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Autochtonen Krijgen meer invloed in wetgevende
vergadering te Port Moresby

Streefdata voor niet - politieke ontwikkeling

Nadat er in de beheerschapsraad middels een resolutie van Rusland en India
op was aangedrongen dat Australië streefdata zou vaststellen voor de ontwik
keling van het trustgebied New Guinea heeft de Australische minister for the
Territories, Paul Hasluck bekend gemaakt, dat de wetgevende ralad van Papua
New Guinea te Port Moresby, hervormd zal worden. De invloed van de autoch-
tonen zal er worden uitgebreid. Ook zullen streefdata worden vastgesteld voor
de niet-politieke onttoj&keling.

De Australische minister for the Ter-
ritories, Paul HasrUtejk; heeft plannen
aangekondigd voor de hervorming van
de wetgevende raad van Papua en New
Guinea [Australisch Nieuw Guinea].
De autochtonen zullen daarbij in gro-
tere mate dan voorheen worden inge-
schaki i aan-
kondiging gezien als een reactie op de
Russisch-Indialse resolutie i|n de be .
heerschapsraad, waarin er bij Austra-
lië op werd aangedrongen vroegtijdig
streefdata vast te stellen voor de poli-
tieke economische en sociale ontwik-
keling van het gebied.

PROCES
Hasluck deelde echter tevens mede

dat de hervormingen voorlopig zouden
moeten wachten op de uitslag van het
proces, dat -momenteel voor het hoog-
gerechtshof in Canberra wordt gevoerd
tegen de wetgevende raad. Het betreft
hier de aanklacht die door een aantal
invloedrijke Europese ingezetenen van
Australisch Nieuw Guinea is ingediend
tegen de beslissing van de wetgevende
raad, om een inkomstenbelasting in te
voeren. Het bestaan van de huidige wet-
gevende raad zou in dit proces op het
spel staan.
Indien de uitspraak van het gerechts-
hof de wetgevende raad in het gelijk
stelt, zufl'len de voorbereidingen Van)
de hervormingen tegen het eind van
dit jaar gereed zijn.
Volgens Hasluck Welden de plannen
een uitbreiding in van het aantal niet-
amfotelijke leden valn de wetgevende

raad en een rechtstreekse vertegen-
woordiging van het grote deel van de
autochtone bevolküng da/t ï|eeds valt
onder het gezag van streekraden, en dat
bijgevolg reeds enige ervaring -met ver-
kiezingen heeft opgedaan.
Andere vormen van vertegenwoordiging
zouden worden ingesteld voor die ge-
bieden die nog te primitief zijn om aan
deze ontwikkeling deel te nemen en
cleze vertegenwoordiging zou die van de

normaal vertegenwoordigde gebieden
ten goede komen.
Op het ogenblik zijn er drie gekozen
leden in de wetgevende raad van Papua
en New Guinea, allen Europeanen.

GEEN POLITIEKE STREEFDATUM

Minister Hasluck verklaarde voorts: wij

kunnen en zullen onmiddellijke en wer-
kelijke streefdata vaststellen voor de
verschillende stadia in de opvoedkun-
dige, solciale en economische vooruit-
gang. Het blijft echter gissen zo voegde
hij hier aan toe, op welke wijze de
politieke ontwikkeling deze eerderge-

noemde ontwikkeling zal volgen.

Koning boudewijn naar onathankelijkheids-feesten inKongo
In Kongo is een oplossing gevonden

voor de problemen die aanvankelijk het
voortbestaan van dit gebied 'eüs een
afzonderlijke staat in gevaar gebradht
hadden. Loemoemba heeft een nieuwe
regering gevormd die in het parlement
over een flinke meerderheid kan be-
schikken.
Tot president van de Republiek van de
Kongo, zoals de nieuwe staat zal heten
is gekozen de grote rivaal van Loe-
moemba, Joseph Kasavoeboe. Deze zal
vrijdag aanstaand^, del dag! Waaijopj
Kongo onafhankelijk wordt, als zoda-
nig beëdigd worden.
De nieuwe president heeft Konding Bou-
dewijn van België uitgenodigd om de
onafbankelijkheidlsfeesten bij te komen
wonen. De Koning heeft de uitnodiging
aanvaard.

