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Ontspanning in Kongo
Berichten uit Kongo maken mel-

ding van een merkbare ontspanning.
Deze heeft niet alleen op de toestand in
het land zelf betrekking, maar is ook
ingetreden in het internationale en po-
litieke vlak. In Leopoldstad, dat voor
zaterdag door de Belgische troepen he-
lemaal zal zijn ontruimd, zijn de mees-
te winkels weer open. De zaken worden
er behartigd door Kongolezen omdat de
Europese eigenaren zijn vertrokken. De
fabrieken liggen er evenv/el- voor het
grootste deel nog stil, en als gevolgd
daarvan zijn tal van Kongolefeen werk-
loos. De Unotroepen hebben een op-
dracht gekregen om, wanneer orde en
rust zijn hersteld zich te wijden aan het
weer op gang brengen van. het econo-
mische leven.
In Brussel is meegedeeld dat er gisteren
voor het eerst in 14 dagen geen Belgi-
sche versterkingen naar Kongo zijn ge-
gaan. Wel zullen vliegtuigen met mnte-

n vuurraueri vertreknen, uie ook
manschappen zullen meenemen voor het
aflossen van eenheden die al in Kongo
zijn.

De Belgische minister van Buiten-
landse Zaken, Wigny zal in New Vork
persoonlijk de leiding van de Belgische

Opnieuw protest van Nepal
te Peking

Nepal heeft bij Peking krachtig gepro-
testeerd tegen nieuwe grensschendingen
door 'Chinese troepen. Volgens gezag-
hebbende kringen in Katmandu , wordt
in de nota gezegd dat de Chinezen zijn

omgevüing Moesta,in noordwest Nepal, in de eerste weekvan juli. Het protest is de vorigfe weekingediend maar Peking heeft nog niet
gereageerd.

Arrestatie van Japanse
communisten

In Tokyo heeft de politie 4 communis-
ten gearresteerd, die verdacht worden
van het aanstoken tot de studentenrel-
letjes tijdens de komst van Hagerty, de
perschef van het Amerikaanse Witte
Huis. De arrestaties werden verricht ge-
durende politie - overvallen op com-
munistische hoofdkwartieren in Tokio.
Yokohama en Tamakura.
De leider van de communistische jeugd-
sectie, Hiroshi Hasagawa, behoort tot
de 4 gearresteerden. De politie heeft
aanwijzingen dat de communistische
leiders de studenten ertoe aanzetten om
de auto waarin perschef Hagerty met de
Amerikaanse ambassadeur in Tokio,
Douglas MacArthur, van het vliegveld
wegreden, te beschadigen.
In de afgelopen week zijn reeds enkele
arrestaties door de politie verricht.

delegatie op zich nemen op de komende
zitting van de Veiligheidsraad.
Volgons minister Wigny zdu er ondanks
alle tegenspraak toch een Pools schip
met 300 ton wapens en ammunitie voor
de Kongolese kust liggen. De minister
deelde mee dat België een klacht zal in-
dienen over de beledigende termen
waarin Moskou zich over het Belgische
Kongo-beleid heeft uitgesproken. Ook
komt er een Belgische klacht over tegen
de Europeanen in Kongo bedreven
wreedheden.

Wat Katanga betreft zei minister
Wigny, dat het volk daar zelf moet uit-
maken welke staatsvorm het wenst.
Secretaris generaal Hammarskjoeld
vertrekt zaterdag uit New Vork naar
Leopoldstad. Hij ?al tijdens zijn reis
geen bezoek brengen aan Katanga. De
premier van Katanga Tsombe had eer-
der gezegd, dat H3mmarskjoe|d wel zou
komen. Tsombe % f dat hij geloofde aan
een herstel van de Kongolese eenheid
waarbij Katanga als kern zou fungeren
van een federatieve staat.

Maandag had de regering van Guinee
geïnformeerd waarom men niet aan haar
om troepen had gevraagd. Als het Gui-
nese aanbod werd geweigerd, zouden de
troepen rechtstreeks aan de Kongolese
regering worden aangeboden.

