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Vandaag overig in Laos lussen delegaties
van reyering en rattenen

De Laotische regering heeft de rebel-
lenleiders van d^ Patet Lao uitgenodigd

tot een conferentie die vanüi.ag Izou
moeten plaats vinden.
De Laotische minister van defensie, ge-
neraal Phoumi Nousavang zei, da. le-
geroffioiejiJmi vandaag een iPatet Lao
delegatie hopen te ontmoeten om een
bijeenkomst te arrangeren en een for-
mele wapenstilstand af te kondigen

voor geheel Laos.
(Hierdoor zou de internationale com-

missie van toezicht op Laos nog dit
weekeinde in dat land kunnen arrive-
ren. Deze commissie, die bestaat uit
India. Canada en Polen, is nu nog in
New Delhi.
In Vientiane gaven Laotische ministers
uiting aan hun voldoening dat een fei-
telijk staakt het vuren in praktisch
geheel Laos was bereikt.

Ook de Britse regering verklaarde zich
tevreden met de ontwikkeling. Een
woordvoerder van het Britse ministe-
rie van Buitenlandse Zaken zei echter,
dat Engeland hoopte dat er nu bij de
komende bestandsbesprekingen geen po
litieke voorwaarde^ gesteld zouden
worden waardoor het niet mogelijk
zou zijn om praktische resultaten te
bereiken
Inmiddels is de Laotische regering uit
Vientiane naar Luang Prabang, de an-
dere hoofdstad van Laos vertrokken,
voor overleg met de koning van Laos.
Waarschijnlijk zal het overleg gaan
over de vraag of het huidige militaire
bestand omgezet mag worden in een
definitieve polUtoke overeenkomst.

Menzies: geen autochtonen
beschikbaar voor UNO-voorlichting

De Australische premier Menzies
heeft in tiet parlement een toelichting

gegven op het besluit van Australië om
zich in de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties van stemming te
onthouden toen er een resolutie over
het beheerschapsgebied New Guinea
(h(_t noörde. ijk deel van Australisch
Nieuw Guinea) werd behandeld. In de-
ze resolutie werd het voorstel gedaan
om in het betreffende gebied UNO-
vooriichtingscentra te stichten. De re-
solutie werd ingediend door Burma, en
werd aanvaard met 70 stemmen voor,
geen tegen en 8 onthoudingen. Menzies
verklaarde dat de Australische rege-
ring het eens was met het doel van de
resolutie, nl. een doeltreffende voor-
lichting in de beheerschapsgebieden
over de Verenigde Naties, maar hij be-
twijfelde of de instelling van deze in-
formatie-eentra in Ne-w Guinea op dit
moment wel gerechtvaardig was.
De regering was van mening, dat de
geschoolde autochtonen die nodig zou-
den zijn om de centra te beheren, daar-
door onttrokken zouden worden aan
dringender werkzaamheden, zoals on-
derwijs, gezondheidszorg en economi-
sche ontwikkeling.

Amerikaanse hulp voor
Zuid Vietnam verdubbeld

De Verenigde Staten hebben hun mi-
litaire hulp aan Zuid Vietnam op dras-
tische wij* verhoogd. ''Zoals bekend
heeft de pro-westerse regering van dat
land te kampen met een wijd verbrei-
de communistische guerillabeweging.
Woordvoerders in Washington ver-
klaarden dat president Kennedy; nö
herhaald overleg miet 'zijn advïsjeurs
over de toestand in het betreffende ge-
bied, bealdten heeft om die militaire
hulp aan Zuid Vietnam te verdubbe-
len. De extra hulp wordt officieel ge-
schat op ongeveer 40 miljoen dollar
per jaar.
Het grootste deel zal besteed worden
aan de aankoop van verkenningsvlieg-
tuigen, riv^erb^en en andere trans-
portmiddelen teneinde de mobiliteit
van de regeringstroepen op te voeren.