Ook China voorstander
van coexistentie

De weduwe van de stichter van de
Chinese replubliek, mevrouw Soen Jat
Sen, die in Peking een grote invloed

heeft, is naar voren getreden als ver-
dedigster van de coëxistentie-politiek.

De Chinese volksrepubliek is bereid
tot vreedzame coëxistentie met andere
landen, zelfs met de imperialistische
landen. Dit staat in een artikel in een
der ün Peking verschijnende bladeh
dat is geschreven door mevrouw Soen
Jat Sen. We moeten daartoe wel bereid
zijn, zo gaat het artikel verder, omdat
imperialisme nu eenmaal een objec-
tieve werkejltijjkbeM is, zoals ook) de
communistische landen objectieve wer-
kelijkheid zijn.

Ben Goerion uit
Nederland vertrokken

De Israëlische premier Ben Goerion
en zijn echtgenote zijn na een verblijf
van vijf dagen in Nederland per vlieg-
tuig naar^ Israël teruggekeerd. Tot de-
genen die de Israëlische staatsleider uit-
geleide deden behoorden de minister
president prof. De Quay.
Over de kwestie Eichmann zei premier
Ben Goerion, dat het Israëlische minis-
terie van Buitenlandse Zaken het laatste
nieuws uit Argentinië zal moeten be-
oordelen. Daarin stond dat de Argen-
tijnse regering een officieel excuus van
Israël niet zal beschouwen als een door
de veiligheidsraad verlangde passende
genoegdoening.
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VerstekelingeaanboordvanKarossa dreigt permanent passagier te worden
De Karossa die momenteel in de haven van Hollandia ligt heeft een verste-

kelinge aan boord. Het is de echtgenote van de heer F.H. Tanihatu, lading-
klerk op de Karossa. Deze heeft zijn vrouw in Singapore aan boord verbor-
gen teneinde te trachten toegang voor haar te verkrijgen in Nieuw Guinea.
Zowel de heer als mevrouw Tanihatu zijn Indonesisch staatsburger maar wil
len niet naar Indonesië terugkeren. In Singapore zal mevrouw Tanihatu niet
meer worden toegelaten daar haar visum voor die stad is verlopen.

VERRASSING

Het moet voor kapitein Minnema van
de Karossa een grote verrassing geweest
zijn toen hij bij het naderen van So-
rong van de ladingklerk Tanihatu ver-
nam, dat deze zijn vrouw als verste-
kedinge aan boord had verborgen. Bij
aankomst in Sorong werden de plaatse-
lijke autoriteiten terstond van een en
ander in konnis gesteld en een politie-
man betrok de wacht voor de hlut van
het echtpaar Tlajnihatu.

I^e immigratieamhtenaar in Sorong
kon namelijk geen toestemming geven
aan de verstekelinge om aan land te
gaan en hetzelfde gold voor de autori-
teiten in alle andere havens die de Ka-
rossa op weg naar Hollandia nog aan-
deed. In Inanwatan en Fakfak, waar de
Karossa eerst naar toe ging, in Mano-
kwari, Biak, Seroei en Sarmi, overal
was het een politiefunctionaris die als
eerste het schip betrad om de wacht
voor de derdeklas hut te betrekken.
De reden hiervan was, dat mevrouw
Tanihatu zolang ze nog aan boord is
geacht wordt de grens nog niet over-
schreden te hebben. Zodra ze voet aan
wal zet, maakt ze zich schuldig aan il-
legale grensoverschrijding met alle ge-
volgen van dien.
Daar bekend was dat de Karossa tus-
sen Sarmi en Hollandia ook het eiland
Jarsoen zou aandoen, waar geen politie
is gestationeerd die haar het aan land
gaan zou kunnen beletten, maakte een
Sarmische inspecteur van politie de reis
van Sarmi naar Hollandia mee.

Indien de immigratieautoriteiten voet
bij stuk houden zal de KPM met een
permanente passagier opgescheept zit-
ten, want wat de Nederlandse autoritei-
ten Jn Nieuw Guinea doen doen d|e
Singaporese autoriteiten in Singapore.
Ook daar mag ze niet aan land en me-
vrouw Tanihatu zal dus steeds op en
n)eer blijven reizen tussen Singapore
en Nieuw Guinea.

