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Soekarna stap dichter bijabsolute macht
President Soekarno hleeft bijzonderheden bekend gemaakt over het NATIO-

NALE FRONT waarvan hij de leider is, en van het consultatieve congres van
het volk, dat Indonesies hoogste politieke instituut zal zijn-
Reuter meldt dat de formering van het Nationale Front bedoeld is, om Indone-
sië dichter bij de conceptie van Soekarno's "geleide democratie" te brengen, en
de president dichter bij de absolute macht-

De taak van het Nationale Front is,
om het nationale potentieel wakker te
maken en zich achter de revolutie van
1945 te doen scharen-

tionele, beroeps- en handelsvertegen-
woordigingen hebben 232 leden.

Het Nationale Front en het Congres zijn
samengesteld uit politieke leiders en af-
gevaardigdenvan functionele groepen.
De 61 leden van het Nationale Front
omvat nationalisten, moslims, commu-
nisten, ministers en de chefs der staven.
Het congres heeft 609 leden. Tussen hen
zijn 11 ministers, met inbegrip van de
eerste minister, dr. Djuanda, de minis-
ter van Buitenlandse Zaken, Soeban-
drio, de chefs der staven van Land,
Lucht en Zeemacht, en minister Yamin,
die tevens voorzitter is van het Natio-
nale Planbureau.

De binnen-gewesten v/orden verte-
genwoordigd door 94 leden en de func-

De rechtspraak is slechts vertegenwoor-
digd door enkele regionale rechters-
Het congres moet eens in de vijf jaar
bijeen geroepen worden. President Soe-
karno heeft reeds gezegd dat hij hoopt
dat het congres volgende maand bijeen
zal komen en gaf te kennen dat de eer-
ste taak zou zijn de beoordeling van het
rapport van het Nationale Planbureau
dat prof. Yamin zaterdag aan de Indo-
nesische president heeft aangeboden-

veiligheidsraad opnieuw
bijeengeroepen

Secretaris generaal Hammarskjoeld
van de Verenigde Naties heeft de Vei-
ligheidsraad opnieuw bijeen geroepen
ter bespreking van de jongste moeilijk-
heden in Kongo- Deze stap volgt op de
briefwisseling van gisteren tussen Ham-
marskjoeld en Loemoemba- Deze laatste
heeft Hammarskjoeld namens zijn rege»
ring het vertrouwen opgezegd, onder de
beschuldiging dat hij met de Belgen on-
der één hoedje speelt-
Loemoemba vraagt nu de Veiligheids-
raad onmiddellijk een groep neutrale
waarnemers uit veertien landen naar
Kongo te sturen die prompte en volle-
dige uitvoering van de resoluties van de
raad zou moeten verzekeren.
De premier noemt voor de groep de vol-
gende landen: Marokko, Tunis, Ethio-
pië, Ghana, Guinee, de Vereningde Ara-
bische Republiek, Soedan, Liberia, de
Malifederatie, Libanon, India, Ceylon,
Burma en Afghanistan-

Verder eist Loemoemba, dat het toe-
zicht van alle vliegvelden in handen
wordt gesteld van het Kongolese leger-

Hammarskjoeld wees in zijn ant-
woord alle beschuldigingen van de hand
en deelde Loemoemba mee, dat hij di-
rect naar New Vork zal terugkeren om
de Veiligheidsraad te raadplegen.
De secretaris generaal heeft Leopoldstad
inmiddels verlaten en is nu onderweg
naar de Verenigde Staten.

President Nkrovriah van Ghana is
door premier Tsombe van Katanga uit-
genodigd voor een bezoek aan dit ge-
bied. Radio Ghan die dit heeft omgeroe-
pen voegde eraan toe, dat president
Nkroemah de uitnodiging overweegt.
In zijn uitnodiging zegt premier Tsom-
be, dat de president verkeerd is inge-
licht over Katanga en dat hij zich door
te komen daarvan kan overtuigen-

