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Muiterij in Kongo verloopt na
concessies van Regering

Het Belgisch persagentschap Belga meldt, dat de Belgische officieren weer
het bevel op zich hebben genomen ove* de garnizoenen van Leopoldstad en
Thysstad, na de muiterij die vooral gericht was tegen 't grote percentage
Belgen in de middelbare en hogere rangen van het leger.
De Commandant van het Kongolese leger, de Belgische Generaal Janssens,
heeft zijn functie neergelegd.
Premier Loemoemba en president Ka-

savoeboe zijn uit Leopoldstad vertrok-
ken naar Badimba, ruim 100 km ten
_Uiden van de hoofdstad om te gaan
spreken met een kolonne muiters, die
optrekt naar de regeringszetel. Ze wor-
den er tegen gehouden door een ge-
pantserde eenheid, dlfre regeringsgetrouw
is. De muiterij die uitbrak in Leopold-
stad zowel als in Thysstad, 20 km voor-
bij Badimba, richtte zich tegen de
BelgisChe officieren .in het leger en was
tegelijkertijd een actie voor een hoger
soldij. Op beide punten is de regering
Loemoemba meteen gezwicht. De rege-
ling kondigde aan dat de Belgen zullen
worden vervangen door Kongolesen en
er zal een algemene promotie van een
rang plaats vinden. In Thysstad hadden
de muiters zich meester gemaakt, van de
grote militaire basis en de Belgische of-
ficieren met hun gezinnen afgesloten
van de buitenwereld. In Leopoldstad
had de politie, die ook bij de opstandige
actie betrokken was, vijf Belgische com-
mandanten gevangen genomen. Slacht-
offers schijnen er niet te zijn gevallen,
al hebben een aantal Belgische officie-
ren bij de incidenten liChte verwondin-
gen doordat met stenen gegooid werd
en met riemen geslagen.

Inmiddels hebben de Belgische offi-
cieren het bevel over de garnizoenen
van Leopoldstad en Thysstad weer
overgenomen, meldt het Belgische Pers-
agentschap Belga. De autoriteiten zou-
den de toestand weer min of meer ,in de
hand hebben, al zijn ze nog steeds ver-
ward.

De Belgische diplomatieke missie

werkt samen met de Kongolese regering
de nodige maatregelen uit om de Belgi-
sche levens en goederen in Kongo te be-
schermen. Tot ernstige incidenten tegen
de Belgische bevolkingsgroep is het tot
nu toe niet gekomen.
Volgens de Belgische minister president
Ganshof van der Meersdh die gisteren
uit Leopoldstad in Brussel terug keerde,
was de toestand in de hoofdstad van
Kongo bij zijn vertrek weer rustig.
In Thyssland hadden muiters toen de
macht nog in handen.

Ontvoering in sydney
Gisteren werd in Sydney een 8-jarige

jongen ontvoerd; een losgeld van 25.000
pound is door de ontvoerders geëist.
Een woordvoerder van de politie zei, dat
het losgeld telefonisch van de ouders
is opgeëst, doch de politie weet niet of
de ontvoerders hebben gebruik gemaakt
van een publieke of particuliere telefoon-
Er is een beroep gedajan op het publiek
om alle medewerking aan het onderzoek
te geven. De vader van de jongenBasyl
Form, won in de afgelopen maand een
bedrag van 100X100 pound bij de paar-
denrennen.

Duits -Amerikaans
protest in Wenen

De Ver. Staten en West-Duitsland
hebben bij de Oostenrijkse regering
stappen gedaan naar aanleiding van be-
ledigende opmerkingen die de Russische
premier Chroestsjof aan het adres van
die landen heeft gemaakt tijdens zijn
rondreis door Oostenrijk.
De Westduitse ambassadeur zei uiting

te hebben gegeven aan de verbazing

van de Bondsregering over de instem-
ming die van Oostenrijkse zijde schijnt
te worden betuigt met sommige van de
wilde opmerkingen van Chroestjof. Ook
de Amerikaanse ambassadeur verklaar-
de zich niet gelukkig met de houding
van de Oostenrijkse autoriteiten. De
Russische premier heeft zijn rondreis
door de provincie gisteren plotseling af-
gebroken om terug te keren naar We-
nen. Hij zou persoonlijk de leiding op
zich willen nemen bij de Oostenrijks
Russische handelsbesprekingen die min-
der gunstig schijnen te verlopen dan
was verwacht.