VEERTIEN DIENSTJAREN
Aan de noodsprong, want dat was het,

om als verstekelinge aan boord van de
Karossa te gaan, gaat een lange geschie-
denis vooraf. Tanihatu kwam al in 1946
in dienst van deKPM. Hij is afkomstig
uit Ambon en ten tijde van de souve-
reiniteitsoverdracht bevond hij zich op
zee aan boord van een KPM-er. Hij be-
kommerde zich niet om de vraag of hij
Nederlands dan wel Indonesisch staats-
burger was geworden, maar toen de
Republiek der Zuid Moljukken weré}
uitgeroepen raakte hij op een of andere
wijze bij de Indonesische regering ver-
dacht van RMS iactiviteiten)j In 1952
werd hij in Djakarta gearresteerd en
werd via Soerabaja en Makassar naar
Ambon overgebracht. In totaal werd hij
acht maanden gevangen gehouden. Toen
hij weer vrij kwam verzocht hij de
KPM geplaatst te worden op een schip
dat Indonesië niet aandeed en aan dat

verzoek werd voldaan.
Inmiddels had hij in Ambon echter

zijn huidige vrouw leren: kennen en
deze vestigde zich in Medan, vanwaar
ze per vliegtuig naar Singapore vloog
zodra haar man daar voor enige tijd
werd verwacht.
PASPOORT

Toen de heer Tanihatu wilde trouwen
werd hem in Singapore gevraagd een
paspoort te tonen. Hij had geen pas-
poort en vroeg er eeri aan bij de Indo-
nesische consul. Deze gaf er hem een
met het gevolg dat Tanihatu definitief
Indonesisch staatsburger werd, hoewel
hij niet naar Indonesië terug wilde.
Achteraf heeft hij hier spijt van.

Tegen de tijd dat er een baby ver-
wacht werd was mevrouw1 Taniha(t)Ui
weer in Singapore. Haar visum voor
Singapore dreigde te vertopen mjaylar
haar man kreeg gedaan dat zij op grond
van haar toestand niet vertrok, maar
opgenomen werd in een gouvernements-
ziekenhuis. Een particuliere kliniek had
haar als patiënt geweigerd, uit angst
dat men er belast zou worden met de
verzorging van het kind.
De immigratie-autoriteiten in Singapore
waren kwaad, dat mevrouw Tanihatu
niet tijdig was vertrokken en beschul-
digden de heer Tanihatu er van dlat de-
ze misbruik had gemaakt van de situ-
atie. Niettemin werd het visum voor
zijn vrouw verlengd tot 15 juni.
AANVRAAG

Op 18 december was het echtpaar Ta-
nihatu inmiddels verblijd met de ge-
boorte van een zoon, en teneinde voort-
aan een enigzins normaal gezinsleven
te kunnen leiden, diende de heer Tani-hatu in januari van dit jaar een aan-
vraag in tot toelating in Nederlands
Nieuw Guinea. Hij kreeg op die aan-
vraag nooit antwoord en toen het visum
van zijn vrouw opnieuw dreigde te ver-
lopen, durfde hij haar niet meer naar
Indonesië terug te laten gaan uit angst
dat zij, op grond van de in Nieuw
Guinea ingediende aanvraag, door de
Injdonesische lalutoriteiten zou worden
vervolgd. Dit was de overweging die
hen er tenslotte toe bracht op goed ge-
luk naar Nieuw Guinea te gaan.

Naar wij vernemen hebben de auto-riteiten in Hollandia in principe beslo-ten geen toegang aan mevrouw Tani-
hatu te verlenen. Waar dit toe zal lei-
den hebben we reeds gezegd. Ook inSingapore zal zij niet meer worden toe-
gelaten, We kunnen dit geen elegante
oplossing vinden. Uiteraard is het Gou-
vernement beducht voor het scheppen
van een precedent waardoor alle on-
tevreden elementen uit Indonesië naar
Nieuw Guinea zouden kunnen komen.
In dit geval zou echter een op mense-
lijke overwegingen gebaseerde beslis-
sing geen al, te grote bezwaren ople-
veren, want men hoeft hciis niet te
vrezen dat iedere KPM-er een lading
verstekelingen uit Singapore meebrengt.
Dat zou rugi zijn voor de directie.