Tussen de hoofdsteden van de Vere-
nigde Arabische Republiek, Soedan,
Ghana en Guinee is volgens welinge-
lichte kringen in Cairo een druk diplo-
matiek overleg gaande over de moge-
lijkheid om spoedig een conferentie bij-
een te roepen ter bespreking van de
jongste ontwikkelingen in Afrika.
President Nasser zou president Nkroe-
mah van Ghana hebben laten weten
dat hij voorstander is van zon bijeen-
komst en dat hij te allen tijde daar-
voor bereid is naar Accra te komen-

minister Luns in Venetie

De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken mr. Luns is in Venetië
aangekomen voor besprekingen met zijn
Italiaanse ambtgenoot Segni.
Op verzoek van de Italiaanse minister
zullen de beide staatslieden van gedach-
ten wisselen over de politieke ontwik-
kelingen in Europa en de Europese in-
tegratie. Minister Luns heeft voor deze
besprekingen zijn vakantie in Oosten-
rijk onderbroken. Bij zijn aankomst in
Venetië verklaarde hij dat Nederland
en Italië de zelfde opvattingen hebben

over de vorm die de samenwerking van
de Europese landen dient te hebben.
Dat kan niet van alle landen worden ge-
zegd, zo voegde hij eraan toe-
Minister Luns noemde zijn ontmoeting
met Segni van bijzonder belang in het
licht van de recente besprekingen van
de Duitse bondskanselier Adenauer met
president de Gaulle en premier Mac-
Millan en het komende bezoek van de
Italiaanse premier Fanfani aan Parijs.

StaKing bij werkspoor

Vrijwel het hiele bedrijf van Werk-
spoor in Utrecht lag maandag stil als ge-
volg van een staking. Alleen de afdeling
apparatenbouw was nog in bedrijf- Van
de totale bezettingvan ruim 2500 man
werkten er gisteren ongeveer 2000 niet-
De staking is door de grote bonafide
vakverbonden veroordeeld- Directie en
vakbonden en ondernemingsraad zijn al
eninge tijd in besprekingen over de in-
voering van een werkclassificatie-
Hierdoor ontstaan voor gelijke arbeid
toch verschillen in beloning.
De arbeiders nemen daar geen genoegen
mee- De directie van Werkspoor heeft
evenwel laten weten dat aan de eis van
gelijk loon niet kan worden voldaan

Ook eergisteravond werd nog door d«
continue ploegen gestaakt-
Het is nog niet zeker of de staking gis-
teren zou zijn voortgezet.
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Nieuws uit FAKFAK
VOETBALBOND KREEG NIEUW

BESTUUR

Vorige week maandag vergaderden
de vertegenwoordigers van de bij de
Voetbalbond Fak Fak aangesloten voet
balverenigingen in de plaatselijke socië-
teit. Als agendapunten stonden o.a- ver
meldt: 1- de aanstaande kompetitie en
2- verkiezing van een nieuw bestuur-

De bond heeft sedert haar oprichting
in juni 1959 nog geen kompetitie inge-
richt o-a- in verband met het feit dat
het voetbalveld voor een periode van
circa een half jaar afgekeurd was-
Thans is het plan echter om in septem-
ber met de eerste bondskompetitie te
beginnen. Gedacht wordt aan twee
klassen. Ten einde de 21 aangesloten
verenigingen naar juiste sterkte jn de
klassen te kunnen onderbrengen, werd
besloten dat in de maand augustus voor
de verenigingen gelegenheid bestaat om
hun spelsterkte te tonen door middel
van vriendschappelijke wedstrijden on-
derling. Indien e.e.a. volgens plan ver-
loopt, zal medio september de kompe-
titie aanvangen.

In verband met het aanstaande ver-
trek van de heren Temminck en Iken
en het niet-herkiesbaar zijn van de he-
ren Soeparman en Uswanas, diende
praktisch een geheel nieuw bestuur ge-
kozen te worden. Aangezien er uit de
verenigingen geen andere kandidaten
naar voren werden gebracht, werden
de door het oude bestuur naar voren
gebrachte kandidaten allen gekozen-
De heer Posthuma trad als voorzitter
op in plaats van de heer Temminck, de
heer A. Uswanas in de plaats van de
heer Iken als sekretaris. de heer Ch.
Talla bleef penningmeester, terwijl de
heer Manggara als kommissaris in de
plaats trad van de heer Uswanas-

De nieuwe voorzitter dankte de heer
Temminck voor zijn energieke en en-
thousiaste leiding gedurende het afge-
lopen jaar en sprak de hoop uit dat
de bond t-z-t wederom een beroep op
hem zo mogen doen-

RODE KRUIS FANCY-FAIRBRACHT
RUIM f 2000,—OP

De door de plaatselijke afdeling van
het Rode Kruis te FakFak georganiseer-
de fancy fair welke vorige week zater-
dag in het Chinese kongsigebouw werd
gehouden boekte een groot succes. Dank
zij de energieke hulp van de leden van
de Huisvrouwenvereniging Fak Fak en
van enkele manschappen van het Korps
Mariniers en de Kon. Landmacht was
de zaal omgetoverd in een echt kennis-
terrein waarop een tiental stands waren
opgericht.