Eerste " Friendship" voor
Kon. Luchtmacht

Het eerste toestel van de serie van 12
Fokker F 27 vliegtuigen bestemd voor
deKon. Luchtmacht is officieel overge-
dragen .De plechtigheid had plaats in de
Fokkerfabriek op Schiphol. De directeur
van Fokker Diepen overhandigde het
protocol van overname aan generaal
Maurenfore_her, directeur materieel van
de Luchtmacht. Negen van de twaalf
F 27 vliegtuigen worden uitgevoerd als
transport-machines.

Voetbaltoto in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer was gisteren het
woord aan de regering nadat de eerste
ronde van de debatten over de voetbal-
pool was afgesloten. Bij die debatten is
't wel gebleken dat het wetsontwerp in
zijn huidige vorm weinig kans maakt
op aanvaarding. De Partij van de Arbeid
ziet het ontwerp als een poging om het
Nederlandse volk voor te schrijven hoe
het zijn geld moet uitgeven. De bezwa-
ren gaan met name tegen de beperking
van de hoofdprijs tot 25.000 gulden.
Soortgelijke bezwaren komen van de
WD, die in dit verband wijst op de
staatsloterij waar een prijs van een ton
valt. De KVP is zwaar verdeeld in haar
oordeel maar het merendeel is toch voor
een onbeperkte hoofdprijs. De Christe-
lijk Historische Unie gaat voor een deel
met het ontwerp aceoord. De Anti Revo-
lutionairen zijn om principiële redenen
tegen, en een traditioneel nee komt van
de kant der communisten.

Gezantschap in Malakka
Het Nederlandse gezantschap inKuala

Lumpur in de Federatie van Malakka
is verheven tot Ambassade. Tegelijk is
de gezant dr F H van Guli'k bevorderd
tot Ambassadeur.
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Vragen in Tweede Kamer over
Merevr. Tanihatu

Het Tweede Kamerlid van de Wete-
ring van de Christelijk Historische Unie
heeft aan de minister van Binnenlandse
Zaken de volgende schriftelijke vragen
gesteld: 1 Is het waar dat een zekere
mevr. Tanihatü, echtgenote van een
Ambonese scheepsofficier die zich als
verstekellnge op het m.s. Karossa be-
vond, door Nederlandse autoriteiten, toe
lating tot Nederlands Nieuw-Guinea is
geweigerd? 2 Is het waar dat deze
vrouw uit Indonesië' is gevlucht wegens
sympathieën voor de republiek Zuid
Molukken en zo ja is men van oordeel
dat weigering om haar tot Nederlands
Nieuw-Guinea toe te laten uiteindelijk
zal leiden tot haar uitlevering aan In-
donesië met alle gevolgen van dien? 3

Is men bereid nader contact op te ne-
men met de gouverneur van Nederlands
Nieuw-Guinea opdat aan deze vrouw
alsnog asiel wordt verleend terwijl de
mogelijkheid wordt geopend dat haar
kind binnenkort uit Singapore naar Ne-
derlands Nieuw-Guinea wordt overge-
bracht?

Over de Immigratie van een
cocker spaniel

De lotgevallen van mevrouw Tanihatu
hebben duidelijk gemaakt, hoe moeilijk
de positie is van een mens zonder papie-
ren in de huidige wereld. Wellicht kan
men echter troost putten uit de gedach-
te dat een dier zonder papieren, dat van
het ene land naar het andere wordt ge-
stuurd, het niet minder moeilijk heeft. -Dit laatste bleek woensdagmiddag, toen
er uit hetzelfde Qantasvliegtuig dat de
drie Australische parlementariërs had
meegebracht, een kistje naar de douane
werd gedragen dat bij nadere inspectie
een jonge cocker spaniel bleek te huis-
vesten. Meteen was er een internatio-
naal probleem geschapen, want het was
al heel gauw aangetoond dat het dier de
Hondsdolheidsordonnatie van 1912 uit
de Residentie Molukken had overtreden.
Deze ordonnantie verbiedt immers dom-
weg de invoer van alle honden in het
gebied van de niet meer bestaande resi-
dentie Molukken.