Bacteriologisch onderzoek vandriokwater
Naar aanleiding van die waarschu-

wing dat in Hollandia en omstreken
het leidingwater bestemd voor consump-
tie om redenen van volksgezondheid
eerst gekookt diende te worden, welke
waarschuwing fat speculaties aanlei-
ding heeft gegeven, hebben wij onsi
tot de dienst van Gezondheidszorg ge-
wend met het verzoek om nadere in-
lichtingen. Men deelde ons mede dat
de resultaten van een bacteriologisch
onderzoek van het drinkwater in Hol-
landia Binnen nog niet gereed waren.
Een officiële bekendmaking werd op
korte termijn in het vooruitzicht ge-
steld.

Amerikaanse ondernemingen
investeren in buitenland

De Amerikaanse deelneming aan het
wereldmarktverkeer werd vroeger tot
op grote hoogte door de lopende im- en
exportenl bepaald; de kapitaalexport
werd vooral bepaald door investeringen
in de grondstoffenlanden. De accenten
komen nu echter anders te liggen.

Nieuwe ondernemingen in het buiten-
land worden steeds meer buiten de
grondstoffensector opgericht. Men poogt
deel te nemen in de buitenlandse mark-
ten, die "van binnen uit" groeien. Het
Good-Year concern bv. richt ongeveer
50"/ o van zijn investeringsprogramma
op zijn ondernemingen buiten de Ver.
Staten. Voor General Motors geldt een
nog hoger percentage.

Er zijn nu Amerikaanse ondernemin-
gen, wier omzetten in het buitenland
groter zijn dan in de Ver. Staten zelf.
Ook blijkt het rendement buiten de
Ver. Staten veel groter te zijn. Boven-
dien worden de Amerikaanse investe-
ringen in het buitenland door staatsga-
ranties beveiligd. Interessant is de re-
cente wezenlijke toename van vestigin-
gen van dochtermaatschappijen in India
Pakistan en het overige vrije Azië.

Van groeiende betekenis wordt ook
het afsluiten van licentieovereenkomsten
vooral ter bevordering van de inter-
nationale uitwisseling van ideeën. Bijna
iedere Amerikaanse firma van enige be-
tekenis heeft thans minstens één tech-
nische vertegenwoordiger! in Europa,
wiens taak het is, op de hoogte te zijn
en te blijven met de technische snufjes
en deze door te geven naar de maat-
schappij in de Ver. Staten.

Een belangrijk middel om zich van
de nieuwste "Know-how" te voorzien
is het sluiten van licentieovereenkom-
sten met concurrenten. "Slechts ongaar-
ne verlenen wij iemand een licentie, als
hij ook van zijn kant niet iets kan bij-
dragen tot de technische kennis", aldus
ver-klajarde de chef van het Parijse
bureau van de General Electric Com-
pany.

Interessant is ook de oprichting van
Amerikaanse onder^oekinstellling|en! in
Europa en Japan. Op de voorgrond
staan hierbij Zürich, Frankfort en Ge-
neve. De Amerikaanse Cyanamide Co.
bouwt momenteel een ideeënfabriek" in
Geneve, waar 60 Europese wetenschaps-
mensen en technici werkzaam zullen
zijn. Ook dit verduidelijkt de overgang
van-de wereldhandel van goederen -
naar ideeënverkeer.



