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Desintegratie van Kongo
Zelfstandige Republiek

Katanga uitgeroepen
De Zuidelijke provincie van de anderhalve week oude staat Kongo, het aan

mineralen zeer rïjke Katangb, is tot een onafhankelijke republiek uitgeroe-
pen. De proclamatie was enkele uren te voren aangekondigd door de premier
van de provinciale regering, Moishe Tsombe. Hij deelde toen mee dat hij

de commandant van de Belgische parachutisten, majoor Weber, die zondag, in
Elisabethstad aankwam, tot coördinerend officier van alle troepen en politie
in Katanga had aangesteld.De Belgische troepen in Katanga zullen daar blij-

ven en Tsombe heeft zelfs om versterkingen gevraagd.

De premier van de nieuwe republiek
heeft intussen al troepen gestuurd naar
een stad waar muiters de blanke be-
volking bedreigden. Tsombe bad eerder
om hulp van Britse troepen uit Noord-
Rhodesia gevraagd, maar deze hulp
werd geweigerd.

Hij heeft in een rede voor radio Eli-
sabethstad België aangeboden een eco-
nomisejhe overeenkomst te sluiten en
Brussel gevraagd om voort te gaan met
militaire, financiële en technische hulp-
verlening, ue premier beschuldigde de
Centrale Kongolese regering van Loe-
moemba ervan de huidige terreur in de
Kongo doelbewust te hebben ontketend
en aan te sturen op een communistische
staat.
LOEMOEMBA ONGEWENST

Premier Loemoemba die maandag in
Elisabethstad aankwam werd op het
vliegveld opgewacht door drie minis-
ters van de nieuw uitgeroepen staat,
die hem meedeelden dat zijn komst on-
gewenst was.

Premier Loemoemba heeft de Verenig-
de Naties om militaire deskundigen ge-
vraagd die hem moeten helpen bij de
reorganisatie van het Kongolese leger.

De Secretaris Generaal van de Vol-
kerenorganisatie, Hammarskjoeld heeft
een bezoek aan Geneve afgebroken en
is in verband met de gebeurtenissen
in Kongo naar zijn hoofdkwartier in
New Vork teruggevlogen. Hij zal er de
situatie in de Kongo bespreken met ver-
tegenwoordigers van de negen Afrikaan-
se ledenstaten bij de UNO.
VERTROUWEN

De Belgische Kamer van afgevaardig-
den heeft na een debat over de ge-
beurtenissen in de Kongo met 105 tegen
65 stemmen haar vertrouwen uitgespro-
ken in de regering Eyskens. De premier
verklaarde dat België de souvereiniteit
van Kongo zal eerbiedigen maar dat
Belgische militairen opdracht moest
worden gegeven om handelend op te
treden ter bescherming van mensenle-
vens.

Dit is geheel in overeenstemming met
het internationaal aanvaard^ recht, zo
voegde hij er aan toe. Premier Eyskens
maakte ook bekend dat tot nu toe 13500
Belgen uit Kongo zijn gevlucht.

KRITIEK
De Kamer leverde felle kritiek op de

zojuist in Brussel aangekomen generaal
Janssens, die tot voor kort de Belgische
troepen in Kongo |Commandeerde. Hij
zou mede schuldig zijn aan de muiterij
van het Kongolese leger door zijn ver-
zet tegen elke poging om Afrikaanse
officieren te b. noemen. Hij zou vele
adviezen en rapj orten over deze kwestie
hebben achterg. houden.

De N_£-__a__--__ ainbassadeua in Leo-
poldstad, Jhr. Boreel, heeft het minis-
terie van Buitenlandse Zaken in Den
Haag medegedeeld dat voor zover hij
kon nagaan geen enkele Nederlander in
Kongo tot nu toe letsel heeft opgelopen.
In een oproep via Radio Nederland We-
reldomroep heeft de ambassadeur alle
Nederlanders in de Kongo in overwe-
ging gegeven vrouwen en kinderen te
evacueren.

Weer vier Afrikaanse
landen onathankelijk

Frankrijk heeft opnieuw vier Afri-
kaanse landen de souvereiniteit over-
gedragen. Het zijn: de Ivoorkust, Opper
Volta, Dahomey en Niger.

