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Eerste U910-troepen in
Kongo aangekomen

De aankomst van de eerste contingenten UNO troepen in Kongo heeft voor-
lopig nog geen wijziging gebracht in de algemene situatie ter plaatse. In totaal
zal de UNO troepenmacht vierduizend man omvatten. Belgische deskundigen
betwijfelen of dit genoeg is om de toestand meester te worden. De premier
van de afgescheiden provincie Katanga heeft opnieuw gezegd geen UNO-troe-
pen in zijn gebied te zullen toelaten. ' «

Premier Loemoemba en president KaiKivoeboe zijn «aar Stanleystad vertrok-
ken en zullen die plaats waarschijnlijk tot regeringszetel maken.

TSOMBE NAAR BRUSSEL?
De premier van Katanga, Moishe

Tsombe, heeft ziijn reis naar het hoofd-
kwartier van de Verenigde Naties in
New Vork voor de tweede maal uitge-
steld. Volgens Tsombe is de reden van
dit uitstel dat hij nog geen antwoord
van secretaris-generaal Hammarskjoeld
heeft ontvangen. Tsombe zegt zijn reis
tia?i- iv-nv V' -'Hen maken via
Brussel voor besprekingen met de Bel-
gische regering.

In Brussel is bekendgemaakt, dat
wanneer Tsombe zijn bezoek aan Bel-
gië zal uitstellen, een speciale afgezant
van de Belgische regering naar Katanga
zal gaan. De Belgische regering had
voordien in een kabinetszitting haar
standpunt ten aanzien van de positie
van Katanga bepaald.

Premier Tsombe heeft in Eïteabeth-
stad -*«*--i ||af ook Teiders in fTe pro-
vincies Kasai en Kivu zich van de rege-
ring Loemoemba willen losmaken. On-
der deze leiders zou zich het hoofd van
de Baloebastammen van Kasai bevinden.
Volgens Tsombe willen zij met Katanga
een federatie vormen waarvan ook het
koninkrijk Ruanda-Urundi deel uit zou-
den maken. Als de beweringen van
Tsombe juist zMn, zou ongeveer de helft
van Kongo zich van het centrale gezag
in Leopoldstad willen losmaken.

Tsombe wil de positie van zijn rege-
ring in Katanga versterken en heeft
daartoe de oppositie zeer belangrijke
posten mi zijn kabinet aangeboden.
Tsombe heeft contact gehad met de ver-
tegenwoordigers van de Verenigde Na-
ties in de hoofdstad en hij heeft laten
weten beslist geen uNO-troepen in zijn
land te zullen toelaten. Op het ogenblik
worden vertegenwoordigers van de UNO
in Elizabethstad verwacht om deze
kwestie te bespreken.

In Katanga is een communistische
groep opgerold, bestaande uit I'S blan-
ken en ongeveer 50 negers.
De leden zijn voor een deel gearresteerd
en een deel is over de grens gevlucht.

VIERDUIZEND MAN.
Intussen komen uit verschillende afri-

kaanse landen groepen militairen naar
Kongo om daar te helpen bij het her-

stel van veiligheid en orde. De troepen-
macht van de Verenigde Naties zal on-
geveer vierduizend man sterk worden.
Een hooggeplaatst Belgisch officier in
Kongo heeft evenwel gezegd dat wan-
neer de rust en veiligheid in Kongo in-
derdaad effectief zullen worden her-
steld, een troepenmacht van ongeveer
25.000 man nodig zal zijn.

De KLM raat dcor mei vluchtelingen-
transporteren uit Kongo. Tot dusver
zijn er al 6 extra-vluchten tussen Braz-
zaville en Brussel uitgevoerd. Vandaag
vertrekt uit Schiphol een DC 6B naar
Dar Es Salam in Tanganjika, waar ook
talrijke Belgische vluchtelingen zijn.
Tevens vertrekt er een toestel naar Nai-
robi in Kenya.