DE SPORT van de afgelopen week
In de eerste klasse moest EDO op-

nieuw een nederlaag incasseren, al wa-
ren de cijfers [o—3]0—3] wel wat aan de
hoge kant. HBS en Hercules deelden de
punten broederlijk, zodat de stand er
als volgt uitziet:
HVC 5 5 0 0 13— 2 10
WIK 5 5 0 0 24— 5 10
ZIGO 5 3 0 2 10—12 6
Zeemacht 6 3 0 3 12—10 6
POMS 5 2 12 13—15 5
HBS 6 114 B—l 7 3
HERCULES 5 0 2 3 7—13 2
EDO 5 0 0 5 3—17 0
Het - veelbelovende - programma voor
zaterdag en zondag a.s. luidt:
Zaterdag 2 juli POMS — ZIGO
zondag 3 juli HVC — WIK
In de tweede klasse zal binnenkort wor-
den begonnen met het tweede deel van
de kompetitie. VIOS en COS doen een
goede gooi naar de titel, al ziet de toe-
komst er voor de laatstgenoemde, door
gebrek aan spelersmateriaal minder
rooskleurig uit dan voor VIOS.
VIOS 6 5 0 1 18— 8 10
COS 6 5 0 1 24—13 10
VPS 6 114 B—l 4 3
RKS 6 0 15 4—19 1
ZIGO II en Hercules II staan er in dl*-**)
reserve Ie klasse bijzonder goed voor.
Reeds nu laat het zich aanzien, dat alle
andere ploegen - luitgezond/erd mis-
schien WIK II - geen rol van beteke-
nis meer zullen spelen in de strijd om
de bovenste plaats, getuige de stand:
ZIGO II 6 5 10 35— 4 11
Hercules II 6 5 10 29— 5 11
WIK II 6 3 2 1 22—10 8
VIOS II 6 3 12 9—16 7
POMS II 7 2 14 11—24 5
EDO II 6 2 0 4 12—27 4
HVC II 7 2 0 5 13—25 4
HBS II 6 114 11—25 3
COS II xx 6 114 9—13 0
xx is 4 punten in mindering.
In de reserve 2e klasse kende Zeemacht
II in de grote wedstrijci tegen VPS II
geen medelijden f3—o], zodat biet er
naar uitziet, dlat de marinemensen het
in 1959 verloren terrein in één seizoen
Willen heroveren.
RKS 111 en VPS 111 deelden de punten
zodat de tot en met zaterdag 25 junji
bijgewerkte stand er als volgt uitziet:
Zeemacht II 6 6 0 0 27— 5 12
VPS II 7 6 0 1 16— 7 12
COS 111 5 4 0 1 11— 3 8
VPS 111 7 2 14 10—21 5
ZIGO 111 5 2 0 3 7—64
RKS II 5 10 4 14—22 2
Hercules 111 5 10 4 6—12 2
HBS 111 5 10 4 s—ll 2
RKS 111 xx 7 2 14 12—24 1
xx is 4 punten in mindering.
Topscorers Ie klasse:
Eysenring - WtK - 7
J. Jouwe - HVC - 6
Bies - HBS - 5
D. Itaar - WHC - 5
Nader-man - POMS - 4
Rumbobiar - Hercules - 4
F. Hanasbei - WIK - 4

HBS — HERCULES 3—3 v.d. Werk

In de allerlaatste minuut van de wed-

strijd trok Hercules voor de zoveelste
maal aan de [buitenspel]-noodrem, maar
omdat noch scheidsrechter v.d. Werk,
noch grensrechter Soedira den geval
van olff-side constateerden, verscheen
de doorgelopen Bies alleen voor van
Strifen. Van dichtbij hielp de HBS-mid-
denvoor zijn ploeg aan een niet hele-
maal verdiend gelijkspel.
Lange tijd had' Hercules het beste van
het spel gehad en de snelle voorhoede
verscheen herhaaldelijk voor het HBS-
doel. Toch was er tot twee maal toe de
onvrijwillige hulp van een HBS-speler
voor nodig om Hercules aan een doel-
punt te helpen. Eerst was het Maternj
die verkeerd terugspeelde op Jansen,
waardoor Rumbobiar kon doelpunten,
en nadat De la Motte en Crooy HBSf
aan een 2—l voorsprong hadden gehol-
pen, kopte De la Motte een onschulld'fg1
schot van Rumbobiar hoog in eigen
doel. Ver in de tweede helft gaf Ru-m-
-lobiar zijn ploeg opnieuw de leiding
na een slechte uittrap van de HBS-
verdediging.
Hercules scheen de eerste overwinning
te behalen .... tot Bies in de 70e mi-
nuut zijn supporters deed juichen. [3—3]
EDO — ZEEMACHT 0—3 Van Dam
EDO heeft tegen Zeemacht een snelle,
pittige wedstrijd gespeeld. Er werd
hard gewerkt en tot ver in de tweede
helft heeft men de tegenstanders wei-
nig kans gegeven. Het heeft er dan ook
lang maar uitgezien, dat de groon-witten
de eerste zege in het nieuwe seizoen
zouden behalen. Het zou echter heel an-
ders uitlopen!