DISCONTO-VERHOGING IN
ZUID AFRIKA

In Zuid Afrika is het bankdisconto
(met een half glercent) verhtoofgd tot
5 procent. Deze verhoging is bedoeld
om de kapitaalvlucht uit Zuid Afrika
tegen te gaan, die tot gevolg heeft, dat
de goudreserves van het land ernstig
zijn verminderd.

Rebellen-acties in
Indonesië

Het Indonesische leger heeft bekend
gemaakt dat vijftien personen werden
gedood, toen troepen van de Darul Is-
lam ten Zuid Oosten van Bandoeng, op
West Java een zevental dorpen over-
vielen. Tevens werd bekend gemaakt
dajt dertien rebe_lgn veerden gedood
toen eenheden van leger en luchtmacht
een rebellenschuilplaats aanvielen on-
geveer 200 Km. ten Noorden van Ma.
kassar in Zuid Celebes.
Een leger-woordvoerder verklaarde datongeveer 600 Darul Islam rebellen zich
aan het leger hadden overgegeven.

Engeland - In het Lagerhuis in Enge-
land is een geweldige opwinding ont-
staan over het feit dat de nieuwe di-
recteur van de Britse Spoorwegen een
jaarsalaris zal verdienen van f 240.000.-,
terwijl b.v. de minister-salarissen niet
meer dan f 50.000.- bedragen (van de
Britse premier MacMillan f 100.000.-).
Reden van dit enorme salaris is, dat de
nieuwj» spoorwagen-directeur in zijn
voorgaande particuliere functie van di-
recteur van de ICI ook f 240.000,— ver
diende. Door de progressieve belasting-
en krijgt de functionaris echter niet
meer dan f 65.000.- per jaar in handen.
Voor mensen die f 100.000.. verdienen
blijft na belastingaftrek slechts
f 47.000.- over.
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Salarisverhoging alleen van toepassing
on „ingepasten”

Geen loonsverhoging voor losse werknemers
Dezer dagen hoorden w,e iemand het

verwijt tóten, dat de uitbetaling van
de rapelïen (de vijf procent salarisver-
hoging over de afgelopen twaalf maan
den) alleen maar aan Europeanen heeft
plaats gevonden. De autochtonen zou
men voorlopig hebben overgeslagen.
Bij informatie onzerzjids bleek dit niet
waar te zijn. Alle ambtenaren dié zijn
ingepast in de BLNG, van welke land-
aard zij ook mogen zijn hebben hun
rappel ontvangen. Van rassendiscrimi-
natie is hier geen sprake.

Wel is er een categorie ambtenaren
inderdaad merendeels autochtonen, die
nog een maand op de uitbetaling van
het rappel moet wachten. Dit zijn die
ambtenaren (wederom van welke land
aard ook) die zijn "ingepast" volgens
't Maand en Dagloners Regl. (MDR). Zij
krijgen hun rappel pas volgende maand
en dan niet over twaalf maanden, zo-
als de 3LNG_ambtenaren, maar omdat
er inmiddels weer een maand verlopen
is, over dertien maanden
Het bleek bij de gegeven personeels-
voorziening niet mogelijk om ook hun
reeds per ultimo april de rappel be-
dragen uit te betalen.
LOSSE WERKNEMERS

Dan is er tenslotte een groep werk-
nemers van het Gouvernement, die en-
kele duizenden personen omvat, die in
het geheel geen loons- of salarisver-
hoging kreeg en dus ook geen rappel
ontvangen: dat zijn de losse arbeids-
krachten. Zij vallen buiten de salaris-
verhoging, omdat deze alleen van toe-
passing is op ambtenaren, en een amb-
tenaar is hij of zij, die een dienstver-
band heeft met het Gouvernement,
overeenkomstig hetzij de BLNG, hetzij
het MDR. ,
Het spreekt vanzelf, dat deze werkne-
mers van het Gouvernement aan het
eind van de afgelopen maand wel even
teleurgesteld waren toen zij sommige
van hun collega's met vijf procent
meer loon naar huis zagen gaan. Er
werd hier en daar druk over deze kwes
tic gediscussieerd.