STANLEYSTAD
President Kasavoeboe en premier Loe-

moemba van Kongo zijn met een mili-
tair vliegtuig van de Verenigde Naties
naar Stanleystad vertrokken. Aangeno-
men wordt dat zij deze stad die het bol-
werk is van de Nationale Kongolese Be-
weging van Loemoemba tot zetel van de
Kongo zullen maken. Ook wordt ver-
wacht dat Loemoemba hier een aantal
veranderingen in zijn regering zal aan-
brengen. De Bel.gische premier Eijskens
verklaarde gisteravond in Brussel dat
Loemoemba voor zijn tochten door
Kongo om bescherming van Belgische
troepen had verzocht.
Kort voor zijn vertrek uit Leopoldstad
had Loemoemba nog het vertrek uit
Kongo geëist van alle Belgische troepen
en herhaald dat de diplomatieke betrek-
kingen met België zijn verbroken.

In een zaterdag uitgegeven communi-
qué verklaarde de Belgische regering
dat het verbreken van de diplomatieke
betrekkingen door Kongo nog geen vol-
dongen feit is. Eerder op de dag had! de
Kongolese senaatsvoorzitter ontkend.
dat het Kongolese parlement de breuk
met België had goedgekeurd. Hij weer-
sprak hiermee premier Loemoemba die
de Belgische ambassade had laten weten
dat het parlement had ingestemd met
het verbreken van de betrekkingen en
met de eis tot terugtrekking van de
troepen.

HERDERLIJK SCHRIJVEN
In alle katholieke kerken in België is

zondag een herderlijk schrijven
voorgelezen waarin o.m. wordt gezegd
dat de pijnlijke en tragische gebeurte-
nissen die zich in Kongo afspelen te-
recht de algemene verontwaardiging
hebben opgewekt.

Onderzoek zeegebied
Australië en Indonesië zullen geza-

menlijk een onderzoek instellen naar de
Zeeën tussen beide landen en rond de
Indonesische Archipel. Het wordt het
grootste onderzoek op dit gebied dat
ooit in Azië is ondernomen, en waarvan
grote verwachtingen mogen worden ge-
koesterd.

Felicitatie
ANP De Indonesische organisatie voor
solidariteit onder Aziatische en Afri-
kaanse volken heeft telegrafisch de zee-
liedenlbond te Frementle gefeliciteerd
met de boycott van het Nederlandse
smaldeel.

Grondenrecht Hieuw Guinea
gewijzigd

ANP. De wet, houdende wijziging Be-
windsregeling Nieuw Guinea inzake
aanpassing van het grondenrecht in Ne-
derlands Nieuw Guinea aan de behoef-
ten van het land, is afgekondigd. Deze
treedt in werking ingaande op de dag
na de datum van uitgifte van het gou-
vernementsblad Nederlands Nieuw
Guinea waarin zij geplaatst wordt.
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Voorbereiding Nieuw Guinea Raad in volle gang

Rechtstreekse veriezingen

in Holl.-Monokwari
Indien er geen belangrijke wijzigingen meer in de plannen zullen plaats

vinden zal in de loop van 1961 de Nieuw Guinea Raad een feit zjj.^. Deze
mededeling deed de heer A. Vesseur hoofd van de afdeling Decentralisatie
van de Dienst van Binnenlandse Zaken, tijdens een radio-interview voor de
Radio Omroep Nieuw Guinea [RONG]

De Nieuw Guinea Raad zal de beschik
king krijgen over een geheel nieuw ge-
bcuw in Hollandia. Hiervoor zijn twee
ontwerpen gemaakt die ter keuze naar
Nederland zijn gezonden. Vermoedelijk
zal dit gebouw volgend jaar nog niet
gereed zijn, zodat in afwachting hier-
van een bestaand gebouw, dat groot ge-
noeg is om niet alleen de leden van de
Nieuw Guinea Raad te omvatten, maar
ook de te verwachten grote publieke
belangstelling moet opvangen, als voor-
lopig onderdak aal moeten fungeren.

ELF ORDONNANTIES
Over de voorbereidingen voor de in-

stelling van de Nieuw Guinea Raad
deelde de heer Vesseur mede dat een
aantal van elf ordonnanties tot stand
dient te komen nadat de wet op de wij-
ziging van de Bewindsregeling de Ka-
mers is gepasseerd. De Voornaamste
van deze ordonnanties is de kiesordon-
nantie voor de Nieuw Guinea Raad.
Hierbij gaan de gedachten uit naar ver-
kiezingen in 16 districten. In) 14 daar-
van worden zgri. getrapte verkiezingen
gehouden, in dje twee overige recht-
streekse verkiezingen. Daarnaast is er
nog een tiental rayons, waar benoe-
ming van afgevaardigden al dan niet op
aanbevelingen, zal plaatsvinden.