De overeenkomsten inzake de onaf-
hankelijkheid werden gisteren in Pa-
rijs ondertekend. De vier staten verkrij-
gen hun onafhankelijkheid begin volgen-

de maand wanneer de overeenkomsten
zullen zijn geratificeerd. Zij zullen op
dat tijdstip de verantwoordelijkheid
voor de buitenlandse politiek, de de-
fensie en de financiëSn zelve gaan be-
heren, die nu nog door.de Franse Ge-
meenschap wordt gedragen.

De onafhankelijkheid voor deze ge-
bieden zal het aantal staten binnen het
raam van de Franse gemeenschap op
zeven brengen.

De onafhankelijkheid voor de Franse
Kongo, de Centraal Afrikaanse repu-
bliek, Tsaad en Gabon is in bespreking.

Karel Doorman veilig in
Fremantle gemeerd

Het Nederlandse vliegdekschip Karel
Doorman is gisteren_in de Australische
haven Fremantle veilig gemeerd. Het

moest op eigen kracht gebeuren want
de plaatselijke bonden van zeelieden
hebben besloten geen sleepboten te be-
mannen om de Karel Doorman assisten-
tie te verlenen. De Karel Doorman
maakte in de haven van Vliegtuigpro-
pellers gebruik om de wendbaarheid te
vergroten. Dat lukte prachtig. Een grote
menigte waaronder veel Nederlanders
juichte aan de wal het staaltje van zee-
manschap uitbundig toe. Het smaldeel
blijft zes dagen in Fremantle.

In Den Haag is de boycott door de
Australische zeelieden onbegrijpelijk ge-
noemd.

Nederland protesteert
in cuba

Die Nederlandse r'egeri/ng heeft bij
Cuba geprotesteerd tegen de overname
van de Shell raffinaderij op dat eiland.

In een te Havanna overhan-
digde nota wordt gewaarsdhuwd dat
deze maatregel niet alleen het inves-
teringsklimaat voor de Shell maar ook
voor andere Nederlandse industrietak-
ken kan bederven. De Nederlandse re-
gering die zich in deze kwestie alle
rechten voorbehoudt verwacht dat de
Cubaanse autoriteiten zullen overwegen
de overneming ongedaan te maken zo-
dat de Cubaanse Shtell maatacHappij
haar werk kan hervatten. Voor het door
de Shell geleden verlies wordt een bil-
lijke schadevergoeding gevraagd.
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De twee gezichten van Australie
Het besluit van de hjavenartfeiderj

van Fremantle om het Nederlandse smal
deel vijf te boydotten heeft in Nieuw
Guinea allerwege een nare indruk ge-
maakt. Nu komt achteraf wel het be-
richt dat de Karel Doorman op eigen
kracht veilig in de haven is gemeerd',
en dat dit staaltje van zeemanschap een
applaus ontlokte aan een grote menigte
die op de kade ter verwelkoming aan-
wezig was, maar de bittere gedachten
met betrekking tot de Australische ha-
venarbeiders en hun merkwaardige poli
tieke opvattingen zijn daardoor niet als
bij toverslag verdwenen.

Moeten wij dit alles maar zo accep-
teren, zo vroeg men ons van verschil-
lende kanten.

In eerste instantie is men geneigd om
op die vraag met een berustend schou-
derophalen te reageren. Nederland is
maar klein en in het geschil over
Nieuw Guinea denkt iedereen die par-
tij trekt tegen Nederland, dat hij daar-
mee ten strijde trekt tegen het kolo-
nialisme. Bovendien kan iedereen die
acties tegen Nederland onderneemt er
van op aan, dat hij er geen schade
van zal ondervinden want we zeiden
het reeds, Nederland is maar klein en
de Nederlanders zijn er niet het volk
naar om in heftige tegenacties wraak
te nemen indien men de eer van het
land te kort heeft gedaan.