In Dublin is bekendgemaakt dat ler-
land troepen beschikbaar heeft gesteld
voor Kongo. Verwacht wordt dat onge-
veer 500 leren eind deze week zullen
kunnen vertrekken.

Gisterochtend is het Zweedse bataljon
dat in Ghaza, bij Israël, dienst doet
met Amerikaanse vliegtuigen via Cairo
naar Kongo vertrokken. Twee grote
Britse passagiersschepen hebben . op-
dracht gekregen in Luanda, de hoofd-
stad van Angola vluchtelingen aan
boord te nemen.

Anti-communistlsche
maatregelen in Indonesië

Het militaire opperbevel in Djakarta
heeft het hele Politbureau van de
Indonesische Communistische partij,
met inbegrip van secretaris generaal
Aidit, verzocht naar de militaire inlich-
tingendienst te komen voor ondervra-
ging. De Partij is rekenschap gevraagd
over een vorige week gepubliceerdever-
klaring waarin ernstige kritiek werd
geleverd op de regeringspolitiek van het
afgelopen jaar. De verklaring was ver-
schenen in het partijblad Hartan Rakjat
dat prompt een verschijningsverbod
kreeg opgelegd.

Eerdere berichten maakten melding
van de arrestatie van de leden van het
Indonesische Politbureau. Zoals wij
reeds meldden is enkele dagen geleden
de [communistische] vice-voorzitter van

de Plan-raad van Indonesië, Dr. Suki-
man, te Bandoeng gearresteerd.

PROTEST TEGEN REGERINGSBLAD
De Vereniging van Dagbladuitgevers

in Indonesië heeft zich uitgesproken te-
gen de stichting van een regeringsblad
Daarin zou worden voorzien bij de
nieuwe perswet, die spoedig wordt ver-
wacht. Enkele ministers hebben al la-
ten doorschemeren dat deze wet elk
blad zal verplichten de politieke theo-
rieën van Soekarno te ondersteunen.

R.I.L. opent nieuwe
scheepvaartiijn

In de eerstvolgende maanden zullen
drie Nederlandse passagiersschepen in
bedrijf komen op de lijn tussen Austra-
lië en Japan. De Tjiwangi van de R.I.L.
komt vandaag in Sydney aan om een
nieuwe passagiers dienst tussen Austra-
lië en Japan te beginnen. Volgende
maand zal de Tjiwangi worden gevolgd
door de Tjiloewar.

Duitsland helpt Indonesië
West-Duitsland zal Indonesië bij zijn

economische opbouw helpen. Dat is in
Bonn bekendgemaakt na besprekingen
tussen de Duitse minister van Econo-
mische Zaken Ehrhart en de Indonesi-
sche minister van opbouw Saleh.
West-Duitsland zal o.m. garanties en
kredieten verlenen voor de bouw van
een hoogoven in Sumatra, voor 2 droog-
dokken van elk 15.000 ton en voor een
tinsmederij op Bangka.
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CONCENTRATIE
In 1957 begon men met de geleide-

lijke concentratie van alle secties van
"bosplanologie" te Manokwari, al
kon men ook daar nog lange tijd niet
beschikken over een passende huisves-
ting. Pas op de begroting van 1960 kon-
den de fondsen voor een nieuw modern
gebouw worden opgebracht.

Aanvankelijk had men daarbij ge-
dacht aan een verlenging van het reeds
bestaande residentiekantoor te Mano-
kwari, maar tenslotte is de keus toch
gevallen op een terrein in het Reremi-
uitbreidingsplan|.

De heer Rozenboom vergeleek de po-
sitie van de onderafdeling bosplanolo-
gie vervolgens met die van de onder-
afdeling.bosbeheer, en constateerde dat
op de laatsgenoemde tak van dienst
lange tijd te veel de nadruk is ge-
vallen, gezien althans in het licht van
de huidige behoeften.

Aanvankelijk werd er in iedere resi-
dentie een bosbeheerder aangesteld,
maar al spoedig bleek dat deze functies
in Merauke en Fakfiak beter ingetrok-
ken konden -worden. De werkzaamheden
van de onderafdeling bosbeheer hebben
zich vooral gericht op de hout- en co-
palproductie.