Deze gedachten worden op het ogen-
blik verder uitgewerkt in een kiesor-
donnantie waaraan met man en macht
wordt gewerkt. Momenteel worden in
alle afdelingshoofdplaatsen vergade-
ringen gehouden door de residenten met
hun onderafdelm^lioofdïen. Op defre
vergaderingen wordt in hoofdzaak ge-
sproken — en d.it geldt voor alle dis-
tricten waar verkiezingen zullen wor-
den gehouden — welke methode ge-
volgd zal moeten worden om op dj?
snelste wijze kiezerslijsten samen te
stellen.

Dit samenstellen van de kiezerslijs-
ten gaat gepaard met een intensieve
voorlichting aan de bevolking, die, met
uitzondering van de Schouten eilanden
■waar verkiezingen voor de bestaande
streekraad zijn geweest, voor het eerst
aanl verkiezingen zal deelnemen. -
Met het opmaken van deze kiezerslijs-
ten zullen enkele maanden gemoeid zijn.

Paardensport in
Hollandia?

Naar wij vernemen koestert men hier
en daar plannen om tot de oprichting
van een paardensport-vereniging Hol-
landia te komen. Het is echter nog niet
zeker of er voldoende belangstelling
voor bestaat om de plannen doorgang te
doen vinden. Teneinde die belangstel-
ling te kunnen peilen wordt aan een
ieder die er in princiepe iets voor voelt
verzocht, zich voor een bijeenkomst op
een nader te regelen plaats en datum te
willen opgeven bij mej.. Meuleman, Dok
II tel 348 of [in de avonduren] bij tel.
Hla 472 of 326.

Gehoopt wordt dat alle lijsten op 1
december van dit jaar gereed zullen
zijn.

In de stedelijke centra Hollandia en
Manokwari zal rechtstreeks worden ge-
kozen; in de andere kiesdistricten zal
het getrapte verkiezingsstelsel worden
toegepast door middel van kiesmannen.

Vier Papoea-jongens
hadden prettig verblijf

in Lae
Zoals reeds gemeld volgen vier Pa-

poea jongens uit Nederlands Nieuw Gui
nea op het ogenblik samen met jonge-
lui uit andere delen van de Pacific een
cursus in botenbouw in Kuki op het
eiland Malaita, één van de Britse Sa-
lomonseilanden.

Het zijn Timotheus Ab uit Noem-
foor, Nawaifssa Bauw uit Roemfoati,
Hakon Jeun uit Monokwari en Isaac
Patipari uit Soi'ong, allen atëkomsVigj
van de Lagere Tedhnische School te
Kota Radja, die zijn uitgekozen voor
deze opleiding.

Deze tweejarige cursus wordt georga-
niseerd door de South Pacific Comm.is-
sion in samenwerking met het bestuur
van het Protectoraat der Britse Salo-
monseilanden, waarbij financiële steun
wordt verleend door het Bureau voor
Technische Bijstand van de Verenigde
Naties.
De lessen omvatten de bouw zowel van
kleine vrachtboten als van visserssche-
pen, terwijl ook aandacht wordt be-
steed aan reparatie en onderhoud van
scheepsmotoren. De cursus is bedoeld
om de scheepsbouw-industrie in het ge-
bied van de Zuid Pacific op een hoger
peil te brengen.
VERBLIJF IN LAE

Vorige maand zijn de vier jongens
zo bericht het Gouvernements Vpor-
lichtings Bureau, na eerst een spoed-
cursus in de Engelse taal te hebben
gevolgd, per vliegtuig uit Hollandia
naar Australisch Nieuw Guinea vertrok-
ken. Door de bemiddeling van de Ne-
derlandse Liaison Officer in Port Mo-
resby is hun verblijf van enkele dagen
in Lae, waar zij het vliegtuig afwachtten
naar Honiara, op bijzondere prettige
wijze verlopen. Zo werd daags na aan-
komst van de jongens in deze stad met
een speciaal daarvoor door de Resi-
dent van Lae beschikbaar gestelde "Pa-
trol Officer" op 24 juni een rondrit door
de stad gemaakt, waabij o.a. bezoeken
werden gebracht aan de botanische tuin
het kerkhof voor oorlogsslachtoffers en
het landbouwproefstation Bubia.