Na enig overleg tussen deskundigen
van de Douane, de Immigratie en de af-
deling Veeteelt, kwalm men tot de con-
clusie dat er maar twee oplossingen wa-
ren: of het dier moest terug naar de
plaats waar het vandaan kwam, of het
moest afgemaakt worden. Het pleitte
voor de ambtenaren die de Nederlandse
overheid in deze vertegenwoordigden,
dat zij zonder enige aarzeling besloten
het dier dan maar terug te sturen. Maar
zij hielden in hun humane opwelling
kennelijk geen rekening met de Austra-
lische piloot die op materialistische toon
in het midden bracht, dat hij bij invoer
in Australisch Nieuw Guinea van zo-
maar een hond een boete riskeerde van
honderd pond en hij dacht er dan ook
niet aan om het dier weer in zijn vlieg-
tuig toe te laten. Goede raad was duur.
Mocht men zo hardvochtig zijn, zo vroeg
men zich af, om het dier te vernietigen
en daarmee de man voor wie het be-
stemd was 01. de heer Jansen to Biak,
een slag toebrengen die hij wellicht niet
gauw te boven zou komen?

Toen herinnerde een veeteeltdeskun-
dige zich, dat de hondsdolheïdsordon-
nantie van 1912 al lang door de ontwik-
keling van de moderne wetenschap was
achterhaald. Sinds 1912 is er namelijk
een doeltreffend vaccin tegen hondsdol-
heid ontdekt en het is dus helemaal niet
nodig om de invoer van alle honden te
verbieden. Alleen niet gevaccineerde
honden meest de toegang tot het land

ontzegd blijven. Wie zou uitvoering wil-
len geven aan een onrechtvaardige or-
donnantie?

Dezelfde deskundige wees er op dat
er een nieuwe ordonnantie in voorberei-
ding was, die een geheel andere geest
ademde dan de oude. Hij stelde voor
om het probleem op te lossen over-
eenkomstig deze nieuwe geest, en na te
gaan of het dier misschien een briefje
b;ij zich had waaruit bleek, dat het reeds
gevaccineerd was.
Het enige briefje dat gevonden werd
was een "move certificate" waarop
stond dat het ging om een "male dog".
Onverwacht drongen zich toen nieuwe
problemen naar voren, want het was
geen "male" zo werd ter plaatse gecon-
stateerd, maar een "female". Zelfs de
identiteit van het dier bleek dus onze-
ker. Maar afmaken? "Neen" zo klonk
het resoluut uit de mond van alle be-
trokkenen. Met algemene stemmen werd
besloten om zoveel mogelijk handelend
overeenkomstig de geest van de nog niet
bestaande ordonnantie het beestje onder
vermijding van alle contact met ande-
re honden naar Dok II te vervoeren, het
daar te vaccineren en enkele weken in
quarantaine te houden. En zo geschied-
de. Wie zou nu nog durven beweren dat
het overheidsapparaat in Nieuw Guihea
lijdt aan een gebrek aan souplesse?

HOOGWATER STANDEN
TE HOLLANDIA

Zaterdag 9 juli om 6en 7 uur en om
20 en 21 uur.

Zondag 10 juliom 7 en 21 uur.

Oproep tot nationalisatie
van oliemaatschappijen

ANP. De Indonesische vakbond voor
Petroleumarbeiders Perbum heeft een
beroep op Soekarno gedaan om de bui-
tenlandse oliemaatschappijen op Suma-
tra over te nemen. De belangrijkste op
Sumatra zijn de Caltex en de Standard
Vacuüm. De vakbond zegt in 'n schrij-
ven, dat de arbeiders bereid zijn alle
gevolgen van overneming te dragen. Als
motief zegt de bond dat Nederland dat
West Nieuw Guinea bezet houdt, wapens
van de Verenigde Staten krijgt. De olie
maatschappijen onttrekken welvaart
aan Indonesië, zenden personeel weg en
helpen opstandelingen. "Het is een ge-
biedende eis dat de regering de agres-
sieve daden van de Nederlanders en hun
vrienden met meer vastberaden maatre-
gelen beantwoordt".
"GoudenBeer" voor van

der Horst
ANP. "Faja Lobbi" van de Neder-

landse cineast Herman van der Horst,
een filmimpressie van Suriname, is op
het filmfestival van Berlijn met de hoog-
ste onderscheiding voor documentaires'
"de gouden beer" bekroond.