TE WEINIG GEÏNVENTARISEERD

Het blijkt echter dat men nu wel-
licht meer profijt zou hebben gehad
van een intensievere inventarisatie van
de aanwezige bosbestanden in Nieuw
Guinea, teneinde over plaatselijke ge-
gevens te kunnen beschikken met be-
trekking tot een rendabele bosexploi-
tatie. Deze inventarisatie is een taak
die typisch ressorteert onder "bosplano-
logie".

De heer Rozenboom releveerde dat
als gevolg van het toenemende hout-
verbruik in de wereld, meer en meer
bosexploitanten hun blikken richten op
Nieuw Guinea.

Er mag gerust gesteld worden, al-
dus de heer Rozenboom dat er in het
verzamelen van de nodige inventari-
satiegegevens een grote achterstand be-
staat. Of deze achterstand ingelopen
kan worden zal in niet geringe mate

afhangen van de vraag of de plannen
om een luchtkaarteringsprogramma met
EEG-gelden uit te voeren doorgang:
zullen vinden. Dit kaarteringsplan zou
zowel Bosplanologie als Landbouw en
Mijnwezen ten goede komen.

De heer Rozenboom achtte het een
gjelukkijge omstandigheid, dfeft bjij de
aanvang van deze grootse inventarisatie
taak beschikt kan worden over een ge-
bouw dat "een lust is voor het oog, en
waarin het prettjig zal zijn te werken".

Aan het einde van zijn toespraialk
droeg hij het nieuwe gebouw over aan
Ir. Ziieck, het hoofd van de on_erafde-
ling bosplanologie.

Nieuw geftouw voor "Bosplanologie"
te Manokwari overgedragen

Dinsdag j.l. werd te Manokwari het nieuwe gebouw van de onderafdeling
bosplanologie dpor de Hcs:)dentie Waterstaats Dienst o rfergdragen aan de
Dienst van Economische Zaken.

De "bosplanologie" is een onderafdeling van de afdeling Boswezen van de
Dienst van Economische Zake4, Daarnaast heeft Boswezen nog de onderaf-
deling "Bosbeheer".

De Directeur van Economische Zaken
de heer J.G. Rozenboom en het hoofd
van de afdeling Boswezen Ir. Blley^
waren bij de overdracht aanwezig.

In een toespraak; schetste dé heer
Rozsnboom de ontwikkeling van de
onderafdeling bosplanologie. Hij memo-
reerde hoe in de begintijd de verschil-
lende secties van deze onderafdeling
over heel Nieuw Guinea verspreid wa-
nen. De sectie bosverkenning startte
te Sorong-Roefei en beschikte daar over
een oude quonset als kantoorruimte die
zeer teir^aht de bijnaam droeg van
"de broodoven".

De sectie bosbotanie werd in 1952
gevestigd te Hollandia evenals de sec-
tie kaartering.

Smaldeel 5 uit Fremantie
vertrokken

Sleepboothulp
geweigerd

Na een verblijf van een week in Fre-
mantle, heeft smaldeel 5 de reis naar
Hollandia voortgezet. De Marine Voor-
lichtingsdienst deelde over het bezoek
aan de Australische stad mede dat de
ontvangst in Fremantle zeer hartelijk
is geweest. Veel bemanningsleden zijn
uitgenodigd bij Nederlandse-emigranten
Kerkgenootschappen hielden met behulp
van Nederlandse predikanten "social
evenings". Op 13 juli vond een voetbal-
wedstrijd plaats tussen een elftal van
de Doorman en de Windmills sportclub*
die door de marine met 3—l werd ge-
wonnen. Het gemeenetbestuur van Fre-
mantle bood twee bustochten aan. Er
werden excursies naar een bierbrouwe-
rij gemaakt, waar men zich het Austra-
lische bier goed liet smaken. Verder
werd een krans gelegd bij een natio-
naal oorlogsmonument en een excursie
georganiseerd naar een Australisch
luchtmachtkamp. Voorts werd door ex-
officieren van de Koninklijke Marine
die zijn geëmigreerd een ontvangst ge-
houden en vond een dansavond plaats
georganiseerd door de Nederlandse ge-
meenschap en werd een feestmiddag op
de schepen gehouden voor Nederlandse
en Australische kinderen. Zondag bracht
het Nederlands immigranten-comité, dat
gedurende het bezoek' de festiviteiten
regelde, een bezoek arm de Doorman.