Maar toch dient men te bedenken dat
Nederlands Nieuw Guinea met name
ten opzichte van Australië niet zo mach
teloos is als men wellicht zou veron-
derstellen. Dit Australië toont in kolo-
niale aangelegenheden een zeer dubbel-
zinnig gelaat. Ten opzichte van de Azia-
tische landen poneert het graag als -een
jonge natie die zien nooit aan kolonia-

le heeft schuldig gemaakt en dus
niet op een lijn geplaatst kan worden
met de Europese landen die na de oor-
log him posities in Azië hebben moeten
prijs geven. Dit geldt zowel voor de zo
langzamerhand beruchte Australische
havenarbeiders als voor de Australische
regering. Misschien geloven de Austra-
liërs zo langzamerhand zelf ook dat zij
inderdaad geen koloniaal verleden heb-
ben. Al vriendschap betuigend aan de
Aziatische buurlanden en goodwill-be-
zoeken afleggend is men wellicht verge-
ten dat Australiel nog steeds de behe-
rende mogendheid is van een echte ko-
lonie, heel wat echter dan Nederlands
Nieuw Guinea.

Bovendien zijn zij wellicht vergeten
[de havenarbeiders hebben het wellicht
nooit geweten] dat de Australische aan-
wezigheid in het oostelijk deel van het
eiland Nie/uw GUinea' in vfeel groter
mate bepaald wordt door nationaal en
individueel eigenbelang dan de Neder-
landse in het Westen van het eiland.
De nationale defensie van Australië kan
niet gedogen, dat Nieuw Guinea in
vreemde onbetrouwbare handen komt.
Voor de nationale defensie van Neder-
land maakt dit geen verschil. In Aus-
tralisch Nieuw Guinea hebben velte par-
ticuliere ondernemers zich een bestaan
opgebouwd en zij worden in dit bestaan
bedreigd indien er een snelle politieke
evolutie op gang zou komen. De Ne-
derlandse economische belangen in
Nieuw Guinea zijn miniem.

Reeds nu vinden deze verschillen hun
weerslag in de duidelijke ongerustheid
die men kan constateren bij de Euro-

pese ingezetenen in Aut' -alisch Nieuw
Guinea en zelfs bij de f *ialistenleider
Calwell [die wel zal k'mVen rekenen
op de stemmen van de Aiuge.alische ha-
venarbeiders] met betrekking tot een te
snelle ontvoogding van Nieuw Guinea.
Calwellmeende een dezer dagen te moe-
ten opmerken dat de meeste Papoea's
in hun jeugd nog kanibalen waren en
dat hét nog veertig jaar zou duren voor
dat ze rijp waren voor zelfbestuur.
Bijzonder progressief, vinden we.

In het licht van deze situatie zou het
de Nederlandse zaak geen kwaad doen
indien de Australiërs gewezen werd op
de merkwaardige tegenstellingen in hun
houding inzake koloniale aangelegen-
heden.

Wil men een progressief beleid van
Nederland? Goed. Dan kan Nederland
de zelfbeschikking van Nederlands
Nieuw Guinea tot het uiterste bespoe-
digen. Het kan er alleen maar finan-
cieel voordeel van hebben. En dan kun-
nen we en passant de Papoea's uit Aus-
tralisch Nieuw Guinea die hier op be-
zoek komen de vraag stellen: Hoever
zijn Jullie al gevorderd op de weg naar
zelfstandigheid?
Zijn alle winkels in Australisch Nieuw
Guinea al voor jullie toegankelijk zo-
als hier? Mogen jullie al in alle thea-
ters komen zoals hier? Mogen jullie al-
coholhoudende dranken in de winkel
kopen zoals hier, of stellen jullie je
nog tevreden met illegale consumptie
van methyl-mcchol? Spelen, jullie al
samen met Europeanen in de zelfde
sportclubs zoals hier? Gian er al Papoe-
a's uit Australisch Nieuw Guinea op
een universiteit, zoals hier? En als zij
dan ontkennend op al deze vragen zou-
den moeten antwoorden, dan zouden
wj hen er op attent kunnen maken, dat
zij kolonialer geregeerd worden dan de
Indonesiërs voor de oorlog in Neder-
lands Indic.

We zouden al deze vragen ook achter-
wege kunnen laten, natuurlijk, maar
dan verwachten we van de Australiërs
geen halfbakken progressiviteit meer
van het slag van Calwell en de Austra-
lische havenarbeiders.
Het een of het ander.