Vanaf vijf uur in de middag tot laat
in de avond was het gebouw de trek-
pleister van de kota, vooral de jeugd
was goed vertegenwoordigd. De groot-
ste attrakties waren [ongetwijfeld de
werp-, trek en dranktent en het rad-
van-avontuur, doch ook de openbare
verkoping van kledingstukken en etno-
grafica deden het geld voor het goede
doel binnenstromen. Dat er van een
stroom geld sprake was, blijkt wel uit
de bruto opbrengst van de sancy fair:
f 2353,94.

De organisatoren, in het bijzonder de
dames Winia en Mahler, verdienen alle
lof.

Lijndienst Praag-Djakarta
Zondag j-1. is het eerste vliegtuig, een
TU-104 straalpassögiersvliegtluig, ver-
trokken van Praag naar Djakarta-
Hiermede werd een vaste lijnverbin-
ding voor passagiers geopend tussen
Tsjecho-Slowakije en Indonesië- Dit is
de langste luchtlijn van de Tsjechoslo-
waakse luchtvaartmaatschappij en
haar eerste verbinding met het zuide-
lijke halfrond- De vliegtuigen leggen
de afstand van 13.500 km af in 24 uur
met vier tussenlandingen-

Strijd tegen discriminatie
in Amerikaanse kerken

De Amerikaanse negers zetten hun

vreedzame strijd tegen rassenonder-
scheid voort, thans met een campagne
die nu reeds een week lang duurt in de
kerken- Deze „strijd op de knieën"
heeft eergisteren tot enkele incidenten
in verscheidene kerken van Atlanta en
Montgomery, de hoofdsteden van de
zuidelijke staten Georgia en Alabama,
geleid. Een dertig negerstudenten die
in vier protestantse kerken tussen de
blanken geknield lagen, werden door de
kosters weggeleid. De studenten kniel-
den toen bij de kerkdeuren neer en
woonden zo verder de dienst bij-
Vorige week zijn 25 van deze studenten
in zes z.g. blanken kerken toegelaten,
waar zij evenwel plaats moesten nemen
in een voor gekleurde,bezoekers gere-
serveerde ruimte. De nieuwe actie gaat
uit van een comité bestaande uit zwarte
en blanke studenten. Er zijn geen arre-
staties verricht.

VOOR DE BALIE
vacantie in Nederland

De nijvere agrariër stond enigzins on
wennig in het verdachtenbankje. Hij
hed gehandeld in strijd met de VV-
brochure, die naast het landschapsschoon
ook de gemoedelijke gastvrijheid van
de inboorlingen aanprijst. Hij had "stad
se ellendelihg" gezegd tegen een gezel-
schap dat zijn akkers betrad.

De aanvoerder van het gezelschap had
zich deze woorden aangetrokken. Hij
was in zijn korte broekje naar de wacht
meester gegaan om aangifte te doen
van de belediging- Thans had de aan-
voerder zijn zondags pak aan om voor
de rechter te getuigen van het leed,
dat in zijn hart was opgeweld toen de
landbouwer de lelijke woorden zei.

De boer vertelde dat hij het gezel-
schap al urenlang op de korrel had-
Sinds de ruilverkaveling kon hij bijna
zijn gehele bedrijf overzien- Het had
hem leed gedaan hoe zij als stadse co-
lorado-kevers door zijn aardappelland
marcheerden, maar hij had niets ge-
zegd- Vervolgens waren zij het wei-
land binnengedrongen. .

Daar haalde de aanvoerder een rode
lap te voorschijn en demonstreerde zijn
begeleiders een spelletje stierengevecht.
Hij sprong in het rond als een dolle-
man, zodat zijn broekje zich steeds
meer spande- Met de rode lap zwaaide
hij naar de koeien, die hem vol ont-
zetting aanstaarden, niet begrijpend dat
een menselijk wezen zich zo raar kan
aanstellen. Vervolgens was hij met een
tak naar de koeien gaan prikken, die
op hun beurt met de staart omhoog weg
vluchten-
boer in een auto?" informeerden zij be-

langstellend. Waarop pa inviel: "Als U
Tijdens het koffiedrinken zei de boer

tegen zijn vrouw, dat hij alle vakantie-
gangers zoveel regen toewenste dat zij
naar de stad terugkeerden. "Doe die
mensen dan weg", zei zij. Maar zoiets
doet men niet gemakkelijk, temeer om-
dat de afstanden zo groot zijn. Zon ge-
zelschap ziet een dreigende agrariër al
van verre aankomen. Het kan zich zon-
der moeite tijdig uit de voeten maken.