De ontvangst was hartelijk. Voorts ston-
den nog enige hockey en voetbalwed-
strijden op het programma. In Freman-
tle konden de opvarenden gratis van
openbaar vervoer gebruik maken. Ook
werden velen door verschillende clubs
geïntroduceerd.

De Nieuwe Rotterdamse Courant be-
richtte dat de commandant van de
"Doorman hulp he«(ft geweigerd van
sleepboten toen het smaldeel uit Fre-
mantle vertrok. Dit als antwoord op de
beslissing van Australische zeelieden bij
de aankomst. Het smaldeel vertrok even
als bij de aankomst met behulp van
vliegtuigen op het dek.

EERSTE HOUTEN KANTOORGEBOUW
Het nieuwe gebouw is gebouwd op het

Reremi-terrein en is aangepast aan de
terreingesteldheid. Het bestaat uit een
front gebouw van 38 meter, met daar-
achter en iets hoger gelegen, twee ne-
vengebouwen van ieder dertig meter
breedte. Van voren gezien is het totaal
ongeveer 100 meter breed.

Als bijzonderheid mag vermeld wor-
den, dat dit het eerste grote kantoor-
gebouw is dat uit hout is opgetrokken
Het materiaal was uiteraard afkomstig,
van de houtzagerij te Manokwari. De
wanden bestaan uit verticale roodbruine
beplankingsdelen, afgewisseld met raam
partijen bestaande uit glaslouvres met
daaronder gele masoniet panelen.

Nog meer

Nieuws uit Manokwari
Ter gelegenheid van het aanstaand ver-
trek van Resident Van Bodegonrr met
verlof naar Nederland had op 14 juli
jl. te Manokwlari een auto-puzzl^rit
plaats.

De puzzles, waren met verfijnde zin
voor misleiding samengesteld om het
de deelnemers zo lastig en moeilijk mo-
gelijk te maken. En het moet gezegd
de organisatoren zijn er alleszins in ge-
slaagd.

Het zou ons te ver voeren alle truc-
jes, verwarringen en wat dies meer zij
te memoreren, zij waren schier talloos
en hoewel vele deelnemers er op ver-
schillende punten ingevlogen waren, kon
toch globaal genomen, aan de hand van
de ijiteindelijke resultaten 'een g^ote
mate van intelligentie worden gecon-
stateerd.

Begrijpelijk heerste er zowel in de
auto's der deelnemers als op de aan te
lopen posten een, vrolijke stemming.
Ja zelfs dikwijls bij de voetgangers
wanneer zjij geconfronteerd werden met
taferelfen, dje in. de kotta ongewoon
zijn.

Zowel organisatoren als medewerkers
hebben zich geheel gegeven om deze rit
te doen slagen en zij zijn erin geslaagd.
De volgende heren hebben zich wel zeer
verdienstelijk gemaakt en wel de H.H.
Kouwenhoven, Peters, Zoutendijk, Deus.
[consul AMC], v.d. Kolk, Edelschaap
e.a.

's Avonds was er een aansluitende
feestavond in Sociëteit "Juliana" waar
de prijzen door de Resident werden
uitgereikt, daartoe aangezocht door de
organisatoren.
De gelukkigen waren:
Ie prijs Mej. Palmyra Staring en de
heer d' Auderetsch
2e prijs de heren F. Hogendoorn en
K. Horker
3e prijs Mevr. Pelsmaker en de heer
H. Rozendaal
Poedelprijs de heer Heynen
Damesprijs Mej. Nellesteyn

terwijl nog 5 andere equipes voor een
prijsje in aanmerking kwamen.

Ten slotte werd door alle aanwezigen
op hartelijke wijze afscheid genomen
van de Resident en Mevrouw Van Bode-
gom, die veel handen kregen te druk-
ken, vergezeld van de beste wensen
voor een goede reis en een prettig ver-
lof.

