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EX-dictator Dominicaanse republiek
vermoord

Nieuwe onrust in caraibisch gebied

De voormalige president van de Domi-
nicaanse Republiek, Signor Trujillo is
volgens persberichten vermoord. Dit
werd gisteren per telefoon aan presi-
dent Kennedy medegedeeld dopfr d,e
Amerikaanse minister van buitenlandse
zaken, Dean Rusk. Deze heeft zijn voor-
gestelde reis naar Europa, naar aanlei-
ding van deze moord, afgelast. Hij
wacht nog op verdere details over de
toedracht en de gevolgen van het ge-
beuren.

Kennedy in Parijs
aangenomen

De Amerikaanse president Kenne-
dy heeft gezegd, dat de Verenigde
Staten manschappen en wapens in
Europa zullen handhaven, zolang
als deze nodig waren om aan iede-
re bedreiging van de Noord-Atlan-
tische Verdragsorganisatie het
hoofd te bieden. Hij zei dat hij er
zeker van was dat noch Frankrijk
noch de Verenigde Staten ooit de
NATO zouden negeren en een ei-
gen (gevaarlijke) weg zouden vol-
gen.

President Kennedy sprak op een statie
diner dat gisteren in Parijs te zijner
ere werd gegeven door president De
Gaulle van Frankrijk. De Amerikaanse
president verblijft drie dagen in Frank-
rijk, voordat hij doorreist naar Wenen
om daar premier Chroestsjof te ont-
moeten.
Gisteren hebben de presidenten Kenne-
dy en De Gaulle elkaar twee maal ont-
moet voor 'besloten besprekingen.
De perschef van de Amerikaanse pre-
sident.de heer Seinger, zei dat de twee
leiders een algemene overeenstemming
hadden bereikt over de maatregelen die
ten aanzien van Berlijn genomen dien-
den te worden. Ze hadden ook Zuid
Oost Azië en de Geneefse conferentie
over Laos besproken.
Selinger verklaarde dat de twee lei-
ders vandaag hun besprekingen zouden
hervatten, waarbij vooral de toestand
in Afrika onder ogen gezien zou worden

Mr Selinger, de perschef van de Ame-
rikaanse president heeft echter ver-
klaard, dat de moord nog niet officieel
door de Dominicaanse Republiek was
bevestigd.
Signor Trujillo legde zijn ambt als pre-
sident van de Dominicaanse Republiek
in oktober van het vorig jaar om ge-
zondheidsredenen neer.
Reizigers die uit Ciudad Trujillo, de
hoofdstad van de Dominicaanse Repu-
bliek, terugkeerden verklaarden, dat er
daar een gespannen toestand heerste.
Belangrijke punten in de stad worden
zwaar bewaakt. Ook op het vliegveld
was er een zware militaire bewaking.
Eet. l4iool aaiitaJ ■< kreeg geen
toestemming cm de hoofdstad te ver-
laten
Vijf leden van de Dominicaanse ambas-
sade in Parijs, waaronder twee zoons
van de vermoorde dictator, hebben een
vliegtuig van de Air France gecharterd
en zijn naar Ciudad Trujillo vertrokken

Nieuwe gevechten in
Zuid-Vietnam

In Zuid Vietnam hebben gedurende de
afgelopen twee weken hevige! botsingen
plaats gevonden tussen eenheden van
het regeringsleger en communistische
guerillastrijders. Een officiële bekend-
making in Saigon zegt, dat 22 rege-
ringssoldaten gesneuveld zijn; 26 ande-
ren worden vermist en ongeveer 30
werden gewond. Meer dan 100 guerilla-
strijders zouden zijn gedood.

Vijftien jaar voor opstandige
Franse generaals

Een Frans tribunaal heeft de Franse
generaals Challe en Zeiler tot een ge-
vangenisstraf van vijftien jaar veroor-
deeld, voor hun aandeel in de mislukte
Algerijnse muiterij in april jl. De beide
mannen zagen zich ook de eretekenen
van het Legioen van Eer ontnomen.
Voordien waren de militaire rang en
pensioenrechten van de generaals reeds
vervallen verklaard. De auditeur mili-
tair had voor beide verdachten levens-
lange gevangenisstraf geëist. Hij zei
dat zijn geweten hem verbood om de
doodstraf te eisen.