Keer op keer sneden Lapi-6, van Laar
en van Leuven door de Zeemacht-defen-
sie, maar naarmate de eerste helft ver-
streek, leek het of niemand ziüh ge-
roepen voelde Zeemacht een achterstand
te bozorgen. Vooral rechtsbuiten Lapré
verprutste de eenvoudigste kansen, tot
grote teleurstelling van alles wat EDO
was.
De onmacht van de groenwitte voorhoe-
de kwam duidelijk aan het licht toen
Tan een penalty mocht nemen. Zeemacht
doelman Broek hiad met het tamme
slordig genomen schot niet de minste
/nóeite.
Jansen, de hardwerkende Zeemacht-
linksbinnen liet na de thee zien hoe
wel een strafschop genomen moet wor-
den. Hard en onhoudbaar voor Stook
verdween het leer in de touwen, zodat
Zeemacht - zij het tegen de verhouding
in - de leiding nam. [o—l]0—1] De voor-
hoede van de marinemensen, die nog
niet veel had' laten zien, voegde in de
slotfase nog twee doelpunten aan de
treffer van Jansen toe, zodat Zeemacht
met 3—o aan het langste eind trok.
Een goede, voor het pulbliek alleszins
aantrekkelijke wedstrijd, waarin EDO
door eigen [voorhoede]schuld de pun-
ten aan Zeemacht moest laten.

SPORT IN HET KORT
VOETBAL
Het Nederlands bondselftal, momenteel
op tournee in Zuid Amerika, verloor in
Mexico-Ctty met 3—l van Mexico. Het

enige Nederlandse doelpunt werd ge-
scoord door de Feyenoord-speler Cor
v.d. Gijp.
WIELRENNEN
De eerste etappe van de 47e Ronde van
Fijankrijk *- ,een wijelle^wpdstr^d van
ruim 4200 Km - is gewonnen door de
Belg Schepens. De Nederlanders v.d.
Borgh en van Est werden resp. 4e en
se.
De tweede etappe - een tijdrit - lever-
de een overwinning op voor de Frans-
man Rivière. Van Est werd zevende.
Het algemeen klassement wordt aan-
gevoerd door de Italiaan Nencini; de
Fransman Anglade is tweede, terwijl
Van Est de vierde plaats bezet.
Zoals bekend nemen van Nederlandse
zijde de volgende renners aan de Ronde
deel: W. van Est; P. van Est; De Roo
Damen; v.d. Borgh; Kersten; Gelder-
mans en Niesten.
MOTORRIJDEN
Zaterdag jl. werden op het circuit van
Assen de jaarlijkse T.T. races gehouden.
Ruim 100.000 toeschouwers zagen hoe
het Italiaanse motormerk M.V. Augusta
alle vier vastgestelde races woni
Winnaars in de verschillende klassen
werden '■125 cc Übbiali [Italië] — M.V. Augusta
250 cc Übbiali [Italië] — M.V. Augusta
350 cc Surtees [Engel.] — M.V. Augusta
500 cc Venturi [Italië] — M.V. Augusta
Zijspanklasse: Harris [Engel.] — BMW
ATLETIEK
Onze landgenoot Henk Visser, die mo-
menteel aan een Amerikaanse Univer-
siteit studeert, leverde tijdens wedstrij-
den in Californië een goede prestatie
door als tweede te eindigen op het
nummer verspringen. Visser bereikte de
mooie afstand van 7,75 meter
Winnaar ,werd de Amerikaan Boston
met een sprong van 7.76 meter.
WATERPOLO
Het Nederlands jeugdzevental leverde
een heel goede prestatie door tegen het
nationale herenteam van Groot Brittan-
n,ië 2—2 gelijk te spelen.
HOCKEY
Ook het Nederlandse höckey-jeugdelf-
tal kwam goed voor de dag. Onze toe-
komst versloeg in een trainingswedstrijd
niemand minder dan het Nederlandse
nationale elftal met 2—l.