[De Lens]



Overvloed van buitenlandse economische
hulp voor Nepal

Toen enige tijd geleden een groep
Russische deskundigen in Katmandu
een bespreking had gevoerd met een Ne-
palese minister over enige aspecten van
het Russische hulpprogramma [onge-
veer 45 min. gld.] merkten de Russen
bij hun vertrek tot hun verbazing en
zichtbare ontstemming, dat een groep
Amerikanen, djie voor eenzelfde dbel
WR^ieri gekbmeni, afchter cpn scherm
binnen gehoorafstand, had gewacht.
Dit incident illustreert zowel de onge-
noegzaamheid van de Nepaleseregerings
administratie als de overvloedigheid van
de buitenlandse hulp uit Oost en West.
Deze combinatie van tegenstrijdigheden
deed een VN-expert onlangs verzuch-
ten, dat Nepal lijdt aan een gestoorde
spijsvertering door te veel buitenlandse
hulp.

Ongetwijfeld is het de strategische
positie van Nepal, die zoveel financiële
hulp heeft uitgelokt. Reeds is in totaal
ongeveer 500 min. gld. definitief voor
Nepal bestemd en er zal nog meer ko-
men. Het jaarlijkse nationale inkomen
in Nepal bedraagt echter 30 min. gld.
Het waren Nehroe en de Congrespartij
die Nepal het meest hebben geholpen
bij de verdrijving van de Rana-
tie [1950] en het was begrijpelijk, dat
India, dat de nauwste banden met Ne-
pal had, als eerste financië hulp ver-
leende [tot nu toe ruim 230 min. gld.]
Daarna komt de Chinese Volksrepubliek
met totaal 120 min. gld. De Verenigde
Staten schonken 90 miljoen gulden, de
Sovjet Unie 45 miljoen gulden, Enge-
land 10 miljoen gulden, Australië, Nieuw
Zeeland, Zwitserland en verschillende
VN-organisaties in totaal 5 miljoen
gulden.

Het grootste deel van deze hulp was
bestemd voor aanleg van wegen: de
meeste plaatsen in de bergen kunnen
nog steeds slechts bereikt worden door
af te dalen, van Katmandoe in de In-
diase laagvlakte, grensoverschrijding en
terugkeer in Nepal via een andere val-
lei
Voorts waren de gelden voor kleinere
projecten [waterkrachtcentrales, scho-
len, medische centra, waterleiding].
Twee jaar geleden werd de Royal Ne-
pal Airlines Corp. opgericht, bedoeld
om het land meer open te kunnen leg-
gen. Er zijn nu vier Dakota's en sinds
begin 1960 zijn er ook geregelde vluch-
ten op Delhi en Calcutta.

De wegen zijn van het meeste be-
lang. Slechts zeer weinig motor ver-
keer is tot nu toe maar mogelijk. Het
Indiase leger heeft nu een belangrijk
deel vani de weg tussen Katmandoe en
de Indiaas-Nepalese giwis klaar gekre-
gen; de Amerikanen, Indiërs en Nepa-
lezen werken nu samen bij de aanleg
van een wegennet in Noord-Zuid-rich-
ting, totaal 800 km. De Riussen hebben
een plan opgesteld voor een wegennet
in Oost Westrichting.

Ook Chinaj wil deelnemen. Tijdens
zijn laatste bezoek aan Nepal suggereer
de Tsjou En-Lai de aanleg van wegen
naar Tibet, hetgeen echter een koel ont-
haal vond.
Officieel is Nepal neutraal. Het wei-
gert zelf stelling te nemen in het grens-
geschil tussen India en China, en moet