Radioprogramma
VRIJDAG 5 MEI 1961 (49,42 m)
BEVRIJDINGSDAG

20.00 uur Klok, programmaoverzicht,
nieuws, weersverwachting, 20.2)1 uUr
Nationaal programma ter herinnering
aan de bevrijding, 22.00 uur Muzikale
wereldkaart (Petabumi musikaal) 22.30
uur Nat Conella e.z. orkest, 22.40 uur
Jan Corduwener e.z. orkest 22.50 uur
Nieuws in het kort, 23.00 uur Sluiting.
ZATERDAG 6 MEI 1961 (30,8 m)
12.30 uur Programma overzicht, 12.33
uur Cocktail a la Rong, 13.00 uur
Nieuws, 13.10 uur Promenadeorkest olv
Benedict Silberman, 13.45 uur Helmut
Zacharias e.z. strijkers, 14.05 uur Syd-
ney Bechet e.z. orkest, 14.30 uur Slui-
t*n"g.

Er is een aantal losse werknemers van
het Gouvernement, die ondanks het
feit dat ze "los" zijn, toch al langdurig
in dienst zijn bij dezelfde instantie, en
zich alleen (om welke reden dan ook)
nog niet hebben laten "inpassen". Er
zijn echter ook vele werknemers on-
der hen die iedere keer niet langer
dan enkele dagen of enkele weken bij
het Gouvernement in dienst blijven en
dan weer van baas veranderen. Het me
rendeel van deze groep is werkzaam
als chauffeur, oppas, of als ongeschoold
arbeider bij de RWD in de diverse
plaatsen van Nieuw Guinea.
WAAROM ZIJ NIET?

Allicht vreagt men zich af, waarom
deze groep werknemers van het Gou-
vernement niet deelt in de vijf pro-
cent salarisverhoging.

In officiële kringen te Hollandia ver-
namen wij dienaangaande het volgen-
de:

Indien het Gouvernement er toe
zcu overgaan, om ook losse werkne-
mers meer loon uit te betalen (werkne-
mers die nu eens bij het Gouvernement
en dan weer bij een particuliere baas
werkzaam kunnen zijn) dan zou dit
neerkomen op een algemene loonron-
de, waaraan dan ook de particuliere
bedrijven niet zouden kunnen ontko-
men.
In Gouvernementskringen is men van
mening dat een dergelijke loonronde
in de huidige omstandigheden niet
noodzakelijk en ook niet gewenst is.
Er wordt daarbij verwezen naar het
feit, dat vele van deze losse werkne-
mers nu reeds een inkomen hebben,
dat aan de hoge kant is vergeleken
met dat van iemand die zich heeft la-
ten inpassen volgens het MDR. Een sa-
laris van f 8,50 per dag voor een chauf-
feur heeft (in vergelijking tot dat wat
een klerk verdient) niet verhoogd te
werden, zo is de redenering.
Vele losse werknemers die in de ge-
legenheid waren om zich te laten in-
passen, hebben dit in het verleden con-
sequent' nagelaten, omdat zij als los
werknemer meer verdienden, dan als
ingepast ambtenaar.
Er was hier dus sprake van een scheve
verhouding. Door de 5%> salarisverho-
ging voor de v/el ingepasten> is daar
een verbetering in gebracht, waardoor
de animo om een vast dienstverband
aan te gaan weer zou kunnen toene-
men. Aldus de toelichting die wij uit
officiële bron vernamen.
SPECIALE CONTRACTEN

Overigens zijn het niet alleen Pa-
poea's die door het feit dat ze geen
ambtenaar zijn niet profiteren van de
salarisverhoging. Naar wij hernemen
is er ook een aantal uitgezonden Euro-
peanen in dienst van het Gouverne-
ment, die zich destijds op een speciaal
contract naar Nieuw Guinea hebben la-
ten uitzenden. Ook zij zijn niet inge-
past, zijn dus geen ambtenaar en heb-
ben dus geen salarisverhoging en geen
rappel ontvangen.