Geneefse conferentie
hervat

De Geneefse conferentie over Laos
is gisteren hervat, na een opont-
houd van bijna een week. De con-
ferentie was in een impasse ge-
raakt omdat de beide voorzitters,
de Sovjet Unie en Engeland het
niet eens hadden kunnen worden
over de activiteiten van de inter-
nationale controle-commissie in
Laos.

De Britse gedelegeerde, Malcolm Mac
Donald opende de conferentie gisteren
met de verklaring, dat, de controlecom-
missie vrij mo.estzijnom zijn onderzoe-
kingen uit te voeren waar en wanneer
ze het maar nodig oordeelde. Hij zei,
dat de commissie verschejfcl^ne mel-
dingen van schendingen van het staakt
het vuren had ontvangen en deze moes-
ten onderzocht worden.

De Russische afgevaardigde, Poesjkrn,
verklaarde dat de Russische regering
gekant was tegen het verlenen van
meer bevoegdheden aan de controle-
commissie bij de controle op de nale-
ving van het staakt het vuren.
De leider van de Amerikaanse delegatie
Mr Harriman steunde het Britse stand-
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NG-Raadvraagt nadere toelichtingover
Kwestie der huren van landswoningen.

Bedrijfs-economisch onderzoek voor Scheepswerf
Konijnenburg

In de nota die de ontwerp begroting
vergezelde stelde het Gouvernement dat
er bij dienstverlening door het Gou-
vernement naar gestreefd zou worden
om de kostprijs in rekening te brengen.
Daarbij werd met betrekking tot de
huren der landswoningen verklaard
dat dit vraagstuk de aandacht had.
Meerdere leden vroegen zich af in wel
ke richting die aandacht gaat. Ge-
noemde leden waren van mening dat,
wanneer de huren van Landswoningen
op commercieel niveau zouden worden
gebracht, een evenredige verhoging van
de ambtenarensalarissen onvermijde-
lijk is. Hoewel de Regering er blijk-
baar naar streeft bij de diverse dienst-
verleningen de kostprijs door te bere-
kenen, is dit bij sommige, zoals het ter-
beschikkiog stellen van Landswoningen
nog niet geschied. Bij het vaststellen
van die salarisverhogingen zal rekening
moeten worden gehouden met de fis-
cale consequenties.
FISCALE DISCRIMINATIE

Men wees er op, dat er tot dus-
ver een fiscale discriminatie be-
staat tussen ambtenaar en parti-
culier. Voor een particulier met
eigen dan wel vrijdom van woning
wordt de commerciële huurwaar-
de van die woning tot het inko-
men gerekend, terwijl aan het ver-
schil tussen commerciële en gou-
vernementshuurwaarde van de
Landswoning fiscaal wordt voor-
bij gegaan.
Vorenbedoelde leden waren van
mening, dat zolang deze voor amb
tenaren gunstige praktijk wordt

gevolgd, de fiscus billijkheidshal-
ve ten aanzien van particulieren
dezelfde maatstaf behoort aan te
leggen.
SCHEEPSWERF KONIJNENBURG

M^erdqre leden hebben de indruk
niet van zich af kunnen zetten, dat
de verwachtingen, die men destijds van
de oprichting van dit bedrijf heeft geu
had, slechts ten dele in vervulling zijn
gegaan. Het bedrijf lijkt niet alïfeen
in organisatorische, maar ook in fi-
nancieel opzicht een zorgenkind van
het Land. Al heeft de scheepswerf wel
licht reeds zijn economisch en mis-
schien, ook nog strategisch nu£, toch
komt het bedoelde leden voor, dat men
bij de opzet wel op wat all te optimis-
tische veronderstellingen heeft g^-

bouwd.
Voornoemde leden achtten het niet
juist, dat met „alle,, middelen wordt ge
tracht een investering van gemeen-
schapsgelden van ca 10 miljoen gulden
zo rendabel mogelijk te maken, o.a.
door tarieven aan te leggen, welke niet
op een zuivere kostprijs zijn gebaseerd.

