ABENDS IN
DIE SCALA" met Caterina Valente.
Höfl. Binnen morgen 17/6:

met Dana Andrews.

20e VERANTWOORDING
STEUNACTIE "SPIJTOPTANTEN"

Vorig Saldo f 16.676,71
Toko Selecta [Hr. Ereveld] f 100,—

f 16.776,71
Verzonden aan stichting "N.A.5.5.1."
bij de Nederl. Middenstandsbank
[Girohank no. 60.000.] Noordeinde 35.

Den Haag f 15.00.,—
Nieuw Saldo f 1.776,71

£ctféf*_f£ff
TE KOOP: NG. 410 Triumph "Thunder-
bird" 650 cc. in zeer goede staat vraag-
F- 'is f 1.400,— Te bevr. B/d H. Tulus
Pol'lmac I. 1717
TF, KOOP: V-spa scooter 125 cc. Prijs
n.o.t.k. Dok 9 No. 4279 Hr. Huybrechts.

1718
't ZEEPAARDJE

Zondag a.s. matinee dansante
Aanvang 9.30 uur.

Toegang vrij. 1715
Voor lekker en goedkoop eten naar

't ZEEPAARDJE
ROYALE PORTIES
DAGELIJKS GEOPEND. 1715
TE KOOP of in RUIL kleinere wagen:
AUSTIN A 70; DOK VIII zeezijde
nr.4111. 1719
HOUTCONCESSIÈ AANGEVRAAGD

DOOR AUSTRALISCHE FIRMA
Enige tijd geleden -?ijn enkele ver-

tegenwoordigers van de te Lae geves-
tigde Australische houthande. "Tecorp"
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