Volgende week
Gouverneur Platteelmes verlof
Naar wij vernemen zal Z.E. Gouver-

neur Platteel op 8 mei a.s. voor enige
tijd met buitenlands verlof naar Ne-
derland gaan. Dr. Platteel reist via de
Verenigd^ Staten.
De Nederlandse bladen "Trouw" en "De
Volkskrant" constateren in verband
hiermee, dat de Nederlandse parlemen-
taire missie die in de loop van deze
maand naar Nieuw Guinea zal reizen,
de Gouverneur niet in dit land zal aan
treffen. De missie zou er nogal ver-
baasd over zijn, zo melden de beide
bladen, dat ze hiervan niet door de
regering op de hoogte is gesteld. Voor-
al omdat de regering al een jaar ge-
leden van het verlof op de hoogte was.
De parlementaire missie had zich voor-
gesteld cm de Gouverneur zo nodig in
formaties te vragen. Dat zal nu achter
af moeten gebeuren, nl. als de missie
in Nederland zal zijn teruggekeerd,
waar Dr Platteel enige tijd later zal
arriveren.

Herdenkingsplechtigheid

Gisterochtend vond op het Eereveld
van de begraafplaats te Hollandia-
Binnn een korte plechtigheid plaats ter
herdenking van de gevallenen in de
Tweede Wereldoorog 1940-1945. Aan-
wezig waren o.a. Gouverneur Platteel
en de Plaatsvervangend commandant
strijdkrachten in Nieuw Guinea de ko-
lonel W.DH. Eekhout
Aangjetreden stonden een gewapende
wacht van twaalf man van de Ma-
rinierskazerne te Sentani en voorts de-
putaties van de Marinekazerne Hollan-
dia, van de Mariniers-kazerne Sentani,
van het stafdetachement Brigade Ne-
derlands Nieuw Guinea en van de Al-
gemene Politie.
Er werden kransen gelegd door de Gou-
verneur, door de kolonel Eekhout en
door de voorzitter van het Gewest
Nieuw Guinea van het Veteranen Le-
gioen.

nieuws uit nederland
Hembrug - De Koninklijke Nederlandse
Springstoffenfabrieken N.V. en de Ar-
tillerie Inrichting Hembrug onderzoeken
de mogelijkheid om tot een eigen Ne-
derlands programma voor de bouw van
raketten te komen. Een proeffabriek
op laboratoriumschaal is daartoe te
Ouderkerk aan de Amstel al gereedge-
komen.

— De notulen van de Rondetafelconfe-
rentie _ welke in november 1949 leidde
tot de souvereiniteitsoverdracht aan
Indonsië - die geruime tijd in de bibli-
otheek van de Cornell-universiteit in
Ithaca, in de staat New Vork, ter inzage
van het publiek hebben gelegen, zijn
spoorloos verdwenen uit een afgesloten
safe van de bibliotheek.



AUTOCHTOON UITVOEREND ORGAAN

De Nederlandse vertegenwoordiger
kondigde voorts aan, dat voor de naas-
te toekomst verdere stappen worden
overwogen. Herziening van de bewinds
regeling Nieuw Guinea, is in verge-
vorderde staat van voorbereiding. Hier-
bij zal een beperkt uitvoerend orgaan
worden ingesteld, waarvan de meeste
leden inheems zullen zijn.

Dit uitvoerend orgaan zal tot taak krij-
gen de territoriale regering bij te staan
in de uitoefening van haar ijuncties
en bij de coördinatie van verschillende
werkzaamheden van openbare diensten.
Dit zal de vertegenwoordigers van het
gebied de gelegenheid bieden deel te
hebben aan het werk in uitvoerende or-
ganen op het hoogste niveau. Aldus zal
mijn regering opnieuw doen blijken
van het verlangen om de verplichtingen
van artikel 73 E naar de ifetter en
naar de geest na te komen," aldus de
heer Goedhart.