Radioprogramma
Donderdag 1 Juni 1961 (49,42 m.
20.00 uur: Kok, nieuws, programmaover
zicht, weersverwachting; 20.20 uur}
Donderdagavondconcert door het Con-
certgebouworkest olv. Bernhard Hai_
tink mmv. de violist David Oistrack.
Op het programma staat het vioolcon-
cert van Brahms in D gr. t.; 21.07 uur:
Charley Kunz, piano;2l.3o uur: Gianni
Monese e/z orkest en koor; 21.45 uur:
Protestantse avondoverdenking; 22.00
uur: „De Zaaiers" olv. Jos Cleber;
22.35 uur: Nat King Cole; 22.50 uur:
Nieuws in het kort; 23.00 uur: Sluiting.

ONDEUGDELIJK VERVOER
VOOR RAADSLEDEN
Voor het transport van de groep Nieuw
Guinea Raadsleden die gisteravond van
het Oranjehotel te Noordwijk naar Ha-
madi vervoerd moesten worden, was
slechts cl;in landrover beschikbaar, die
later bovendien enkele ernstige defec-
ten bleek te hebben.
Deze landrover reed tweemaal van het
hotel naar Hamadi en op de tweede rit
vond ter hoogte van de oliesteiger in
de motor van de landrover een ontplof-
fing plaats, die gepaard ging met een
hoge steekvlam. De drie inzittende
raadsleden werden door dit gebeuren
hevig verrast en het raadslid Suwae
sprong zo snel hij kon uit de nog rij-
dende landrover. Hij kwam daarbij
ongelukkig terecht en moest met een
schedelbasis-fractuur in het ziekenhuis
worden opgenomen.
Waarom is er voor het vervoer van
Nieuw Girirtea Raadsleden geen fat-
soenlijke auto beschikbaar ? zo vroeg
die heer Kaisiepo zich af. Is deze gang
van zaken in overeenstemming met dte
waardigheid van de Nieuw Guinea
Raad ?

MEER ORDERS NODIG
Een tweetal leden berekende, dat met
'n verhoging van de orderportefeuille
met 1 miljoen een sluitende begroting te
bereiken zou zijn en zouden daarom
gaarne vernemen of die verhoging, ge-
let op de werffaciliteiten in omliggen-

de landen, binnen een redelijke tijd
kan worden verwacht.
Gelet op de grootte der jaarlijkse ex-
ploitatieverliezen, kwam het enige an-
dere leden noodzakelijk voor een onder
zoek te doen plaatsvinden door een
particulier bureau voor bedrijfsecono-
mische adviezen, waarbij dan tevens 'n
marktverkenning in de omliggende lan-
den ware te verrichten.

KAISIEPO OEFENT CRITIEK :

”Te Weinigeerbied voorNG-Raad”
Met grote scherpte heeft de heer M. W. Kaisiepo, vice-voorzitter
van de Nieuw Guinea Raad zich gisteravond gekeerd tegen wat hij
noemde een gebrek aan waardering en eerbied voor de Nieuw Gui-
nea Raad en zijn leden. De heer Kaisiepo sprak gisteravond in het
zgn. hostel in Hamadi, op een contact-bijeenkomst van enkele leden
van de Nieuw Guinea Raad met de groep autochtonen, die uit ver-
schillende delen ven Nieuw Guinea naar Hollandia is gekomen om
zich hier van de politieke en maatschappelijke ontwikkeling op de
hoogte te stellen. De heer Kaisiepo stelde niemand in het bijzonder
verantwoordelijk, maar hij constateerde aan de hand van verschil-
lende voorbeelden dat er sinds de feestelijke opening van de Nieuw
Guinea Raad van de zijde van de samenleving in het algemeen een
gebrek aan eerbied jegens de Nieuw Guinea Raad was opgetreden.