Terwijl de boer zijn koffiekopje on-
dersteboven op het schoteltje zette, zag
hij door het keukenraam dat de ste-
delingen nu een aanval deden op zijn
roggeland. Enkele staken zich koren-
bloemen in de haren, anderen liepen de
rogge in om klaprozen te plukken. „Dat
kost geld man," zei de vrouw verwij-
tend. Waarop de landbouwer naar bui-
ten draafde, in zijn auto sprong en naar
het roggeland reed.

"ledere stap die U daar doet kost
mij geld" had hij gezegd- "Ons ook",
antwoordde de aanvoerder jolig- Want
de vakantie is nu ook weer niet zo over
dreven goedkoop- Nu begon het jeug-
dige deel van het gezelschap zich in
het gesprek te mengen. "Wat doet een

Ingezonden:
Een uitstekende gedachte om bij het

Ministerie vtn Binnenlandse Zaken in
Den Haag iemand te belasten met de
voorlichting over Nederlands Nieuw
Guinea in Nederland- Wellicht zou het
misschien in overweging genomen kun-
nen worden deze persoon als onderdeel
van zijn taak te geven het voorlichten
van mensen die van plan zijn naar Ne-
derlands Nieuw Guinea te gaan in gou-
vernementsdienst. Zoals bekend laat de-
ze voorlichting zeer te wensen over. De
weinigen die zich de laatste tijd nog
hebben laten strikken voelen zich bij
aankomst in dit land vaak teleurgesteld
en is sommige gevallen zelfs opgelicht.
Aldra bemerkt men dat de prijzen in
Nieuw Guinea veel hoger liggen dan
men in Nederland heeft voorgelicht.
Waarom wordt ook niet in Nederland
verteld indien men Hollandia als stand-
plaats krijgt dat men het in deze stad
niet zonder eigen gemotoriseerd vervoer
kan stellen- Zodra men arriveert wordt
men op hoge kosten gejaagd door de
aanschaf van een auto of motor die tot
overmaat van ramp nog zeer hoog in
prijs liggen.
Voor de meesten betekent düt een lang-
durige afbetaling tegen een hoge rente
percentage, terwijl het vrijwel zeker ii
dat door de snelle politieke ontwikke-
ling van dit land men spoedig zn voer-
tuig geheel kan afschrijven.
De hoog-oonjunctuur in Nederland
schijnt nog niet te zijn doorgedrongen-
Integendeel loonronden zijn in Nieuw-
Guinea totaal onbekend, terwijl blijkt
dat de duurtetoeslag slechts een druppel
op een gloeiende plaat vormt-
De verhouding in dit opzicht ten opzich-
te van het moederland wordt steeds
schever. Is het da.n te verwonderen dat
zovelen er langzamerhand genoeg van
krijgen en iedere gelegenheid aangrijpen
cm het land te verlaten.
Wil Nederland nog een goede staf in
Nieuw Guinea behouden om de prachti-
ge tot uitvoering te brengen dc»n zal de
regering zeer snel iets moeten doen om
deze mensen te behouden.

A-
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Toen het geweer de pijlen boog verving
Toen de vorige eeuw hier op Nieuw

Guinea geweren werden ingevoerd, be-
tekende dat niet meer of minder dan een
revolutie.
Eeuwen daarvoor had een dergelijke
revolutie de gemoederen geschokt, dat
was toen het ijzer werd ingevoerd.
Twee pienterlingen van Biak waren op
hun rooftochten in de omgeving van Ge-
be terecht gekomen en daar zagen ze
iets heel merkwaardigs: men wierp daar
iets in het vuur wat niet verbrandde, het
nam de hitte aan, vonken spatten er uit
als je er op sloeg en van verbazing be-
ten ze zich haast de vingers stuk. Ze
wisten de Gebe mensen, over te halen
hen de kunst van het smeden te leren en
Fakoko en Pasrefi, de beide helden, ble-
ken goede leerlingen te zijn, Wanneer ze
een cursus in acculturatie hadden ge-
volgd zouden ze het er niet beter afge-
bracht hebben: ze pasten zich namelijk
direct aan bij het bestaande d.w.z. in
plaats van de bekende speer en pijlpun-
ten van aangepunte en in het vuur ge-
harde bamboe gingen ze daar nu ijzeren
punten voor in de plaats zetten. Het
succes was boven hun eigen verwach-
ting. Daar het helden waren spanden ze
de heldenboog, die alleen door mannen
met enorme spierenbundels gespannen
konden worden. Fakoki nam de proef,
en ziedaar hij schoot van een flinke af-
stand door een plank heen. Hier zat
perspectief in.