Specialisten in NG verwacht
Tot hoofd van de afdeling kindersterf-

tebestrijding van de Dienst van Ge-
zondheidszorg is benoemd de kinderarts
H.W.A. Voorhoeve, die eind juli in
Nieuw Guinea hoopt te arriveren. On-
geveer tezelfder tijd wordt de oogarts
H. Schubert in Nieuw Guinea verwacht.

Geslaagden eindexamen
pms - Kota Radja

Voor het Eindexamen van de Primai-
re Middelbare School, van de Zending
der Nederlands Hervormde Kerk, te Ko-
ta-Radja, slaagden de volgende candi-
daten: E O Bitbit, J Daimoi, D Danomi-
ra, J Demena, P Depondoë, Th Fïay,
E Gedi, A Ginuni, N .Herietrenggi, H
Inggamer, L Jenbise, F Joku, D Joteni,
S M Kirihio, D Korwa, F Korwa, Chr
Marjen, N Mienorona, I Mofu, T Mofu,
A Momot, S Nukuboy, P Pangkatana, B
Pesiwerissa, T Rumbiak, A Rumkorem,
N Humpardus, O Safkauer, A M Saifud-
din, S Samai, A Saweri, T Sorbu, A
Sulli, J Wafumilena: en M Wasaraka.
Met één candidaat wordt het examen
nog voortgezet.
Niemand der candidaten behoefde te
worden afgewezen. Vanzelfsprekend
heerste hierover in Kota-Radja grote
blijdschap, te meer waar de Primaire
Middelbare School dit jaar tien jaarbe-
staat.

Dokter Hoekstra naar Noumea
Op 5 juli jl. is de directeur van ge-

zondheidszorg G. Hoekstra uit Biak naar
Noumea, de hoofdstad van Nieuw Cale-
donie vertrokken, teneinde daar deel te
nemen aan de elfde vergadering van de
Research Counsel van de Zuid Pacific
Commissie. Deze Research Counsel heeft
drie secties nl. een economische, een
sociale en een medische, die om de beurt
een bijeenkomst verzorgen. Dit jaar is
de medische sectie aan de beurt.

Als gast neemt aan de besprekingen
deel de voedingsspecialist. Prof. H.
Gounelle, van het Centrum voor klinisch
en biologisch onderzoek vah de voeding
van de mens, te Parijs.
De resultaten van de besprekingen zul-
len in de vorm van een rapport aan de
Zuid Pacific Commissie worden aange-
boden.

Na afloop van de vergadering zal dok-
ter Hoekstra nog besprekingen in Port
Moresby voeren met zijn Australisch-
Nieuw-Guinese collega. Op 29 juliwordt
hij weer in Hollandia terug verwacht.

Japan volfoolt uitbetaling aan
ex-geinterneerden

De Japanse ambassade in Den Haag
heeft bekend gemaakt dat Japan een
maand geleden de laatste 2 miljoen dol-
lar heeft betaald die het land moet uit-
keren als schadevergoeding aan gewezen
Nederlandse burgergevangenen die in
Japanse kampen hebben gezeten tijdens
de oorlog. Een verdrag voor deze beta-
ling is gesloten tussen Japan en Neder-
land begin 1956. De Nederlandse rege-
ring heeft de bedragen al bij voorbaat
uitbetaald aan betrokkenen opdat die
niet behoefden te wachten tot de 5 ter-
mijnen van elk 2 miljoen dollar waren
overgemaakt, Rond 90 duizend personen
hebben elk ongeveer 400 gulden uitge-
keerd gekregen.



DE NADELEN VAN EEN SYSTEEM
DE OPSTOPPINGEN van deviezen bin-
nen bepaalde grenzen zijn een gevolg
van het stelsel van vaste wisselkoersen
dat na deoorlog is ingevoerd. Men bond
de waarde van de verschillende munt-
eenheden aan vaste prijzen met 'n mar-
ge van 10°/ o naar boven en naar bene-
den.