Deze betreurenswaardige ontwikkeling

bleek volgens de heer Kaisiepo uit de
volgende- feiten:

NIEUW GUINEA RAADSLEDEN
REIZEN „KLAS KAMBIN”
Een ander voorbeeld: Enkele leden van
de Nieuw Guinea Raad zullen per KPM
ujrt Holltndia naar Sejroeti, gaan, om
daar de opening van de streekraad bij.
te wonen. Is het teveel gevraagd als
deze leden eerste of tweede klas kunnen
reizen ? zo vroeg de heer Kaisiepo zich
af. Toen deze leden passage boekten
bleek men voor hen nog slechts plaats
te hebben in de zgn. „Klas Kambing",
de „geitenklasse". De heer Kaisiepo zei
niet te weten wie hiervoor verantwoor-
lijk was, maar hij vond deze gang van
zaken hoogst onbevredigend.
NIEUW GUINEA RAAD GENEGEERD
Tenslotte keerde de heer Kaisiepo zich
tegen het optreden van enkele organi-
saties (waarmee hij kennelijk het
CWNG en de Parna bedoelde)' die be-
sluiten namen en meningen pubiceerden
zonder de Nieuw Guinea Raad er in te
kennen of in te schakelen. Het is on-
juist, aldus Kaisiepo, als men meent
dat de instelling van het bijstandskorps
iets is waar de NieUw Guinea Raad ge-
heel buiten staat. Dit is een zaak die de
beloning voor de Nieuw Guinese wer-
kers betreft, en daar heeft de Nieuw
Guinea Raad wel degelijk mee ta
maken.

Wij zatten vandaag de publicatie
van de voornaamste punten uit
de „Algemene beschouwingen"
van de Nieuw Guinea Raad over
de begroting 1962 voort. De neven
staande passage heeft betrekking
op de begrotingsvoorstellen m.b.t.
de dienst van financiën

Red.
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zal het chinesevelk het communistische
regime blijven verdragen?

Gisteren werd in Peking bekend gemaakt, dat er in uitgestrekte ge-
bieden van China opnieuw grote delen van de oogst verloren zijn
gegaan als gevolg van ongunstige weersomstandigheden. Duizenden
industrie-arbeiders zijn naar het platteland ten Noord Westen van
Peking gedirigeerd, om te heipen zo veei mogelijk van de oogst bin-
nen te halen. 'Berichten over misoogsten begonnen verleden jaar reeds tot de bui-
tenwereld door te dringen. China heeft inmiddels grote hoeveelhe-
den graan in Australië en Canada gekocht om de ergste hongers-
nood te lenigen. Sommige waarnemers vragen zich echter af, of de
voedseltekorten wel een gevolg zijn van de weersomstandigheden
en of de oorzaak niet veeleer in de meedogenloze economische poli-
tiek van Peking gezocht moet worden. In de New Vork Herald tri-
bune van 17 mei jl. werd deze zienswijze verdedigd door de Ameri-
kaanse politieke commentator Joseph Alsop, die vanuit Hongkong
een beschouwing aan dit probleem wijdde:

IS ER KANS OP EEN
UITBARSTING ?

Het experiment dat de communistische
regejring in China thans ten uitvoer
brengt is zeker het meedogenlooste en
misschien bet belangwekkendste van
alle experimenten, waaraan menselijke
regeringen zich in de moderne tijd heb-
ben gewaagd). Het is niet \pen geheel
nïeuw experiment. Alsop zegt er reeds
eerder op te hebben gevdeaen dat Mao
Tse-toeng zo nauwkeurig mogelijk het
voorbeeld van Jozef Stalin voilgt. Tfe
beginnen met fyel eerste vijfjarenplan
heeft Stalin de Russische boleren voor
de gedwongen industrialisering van hun
laïid laten betalen. Mao tracht nu in
China precies hetzelftje fie doen.

Om zijn doel te bereiken zag Stalin zich
gedwongen het platteland op een bijna
militaire wijze te organiseren. Om mid-
delen voor zijn investeringsprogramma
te krijgen moest hij de levensstandaardvan het Russische volk met de helft
vSmiiindieren. En tenslotte moest h)ij
niet minder dan 18 miljoen mensen tot
de dood veroordelen In de verschrik,
kelijke hongersnood in de Oekraine
stierven er in éi'qn jaar vijf miljoen, en
verder kwamen er voor het eind vanhet tweede vijfjarenplan nog dertien
miljoen om het leven, onder de zweep
van de politie, tengevolge van honger,
of eenvoudig door de kogel.