Ze stelden zich verdekt op in de om-
geving van Wardo, 'Zuid Biak en toen
hun traditionele vijanden passeerden,
zwollen de machtige spieren van Pas-
refi, die nu eens wilde laten zien wat
hij kon. Hij deed een forsche greep, een
machtige haal en . . . daar ging de pijl
met de ijzeren punt: hij doorboorde de
passerende prauw. Deze spleet, het volk
sprong overboord, waarna ze een ge-
makkelijke prooi werden van de beide
helden.

Eeuwen daarna de geweren: de don-
derbamboe's. Verpletterend was de in-
druk, held of geen^held, je hoefde maar
aan een klein uitsteeksel zo groot als
een pink van een kinderhandje te trek-
ken en daar had je het. Er was man-
nenmoed voor nodig om het ding vast te
houden. Maar dan? Wat een resultaat.
Je zag niets, maar als je maar ergens
naar wees met die ijzeren bamboe was
het raak. Later ontdekten ze dat je er
ook kleine kiezelsteentjes in de hulzen
kon stoppen en met zon hoestbui van
steentjes sloeg je een gat in een vlucht
duiven; om van te smullen.

Nu geviel het dat"zendeling Woelders
een evangelist uit Sangir had gekregen
die daar was aangespoeld met een
prauw. Hij bleef een tiental jaren en
als vertrouwde van Woelders mocht hij
ook met diens geweer af en toe op jacht.
Een van de huisjongens zou de eerste
keer meegaan om het geschoten wild
op te halen en de bomen te tonen waar
iets te schieten viel.
De bomen waren hoog. de vogels klein,
schot op schot donderde de echo's door
de valleien van het Arfakgebergte, maar
de weitas bleef leeg. Zuchtend zette Pa-
lawey zich ten slotte onder een boom,
zwoegend legden ze de weg naar huis
af. Nu is het slecht thuiskomen zonder
vangst. Dat besefte niet alleen onze
vriend Palawey, maar ook de wildra-
per- De Evangelist wilde net een mooi
verhaal ophangen over de oorzaak van
het mislukken van al die schoten, toen

zijn Arfakse vriend het woord nam:
Toean, zei deze, de Meester kan heel
goed schieten, maar ja, de vogels wilden
niet vallen, daar zit het cm in". Woel-
ders moest wel even glimlachen, maar
een paar dagen later lachte niemand
meer.
Toen bleek namelijk hoe formidabel het
schot van Meester Palawey wel was ge-
weest.

Drie dagreizen het binnenland in was
er iemand gestorven. Het betrokken
adathoofd stond nu op het erf van zen-
deling Woelders en eiste met stemver-
heffing betaling van de dode.

"Betaling?", jazeker. De Sangirese
meester was immers enkele dagen ge-
leden het bos in geweest om te jagen.
Volgens ooggetuigen was er geen vogel
gevallen, maar de meester had wel de-
gelijk raak geschoten. Niet voor niets
was die man gestorven.

Toen Woelders probeerde uit te leggen
dat zulks totaal onmogelijk was, want
dat een geweer toch onmogelijk een af-
stand van drie dagen lopen kon beschie-
ten, was de beurt aan het hooft om ver-
baasd te zijn.

Wat, zon afstand niet: Maar waar
blijven de kogels dan? Heeft U die ooit
terug kunnen vinden?

Nee, dat bad zendeling Woelders niet.
Welnu dan was toch het bewijs geleverd
en het was daarom maar het beste de
adatboete te betalen.

Tegen een dergelijke logica viel niet
te redeneren, betalen zou weliswaar de
wrekers van het erf houden, maar zou
tevens een precedent scheppen waarvan
het einde niet te overzien was.

Meester Palawey's eer was gered, hij
was een scherpschutter, dat was wel
duidelijk, maar de gronden_waarop deze
eer berusten waren ook hem te bar.
Hij zal zich wel tien keer bedacht heb-
ben voor hij er weer op uittrok met een
geweer.

F.C.K.