OPLEIDINGEN

In de middagzitting gaf dr. J.V. de
Bruyn uit Nieuw Guinea de commissie
een uitvoerig verslag van de opleiding
van inheemse ambtelijke en technische
kaders daar. Hij stipuleerde dat de-
mocratisering van onderop, door het in-
stellen van dorps- en streekraden, on-
verenigbaar is met een snelle evolutie.
Nederland is van mening dat het tot
stand komen van een centraal represen
tatief orgaan niet mag worden uitge-
steld tot alle gebieden hetzelfde ont-
wikkelingsniveau hebben bereikt.

„Ons doel is spoedige deelneming van
de Papoea's in wetgevende en uitvoe-
rende organen te bevorderen. Het voort
schrijden van de Papoeanisering van
het landsbestuur zal de activiteit van
Nederlandse officials terugbrengen tot
technische bijstand. Van dat moment
af zullen alle Nederlandse bestuursamb
tenaren door de centrale regering aan
de Nieuw Guinese Overheid worden uit
geleend. Ook dit zal de nadruk leggen
op het tijdelijk karakter van hun de-
tachering."

Dr. De Bruyn voegde er aan toe, dat
de scholing; biteraard een zaak van
lange duur is en dat de plannen zich
daarom uitstrekken over tien jafren.
In 1960, was 52 pet. (4451) van de in
totaal 8743 mensen in regeringsdienst
inheems. In 1970 zal 93 procent van de
benodigde 12.500 employees inheems
zijn. In dat jaar zal 90 procent van de
districtsbestuurders bestaan uit Pa-
poea's. Om dit doel te bereiken zullen
ongeveer 7000 Papoea's een speciale op
leiding ontvangeen, :te verwezenlijken
met behulp van aanzienlijk uitgebrei-
de scholingsmogelijkheden. Verwacht
wordt dat van 1965 af de Papoeanise-
ring van de Bestuursorganen snel zal
verlopen.

UNO commissie niet zelfbesturende gebeden

Beperkt uitvoerend orgaan in NG in
vooruitzicht gesteld

Het Algentteen Handelsblad schrijft
dat de Nederlandse afgevaardigde in
de UNO-commissie voor inlichtingen

over niet-zelfbesturende landen, Goed-
hart, verklaarde dat; de opening van
de Nieuw Guinea Raad een einde mar-
keert en tevens een begin. Ze betekent
het eind van het overwegend Neder-
landse bestuur en luidt een nieuwe fase
in Van zelfbestuur mei bijstand. De
Nieuw Guinea Raad zal in deze fase
tevoren worden geraadpleegd over alle
fundamentele aspecten van de toekom-
stige politiek inzake het gebied, zo zei
hij.

„Het wezenlijk tijdelijke karakter van
ons bestuur wordt duidelijk geïllus-
treerd door het eerste officiële verzoek,
dat mijn regering aan de Raad heeft
gedaan, nl. om binnen een jaar zijn
visie kenbaar te maken over de manier
waarop zelfbeschikking ten uitvoer
kan worden gelegd en over de wense-
lijkheid om daarvoor een datum vast
te leggen," aldus de heer Goedhart.

ALARM IN ALGIERS

In Algiers, de stad waar vorige week
een Franse militaire opstand uitbrak
en weer ineenstortte, zijn gisteren dui-
zenden politiemannen en militairen ge-
alarmeerd naar aanleiding van berich-
ten, dat de zgn. "geheime legerorgani-
satie" van plan was om huizen, win-
kels en burgers aan te vallen. Het
alarm werd weer ingetrokken toen zich
geen ongeregeldheden voordeden.
De "geheime legerorganisatie" is een
rechtse organisatie die zich verzet te-
gen de Algerijnse politiek van presi-
dent De Gaulle.