Sindsdien is bij herhaling gebleken,
dat dit stelsel ook zijn nadelen heeft en
dat er in bepaalde landen op een zeker
moment toch tot een devaluatie moet
worden besloten om een staatsbankroet
te voorkomen. De gulden is er bij die
waardevaststelling niet zo erg gunstig
afgekomen en dit betekende in de afge-
lopen jaren, dat onze import naar ver-
houding te duur is geweest terwijl wij
onze exportproducten eigenlijk te goed-
koop verkochten.

Zo is er onder meer bij onze omvang-
rijke effectenexport meer dan eens op
gewezen dat wij een deel van onze in-
dustrie ver beneden de waarde aan
vreemdelingen hebben verkocht. Dit ver-
schijnsel werd nog verergerd door de
onderwaardering van vele aandelen, die
een gevolg is van vele bestaande gehei-
me reserves en de politiek van zelffi-
nanciering.
HEILZAME WERKING

IN DE JAREN na de oorlog bleek het
voor de V.S. een voordelige zaak om een
overgewaardeerdemunt te bezitten t.o.v
de Europese valuta. Dit oude werelddeel
was door de oorlog volledig leeggeplun-
derd en de Europese landen moesten
hun grondstoffen en machines duur in-
kopen. Daarbij ontstond een groot dol-
lartekort.

Met hulp van het Marshall-plan was
het mogelijk de Europese economie weer
ep gang te helpen. Veel landen hebben
daarvan geprofiteerd o.m. Nederland, de
bondsrepubliek en Frankrijk. Daarvoor
in ruil zijn aan de V.S. wel vele econo-
mische voordelen gegeven en niet min-
der militaire maar al het water van de
oceanen kan niet afwassen, dat het her-
stel van de oude wereld misschien niet
mogelijk zou zijn geweest en zeker veel
langer zou hebben geduurd.

Intussen heeft de onderwaardering
van de Europese valuta heilzaam ge-
werkt. De- Europese staten hebben hard
geploeterd, de levensstandaard van de
Europese volken is 'lager geweest dan
het Noordamerikaanse welvaartspeil.
Het aantal arbeidsuren was aan deze
zijde van de oceaan groter en er is
koortsachtig gewerkt aan de rationali-
satie van het produktieapparaat. Het
onvermijdelijk gevolg is geweest, dat de
welvaartsafstand tussen de V.S. en de
vrije Europese landen veel geringer is
geworden, dat het Europese zakenleven
met succes kon concurreren tegen het
Amerikaanse en dat de Westeuropese
reserves ook sneller zijn gestegen dan
die van de V.S. Dit was ook de voorop-
gezette bedoeling.

Revaluatie-geruchten
Moet de Gulden met de D-Mark in

Waarde stijgen?
ALOM kunnen wij waarnemen dat

de Europese economie thans zeer gun-
stig is. In de meeste E.E.G.-landen na-
men tot voor kort de goudsaldi toe.
Wij schrijven "namen", want op ver-
zoek van de V.S worden dollar saldi
voorlopig niet in goud omgezet. Dit
wijst op een gunstige ontwikkeling-
van de betalingsbalans.
Algemeen is te constateren dat de
oorzaak van de deviezenaanwas een
gevolg is van de sterk gestegen ex-
port. In de Duitse bondsrepubliek be-
dragen de reserves een kleine 26 mil-
jard D.M. en de kaïns bestaat dat de-
ze stroom naar de Duitse banken zal
aanhouden.

In tegenstelling met de Europese
ontwikkeling staat die in de VS. Daar
heeft men alle moeite om de conjuc-
tuur op peil te houden. Als we deze
toestand nog eens vergelijken met
die van ruim 10 jaar geleden dan is
er wel het een en ander veranderd.

EN DE GEVOLGEN?
BIJ EEN DERGELIJKE verschuiving

zou de concurrentiekracht van de Duitse
industrie in de wereld verminderen, het
is dus begrijpelijk dat handel, industrie
en bankwezen van West Duitsland niet
erg geestdriftig zijn voor een revaluatie.
Toch houden de geruchten over nieuwe
internationale monetaire operaties aan,
hetgeen, o.m. blijkt uit de grote belang-
stelling voor Duitse aandelen. Vanzelf-
sprekend wordt in officiële berichten
elke kans op een herwaarderingsoperatie
ontkend, maar dat is nog nooit anders
geweest. Het kan moeilijk anders.