##Nieuws uit de Ned. Antillen

Bij de Tweede Kamer is ingediend een
wetsontwerp, houdende machtiging tot
deelnemen in de financiering van het
door de Nederlandse Antillen vastge-
stelde driejarenplan voor de ontwikke-
ling van Bonaire en de Bovenwindse
eilanden. De voorgestelde machtiging
betreft een bijdrage van ten hoogste
zestien miljoen gulden [Ned. Crt-]- In
een aan de Nederlandse regering over
gelegde nota - zo blijkt uit de Memo-
rie van Toelichting - heeft de regering
van. de Nederlandse Antillen de finan-
ciële en economische positie van het
land in het kort uiteengezet. Daarin
wordt de nadruk gelegd op de urgentie
van de verbreding van de economische
basis en verhoging van de welvaart van
het land en van de eilandengebieden
mede in verband met de voortgaande
automatisering bij de oliebedrijven op
Aruba en Curacao en het daarmede ge-
paard gaande ontslag van arbeidskrach-
ten- De regering van het land ziet zich
geplaatst voor de dubbele taak om een
oplossing te zoeken voor het probleem
van de structurele werkloosheid en om
aan de snelgroeiende beroeps-bevol-
king passende werkgelegenheid te ver-
schaffen.

De officiële opening van de Televisie

studio op Curacao op 31-7-'6O geschied-
de door minister president E. Jonck-
heer, die een ieder opwekte mee te wer-
ken om de televisie te maken tot een
middel ter culturele ontwikkeling van
het eigen Antilliaanse patroon.
Vanavond, aldus minister Jonckheer, is
een belangrijke bijdrage geleverd tot
het goede begrip van de eigen culture-
le waarde. Tot de genodigden bij de
opening behoorden talrijke lokale au-
toriteiten. Uit Suriname was de voor-
zitter van de Surinaamse Staten, dhr.
Kraag, voor deze gelegenheid naar Cu-
racao gereisd. De ontvangst op Cura-
cao en Bonaire levert geen moeilijkhe-
den op, op Aruba is het echter moei-
lijk - althans voor een deel van de toe-
stelibezitters - kanaal 8 goed op het
scherm te krijgen- Er bestaan dan ook
plannen om in de toekomst Aruba een
eigen televisiestation te geven- Voorlo-
pig echter zal Telecuracao zijn bestaans
recht nog moeten bewijzen- Gezien o-a-
-krantencommentaren wordt er in som-
mige kringen aan getwijfeld, of men
daarin zal slagen-

In verband met de aanwas van de
bevolking, welke door de Nederlands-
Antilliaanse regering op plm. 4%
's jaars wordt berekend, zullen de uit-
gaven voor onderwijs, politie en sociale
voorzieningen in de komende jaren een
sterke stijging ondergaan. Verder wordt
op het budget van het land nog een ex-
tra last gelegd doordat moet worden
voorzien in de jaarlijkse terugkerende
tekorten op de begroting van de Bo-
venwindse Eilanden en Bonaire, welke
in de periode 1956 tot en met 1959 vol-
gens de goedgekeurde begrotingen van
het land gemiddeld ruim NAf 2.000.000
's jaars hebben bedragen. Teneinde de
economische ontwikkeling van deze
noodlijdende eilanden te bevorderen,
heeft de regering van de Nederlandse
Antillen nu een driejarenplan aan de
Nederlandse regering voorgelegd.

De plannen voor een muziekschool op
Curocao zijn nu zover uitgewerkt dat
met zekerheid kan worden gezegd, dat
in september deze school kan worden
geopend- Naast enkele muziekliefheb-
bers, zijn het vooral de leden van de
Rotary of Curacao geweest die het mo-
gelijk hebben gemaakt dat er een Stich
ting Curacaose Muziekschool kon ont-
staan. De heer H. te Starke, die in In-
donesië op het gebied vl.ei het muziek-
onderwijs zijn sporen verdiende, zal de
directie voeren, hetgeen mogelijk is ge-
maakt door de Sticusa.
Het streven is om aan mensen, die niet
in staat zijn door middel van prive-
lessen een instrument grondig te leren
bespelen, op de nieuwe school daartoe
de kans te geven. Dit betekent niet dat
de school typisch een volksmuziekschool
wordt doch wel, dat het streven er op
gericht zal zijn, het nut van goed mu-
ziekonderricht zo algemeen mogelijk te
propageren en er zo veel mogelijk men-
sen, vooral jonge mensen, van te laten
profiteren.