OVERPRODUCTIE VAN
AUTO'S?

Het Franse ministerie van nijverheid
heeft het denkbeeld geopperd dat de
verschillende autoproducenten in West
Eurooa hun productie moeten coördi-
neren, teneinde te voorkomen dat de
markt overvoerd wordt.
Een woordvoerder van het ministerie
verklaarde, dat de totale West Europe-
se autoproducenten voor 1965 een pro-
ductie hebben gepland van negen mil-
joen stuks, hetgeen anderhalf miljoen
meer is dan de markt zou kunnen op-
nemen Eneeljand en Wpst ifuits/iiand
zouden ieder hun productie willen op-
voeren tot drie milioen auto's per jaar
terwijl Italië van plan is om zijn hui-
dige productie te verdrievoudigen tot
bijna twee miljoen.

KERKDIENSTEN
Evangelisch ChristelijkeGemeenten

Zondag 7 mei
Pauluskapel U8.30 uur, ds. Van der Sijs
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. M. v.d. Sijs
Nieuw Kerk 08.30 uur ds. H.G. Bos-
wijk
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. W. Sirag
Sentani 10.15 uur ds H.G Boswijk
Ifar 08.30 uur geen dienst.

Hoogwaterstanden
Hollandia

ZATERDAG 6 MEI 1961
00.00 en 10.00 uur

ZONDAG 7 MEI 1961
01.00 en 11.00 uur

Geslaagde actie odoteerlingen
Op initiatief van de arts I*iebosch

hebben de leerlingen van de Opleidings
school voor Dcrpsonderwijzers der Mo-
lukse Protestantse Kerk te Fakfak vo-
rige week een actie gevoerd om bloed-
donors te winnen voor het ziekenhuis
te Fakfak. Het was de bedoeling dat
zich ook donors uit de niet-Europese
bevolkingsgroepen zouden opgeven, en
in dit opzicht is de actie volkomen ge-
slaagd. Reeds op de eerste middag kon
den de ODO-leerlimgen in de omge-
ving van de Handelsstraat te Fakfak
69 namen noteren, voornamelijk van
Chinezen. De actie werd gesloten toen
zich ruim honderd nieuwe donors had-
den opgegeven.

Perscommentaren
Het Algemeen Handelsblad bespreekt
onder het hoofd „Verstandige taal" de
redevoeringen v-an mr. van Riel, voor-
zitter van de VVD_fractie van de Eerste
Kamer. De heer van Riel wenst de weg,
die „tot snelle onafhankelijkheid van
Nieuw Guinea leiden kan". Of dat, zo-
als hij als voorbeeld stelde, nog „vijf
jaar" zou moeten duren schijnt de re-
dactie van het Algemeen Handelsblad
twijfelachtig. De internationaal-poli-
tieke ontwikkeling heeft nu eenmaal
een stormachtig verloop. In ieder geval
verklaarde de heer van Riel: „Overleg
met Indonesië in een rustige sfeer over
de uiteindelijke positie van Nieuw Gui-
nea, dat nu eenmaal aan Indonesië
grenst, moet altijd mogelijk blijven... "
Die rustige sfeer is en blijft voor ons
een conditio sine qua non.

„Kleine landen in de wereld der
groten". Onder deze kop bespreekt „De
Linie" o.a. het probleem Nieuw Guinea.
„Wanneer Klenriedy erin zou slagen
Soekarno te overtuigen van Amerika's
onpartijdigheid in ons geschil met In-
donesië zal het hem eerder gelukken
succesvol te interveniëren zodat be-
reikt wordt dat de zaak Nieuw Guinea
Amerika zal ons van groter steun zijn
niet tot een bloedig conflict ontaard.
Voor alles moet tijd gewonnen worden.