Het raadsel van het
Russische gond

In mei j.l- heeft Rusland weer aanzien-
lijke hoeveelheden goud in Londen aan-
geboden. Het merkwaardige hiervan
was niet zozeer het tijdstip als wel het
feit,dat het aanbod na enige weken
plotseling weer verdween. Terwijl men
vroeger algeleen vermoedde, dat de S.U.
met deze aanbiedingen politieke doelein-
den nastreefde, neigt de internationale
financiële wereld nu weer tot de opvat-
ting dat deze goudliquidaties bijna uit-
sluitend bedoeld zijn tot dekking van
tijdelijke betalingsbelanstekorten visa-
a-vis de westerse landen. Dit zal ver-
moedelijk wel altijd zo zijn geweest en
ook zo blijven.

Van 1945—1952 waren deze goudver-
kopen relatief klein en bereikten onge-
veer 1 min troy ounces per jaar. In 1953
namen deze verkopen een grote vlucht
[grote eigen behoefte aan hout, slechte
graanoogst]; de goudliquidatie bedroeg
toen 4 min t.0., maar in maart 1954 werd
weer het vroegere peil bereikt.

In 1956 werd volgens de fa. Samuel

Montagu weer 4,3 min t.o. geliquideerd,
in 1957 zelfs 7,5 min t.o. De vraag naar
goud in West-Europa was toen geringer
[de banken moesten relatief grote $-te-
goeden aanhouden ter betaling van de
grote olieimporten uit het $-gebied tij-
dens de . Suezkanaalcrisis], zodat de
goudprijs toen daSalde.

In 1958 verkocht de S.U. 6mln t.o. [dus
iets minder dan in 1957] en voor het
jaar 1959 heeft Montggu geen totaalcij-
fers bekend gemaakt.

Uit de gemaakte ervaringen laat zich
afleiden, dat de Russische goudverkopen
sinds 1956 in een nieuwe fase zijn ge-
komen. Sindsdien is de S.U. na Zuid-
Afrika de grootste goudleverancier op
de internationale goudmarkt geworden.
RUILTRANSACTIES

De S.U. heeft de laatste jaren behalve
rubber, wol en dergelijke industriële
grondstoffen ook steeds meer verbruiks-
goederen zoals suiker, koffie en cacao
ingevoerd. Nu pogen de Sowjetautori-
teiten deze goederen weliswaar zoveel
mogelijk door ruiltransacties te verkrij-
gen - en dat lukt met de Latijnsameri-
kaanse landen meestal - maar met het
£-gebied hebben de ruiltransacties veel
minder betekenis, zodat de S.U. steeds
weer £-deficitten heeft; in 1959 bedroeg
dit deficit 40 min £, hoewel de bilatera-
le Brits-Russische goederenhandel een
overschot ten gunste van de S.U. t'en
bedrage van 28,18 min £ te zien gaf. In
de periode jan-mei 1960 zijn de Russi-
sche importen uit het £-gebied verder
gestegen.

Men kan uit de gedane transacties ook
afleiden, dat de S.U. slechts ongaarne
haar goudvoorraden liquideert. De ver-
klaring, dat de Russische goudproduk-
tiekosten zeer veel hoger liggen dan in
de Westerse goudlanden en dus de ver-
koop van goud tegen een prijs van 35$
per t.o.onrendabel zou zijn, is waar-
schijnlijk niet juist. De tegenwoordige
wisselkoers van 11,2 is £ 1,— [en zelfs
de toeristenkoers van 27,6 reobel is £
1,—] is zo onrealistisch dat deze niet be-
trokken kan worden in de kostenverge-
lijking. De S.U. verkoopt de uit het wes-
ten geïmporteerde verbruiksartikelen in
staatswarenhuizen tegen prijzen, die tot
het vijf- en zesvoudige bedragen van de
westerse prijzen, omgerekend tegen de
wisselkoers.