VOLOKSCOMMUNES

Ook in deze opzichten volgt Mao Stalin
na. Hij heeft de volkscommunes laten
organiseren om het platteland in zijn
greep te krijgen. De levensstandaard
van de bevolking daalde daarna ten-
minste even sterk als in de Sovjet-
Unie na de collectivisering van de land-
bouw. Hier doet zich echter volgens
Alsop een factor voor, die de vraag aan
de orde stelt of het in China niet tot
een uitbarsting zou kunnen komen ten
gevolge van Mao's meedogenloze expe-
riment. Want het levenspeil in de Sov-
jet Unie was nog betrekkelijk gunstig
toen Satlin met zijn programma van 'ge-

dwongen industrialisering begon, terwijl
de Chinese bevolking de ellende nabij
was toen de regering besloot haar twee-
maal zoveel te doen opbrengen als zij
reeds deed. En hieruit trekt Alsop de
conclusie dat de gedwongen industria-
lisering, die in Rusland aan 18 miljoen
mensen het leven kostte, in China 150
miljoen slachtoffers zou kunnen eisen.

Mao's experiment is dan ook veel ris-
kanter dan dat van Stalin is geweest,
en dit maakt dat men de mogelijkheid
van eien misiukituig niet mag uitsluiten

Volgens Aisop, die echter toegeeft nog
slechts een minderheid van de waalne-
mers aan zijn zijde te hebben, begint
de hongersnood in China jaarlijks reeds
tot geweldige verliezen aan mensenle-
vens te leiden. Een vooraanstaande re-
geringsdeskundige in Peking heeft on-langs beloofd, dat over tien jaat het
dagelijks rantsoen niet minder dan 1500
calorien zal bedragen _ maar dat is
minder dan westelijke voedingsdeskun-
digen als het minimum voor werkende
mannen zowel als vrouwen beschouwen.
Na twee jaren met 'tn slechte oogst moetvoor het leger en de „etalagesteden"
graan worden ingevoerd. Nïelt(s wijst
er echter nog op, dat de regering haar
hardvochtige politiek wil gaan matigen

BOEREN ONDERVOED

In Hongkong wordt door sommigen be-
weerd dat een goede oogst dit jaar een
eind aan het lijden van de Chinese be-
volking zou maken. Maar Alsop vraagt
zich af of men, zelfs als de natuur mee-
werkt, wel op een goede oogst mag re-
kenen, nu bij meer dan 20rVo van deboeren de eerste symptomen van beri-
beri zijn geconstateerd. Ook zal de re-
gering de boerenbevolking zware lasten
voor de industrialisatie blijven opleggen
En tenslotte hebben tal van ooggetui-
gen gemeld, dat er in China zowel bij
het volk als bij het kader van de com-
munistische partij van een ernstige ver-
slapping van de -discipline sprake is.Alsop .spreekt .zelfs .van een „break-,
down of discipline". Hij meent dat de

situajtie zich zodanig ontwikkelt, dateen kleine vonk een gigantisch vuurzou kunnen ontsteken ofc vraag doetzich dan voor of het Chinese leger instaat zal zijn zon vuur tic doven Hetleger is goed gedisciplineerd, en hetwordt goed gevoed; maar het wordt gerecruteerd uit de boerenbevolking enmen weet dus niet met zekerheid of deregering het in de hand zou kunnenhouden. Gegeven echter de huidige toe-stand op het platteland zou bij een mihtaire. operatie tegen het buitenland dekans op een uitbarsting in China sterkworden vergroot. En dat is een punt vangroot onmiiddellijk belang, gezien d|ealgemene situatie in Zuid Oost Azië ophet ogenblik, aldus Alsop

In jaar 2000:
25 miljoen inwonersin
Australie

Op het Australische wetenschappelijke
congres dat in Brisbane (Queensland)
wordt gehouden, hebben demografen
een prognose gemaakt van de ontwik-
keling van het aantal inwonjars van
Australië.. Volgens deze berekeningen
zal Australië, in het jaar 2000 bijna 25
miljoen inwoners hebben
Professor W.D.Borrie, hoogleraar in de
demografie aan de National University
of Australia in Canberra, zei, dat erbij een handhaving van het huidige
groeitempo in 1965 meer dan 14 miljoen
mensen in Australi^ zouden wonen.