(Vervolg op pag. 4)



als het intussen wapengeweld weet te
voorkomen dan wanneer het bij het

kan van een oorlog onze zijde
kiest. In net huidige stadium zullen wij
onze verwachtingen meer moeten rich-
ten op de eerste vorm van assistentie
dan op de tweede. Het standpunt blijft
dat ook de Papoea het nu overal ter
wereld gehuldigde zelfbeschikkings-
recht moet krijgen. Na alles wat er ge-
beurde, is het ons onverschillig, wie
daarbij steun verleent of toezicht houdt.
Daarbij willen wij Indonesië niet per
se uitsluiten, mits van die zijde 't echte
welzijn van de Fapoea's uitgangspunt
zij, wat wij helaas vooralsnog moeten
betwijfelen".
Dezelfde blad schrijft in een ander
artikel onder het hoofd „Nieuw Guinea,
ironie der historie": In een gezelschap
van katholieke lieden, allen trouwe en
;gde aanhangers van de K.V.P.
werd de vraag gesteld hoe het stond
met het oordeel van deze grootste po-

litieke partij over de kwestie Nieuw
Guinea niet zoals die ontstaan is, maar
in haar huidige stand van zaken. Het
bleek dat niemand - maar dan ook nie-
mand - geestdriftig was over het tot
dusver gevoerde beleid-
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"VANDAAG"AMERIKAANSE
RUIMTEVAART

Amerikaanse wetenschapsmensen en
technici hebben d~ eerste voorberei-
dingen getroffen voor een tweede po-
ging om de eerste Amerikaan in de
ruimte te brengen.

Als de weersomstandigheden gunstig
zijn, zal de lancering vanavond (NG-
tijd) plaats vinden. Door slecht weer
moest een eerste poging op woensdag
j 1 worden uitgesteld.
De woordvoerder voor het ruimtevaart
projekt verklaarde, dat de weersver-
wachting voor Cape Canaveral (Flori-
da) een lancering vandaag zeer waar-
schijnlijk maakte.
Luitenant Kolonel Allan Sheppard,

wordt genoemd als de eerste Ameri-
kaanse ruimtevaarder. Hij zal naar een
hoogte van ongeveer 20 Km. worden
geschoten, waarna hij weer moet da-
len op een plaats in de Atlantische
Oceaan, waar schepen en vliegtuigen
hem moeten opvangen^

LAATSTE NIEUWS
N£taß aanleiding van het fteïfc da.

Gouverneur Platteel ten tijdel van het
bezoek van de Nederlandse parlemen-
taire Missie aan Nieuw Guinea buiten-
lands zal vertoeven heeft het Tweede
Kamerlid, De Kadt (P.v.dA.) 'enkf-fcschfiftolüke vragen aan d-e minSsier
van Binnenlandse Zaken gesteld. Oi
vraagt de heer De Kadt:
—Heeft de minister, toen hij in het
voornemen tot de reis van de parle-
mentaire missie gekend werd, op be-
doeld verlof (van de Gouverneur) de
aandacht gevestigd?

— Beseft de minister dat het karakter
en de aard van het onderzoek door de
parlementaire missie door de onmoge-
lijkheid van een gedachtenwisseling
met de Gouverneur ter plaatse aan-
merkelijk wordt aangetast?

— Kan de minister meedelen op wel-
ke wijze tijdens de afwezigheid van
de Gouverneur in de uitoefening van
diens ambt zal worden voorzien?

— Is de minister niet van mening dat
de afwezigheid van de Gouverneur tij-
dens het bezoek van de .parlementaire
missie getuigt van een geringschatting
van de betekenis van dit bezoek en van
de betekenis van het Nederlandse par-
lement?