dit ook wel doenj, wil het het lot van
Tibet of Kasjmir ontgaan. Er is een
pro-Chinese Nepalese Communistische
Partij maar voor het grootste dee1
overheersen individualistische sentimen-
ten en is men ietwat ongerust over Chi-
na.
Wat onderwijs en handel betreft is Ne-
pal op India gericht, en in geval vah
nood zal Nepal ook wel de zijde van
India kiezen. Maar er bestaan ook wrij-
vingen tussen India en Nepal. Momen-
teel is het twistpunt vooral de Nepalese
eis het eigen beheer over de deviezen
te mogen voeren [de Britse pensioen-
uitbetaling aan de qoerka's bedraagt
jaarlijksreeds 6,5 miljoen gulden] en de
eis van een ongehinderde doorvoerhan-
del via Caloutta. Vooral deze eis om
een "corridor" door India stuit op be-
zwaren van Indiase zijde, omdat Nepal
daardoor de gelegenheid! zo)u krijgen
zijn handel met andere landen dan In-
dia op te voeren. Momenteel is slechts
6°/ o van Nepal' 4 buijtenlaiidse biandel
niet op India gericht. De belangrijkste
partners van Nepal zijn haast India: de
Verenigde Staten, Engeland, West Duits
land en Nederland.
Het is de droom van ambitieuze Nepa-

lezen om van hun land het Zwitser-
land van Azië te maken: politiek neu-
traal en gebruik makend van de water-
kracht in de Himalaya.

Maar in de schaduw van de Everest
zal dit niet gemakkelijk zijn,.

[Financial Times]

Mariniers onderscheiden

Dr. L.D. Brongersma, directeur van
het Rijksmuseum v. Natuurlijke Historie
te Leiden heeft de bronzen erepenning
uitgereikt voor verdiensten jegens open
bare verzamelingen aan de marinier"
van de verbindingsdienst Ie klasse O.
Koster, marinier 2e klasse J.G.C. Hen-
driks en aan de marinier-zeemilicien
2e klasse H. Been. De plechtigheid vond
plaats tijdens een "Alle hens voor de
boeg" in de kazerne te Doorn in aan-
wezigheid van de generaal-majoor van
de mariniers Nass. Tijdens die weten-
schfappeljike expeditie in Nederlands
Nieuw Guinea verwierven deze mari-
niers zich grote verdiensten voor ver-
zamelingen, aldus dr. Brongersma.

Handelsverdrag
japan-leneiux

Tussen Japan en de Beneluxlanden is
een handelsovereenkomst gesloten, die
voorziet in het beginsel van meestbe-
gunstigde natie inzake tarieven en han-
del in Japan en de Benelux. De over-
eenkomst is in Tokio geprarafeerd.
Volgens de overeenkomst zullen Japan
en de Benelux nauw met elkaar samen-
werken teneinde een oplossing te berei-
ken voor het probleem van de zoge-
naamde marktverstoringen. Beide par-
tijen verwachten dat de overeenkomst
een stimulerende invloed zal hebben op
de verdere ontwikkeling van de handel
tussen Japan en de Benelux.

Nieuwtjes uit Nederland

■—Rotterdam is van plan een eigen
bloedbank op te richten onder auspiciën
van het Rode Kruis. Deze bloedbank zal
dienen om de ziekenhuizen steeds van
vers bloed te voorzien, dat vooral nodig
zal zijn voor de slachtoffers van ver-
keersongel ukken.
Men is tegenwoordig in staat om bloed
drie weken vers te houden.

—De vereniging Hendrik de Keizer die
zich al jaren verdienstelijk maakt als
het er om gaat historische of
architectonisch belangrijke
gebouwen voor het nageslacht te bewa-
ren [en er al honderd onder haar be-
scherming kreeg] heeft met geldgebrek
te kampen. De gestegen kosten van
aankoop en restauratie gaan boven haar
majcht. Het aantal leden van de ver-
eniging is wel gestegen maar nog niet
voldoende. Om rond te komen heeft de
vereniging drie duizend leden nodig.

:—ln de Langstraat, vanouds een belang-
rijk centrum van schoenfabrieken wordt
de klacht vernomen dat het personeel
in die fabrieken onrustbarend verou-
dert doordat de jeugd er niet voor voelt
ook schoenmaker te worden zoals hun
vaders-

—Zoals bekend is het in Nederland mo-
gelijk om, indien men door een politie-
agent wordt betrapt op een verkeers-
overtreding, de zaak direct met een boe-
te af te kopen. In Den Haag blijkt deze
manier van zaken doen een groot succes.
Per maand worden er ongeveer twee
duizend van die politionele transacties
afgesloten.