Ontploffing ooorzaakvan ramp met KLM-DC-8?
Radio Australië bericht, dat volgens
ooggetuigen verklaringen de veronge-lukte DC_B Fritjof Nansen 4 minuten
na het' opstijgen door een explosie inde lucht is vernield. Portugese soldatenvan een dichtbijzijnde artillerie basisverklaarden een geweldige explosie tehebben gehoord gedurende een donder.bui. Er is tot dusverre geen officiëleverklaring voor de oorzaak van de ramp

Engeland financiert
steigerbouw in fibji

Fidji zal een Britse bijdrage ontvangen
van meer dan 10 miljoen gulden voor de
verbetering van de havenfaciliteitenvan de hoofdstad Suva
Het Britse voorlichtingsbureau in Can-
berra deelde meue dat het bedrag voor-al besteed zal worden voor de vervang-ing van de Kingsteiger in Suva Dezehouten steiger is in 1917 gebouwd enkan alleen gebruikt worden voor kleinezeeschepen. Ze zal worden vervangendoor een betonnen steiger van 500 mlengte die bij diep vaarwater zal wor'den gebouwd. Op andere plaatsen inSuva zullen nog enkele kleinere stei-gers worden gebouwd.



Een der leden stelde, dat het onder-
houd van deze scheepswerf, in het bij-
zonder van het basin, veel te wensen
overliet en vroeg of de Regering daar
van op de hoogte is en bereid het no-
dige ter verbetering te doen verrich-
ten

punt. Hij bescluldigde de Sovjet Unie
er van dat ze trachtte om de 'commissie
in Laos te laten werken onder constante
bedreiging van wapens.
In Laos hebben de linksen en de neu-
tralisten een plan opgesteld voor de
vorming van een coalitieregering. De
voornaamste punten van het plan zijn:
weigering om aan een militair bondge-
nootschap deel te nemen, de aanvaar-
ding van onvoorwaardelijke hulp van
alle kanten en de organisatie van alge-
mene verkiezingen in Laos.

Ten zeerste getroffen door de overstel-
pende bewijzen van deelneming en
medeleven bij het overlijden van onze
dierbare echtgenoot en zooh^is het ons
een behoefte U allen langs deze weg
onze oprechte dank te betuigen.
U kunt verzekerd zijn, dat Uw aller
medeleven ons tot grote troost heeft
gestrekt.

W. Van As-Sombroek
J.N. Van As
M.C. Van As-Winters

Veiligheidsraad verzoent
zich met Angola te bemoeien
In de Verenigde Naties hebben 40 Afro
Aziatische landen plus Joegoslavië een
verzoek tot de Veiligheidsraad gericht
x>m de toestand in het Portugese ge-
biedsdeel Angola in beschouwing te
nemen. In een brief aan de voorzitter
van de Veiligheidsraad zeggen de 41
landen, dat berichten uit Angola er op
wijzen, dat de Portugese autoriteiten
de menselijke rechten in Angola en de
fundamentele vrijheden op de mcfef.t
meedogenloze manier onderdrukten.
In de brief werd verder gezegd, dat de
gewapende onderdrukking van het volk
van Angola en het schenden van hun
rechten in strijd was met het Handvestvan de Verenigde Naties en de interna-
tionale vrede in gevaar bracht

Korte berichten
ZUID AFRIKA IS EEN

REPUBLIEK GEWORDEN
Gisterochtend vroeg, bij het op-
komen van de zon, beierden in
heel Zuid Afrika de kerkklokken
ter verwelkoming van de nieuwe
republiek. Krachtens het referen-
dum van oktober van vorig jaar
erkent de Unie niet langer de Brit-
se Kroon. Als gevolg van de wei-
gering van de Zuid Afrikaanse re-
gering een eind te maken aan de
apartheidspolitiek, houdt de Unie
ook op lid te zijn van het Britse
Gemenebest.
In de Presidentskerk te Pretoria werd
de eerste president van de nieuwe re-
publiek plechtig ingehuldigd. Het is
Charles Swart, tot dusver gouverneur-
generaal van de Unie. In de loop van
de dag werden in heel Zuid Afrika in_
auguratieplechtigheden gehouden. In
Pretoria hebben de nieuwe president
en premier Verwoerd de menigte toe-
gesproken. De president van Zuid Afri-

ka zei, dat onder het republikeinse be-
stel een nieuwe geesteshouding nood-
zakelijk was, gebaseerd op harmonische
betrekkingen tussen alle bevolkings-
groepen.