Het staat a!ls een paal boven water,
da_L_de financiële en economische ver-
houdingen in de wereld na tien jaar
anders liggen en de vraag is in welke
richting naar een oplossing zal worden
gezocht.

Wanneer de Amerikanen heil zien in
een revaluatie van de D.M. dan zal de-
ze niet zijn tegen te houden.

Blijft het dan bij een revaluatie van
de D.M. alleen of wordt daar ook o.m.
de gulden bij betrokken? Logisch zou
zijn, dat b.v. de E.E.G.-landen een ge-
zamenlijke politiek voeren, mede in ver-
band met de plannen voor de Euro-

markt. In elk geval zullen wij mede de
gevolgen van elke herwaardering on-
dervinden. De komende maanden kun-
nen in de financiële wereld spannend
worden.

drs. MIERLOGEVAARLIJKE OVERVLOED
IN DE V.S. hebben de vakbonden het

hoge welvaartsniveau aangegrepen om
de lonen nog meer op te schroeven, de
werktijden nog eens te bekorten en het
resultaat is geweest dat de produktivi-
teit van de Amerikaanse industrie het
gestegenkostenniveau niet heeft kunnen
bijhouden. Dit vindt zijn weerslag in 'n
geringere waardering van de dollar.

De Nederlandse Bank heeft alle moei-
te om dé minimumprijs voor de dollar
te handhaven door alle overmatige dol-
larsaldi uit de markt te nemen. Overi-
gens werken deze operaties inflatoir,
want er komt Nederlands geld voor in
omloop.

In West-Duitsland is de dollarover-
vloed nog groter en er is daar gesproken
over een revaluatie van de D.M. Hierbij
zou de officiëlle waarde van de D.M. ten
opzichte van de dollar hpger
worden gesteld. Buitenlandse kopers in
West-Duitsland zouden dan hun aanko-
pen in de bondsrepubliek duurder moe-
ten betalen. De import van grondstoffen
en eindprodukten uit de dollarlanden
zou goedkoper worden.

Nieuws uit de Antillen
— Het toerisme van het eiland Curacao
is, blijkens het zo juist gepubliceerde
eilandverslag, van 26.867 overnachtingen
in 1958 opgelopen tot 32.816 in 1959. D<
gemiddelde bezetting valn de hotels was
in de A-klasse 39°/o[in 1958 34°/o] en in
de B-hotels 66°/- [in 1958 49%>]. Het aan-
tal cruise schepen liep op van 50 in
1955 tot 71 in 1959 en het aantal cruise
toeristen [dagjesmensen] van 23.156 tot
32.828 De "Nieuw Amsterdam" en de
"Mauretania" spanden met elk 7 bezoe-
ken in 1959 de kroon. Veruit de meeste
buitenlandse bezoekers zijn Venezolaan
of Noordamerikaan. ■-, Het toenemend
toerisme op Aruba is mede het
gevolg van een enorme perscampagne,
zo blijkt uit een verslag van de eilands-
voorlichtingsdienst aldaar. In 1959 ver-
schenen niet minder dan 1418 geregis-
treerde artikelen over Aruba in Noord
amerikaanse bladen.
—Het stroomlijnen bij de Shell Cura-
cao N.V. heeft invloed op het bu&enbe-
zit van deze maatschappij. De employees
en ook een deel van de buitenlandse
werknemers wonen met hun gezinnen
in maatschappij-huizen. Nu echter het
aantal employees en werknemers dras-
itsch wordt ingekrompen komen vele hui
zen vrij. Volgens 'n bericht in "beurs en
nieuwsberichten" zouden tussen de Shell
en het Eilandgebied Curacao onderhan-
delingen zijn geopend over de verkoop
van deze hluizen. In totaal zou het gaan
om 600 huizen.— Blijkens het verslag over het jaar
1959 van het Eilandgebied Curacao be-
droeg het aantal inwoners op 1 januari
1960 127.840. Het totale aantal vreem-
delingen hiervan was 14.183. 82,8 pro-
cent van de bevolking is Rooms Kat-
tholiek.— Op het "Antillenhuis", het kantoor
van de gevolmachtigd minister van de
Nederlandse Antillen in Nederland, de
heer W.F.M. Lampe, is de notariële ak-
te verleden, waarbij is opgericht de
"Stichting Studiecommissie Nederlandse
Antillen", die haar werkzaamheden op
1 september 1960 zal aanvangen. Deze
stichting, die de belangen zal behartigen
van Antilliaanse jongeren, die in Ne-
derland een hogere of lagere opleiding