's Middags werd de technische school
bezocht, waarbij de rondleiding plaats
vond door de leraar houtbewerking.
's Avonds werden door de Patrol Of-
ficer slides van zijn vorige standplaats
Finschhaven vertoond. Zaterdagmorgen
werd een bezoek gebradht aan de lo-
cale markt waar normaal 3000 autoch-
tonen uit de omgeving naar toe trek-

ken. Daarna werd ongeveer 30 mijl door
de Markham vallei gereden,* wfaiarbjj
de grote brug over de Markham rivier
en enige kleinere bruggen gepasseerd
werden. De zaterdagmiddag werd be-
steed met het kijken naar een Rugby
League match tufisen Lae en Bujolo
[twee inheemse teams] en tussen Lae
en Wewak [Lae kwam uit met een ge-
heel Europees en Wewak met een ge-
mengd Europees/Papoea team]. Ook de
zondagmiddag werd{ besteed met het
kijken naar wedstrijden, ditmaal van
interstedelijke autochtone soccer teams
[waaronder de finale van een interste-
delijke voetbal tournooi in Nieuw Gui-
nea]. De zondagavond, de avond voor
hun vertrek, waren de vier jongens spe-
ciaal uitgenodigd om deel te nemen aan
het feest ter bekroning van het voet-
baltoumopi, gehouden in dfe "Native
Club" te Lae. Bij de sportevenementen
was de Welfare Officer van Native Af-
fairs de gastheer van de vier jongens.

NHM-ondernemingen in Suriname
In het jaarverslag van de Nederlandse

Handel Maatschappij over 1959 word*
met betrekking tot het bedrijf is Suri-
name gemeld, dat op de suikeronderne-
ming g Marienburg [eigendom van de
NHM] in 1959 70.605 qt kristal verkre-
gen werd tegen 59.766 qt in 1958.

De NHM onderneming Peperpot pro-
duceerde in 1959 859 qt koffie en 855 qt
cacao tegen respectievelijk 66 en 285 qt
in de voorafgaande jaar. De in 1958 ver-
worven onderneming Slootwijk leverd"
in 1959 185 qt koffie, 50 qt cacao en 5084
kratten citrus op.

De nog bescheiden koffieaanplant op
de onderneming Dordrecht is nog niet
in het productieve stadium gekomen.

Een geheimpje in Parijs

Gedurende enkele dagen tegen het
eind van mei van dit jaar werden de
frontpagina's van de Parijse boulevard-
bladen beheerst door foto's van een
slanke, blonde, 22 jarige manicure,
werkzaam in een schoonheidssalon aan
de Champs Elysee.

De oorzaak daarvan was dat dit meis-
je, Uva Dimicelli, de politie had opge-
beld en een inbraak had gerapporteerd
in haar woning in een arbeiderswijk in
een van de buitenwijken van Parijs.
"Mist U iets?" vroeg de politiesergeant
die_de wacht had op het politiebureau,
"Jawel," zei Uva kalm, "mijn juwelen."
"Zo," zei de sergeanlt. "Zijn ze veel
waard?" en hij liet de hoorn bijna uit
zijn handen vallen toen Uva antwoordde
"ongeveer 320.000 [nieuwe] francs."

Binnen tien minuten was een auto vo 1

met politie-experts bij Uva thuis om de
zaak uit te zoeken. Ze leken echter
meer geintresserd in de vraag hoe een
werkend meisje van haar leeftijd aan
zo dure juwelenkwam, dan in de vraag
wie ze van haar weggenomen had.

"Ik ben bang dat ik niet kan zeggen
hoe ik eraan kom," zei Uva somber.
"Dat is een geheim tussen mij en een
beroemd staatshoofd."