Het Aruba Caribbean Hotel bestaat
binnenkort een jaar- Tijdens een ge-
sprek met de pers op Aruba heeft de
president van Caribbean Condado, de
maatschappij welke het hotel exploi-
teert, Morris de Woskin, verklaard dat
de exploitatie zozeer een succes is ge-
worden, dat besloten is tot uitbreiding
met 80 kamers over te gaan, welke uit-
breiding in 1962 gereed moet zijn.



een auto kunt betalen kunt U ook wel
betalen dat wij door de rogge lopen-
Vooruit maar jongens, ga maar door met
plukken!" De jeugd stortte zich in het
graan- "Meneer", zei de boer zeer ten
onrechte, want een heer was dit niet,
"U moet Uw mensen direct terugroepen.
Die auto heb ik niet voor mijn plezier,
maar omdat hij tijd en geld spaart op
mijn bedrijf- Ik kan dus niet betalen
dat U door mijn rogge loopt, en dat wil
ik niet betalen ook."

"Ga jij nou maar aan je werk," riep
de aanvoerder. De getergde landbouwer
riep de beledigende woorden terug. Er
zou nog meer zijn geroepen als de
knecht er njet was langs gekomen met
de tractor. Hij dreef het gezelschap op
eigen initiatief naar de openbare weg
terug, onderweg roepend dat hij allen
tot pap zou rijden als ze niet hard lie-
pen.

"Een gulden boete is méér dan vol-
doende. "U mag nu eenmaal niet schel-
den"- "Dank U wel meneer", zei de ver-
dachte.

Maar de stadse vakantieganger was
nog niet jarig- De rechter heeft alles
over hem uitgestort wat bij
tic berisping heet- Ik denk dat de VVV
hem met geen duizend brochures meer
als gast kan terugwinnen-

Laatste Nieuws
Aartsbisschop Makarios is gisteren ge-

ïnstalleerd als de eerste president van
de nieuwe republiek Cyprus en Kucuk
als vice-perident- Kort tevoren had sir
Hugh Foot, de laatste gouverneur van
Cyprus het eiland verlaten op een
Brits marinevaartuig.
Het eiland heeft 82 jaar onder Brits be-
heer gestaan- Ter vervanging van de
Britse strijdkrachten op het eiland zijn
contingenten Turkse en Griekse- militai-
ren gekomen. Wel blijven er naar schat-
ting 17.000 Britse militairen op het ei-
land, maar die zijn er alleen om de mi-
litaire bases te bezetten volgens de be-
palingen van de overdrachtsvoorwaar-
den.

President Soekarno heeft gisteren in
Djakarta het nieuw-banoemde parle-
ment geopend. Het parlement is in de
plaats gekomen van de in maart ont-
bonden gekozen volksvertegenwoordi-
ging. In een toespraak zei president Soe-
karno dat Indonesië is afgestapt van liet
politieke en economische liberalisme
omdat dit fascisme in de hand werkt.
De president ontkende dat de democra-
tie in Indonesië heeft gefaald. V"
zal hij zijn jaarlijkse rede uitspreken
ter gelegenheid van de vijftiende ver-
jaardag van de onafhankelijkheidsver-
klaring.

NIEUWS UIT SURINAME

De commandant troepenmacht van
Suriname, kolonel T- Beets, is na een
verblijf van ruim 2 weken in Nederland,
weer naar Paramaribo teruggekeerd-
Voor zijn vertrek sprak de kolonel op
Schiphol tegenover een verslaggever van
het ANP een recent bericht uit Para-
maribo tegen, volgens hetwelk Suri-
naamse en Nederlandse autoriteiten o-
ver eenstemming zouden hebben bereikt
over de opleiding van Surinaamse jon-
gens tot militair-
Hij zeide, dat de besprekingen nog
steeds aan de gang zijn, en wel op het
hoogste niveau-
Op 19 juli j.l. is de kolonel aanwezig ge-
weest bij een bespreking over dit onder-
werp tussen de chef van de Generale
Staf, luitenant generaal G.J. Le Fevre
de Montigny en de gevolmachtigde mi-
nister van Suriname in ons land, mr. dr.
R.H. Pos.
De besprekingen werden bovendien bij-
gewoond door enkele autoriteiten van
het departement van Defensie.
De Reis van kolonel Beets naar Neder-
land gold een normaal jaarlijks routine-
bezoek- Met de chef van de Generale
Staf besprak hij diverse militaire onder-
werpen betreffende Suriname.