VOLLEYBAL S.V.B.H.
De stand in volleybalcompetitie HE-REN Ie kl. te Hollandia is:

gesp. gew. — verl. pt
1 POMS 26 20—6 40
2 HBS 24 19—5 38
3 Recochet 20 18—2 36
4 SOS I 23 18 — 5 36
5 Zeepaardje I_ 21 17— 4 34
6 Bestuursinst. 22 13 — 9 26
7 COS I 23 13 — 10 26
8 Rapido I 23 12 — 11 24'
9 Kangeroe's I 22 9 — 13 18

10 Mariniers I 22 8 — 14 16
11 Pandora I 24 8 — 16 16
12 Nigi-boys I 22 7 — 15 14
13 LOS I 23 7 — 16 14
14 DGZ I 25 6 — 19 12
15 MKH I 22 4 — 18 8
16 Zeevaartsch. I 20 3 — 17 6



Korte Berichten
Nu Nederland langzamerhand een

ontstellend tekort krijgt aan recreatie-
gebied heeft de Kon. Ned. Toeristen
Bond de A.N.W.B, een plan uitgewerkt
om een groot stuk polderland voor dat
doel geschikt te maken. De bond heeft
daarbij het oog laten vallen op de groe-
ne strook achter de randstad Holland,
een strook die zich uitstrekt voor het
Amsterdamse bos tot aan het Kralingse
bos bij Rotterdam. De Bond stelt zich
voor door dat gebied fiets en wandelpa-
den aan te leggen, bossen en bosjes te
planten en speelweiden met zwemvij-
vers voor kinderen in te rifchten. Voor
watersport bestaat al gelegenheid
genoeg in dereeks plassen in het gebied.

Volgens Amerikaanse statistieken
heeft de KLM in 1959 van alle lucht-
vaartmaatschappijen de meeste vracht
vervoerd over de Atlantische Oceaan.
Met bijna 7 miljoen kg. vracht heeft
de KLM nu de American Airways ge-
passeerd die in 1958 de eerste was. De

statistiek wijst erop dat de KLM vracht
vervoert tussen Europa, de Ver. Staten
en Canada, terwijl de P.A.A. uitsluitend
vervoer onderhoudt tussen Europa en
Amerika.

Nederland verwacht een indlustriele
missie uit Tasmanië. Deze Australisohe
staat is een industrialisatie- programma
begonnen en de missie probeert <h ver-
schillende Europese landen belangstel-
ling te wekken voor industriële inves-
teringen. De missie die onder leiding
staat van de waarnemend premier van
Tasmanië blijft tot vrijdag is ons land.

Engeland is met leidende figuren van
Cyprus tot overeenstemming rekomen
over het bestuur van de Britse bases op
het eiland nadat dit geheel onafhanke-
lijk zal zijn geworden. Een Britse ver-
klaring van gisteren zegt dat de over-
eenstemming voldoening aan alle par-
tijen heeft geschonken. De kwestie van
de Britse bases is het hoofdpunt van de
besprekingen tussen Engeland en Cy-
prus die al vele maanden duurde.

In Zuid Korea zullen op 27 juli alge-
mene verkiezingen worden gehouden
voor een nieuw parlement. De grondwet
die na het aftreden, van Syngman Rhfeo
tot stand kwam bepaalt dat het parle-
ment zal bestaan uit een Huis van afge-
vaardigden van 133 en een senaat van
58 leden. Het parlement zal op zijn
beurt een nieuwe president kiezen.

Somaliland, dat 80 jaar Brits protecto-
raat is geweest is onafhankelijk gewor-
den. De Britse autoriteiten hebben al
hun bevoegdheden overgedragen aan de
nieuwe bestuurders. Over 5 dagen zal
de nieuwe staat Somaliland een fusie
aangaan met het Italiaanse beheer-
schapsgebied van dezelfde naam dat a.s.
vrijdag onafhankelijk wordt.

Nieuws uit Nederland
—Een deelnemer uit Israël aan het con-
gers van landschapsarchitecten dat in
Nederland wordt gehouden heeft als
zijn mening te kennen gegeven dat de
wegenaanleg en de beplanting in de
Noordoost Polder veel te eentonig is.
Deze Israëlische professor was vol lof
over het scheppen van een dergelijk ge-
bied uit het water, maar hij vindt het
landschap, waarin men zelfs de groen-
stroken als een soort raamwerk maakte,
veel te star.
—De Amsterdammer die door de recht-
bank werd veroordeeld, maar door het
Hof werd vrijgesproken van wurgmoord
o-o Magere Josje, heeft nu bij het Hof
een eis tot schadevergoeding ingediend.
Misschien wel wegens gederfde i_kom-
steni want hij aat een jaar in voorar-
rest. Van beroep was hij souteneur, en
een brutale ook.

filmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont heden 28/6 en morgen 29/6

"SCREAMING EAGLES"
met Torn Tyron, Jan Merlin en Alvy
Moore. Parachutisten vallen aan, een
onverteld verhaal van de heldendaden
van Airborne's mannen.
Sentani heden 28/6: "THE CAMP ON
BLOODi ISLAND" met Carl Mohner.
Holl. Binnen morgen 29/6: "TROPIC
ZONE" met Ronald Reagen.