De reden voor de terughouding bij de
aanbieding van goud moet dus op een
ander vlak liggen. De S.U. heeft sinds
ongeveer 1935 geen officiële mededelin-
gen meer verstrekt over de goudproduc-
tie en goudreserves. Men mag aannemen
dat S.U. thans na de Ver Staten over de
grootste nationale goudreserve beschikt
en op Zuid-Afrika na de grootste goud-
producent is. Vermoedelijk zijn de goud-
reserves ook de laatste jaren, ondanks
de omvangrijke liquidaties, nog toege-
nomen.
ZWARE ROEBEL

Het is zeer wel mogelijk dat deze
Sovjet Russische neiging tot goud oppot
ting verband houdt met Chroestsjovs
plan voor een "zware roebel", hetgeen
een stap op de weg naar een extern-
conventibele roebgl zou zijn.
Het is nl. bekend, en ook begrijpelijk,
dat de S.U. weinig gesticht is over haar
aifhankelijkheid van_de Engelse £ en de
Amerikaanse $ in de internationale han-
del.

Chroestsjov sprak er wel over, dat de
veranderingen in de wisselkoers [ten ge-
volge van een zware roebel] de S.U.

Vérvolg op pag. 4



Nieuws uit Fakfak
CULTURELE ZAKEN MAAKT SLECHTE

BEURT.
Na de diploma-uitreiking op de beide

ODO's kregen wij enkele diploma's in.
handen, schrijft deFakfak-bode en het-
geen wij zagen pleit niet voor de dienst
van Culturele Zaken! In plaats dat men
deze voor de aanstaande dorpsonderwij-
zers zo waardevolle documenten met
grote zorg had vervaardigd, bleek men
deze papiertjes en masse pentograaf
gedrukt te hebben, zodat binnenkort de
letters wel weer geheel vervaagd zullen
zijn. Bovendien heeft men zich niet de
moeite gegeven om het moederblad over
te laten, typen, toen bleek dat een type-
fout gemaakt was; verandering met de
pen was kennelijk voldoende! Neen,
voor dergelijke papiertjes zullen zich
waarschijnlijk niet vale tot de ODO'
aangetrokken voelen.

"HIER RADIO FAKFAK"
Donderdag 30 juni v/as Radio Sorong

voor het laatst in de aether, toch zaji
deze veelbeluisterde zender spoedig
weer in de lucht komen, maar dan als
Radio Fakfak. Het ligt nl. in de be-
doeling, dat zeer binnenkort de zender
wordt overgebracht naar Fak-Fak en
daar geïnstalleerd zal worden in het zo-
juist gereed gekomen radiozendstation.
Naast de regionale zender te Meraluke
en Hollandia verschijnt dan ook de lo-
kale zender Fak-Fak in de aether.

TAAL DER CIJFERS
Na het zojuist beëindigde examen

aan de ODO/MPK heeft deze instelling
in totaal 8 examens beleefd en in totaal
182 dorpsonderwijzers afgeleverd. Voor
de ODO van de R.K. Missie zijn deze
cijfers resp. 7 en 154. Cijfers die gezien
mogen worden!

Politie-berichten Hollandia
Vorige week gingen onbevoegden er

met de scooter van R.C. vandoor. De
scooter stond geparkeerd voor het Rex.
theater en werd de volgende dag terug
gevonden bij de schietbanen bij km _.
De dader is onbekend gebleven. Doel
van zijn handelwijze was waarschijnlijk
joy-riding.

S.W. deed aangifte dat er een teil met
Wasgoed ter waarde van f 132,50 te
zijnen nadele was ontvreemd. P.L. mis-
te een petromax in zijn niet afgesloten
garage te Noordwijk.

Tegen een aantal bestuurders van
auto's en hun werkgevers is proces ver-
baal opgemaakt omdat de auto's niet
voorzien bleken te zijn van een keu-
ringsbewijs.

Ten nadele van M.A. A.B. te Hollan-
dia Binnen werden diverse levensmid-
delen ontvreemd ten bedrage van f 81,12

Monument voer van
Eechoud

Ter herinnering aan de uit Horst af-
komstige Nieuw Guinea pionier, Jan
P.K. van Eechoud die op 7 september
1958 in Hollandia overleed zal in Horst
een gedenkteken worden opgericht. Op
initiatief van R M van Griethuysen,
voormalig commissaris van politie in
Nieuw Guinea. A Leyten, oud-bestuurs-
ambtenaar en J Hage, vroeger arts in
Nieuw Guinea zijn gelden bijeen ge-
bracht voor het standbeeld dat zal wor-
den geplaatst in een naar Van Eechoud
genoemde straat in Horst.