Maar toen de politie verder speurde,
daarbij geholpen door een hele meute
schandaal-journalisten, werd Ilva's ge-
heim snel ontrafeld. De juwelen waren
een geschenk. Ze had het mysterieuze
staatshoofd in Parijs ontmoet en later
had ze drie maanden in zijn paleis ge-
logeerd. Maar omdat hij inmiddels ge-
trouwd was, wilde Uva zijn naam niet
noemen. Het was de Sjah van Perziëi



Australische inteiïectueien
pleiten «oor Aziatische

immigranten
Aarzelend, maar toch steeds meer

gaan de Australiërs aandacht beste-
den aan de Noordaustralische, tropische
zone, en het verder gelegen Azië. De ge-
beurtenissen dwingen hen daartoe. Pre-
mier Menzies is van zijn buitenlandse
reis teruggekeerd en heeft toegegeven,
dat hij bekeerd is tot de opvatting dat
men koloniale volken beter te vroeg
hun onafhankelijkheid kan geven dan
te laat, en dat dit ook geldt voor bet
Australische' "imperium" in Nieuw Gui-
nea. En de Labour-oppositieleider Ar-
thur Calwell heeft Australië gewaar-
schuwd dat ook het noorden van Aus-
tralië bevolkt moet worden, wil men
op den duur niet het risico lopen ook
het geïndustrialiseerde zuiden te ver-
liezen. En tenslotte wordt buiten de
partijen om een felle aanval gedaan op
de beginselen van de "Wh-ite-Austra-
lia"-politiek.

Deze laatstgenoemde actie geschiedt
door een vlugschrift van de Immigra-
tion Reform Group, bestaande uit hoog-
leraren en afgestudeerden van de uni-
versiteit te Melbourne. Zij willen het
reeds enigzins omgebogen immigratie-
beleid vis-a-vis Aziaten nog verder wij-
zigen, in overeenstemming met de ver-
mindering van de bestaande vooroor-
delen tegen Aziaten. Azatische studen-
ten zijn welkom en velen voltooien hun
studie in Australië met fondsen van het
Colomboplan. Daarna echter moeten zij
weer weg.

De Reform Group ziet in welke so-
ciaal-economische realiteiten in de 19e
eeuw tot de Blank /Justralië-politiek
hebben geleid, maar vraagt nu een ver-
ruiming. Sterk is zij tegen voortzetting
van een quota-stelsel, dat de Aziaten
gevoelig treft. Zij is voor een experi-
ment van ruime, zij het gecontroleerde
immigratie van Aziaten, gebaseerd op
bestaande werkgelegenheid in Austra-
lië.

Geen der grote politieke partijen is
geneigd zulk een politiek voorlopig te
bepleiten. Maar de publieke opinie is
de laatste tijd voldoende gewijzigd om
te mogen veronderstellen dat men er
met sympathie naar zal luisteren.

[The Guardian]

Trieste reis

ANP. Woensdag is de zestigjarige tuin-
der J.G.B. Braakenhoff met zijn vrouw
vertrokken voor een trieste reis naar
hun stervende zoon in Nieuw Zeeland.
De 27-jarige zoon emigreerde zeven
maanden geleden. ledereen meende dat
hij kerngezond was. In de lente liet hij
zijn verloofde overkomen. Zij trouwden
in juni. Bijna terstond na het huwelijk
deden zich ziekteverschijnselen voor
doch pas een week geleden kregen de
ouders bericht dat hij in het ziekenhuis
was. Gemeld werd dat hij aan leukae-
mie leed en de doktoren hem hadden
opgegeven. Het bericht wekte bij tallo-
zen medelijden op. Koortsachting werd
gepoogd geld bijeen te brengen om de
zieke en zijn vrouw naar Nederland te
zenden, maar toen dit in enkele dagen
vrijwel geregeld was, bleek de toestand
dermate verslechterd te zijn dat de reis
niet meer gemaakt kon worden.
Daarop sloegen particulieren en instel-

lingen de handen ineen.en boekten pas-
sage voor de ouders. Lang niet al het
geld is reeds beschikbaar, want straks
zal ook de schoondochter naar Neder-
land willen terugkeren.

Vergaderuerhod
opgeheven

Het vergaderverbod voor politieke
partijen in Indonesië is tijdelijk opge-
heven in een order, welke vrijdag werd
uitgegeven door de minister van Defen-
sie en Chef staf van het leger, generaal
Nasution. Het verbod werd vorig jaar
december uitgevaardigd. Volgens cor-
respondenten in de Indonesische hoofd-
stad is het verbod tijdelijk opgeheven
om de politieke partijen gelegenheid te
geven zich te beraden over de vorige
week genomen regeringsmaatregel, waar
bij president Soekarno zeggenschap
krijgt over de politieke partijen.