Gediplomeerd coupeuse voor Dames en
Kinderkleding. Ook Borduren en A-
jouren. Mevr. M. Bruinsma-Thomassen
Polimac I 4836. 1778
E.D.O. Donderdag 30/6-'6O aanv. Bu. 30
n.m. ROULETTE. 1782

Nederlandse Handel Maatschappij N.V.
Agentschap Hollandia

In verband met halfjaarlijkse afsluitingswerkzaamheden zal het kantoor dp

DONDERDAG 30 JUNI A.S.
voor het publiek gesloten zijn.

- ■- *.

TE HUUR Per 1 september a.s. voor
VERLOFGANGERS, ECHTPAAR zonder
KINDEREN, gemeubileerde 2e etage
t 275,— per maand excl. linnengoed,
electra etc. Groot Hertoginnelaan 114 te

's-GRAVENHAGE.

Aang. weg. plots, vertrek.
Bitri de Luxe se. 150 cc. 4000 km. gel.

tegen elk aann. bod.
Tel. Hla. 175 ts. 10. 1779

TE KOOP: Amerik. eetkamerstoelen,
kaptafel, ovens, opklapbed, salontafel-
tje, theewagen etc. De Zoete v.d. San-
delaan 917 na 18.00 uur. 1777

OCCASION! Te koop Electrolux petr.
frigidaire 65 ltr. alsmede babycommode.
Te bevragen v. Waardenburglaan 908,
telef. Hollandia 96. 1781

BOEKHANDEL "GEBR. TERLAAK"
heeft ontvangen TONG TONG NO. 23.

Radioprogramma
Dinsdag 28 juni 1960. [op 49,42 en 80
meter]
20.00 Nieuws, aanl. weersverwachting.
20.15 Muziek op verzoek. 21.00 Buiten-
lands weekoverzidht door Dr. L. de Jong
21.10 De Zaaiers olv. Jos Cleber. 21.44
Fië'sta tropical! [gr. pi.] 22.05 Promenade
orkest olv. Benedict Silbenmiain. 22.32
Zang door June Christy en Tommy
Sands. 23.00 Sluiting.

Woensdag 29 juni 1960 op 49,42 en 80
meter.

Verjaardag Z.K.H. Prins Bernhard.
20.00 Nieuws, aansl. weersverbachting.
20.15 Melodieën van Cole Portier in
dixieland style door het orkest Pee Wee
Hunt. 20.30 Hoorspel: Niet voor publica-
tie. 21.13 Feestelijk progr. t.g.v. de ver-
jaardag van Z.K.H. Prins Bemhard.
22.15 Rustige avondmelodieën [gr. pi.]
22.45 Zang door Jean Sablon, Yvette Gi-
raud, Maurice Chevalier e.a. 23.00
Sluiting.

Voorts op werkdagen maandag t/m.
vrijdag op 49.42 meter
06.30 — 07.30 "Nal de doche [gr. pi.] Ook
op zaterdag.
10.00 — 11.00 "Muziek in de ochtend"
waarin opgenomen de "Rong-expresse"
en op iedere vrijdagochtend 110.30]
"Speciaal voor de Vrouw", een program-
ma door Mevrouw Bep Bronkhorst.
14.15 Luncbmuziek; 14.30 Nieuws; 14.45
Sluiting top 30,8 meter]

UfflNfifEL 51 DOKVMI
WVilvf^nili 9 ONTVANGEN per Schelde Lloyd:
Assortiment Herensokken en anklets, Bontgeweven stoffen, Vitrage, matrastijk

Vlieseline — Meisjesjurken.

Deze week 10 °/0 korting op:
Herenoverhemden (speciaal grote matsn] Herenshorts, Jongensshorts
Petticoats en Onderjurken, Herenpyama's Bedrukte japonstoffen.
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