Eerste-dags enveloppen
nagemaakt

Het is de Filatelisten Vereniging
Nederlands Nieuw Guinea gebleken dat
de eerstedags-enveloppen "Vluchtelin-
gen" van NNG, in Nederland zijn nage-
maakt en voorzien van een niet origi-
neel eerstediag stempel.
Deze nagemalakte couverts zijn in Ne-
derland [en mogelijk ook in het buiten-
land] in de handel gebracht en worden
verkocht voor prijzen variërende tussen
75 en 85 cent per couvert, terwijl de
echte fdc's u.it Nieuw Guinea voor mini
maal f 1,— verkocht werden.
De nagemaakte enveloppen zijn echter
onmiddellijk te herkennen aan het ont-
breken van het kantoorstempel van één
der postkantoren in Nederlands Nieuw
Guinea, dat tevens op de couvert be-
hoort te staan.
Verzamelaars van fdc's worden gewaar-
schuwd, dat het vermoeden bestaat dat
de op 1 September 1960 verschijnende
fdc "Sociale Zorg" 1960, opnieuw ih Ne-
derland zal worden nagemaakt. Maatre-
gelen hiertegen zijn in bewerking.
Het eerste dag stempel zal var» staal
zijn, tevens alle fdc's voorzien zullen
zijn van een kantoorstempel van één
der postkantoren in NNG.

Van wie is Nw. Guinea ?
De vertegenwoordiger van West

Nieuw Guinea in 't Indonesische parle-
ment, H L Rumaseuw, heeft de aanspra-
ken afgewezen van mevr. Emiia Sunas-
sa op de "troon" van West Nieuw Gui-
nea. Mevr. Sunassa die.zegt dat de titel
stamt van de sultan van Tidore maakte
haar aanspraak in Singapore bekend en
zei dat zij de Verenigde Naties zal in-
lichten. Rumaseuw zei tot de pers dat
mevr. Sunassa geboren is in Kema in de
Minahassa en opgevoed in het district
Halmahera. Zij is geen familie van de
vorsten van Tidore. Als zij meent dat
zij recht op de titel heeft moet zij naar
de republiek Indonesië komen en de
aanspraak regelen met de regering. Het
is niet nodig sensatie in het buitenland
te wekken over deze kwestie, zei hij.

MULO-examens te Holl. en Manokwari
Van 4 tot 11 juli hebben de Mulo-

examens plaats gevonden. De resultaten
te Hollandia waren als volgt:
Voor diploma B slaagden 5 candidaten,
nl. M F M van Aken; S A Arends, S H
Jonalthan, E E Monteiro, R de Roode.

Voor aanvullend B slaagde 1 candi-
daat, nl. E J Tamaëla.

Voor 't A diploma werden 6 candida-
ten afgewezen en 15 candidaten slaag-
den, nl. H M Bommel, R F. Broman, A
S Bruno, AP A Eï.jkendorp, RF de
Graaff, M J Hanssens, W Hanssens, A
L Koch, J Louhenapessy, G C Monteiro,
L H Oberholz, B Raab, J R Suwaé, E V
Verhoeven, J de Vrede.

Van dezen slaagden tevens voor het
Middenstandsdiploma: AP A Eijken-
dorp, R F de Graaff, M J Hanssens, G
C Monteiro, JR Suwaé, J de Vrede.

Hierbij d.ent te worden opge-
merkt, dat dit jaar voor 't eerst een
Papoea-meisje in Nederlands Nieuw-
Guinea het Mulodiploma behaalde nl.
het A diploma met ïsJiddenstandsdiplo-
ma: J R Suwaé.

Zij gaat binnenkort naar Nederland,
waar zij met een studietoelage van het
Gouvernement op de Plattelands-huis-
houdsdhool te Zetten haar studie zal
voortzetten.
MANOKWARI

Te Manokwari slaagden voor het
Mulo-diploma A [en-., tevens voor het
Middenstandsdiploma] de volgende leer-
lingen: J Bruinsma, M Gosewisch, M
Ketting Olivier, G Landouw, J Mol-
let, F Lint en F Lit.
Voor het diploma A zonder midden-
standsdiploma slaagde E J Wiersma.
Voor het B diploma slaagden: A Bal, F
Severijn en J Mirrer.
B Ketting Olivier. en J van der Spoel
deden examen voor het B-diploma, maar
slaagden,niet. Achteraf bleken hun pres-
taties echter voldoende om hun het A
diploma uit te reiken.
Van één leerling was de uitslag van he
examen nog niet bekend.