Volgenjs deze maatregel moeten de
politieke partijen die het niet eens zijn
met bepaalde maatregelen van de rege-
ring zich ontbinden, terwijl andere par-
tijen worden verboden indien zij niet
aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Eichmann pas volgend
Jaar voor zijn rechters

Het is niet waarschijnlijk dat het pro-
ces tegen de Duitse oorlogsmisdadiger
Eichimann nog dit jaar zal beginnen.
De voorbereidingen zullen vermoedelijk
pas volgend jaar voorjaar zijn voltooid.
Dit verklaarde een Israëlische politiebe-
ambte gisteravond bij aankomst in Ne-
derland.
Het is de chef van het speciale bureau
dat is opgericht ter voorbereiding 'van
het proces tegen Eichmann. Hij is in Ne-
derland om kennis te nemen van docu-
mentatiemateriaal over de vervolging
van de Joden. Al eerder is hij daartoe in
Engeland en Frankrijk geweest. Vooral
zijn bezoek aan Frankrijk heeft vruch-
ten opgeleverd. In Nederland zal hij zich
in het bijzonder in verbinding stellen
met het bedrijfsinstituut voor vinger-
docuimentatie.

Nieuwtjes uit Nederland
—De melkproducten voeren in Neder-
land al jaren reclame met de slagzin:
met melk meer mans. Nu is er echter
een arts gepromoveerd op een proef-
schrift waarin bij het tegendeel beweert
tot op zekere hoogte althans. Zijn stel-
ling luidt: met teveel melk minder mans
Hij heeft namelijk aangetoond dat in-
dien men de jeugd uitsluitend met melk
voedt de eetlust t.o.v. andere noodzake-
lijke voedingsmiddelen verdwijnt.
Bovendien tekent hij bezwaar aan tegen
het feit dat een zuiver commerciële re-
clame zich een medisch cachet toe-
eigent.
—De Noordbrabantse stichting tot op-
sporing van tuberculose bestond een de-
zer dagen tien jaar. In die periode heeft
de stichting anderhalf miljoen personen
onderzocht. Daarbij kwamen 1200 be-
smettelijke gevallen van tbc aan het
Echt, terwijl 3050 twijfelgevallen wer-
den ontdekt-
—In Zutfen is een wonderlijk soort op-
lichter gearresteerd. Hij maakte er een
gewoonte van zich in een ziekenhuis te
laten opnemen hoewel hij niets man-
keerde. Hij zorgde er voor dat hij voor-
treffelijk werd behandeld en betaalde
geen cent.

Nieuws uitSuriname
In het verslag over 1959 van Linde-

teves-Jacoberg te Amsterdam staat o.m.
dat de dochtermaatschappij in Surina-
me een klein negatief resultaat ople-
verde; de eerste maanden van 1960 to-
nen echter een bemoedigende stijging.
De vestiging in de Nederlandse Antillen
behaalde een bevredigende winst.

Twee Nederlandse houtvesters, die
thans nog in Rijksdienst zijn, zullen
voor drie jaar in Suriname worden ge-
detacheerd. Het zijn ir. Gerritse en
ir. Boerboom.

Binnenkort zal het vliegveld Zanderij
overgaan tot het installeren van een
elektronische landingsapparatuur, waar
door het mogelijk zal worden dat vlieg-
tuigen, ook gedurende het slechtste weer
volledig gecontroleerd zullen klunnen
landen. Deze aanschaffing geschiedt me-
de als gevolg van het ongeluk met het
vliegtuig van de Amerikaanse militai-
re luchttransportdienst op 19 juni. Als
een van de oorzaken voor dit ongeluk
werd de grondmist genoemd, die, in het
bijzonder gedurende het regenseizoen
op Zanderij zou voorkomen, de Ameri-
kanen hebben dan ook voorhands beslo-
ten hun vliegtuigen, gedurende de
nachtelijke uren, niet op Zanderij te
laten landen.