BOEKHANDEL "GEBR. TERLAAK'
Solitair,
Shooting Jets,
Brandweer auto's,
Race auto's,
Pijl & Boog-sets,
Jr. Tuin sets,
Telefoontjes,
Planten-potjes in div. kleuren en ma-
ten.

HAAST U ! ! ! !
DE VOORRAAD IS BEPERKT

TÏTkOOP:
1 Exa kb- reflex lens 2-9/50 plus telelens
4-5/100, tussenringen, bel- meter, statief-
-1 Opematus II vergr-app- 6x6 - kb-
autom. scHerpstelling, plus vergr. raam,
3 plasticbakken, ontw. tangen, 2 maat-
bekers, kb. ontw. doos.
1 Eur.herencostuum grijs maat 46;
1 eenpers- staalb. bed mVbultzak, 2 stud.
lampen, 1 fan, 1 Slazenger tennisr.,
woordenboeken, tekenstudicboeken, 1
speaker 8"- D- Vodegel, Polimac 11,
Hollandia- 2153

Bij inschrijving te koop aangeboden:
6 lands autobussen, zich bevindende op
het terrein van de G.A.D., alwaar ge-
noemde voertuigen zijn te bezichtigen
op vrijdag 19 augustus a.s. van 10.00 —
12.00 en van 17.00 tot 18.00 uur.

De inschrijving is opengesteld van 19
augustus tot 26 augustus a.s-

Voor voorwaarden de verkoop betref-
fende wordt verwezen naar de op het
Kantoor der C-B-L-, Oranjelaan, ge-
plaatste bekendmaking-

ADMINISTRATIEF PERSONEEL
GEVRAAGD-

Tevens zoeken wij voor ons kan-
toor te Biak een

BOEKHOUDER/KASSIER-

Sollicitaties, liefst persoonlijk, bij de
NIGIMIJ NV-

(fZMhtift*
Te koop: 1 motorfiets N-S-U- MAK- Pri-
ma conditie. Redelijke prijs- Tel 349 na
13.00 uur. 2156
"De-Wigwam-keuken" is ingaande he-
den iedere -woensdag gesloten. 2157
s.a.v. "Hercules" vertoont heden de film
"Take the hight ground" met Richard
Widmark. Leden/Donateurs f 1,50 p.p.

2159

ZIGO. Donderdag 18 aug. Algemene
Ledenvergadering- Aanvang 19-30 uur-
Voornaamste agendapunt "Bestuurs ver-
kiezing". Alle leden worden verwacht.

2154

TENNIS-VERENIGING "HOLLANDIA"
LEDENVERGADERING op 18 augustus
a.s. te 20.30 uur in het H.B.S. clubge-
bouw.

ZIGO Hedenavond filmvoorstelling:
"Men of the Fighting Lady". Aanvang
20.00 uur. Uitsluitend voor leden. 2158

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden Woensdag 17/8 inplaats
van "Bigger than life" de super sensatie
film "K R ON O S" in Regalscope-
Een ruimtevaart monster daalt op de
aarde neer. Dit ruimtevaart monster
dreigt mannen, vrouwen en kinderen te
vernietigen. Geen A— of H bommen kan
dit monster tegen houden. Alleen een
beetje menselijk vernuft die hem ten-
slotte tot staan heeft gebracht.
Heden 17/B'en Donderdag 18/8 in REK.
BINNENKORT de film "DE SLAVIN-
NEN VAN CARTAGHO"
REK Hollandia Binnen vertoont heden
17/8 de film "SUBMARINE SEAHAWK"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 17/8 voor het laatst
"JOE BUTTERFLY"

met Audie Murphy, George Nader en
Keiko Shima. Avonturen van Ameri-
kaanse strijdkrachten in Japan.

In cinemascope en kleuren.
Haven morgen 18/8: "THE GAMMA
PEOPLE" met Paul Douglas. The most
shocking thrill-story of the year-
Holl. Binnen morgen 18/8: "JOE BUT-
TERFLY" met Audie Murphy-
Sentani morgen 18/8: "FORT DOBBS"
met Clint Walker.

BOEKENLIEFHEBBERS ! !
Wij ontvingen een prachtige collectie
SALAMANDERS [ook pockets]

Meulenaar p/a Rest. "Havenzicht" Havenweg- 2151

Vervolg van pag- 2-
KOMT NU KAMPEREN BIJ

„MOORILIQHT BAY"
WIJ VERHUREN TENTEN 2115
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