Meer faculteiten te
Tilburg

Tilburg — De verdergaande spreiding
van het hoger onderwijs in Nederland
zal leiden tot een uitbreiding van de
Katholieke Economische Hogeschool te
Tilburg met een of meer faculteiten^
waaronder die van de rechtsgeleerd-
heid. Welke voriji die uitbreiding _al
aannemen valt thans nog nitet precies
te zeggen. Aldus heeft de president .
curator van de raad van toezicht, dr.
C. Kortmann, meegedeeld aan de cura-
toren en hoogleraren,C

Het aantal studenten bedroeg tijdens
het lopende studiejaar 843, waarmee het
record van 1954 ruimschoots gebroken
is. Het aantal eerste-jaarsstudenten in
de economie is in Nederland in dit stu-
diejaar met 9 percent gestegen, de stij-
ging te Roterdam en te Tilburg bedroeg
echter slechts respectievelijk 8 en 4
preeent. Bij de sociale wetenschappen
daalde het landelijk totaal met 2 per-
cent, maar steeg in Tilburg met 4 per-
cent.

De rector-magnificus, prof. dr. W-
Heere, merkte tijdens zijn verslag op
dat de toeneming van het aantal stu-
denten veel groter was dan de groei
van het docentencorps, waaronder het
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HOLLANDIA

GEBOREN:
Arme Cornelis, zoon van H van der
Meulen en M F Affereins. Irene, dochter
van P N Evenhuis en G J Wiegers. Eric
Tiong Hien, zoon van J H van Dijk en
K N Phoei. Roland Emile, zoon van J
Geschwind en F Kleinen. Reginald Au-
gust, zoon van R P Eysbroek en V J
Vreede. Paulintje, dochter van P Abra-
hams en B Quicko. Bernard Devinus,
zoon van P Moegio en M Sahulata.
Tamiwule Herriet, dochter van A A
Alelo en D M Harila. Leberina Jacbmi-
na Augustina, dochter van A J Maranti-
ka en M Mahole. Socrates Swengklik
zoon van H Oko en R Jarisetouw.
GEHUWD:
E L Schultz en H S Schreuder
J Marei en R Wanggai

OVERLEDEN:
Mahmah Maimoena [66]



noch het buitenland zouden schaden en
het is ook de vraag, of de overgang naar
een convertibele roebel veel zal veran-
deren. In ieder geval zullen niet velen
in het Westen bergid zijn een roebelre-
serve aan te houden, zodat de S.U. toch
met haar goudverkopen zou moeten
doorgaan. Hoe het zij: de Russische
goudpolitiek laat zich in het algemeen
wel verbinden met plannen op lange
termijn tot vorming van een convertibe-
le roebel.

[Neue Züricher Zeitung]

persoonlijk contact tussen de beide
groepen te lijden krijgt. Voorts vermel-
de hij dat de belangstelling voor de
baccalaureaat-studie nog miniem is, het
geen waarschijnlijk samen hangt met
het ontbreken van voldoende plaatsings-
mogelijkheden in het bedrijfsleven.
Wanneer deze mogelijkheden zouden
toenemen, dan zou de Hogeschool kun-
nen overgaan tot het in leven roepen
van een aparte opleiding, ofwel van een
opleiding waarbij het kandidaatsexamen
als eindstation kan worden gezien.