In een interview verklaarde de Su-
rinaamse minister van Onderwijs en
Volkshuisvesting, de heer Morpurge o.
m. dat binnen afzienbare tijd de instel-
ling is te verwachten van een Konink-
rijksraad voor culturele aangelegenhe-
den. Dit gemeenschappelijk orgaan van
Nederland, Suriname en de Antillen zal
tot taak hebben de culDurele betrek-
kingen tussen de drie Rijksdelen te be-
vorderen. Het initiatief tot de instelling
van deze Koninkrijksraad is van die
Rijksdelen in de West uitgegaan. De
Nederlandse regering blijkt echter vol-
komen bereid aan de verwezenlijking
van deze gedachte mede te werken. Op
het ogenblik is men in gezamenlijk
overleg bezig de juiste juridische vorm
voor het gemeenschappelijk orgaan to
zoekeni
In samenwerking met zijn ambtgenoot
van de Nederlandse Antillen, mr. De-
brot, poogt minister Morpurgo zowel de
opleiding als de examens voor de mid-
delbare akten — met name voor enige
talen, wiskunde en pedagogiek ■— in de
West mogelijk te maken. Eveneens voert
minister Morpurgo besprekingen met
zijn Nederlandse ambtgenoot en diens
adviseurs over de mogelijkheid de
rechtsschool in Suriname grotere moge-
lijkheden te geven. Een van de andere
onderwerpen welke minister Morpurgo
bestudeert, is het radio- en televisiebe-
stel. Hij hoopt materieel te verzamelen
om ook in Suriname tot een wettelijke
regeling daarvan te komen.

De Colmar Suriname Olie Maatschap-
pij zal in Coronie en Nickerie sejsmo-
griafisdhe stations insfLchten vopr hjet
onderzoek naar olie in de Surinaamse
bodem.

De Surinaamse minister van Opbouw
dr. ir.' F. Essed, is met de KLM-Aero-
carto een overeenkomst aangegaan'over
de voltooiing van de luchtfotografische
opnamen en kartering van Suriname
en de uitvoering van verdere opdrachten
bij de ontwikkeling van de bosbouw,
mijnbouw en landbouw.



Laastste Nieuws
In Djakarta heeft een uit drie man

bestaand militair tribunaal de Indone-
sische luchtmacht luitenant Daniël Mau-
kar ter dood veroordeeld wegens de be-
schieting van de presidentiële paleizen
en de olie installaties in Tandjong
Priok, in maart van dit jaar. De dood-
straf is bevestigd door de chef staf van
de luchtmacht, luchtmaarschalk Soeria-
darma.

Met de opleiding van het Papoeaba-
taljon op Nederlands Nieuw Guinea zal
1 april van het volgend jaar een begin
worden gemaakt. Commandant van dit
korps wordt deKolonel der Mariniers,
Van Heuven.

Het ANP verneemt verder, dat ds
kosten van de oprichting van het batal-
jon geraamd worden op ruim 12 miljoen
gulden, verdeeld over drie jaar. De
vraag welk departement dit bedrag te
betalen krijgt, vormt nog een punt van
overleg.

-^De verkeersleiding op Schiphol be-
schikt nu over een electronische reken-
machine, die in fracties van seconden
voor elk naderend of vertrekkend vlieg-
tuig vliegschema's uittikt.

Dit is een eerste stap op de weg
naar een volledige automatisering
van de verkeersleiding, iets dat nood-
zakelijk wordt door het toenemend aan-
tal straalvliegtuigen, die ons land in
luttele minuten kunnen overvliegen.
Nederland is het eerste land dat de be-
schikking krijgt over een dergelijk au-
tomatisch systeem.
Volgens de directeur-generaal van de
Rijksluchtvaartdienst, de heer Bakker,
heeft Nederland hierbij zelfs op de
Amerikanen minstens twee jaar voor.

\
Het werk in de haven van Bombay

ligt volkomen stil als gevolg van een
staking van de havenarbeiders. Ze heb-
ben gehoor gegeven aan een oproep van
de door communisten en socialisten ge-
regeerde vakbonden om het werk 24
uur neer te leggen uit sympatie met
het stakende overheidspersoneel.

Behalve in de haven wordt er ia*
Bombay normaal gewerkt, al hebben
zich wel enkele incidenten voorgedaan.
In Calcutta is daarentegen de staking
vrijwel algemeen. Volgens sommige be-
richten zijn er duizenden arrestaties
verricht.