BELASTINGEN
Enkele leden meenden te weten, dat

aan de belastingaanslag en wel de zgn.
"grote aanslag" in de inkomstenbelas-
ting buiten de hoofdplaatsen onvol-
doende aandacht wordt besteed, en dat
zelfs een aantal kleinhandelaren sinds
vele jaren in het geheel niet is aange-
slagen. Deze leden zouden gaarne ver-
nemen of de Regering over gegevens
terzake beschikt en kan mededelen, wat
de oorzaken zijn.

DIPLOMATIEKE BREUK
Bij de uitroeping van de republiek in
Zuid Afrika heeft Ghana (West Afrika)
de diplomatieke betrekkingen met datland verbroken. Eerder had de Verenig-
de Arabische Republiek al met Zuid
Afrika gebroken.
De Zuid Afrikaanse politie is op top-
sterkte gebracht om ongeregeldheden
te voorkomen. Ondanks het vrijwel
doodlopen van de staking die door enige
Bantoe-organisaties was georganiseerd,
is men op alle eventualiteiten voor-
bereid.

De Dienst van Financien is tot gedeel-
telijke decentralisatie van de werk-
zaamheden van de afdeling Reiswezen
overgegaan, waarbij aan de hoofden
van de Kantoren van Financien in deafdelingshoofdplaatsen en in Sorong
sedert 1 mei jl. bepaalde bevoegdheden
op dit gebied zijn gegeven
Tot de nieuwe werkzaamheden op deKantoren van Financien behoort de re-geling van dienstreizen in NederlandsNieuw Guinea ten behoeve van delandsdienaren binnen hun ressorten. Deafdeling Reiswezen te Hollandia blijft
o.a. belast met de regeling van de rei-zen van landsdienaren naar het buiten-land

— Het Nederlandse bedrijfsleven zalprins Bernhard als geschenk op zijn
50e verjaardag op 29 juni een luxe
motorjacht aanbieden. De lengte van
het jacht, dat bij de werf in Alkmaar
wordt gebouwd, bedraagt ongeveer 16
meier

Q.z&e*itfes
TE KOOP: 5/fatchless 3SO cc. - ~Ï95g
Van het KAAR, Cyoloopdwarsstraat
Hollandia-Binnen
tussen 17.00 en 20.00 uur,
TE KÖÖFT Vespa Scooter 125 cc. 1959
Muskietenvrij kinderbedje met matras;
Plastic kinderbad; Wollen vloerkleed;
Boekenkastje. r_Sel. Hla. 138

nr. 4764
TE KÖÖpT Volkswagen 1957, km..
stand 38000, ANCEAUX, Wilhelmina-
laan 685, tel. Hla. 359 nr. 4769

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de film:
„ICE COLD IN ALEX"

met John Milis, Syilvia Synis, Anthony
Quayle, Harry Andrews

14 jaar en ouder
Morgen 2/6 en 3/6 de film

„THE VIRGIN QUEEN"
14 jaar

ORIËNT THEATER

vertoont heden donderdag 1/6 en vrijdag
2/6 de film:

„TÖE MONOLITH MONSTERS"

met Grant Williams en Lola Albright

Een film met een schrikaanjagend,
angstwekkend onderwerp. Tonnen wild
geweld, steeds groeiend en aanzwellend
bedreigden in tomeloze lawines de
aarde.

14 jaar

Hollandia-Binnen heden:
„Thfe Yoiing PhiladelpMans"

niet Paml Neuwnan 18 jaar

(Vervolg van i»ag.3*

|| Winkel Vijsma Dok è 1
JUIST ONTPAKT:

Wollen stoffen, vele moderne dessins; Wollen goed, o.a. vesten
nachtkleding, kinder. eh babykleding; Heren sokken en das-
sen in sete, Sportkousen en Textra shirts; Ceintuurs, Koala
beertjes, en nog veel meer.

(Vervolg van pag. 2)Met grote blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van onze dochter en
zusje

COBINELIA JACOBA ADRIANA

De heer en mevrouw Jannink-
Boonstra en Gerhardje.

Hollandia, 1 juni 1961

Wegens drassigheid terrein, is het

EDO VOETBALTOURNOOI
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