[Volkskrant]

SENTIFAR [geb Ponne] woensdag 13/7
-dg. ledenvergadering aanv. half 9.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 13-7 en morgen 14-7

"NO TIME FOR SERGEANTS"
met Andy Griffith, Nick Adams en Mur-
ray Hamilton.
Een recruut zo dom en zo onnozel, dat
zijn stommiteiten tot allerlei absurde si-
tuaties voeren. Zulke dwaze militairen
hebt U nog nooit gezien. Maar U zag
ook nog nooit zon kolder film.
Holl.-Binnen heden 13-7: "TO HELL
AND BACK" met Audie Murphy.
Holl-Binnen morgen 14-7: "ON THE
WATERFRONT" met Marlon Brando.
Sentani morgen 14-7: KASEH SAYANG
met Saadiah.
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SEVEN SEAS TRAVEL SERVICE PTY. LTD.
Indroduceerl voar de eerste maal op de Australië
Nederland dienst het 12.574 ton één klasse

moforschip

„SEVEN SEAS"
Vertrek SVDNEY 3 - 2 - '61 via TAHITI,
CURACOA, NEW VORK. aankomst

ÜOTTERDAM «3 - 3 - '61.

Voor inlichtingen BEL

REISBUREAU SYDAM, HOLLANDIA 220. of
SEVEN SEAS SHIPPING AOENCY PTY LTD Holl. 223

r>^aMMM---^-_g- 1-_MBiMnß^^||^jjj^ —-Vj———^^—^jj-—— ■ ::ï-_« iim^

Overzicht van hef weer in HOLLANDSA
JULi 19€»0

Regenval in mm Aantal regendagen
Jun Jun Jun Jun Jun Jun

1960 1959 Gem 1960 1959 Gem
Base G 149 204 150 [6] 12 12 10
Noordwijk Dok 8 zeez. 189 234 173 [6] 15 13 13
Noordwijk Dok 8 landz. 151 226 188 [2] 14 12 13
Noordwijk Dok 5 184 248 162 [8] 16 11 12
Hollandia-haven 211 252 157 [35] 17 13 12
Berg en Dal 263 263 174 [8] 16 9 10
Polimac 245 271 196 [5] 17 14 13
Hamadi 178 262 169 [5] 13 13 12
Skyline 174 156 132 [ 9] 13 10 10
Kotaradja 230 315 147 [16] 11 9 10
Hollandia Binnen 161 206 127 [11] 12 10 11
Kotanica — 186 105 [9] — 8 11
Sentani 66 114 80 [14] 8 8 10
Ifar 180 136 129 [7] 17 8 12

Het getal tussen haakjes geeft het aantal jaren aan, waarop het gemiddelde
betrekking heeft.

Op de meeste plaatsen viel iets meer regen dan normaal. De zwaarste buien
werden genoteerd op 3 en 10 juni.
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"SHELL NIEUW QUINEA N.V."

vraagt voor directe indiensttreding

een SECRETARESSE / TYPISTE

VEREISTEN : Behoorlijk kunnende typen. Diploma Steno
strekt tot aanbeveling.Kennis der Engelse taal
zeer gewenst.

CONDITIES : Nader overeen te komen.

Aanmelding : DAGELIJKS van 8.00 — 10.00 en van
14.30 — 16.30 uur.

Tt ■ ■ ——J

GEBOREN:
REGINALD ARNOLD

Fam: R.P. Eysbroek-Vreede
Hollandia 5 juli 1960 n0.1913

Te koop: Prescold ijskast 170 lt., naai-
machine wasmachine boekenkast, trap-
leer, lampen. J.C. Leenmans Astrolabe-
ljaan 796. no. 1907
R.K.S. LEDEN kunnen heden 13-7 en
14-7 valn 17.00 tot 19.00 uur n.m.. kaar-
ten kopen f 2,50 p.p. in het clubhuis
voor het Muziek-Festival.

n0.1911

Te koop: 2 aluto-peds i.z.g.s. p.mo.t.k.
Boslaan.BB3 te1.534 1909
Te koop: Leica M3sumarit 1.5/50 gekop-
pelde bel- meter, zonnekap, filters paraat
tas van 1800 voor 1250 Tel H 312 v.
Krieken. 1910

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de su-
blieme film van M.G.M.

"THE POWER AND THE PRIZE"
met Robert Taylor en Burl Ives.

Grootst, Subliem en Dramatisch
Donderdag 14-7 en vrijdag 15-7 vertoont
REK de film

"RIJPENDE JEUGD"
met Karl Heinz Bohm en Margit Saad.
Twee jonge acteurs die deze zeer goede
film vertolken. Probleem en nog eens
Probleem.
Zaterdag 16-7 in REK de film

"HERCULES"
KOM VROEGTIJDIG
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