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN

Zondag, 10 juli 1960
HOLLANDIA:
Palulus kapel 08.30 uur ds H.F. Kat
Chr. Mii. Tehuis 08.45 uur ds W. Sirag
Kloofkerk 18.30 uur ds W. Sirag
In alle diensten te Hollandia viering
Heilig Avondmaal.
HOLLANDIA 4 BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds A.M. Middag
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds H.F. Kat.
SENTANI .

10.15 uur ds A.M. Middag.

Vervolg op pag. 4



ontvangen, zal met name degenen onder
hen onder haar hoede hebben, voor wie
het Rijksdeel Nederlandse Antillen en
het eilandgebied Aruba een studiebeurs
naar Nederland bekostigen. Het toezicht
op deze jongeliedenwerd tot nu toe uit-
geoefend door de studiecommissie van
de Kon. Vereniging "Oost en West"
Bestuursleden van de stichting zijn mgr
Opdecoul, directeur van het Rooms-ka-
tholieke opvoedingsbureau in Nederland
mr N. Debrot, directeur van het Kabi-
net van min. Lampe, mevr. M.H. Ellis-
Heyer, en de heren Arnoldus Nijenhuis
en A.C. Booy.— Twee Cubanen, verbonden aan het
vermaarde rum-concern Rey de Copas
te Cuba, zullen binnenkort op Bonaire
een fabriek openen. De rum wordt uift
Cuba ingevoerd in ruwe toestand en op
Bonaire voor verdere export en even-
tueel plaatselijk gebruik gereed gemaakt— De komende zes maanden is Aruba
het meest gepropageerde eiland van het
Caraibisch gebied. M.i.v. 15 juni prijk*
nl. op de pakjes "rice krispies" en "all
bra|n" van de Kellögg een foto van
't Aruba Caribbean Hotel i.v.m. 'n prijs-
vraag, gezamenlijk uitgeschreven door
dit hotel. Willy's Overland, de KLM en
de Kelloggmaatschappij. De Kellogg-
maatschappij zal eveneens korte film-
pjes tonen over Aruba in hun televisie
programma's gedUrende al. de maanden
dat de prijsvraag aan de gang is..

Nederlanders nemen
deel aan bouw suikerfabriek

De Ver. Amsterdamse Machinefabrie-
ken gaan in samenwerking met een be-
drijf in Karachi een suikerfabriek bou-
wen in Oost Pakistan. De fabriek krijgt
een capaciteit van 1500 ton riet per dag.
Het grootste deel van de installaties zal
in Nederland worden gemaakt en de
rest van de apparatuur in Karachi,
waarbij Nederlandse technici bijstand
zullen verlenen.

Onrust in Rome
In de stad en de provincie van Rome

heeft de politie alle openbare bijeen-
komsten verboden na de straatgevech-
ten van gisteren tussen politie en com-
munisten, die betoogden tegen de nco
fascisten. 65 politiemannen raakten ge-
wond, 350 demonstranten werden gear-
resteerd. De communisten hebben on-
derwijl een aantal stakingen op touw
gezet. De meeste politieke waarnemers
menen dat de betogingen ten doel had-
den om de regering Tambroni ten val
te brengen. Tambroni steunt in de Ka-
mer van Afgevaardigden op een meer-
derheid van 24 nco fascistische stemmen

HBS Clubgebouw zaterdag 9-7 Roulette
aanvang 21.00 uur. Geen introductie toe-
gestaan.

no. 1885
ZEEPAARDJE morgenmiddag 17.00 uur
goochelaar. Uitsluitend voor kijnde__n
van leden.
Te koop: Fiat 500 [b.j. 1957] 17000 km
gereden f 3000,— v. Noortwijk tel D. II
315. . 1879
HERCULES contakt avond, zaterdag a.s.
aanv. 21.00 uur. Uitsluitend voor leden
donateurs en introducees.

no. 1886

BIJ DE
NEDERLANDSCHE HANDEL

MAATSCHAPPIJ

kan geplaatst worden 1 mannelijke ad-
ministratieve kracht.
Aanmelding dagelijks gedurende de kan
tooruren.