(Vervolg van pag. 3)

I.v.m. het a.s. vertrek van ons bestuurslid den heer J. Sibbald, wordt Uu
allen dringend verzocht aanwezig te willen zijn op de Algemene ledenver-j
gadering op woensdag 10 mei om 19.30 uur in ons tramlokaal APO-Kamp.
Tevens gelegenheid aanmelden nieuwe leden.
Voor nadere inlichtingen gelieve op te bellen Hla. 48.
I o no 44651. , '__~ "■ ' ui ■! Il— ■! ll'llWn"ifTT*J*'-,^1"J^t"'''"*y"-r'r'-'':'- ■'' - «ö SM-vrSLümMEOH. .—ï.iinMLM.!i^_«.aKxK__sfß._i_r^__j

ONTVANGEN: Lastina B.H.'s, vele maten en modellen, wollen sjaals en he_jil
renvesten, warme damesblouses en pyama's, handschoenen, lederen heren-Ij
jackets, feestbalonnen.

Tipnia 3)ék 8 jj]
Mtiiiamk Akfcriotify

ten bate van het Prins Bernhard Fonds goedgekeurd door Min. van Justitie
no LO 550/081/612 ddo. 29_12_'60

PRIJS PER LOT f I,—
Trekking 27 juni 1961 via AVRO Hilversum 11, t.o.v. notaris Mr. F.A. de
Gelder

KIANSEN 1 OP 10
PRIJZEN:

3 Woonhuizen elk ter waarde van f 25.000,— (of goederen)
12 Drocmprijzen, elk ter waarde van f 2.500—, te besteden bij de N.V
Bijenkorf.
135 Philips draagbare radio's elk ter waarde-.van f 158,—
1350 Philips koffiemolens elk ter waarde van f 24,50
13500 unieke grammofoonplaten "De Plaat van de Prins" ter waarde
van f 6,50
135.000 Prisma-boeken, ter waarde van f 1,25.

LOTEN VANAF VANDAAG REEDS VERKRIJGBAAR BI.Ï

boekhandel Qehr. Vertoak
!■■ HIMimIIIW I —HWiIMWIM

Amam^a^mjmmmmm*—»~m~m~mmm . *~—

TE KOOP:
Eetkamerameubl., merk Elsrijk f 315,-
Staande schemerlamp f 15,—; Baby-
badje (wit plastic) f 15,—; Baby pot-
stoeltje f 16,50; al. rantang fl5 —
B K al. keukenuitzet f 35,—.
BOVENBERG, Dok VIII, landzijde no.
4299 t o al. huizen.

no. 4460

TE KOOP:
2 hang- legkasten djati; ijskast Bosch
140 ltr.; wasmachine Erres; scooter
Lambrètta 150 cc: radio, plntenwisse-
laar, babywagen. babybed enz.
Van Rosmalen, Binkstraat 4139 (straat
tussen de winkels Selecta en de Boer)
Dok 8, zeezijde.

no. 4470

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. H. Neeb, Internist, houdt wegens
dienstreis van 8 tot 17 mei 1961

GEEN SPREEKUUR

ARTSEN DIENSTREGELING

"Holiandia-Binnen:
6-_7 mei Dr. A.H. Meyer Telf. Sent. 37
11 mei Dr. D. Reeders telf. 33
Haven:
B—io en 12 mei Dr. R. Kropholler Telf.
25*
11 mei Dr. A. de Grave, telf. 345.

(fcoentfcs
Te koop: geëmailleerde këukenuitéfct
en petroleumstelletje. 1 Artiford fau-
teuil; 1 Pastoe bergmeubeltje. V.d. We-
gen, Bovenweg 722. Dok V t.o. v.di
Goeslaan

no 4461

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 5-5 voor het laatst
"CONGO CROSSING"

met George Nader en Virginia Mayo.
De liquidatie van het asyl der misda-
digers moet bewerkstelligd worden.
Verwikkelingen zijn hiervan het ge-
volg, actie en tegenactie. Een zeer
boeiende film. 14 iaar.
Holl-Binnen heden: "SEPERATE TA-
BLES" met Deborah Kerr. 14 jaar.
Holl -Binnen morgen '6-5: "BAMBOO
PRÏSON". 1* jaar
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