"—ln Aperdoorn is een comitee gevormd
dialt zich ten doel stelt gelden te verza-
melen voor de bouw van een cultureel
centrum. Ondernemingen in het midden
van de Veluwe hebben reeds bijdra-
gen toegezegd die variëren van vijf tot
vijf en twintig duizend gulden.

—Bij het Italiaanse plaatsje Porto del
Cole, ongeveer 160KM van Rome wordt
de laatste hand gelegd aan het zomer-
verblijf van het koninklijk gezin- Aan
de voorzijde van dit verblijf heeft men
een groots uitzicht over de Tyreense zee

—Een arbeider in een katoenfabriek in
Helmond stelde de directie van het be-
drijf voor, om bij het bedrukken van
katoen op een bepaald moment -warm
water te gebruiken in plaats van- koud,
zoals men tot dan to_; had gedaan. De
directie ging op de suggestie in en de
proef bleek een groot succes. De arbei-
der kreeg die week een extratje in zijn
loonzakje van f 2.500,—
—De Belgische regering heeft de grens-
wacht opdracht gegeven om krachtiger
te gaan optreden tegen smokkelaars van
boter aan de grens met Nederland- Dit
smokkelen van boter van Nederland
naar België schijnt een winstgevend be-
drijf te zijn.
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Nieuwtjes uit Nederland
— De vakantie heeft in Nederland zijn
intrede gedaan. Vandaar dat zeepkisten
races en jeugd-fietswedstrijden . zich
weer in een grote belangstelling mogen
verheugen. Men spreekt overigens niet
meer van zeepkisten maar van skelters.
Er zijn in Nederland al 15 skelter-elubs
met 80 leden. Een ingenieur in de Ach-
terhoek construeerde een model voor
twee personen en gaf het de naam Rij-
ijzer, omdat het van opzij gezien veel
leek op een strijkijzer.

De Haarlemse hoofdcommissaris van
politie loste het startschot voor de jon-
gens-fietstoer, die de bruggenronde
heet. Een tocht van 550 KM door Noord
en Zuid Holland die dit maal voor de
zesde keer wordt gehouden.
In Den Bosdh begjint de bekende drie-
daagse fietstocht voor ouderen, met ie-
dere dag een nieuwe route door het Bra-
bantse land.

— De heer Arsenol uit Deventer heeft
het eerste Nederlandse zweef-vliegtuig
geconstrueerd dat denaam kreeg "Sagit-
ta". Bij proefvluchten bleek het over
goede vliegeigenschappen te beschikken.
Er is een NV opgericht om de seriepro-
ductie van het vliegtuigje ter hand te
nemen.

Laastste Nieuws
Bij de Fokkerfabrieken op Schiphol

wordt gewerkt aan een plan voor de
bouw van een nieuw type Fokker
Friendship.
Het nieuwe type zal ruim twee meter
langer zijn dan de huidige F 27 en het
zal plaats bieden aan 48 passagiers in-
plaats van 40. Er is gebleken dat enige
luchtvaartmaatschappijen belangstelling
hebben voor dit grotere type.
Zo zijn er al besprekingen gevoerd met
de Amerikaanse Eastern Airlines voor
een eventuele levering van 30 toestellen.__

_<

President Soekarno van Indi
heeft vertegenwoordigers van de grote
Moslempartij Masjoemi en van de so-
cialistische partij Partai Sbcinlis Indo-
nesia, bij zich ontboden, om van hen
een veroordeling van de opstandige be-
weging in het land te eisen.
De Masjoemi zou o.m. vertegenwoordigd
zijn door Prawoto Amangkoe Sasmito
en dr. Soekiman, de PSI door Soetan
Sjahrir. Vandaag vindt het onderhoud
plaats in bijzijn van de hoogste militai-
re en politie-aiutoriteiten. Als er bin-
nen een week geen bevredigend ant-
woord binnen is, dreigt voor beide par-
tijen een verbod.