TE KOOP AANGEBODEN: 1 djatihou-
ten bureau, 1 zitje [2 stoelen en een ta-
feltje], 1 radiotoestel klein formaat-
Helder, de Clerqlaan 833 Dok V telf 294
Dok 11. 1880

V.H.O. — COMPETITIE
Terrein Berg en Dal Zaterdag 9 juli a.s.

EDO I — Hercules I
Zondag 10 juli

WIK I — ZIGO I
Aanvangwedstrijden 16.30 uur.________

s f

VOOR VERSE GROENTE
bent IJ beter terecht bij:

"HET GROENTEHUIS BELLE"
Achter KPM en Bakkerij de Boer.

1878

REK vertoont in* de JACHTCLUB
op 8 juli '60 - "" "HERCULES"
met Steve Reeves — Silva Koscina.

in Cinemascope en kleur.
\_

WEEKEINDDIENST 9—lo JULI
Haven dr. P. v.d. Kaade telf. 538
Holl.-Binnen dr. H. Harms telf. 94

WEEKDIENST 11—16 JULI
Haven dr. P. v.d. Kaade telf 538
Bij geen gehoor telf. 175

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 8-7 voor het laatst
"RAWHIDE TRAIL"

met Rex Reason en Nancy Gates
Een zeer spannende Western.
Morgen 9-7 en overmorgen 10-7 ver-
toont HONG LIAN FILMBEDRIJF
Brigitte Bardot in haar grote film
"DE DANSERES VAN DE DUIVEL"

[LA FEMME ET LE PANTIN]
Overweldigend, boeiend, groots

Holl.-Binnen hetjen 8-7: HOLD BACK
THE NIGHT met John Payne
Holl.-Binnen morgen 9-7: BORN RECK
LESS
Sentani 10-7: TO HELL AND BACK
met Audie Murphy.

REK THEATER
Heden wordt de film DE ZWARTE
ZWEEP vertoont.
De film. 12 UUR ANGST komt te ver-
vallen.
Heden vertoont REK de film van 20th.
Cent. Fox.

"THE BLACK WHIP"
met Hugh Marlowe, Coleen Gray, Adele
Mara en Paul Richards.
Een schurk met een soepele zweep kerft
merktekens in het Wilde Westen.
Hij regeerde met zijn zweep, voortge-
zwiept door brute kracht.
Hugh Marlowe, als de man die de moed
heeft de terreur van de zwarte zweep
te weerstaan.
Een film vol actie, spanning, terreur
en onverschrokken moed.

Heden in REK THEATER
Spoedig in REK

"DE LEEUWENDODER"
Verwacht

"HERCULES"
met Steve Reeves.

———————————____——_______________M^^MM^MM^^ MM|^^^^M^MMMBM^___M_-----_----___W -__—__—Wm^*^*i

Zaterdag opening van
CAFÉ - BILJARD VAN DAPPEREN

Verplaatst van Pantaiweg Hollandia Binnen naar Marineweg t.o. Door-
voermagazijn.

Levert eten buitenshuis Proefporties op aan/vraag.

__■_ __ _ " '—"- ■■ — ■ ' — '■'---..j - ■■■:.:: : '■■■:..zj^i^Z-"— ■- —-~~-"^^—rn__n____——___——^i^imTTTTiM--T i i ■——■--~—m___._m_____m_________________m__m___
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„Warenhuis Juliana 1*

Hierbij maken wij U, onze geachte clientèle, attent op
de NIEUWE openingsuren met ingang van 11 juli 1960:

WINKEL EN BAR
Maandag t/m. Vrijdag 07.00 — 12.00 uur

17.00 — 20.00 uur

Zaterdag 07.00 — 13.00 uur
17.00 — 20.00 uur

Zondag 09.00 — 12.00 uur

SHOWROOM: Maandag t/m. Vrijdag 08.00 — 12.00 uur
17.00 — 20.00 uur

Zaterdag 08.00 — 13.00 uur
17.00 — 20.00 uur
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