Warenkuis JVII S 1 H
deelt haar Geachte Clientèle mede dat zij - zoals ü bekend zal zijn - gebrek
heeft aan Parkeerruimte.
Seder kort is nl. een parkeerverbod gekomen aan beide zijden van de theore-
tisch doodlopende weg tussen de Havenweg en de Kapitein Sachseweg [tegen-
over onze hoofdingang]. ’Daarentegen mag men wel parkeren tegenover de nieuwe winkelgalerij die nog
slechts in "statu-nascendi" is. De betreffende instantie heeft ons toegezegd dal
zeer binnenkort de wpg tegenover onze hoofdingang zal worden verbreed, waar-
na aan beide kaniten geparkeerd mag worden.

Mocht een en ander onverhoopt langer duren dan U en wij ons hebben voorge-
steld, dan roepen wij bij voorbaat üw clementie in gedachtig aan de spreuk:

«BEZIT UW ZIEL IN LIJDZAAMHEID VERGEET NIET GE IN NIEUW
GUINEA ZIJT"

De resident van Hollandia maakt er
de europese inwoners van Hollandia op
attent dat op dinsdag 19 juli om 20.30
uur over de regionale zender Hollandia
op de 90 meter band, een vraaggesprek
over de instelling van de Nieuw Guiijfea
Raad zal plaats vinden tussen de heer
Cl. Belloni van het Regerings Voorlich-
tingsbureau en de heer A. Vesseur,
hoofdambtenaar van de Dienst van
Binnenlandse Zaken), Hoofd van de af-
deling decentralisatie.

TE KOOP: Blank eiken bankstel, dres-
soir, Silo koelkast 70 ltr. [dual], 2 één-
persoons bedden m/wolvlok matrassen
a f 75,— H. v. Egmond. Van Olden-
borghstr. 704 [bibliotheek] Noordwijk.

1942

IN VERBAND MET ZIEKTEGEVAL
KAN DE RIJDENDE-WINKEL VAN

TOKO HARMS
GEDURENDE 1 WEEK GEEN
DOORGANG VINDEN 1941

FILATELISTEN VERENIGING N.N.G.
Ledenvergadering 19 juli 'savonds 8 uur
in gebouw gouv. secretarie.
Kinderen 20 en 27 juli 'smiddags 4 uur
in Christelijke School.

"ZEEPAARDJE" Hedenavond aanv.
20.30 uur filmvoorstelling Bom Reckles.___ 1939
TE KOOP wegens vertrek Fiat 500
bouwjaar 1960 3000 km gereden en Elec-
trolux 45 liter Hlb 61 na 13.00 uur.

1940

F tfSilmar Line" "1
Ie lias Passagiers-sc&epsn - Ie lias aasmodaffe eorecrsatio (iw.si.a_, bioscoop etc.)
General Agency: NAVCOT Australië Pty.Ltd.——————————————————___——————————————————__________________
Afvaarten van Sydney naar Nederland
tot ultimo januari 1960 (goedkoop seizoen)

t.v. FAIR SKY route via Suez 2 september 1960
t.v. CASTLE FELICE route via Suez 19 september 1960
m.v. FAIRSEA route via Suez 23 oktober 196o!
t.v. FAIRSKY route via Suez 10 november 1960'
t.v. CASTLE FELICE route via Suez II december 1960 j
m.v. FAIRSEA route via Panama 12 januari 1960
t.v. FAIRSKY route via Suez 15 januari 19601

bespreek tijdig bespreek Veilig
Bespreek bij „INTERTOER"

Passagebureau INTERTOER
p/a Boekhandel Gebr. TERLAAK Telefoon 93 en 92

filmprogramma
"REK THEATER"

vertoont heden 18/7 voor het laatst de
film "THE MARAUDER"
met Jeff Richard.
REK prolongeert op veler verzoek de
succes film "HERCULES"
Kom vroegtijdig!
VERWACHT in REK "LIANE"

[2e deel]
1 ORIËNT THEATER
prolongeert heden 18/7 slechts één
avond "BALANTARA"
Morgen 19/7 en woensdag 20/7:

"HELLS FIVE HOURS"
met Stephan Mc. Nally, Colleen Gray en
Vic Morrow. Intense spanning, goed ver-
haal.
Sentani: WIND ON THE EVERGLADES

Gevr. 2 driewielertjes. telf. Ifar 25 Dr.
De Haas 1937
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