De bisschop van Leopoldstad, mon-
seigneur Lalula, heeft in een herder-
lijk schrijven een scherpe aanval ge-
daan op de stelselmatige en leugenach-
tige propaganda van de Kongolese radio
De bisschop noemde het onduldbaar dat
het nodig was naar een buitenlandse ra-
dio te lusteren om te vernemen wat er
binnen de eigen landsgrenzen gebeurt.
Hij eiste voor het Kongolese volk het
recht op om de waarheid en de volle
waarheid te horen. De bisschoppelijke
brief is in de kerken voorgelezen.

De
Nederlandsche Handel - Maatschappij, N. V.

deelt mede dat zij op

22 JULI a.s.

AGENTSCHAP TE BIAK
ZAL OPENEN.

De heer en mevrouw van 'Rosmalen -
Nieraeth geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun dochter

Jacqueline Lilian.
Hollandia, 16 juli 1960.

1963

Te koop aangeboden:
SKODA 1956 2 kleuren, kilometerstand
51000 t.e.a.b. te bevragen cv. Bouwbe-
drijf "DE METEOOR" kmp 6, telf hl'o
155. Eventueel op gemakkelijke beta-
lingsvoorwaarden. 1950
HBS Clubgebouw, zaterdag 23-7 Rou-
lette, aanvang 21.00 uur.

no. 1958

ZIGO. Zaterdag 23 juli Goochelvoorstel-
ling voor kinderen. Aanvang 18.00 uur
Vrij entree. Uitsluitend voor leden.

no 1962
JACHTCLUB

Vrijdag film "AUNTIE MAME" waar-
na bingo. -
Zaterdag: Kinderfilm
Zondag: Echtparen - zeilwedstrijden
[inschrijving nog mogelijk].
Woensdag: Klassiek concert [platen].

Te koop:
Ijskast Electrolux 45 liter, wasmachine
BICO met brede ACME wringer, Tro-
penradio en Pick-Up, eettafel met 6
stoelen, hutkoffers, herenbureau.
Galis, van Waardtenburglaan 897 telf.
359.

no. 1961

Het Algemeen Schoolbeheer Zendings-
scholen te Berg en Dal vraagt voor haar
Lagere School B. te Hamadi per 1 sep-
tember a.s. een
PROTESTANTSE ONDERWIJZERES
Inlichtingen: Tel. Hla. no 160.

TE KOOP GEVRAAGD: Vespa scooter
150 cc. Aanbiedingen onder no: 1964 van
dit blad. 1964

TE KOOP AANGEBODEN:

Volkswagen 1956 ruim 40.000 km gelo-
pen. Prima staat. Vraagprijs f 4,000,—Kelvinator koelkast 90 ltr. gesloten
Unit. Vraagprijs f 450,— te bevragen
Heer STOFFELS. Beatrixlaan Dok 5.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 21/7 voor het laatst

"THE WORLD IN MV CORNER"
met Audie Murphy, Barbara Rush
Jeff Morrow. Een boksfilm van bijzon-
dere kwaliteit. Niet voorzien van Ned.
tekst. Haven morgen 22/7: slechts voor
één avond: "SERGEANT HASSAN"
met Saadiah en SalCh Kamil. Een film
over de Japanse inval in Malakka.

Sentani heden 21/7: "SERGEANT
HASSAN".

Holl Binnen 21/7: "HELL'S FIVE
HOURS" met Colleen Gray.

Holl. Binnen morgen 22/7: "WIND OF
THE EVERGLADES" met Burl Ives.

REK THEATER

Rosalind Russel, Forrest Tucker, heden
v/h laatst in "AUNTIE MAME" in cm.
en color: Commentaar hiervan is over-
bodig.

SPOEDIG in "REK" "LIANE, DE WIT-
TE SLAVIN" met Marion Mi!ehaelT
Adrian Hooven en vele andere.

BINNENKORT: BELINDA LEE in
"AHPRODITE, GODIN DER LIEFDE"

VERWACHT in "REK" "POWER
RIVER" met Rory Calhoun.

GENEESMIDDELEN DEPOT

Ijl II UI GESLOTEN = t/m Maandag
LI HU tl 25 juli 1960
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