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UNO-troepen binnen enkele
dagen naar Katanga?

De pacificatie van de Kongo door de troepen van de Verenigde Naties vor-
dert snel- De eerst aangekomen eenheden verspreiden zich nu over het land,
vooral in Noordelijke en Oostelijke richting*

De opperbevelhebber van het UNO-leger, Generaal Majoor Von Hom heeft
meegedeeld, dat zijn troepen binnen enkele dagen ooki naar Kaifanga zullen
gaan- Zoals bekend verklaarde de premier van deze afgescheiden provincie
enige dagen geleden, dat hij de UNO troepen de toegang tot zijn gebied zou
ontzeggen.

In Kongo trekken afdelingen van de
Verenigde Naties naar het noorden en
oosten- 1000 man Tunesische troepen)
hebben Luluaburg bezet en daar 2000
Kongolese muiters ontwapend.

Moeilijk is de toestand in de haven-
stad Matadi. De haven verzandt daar
snel maar blanke technici kunnen er
niet werken wegens de onveiligheid
Er is slechts een kleine groep Marok-
kanen in Matadi, maar naar schating
zullen or 2000 ITNO-soldaten nodig zijn
om de plunderende Kongolese muiters
te ontwapenen.

De opperbevelhebber van de UNO-
strijdkrachten in Kongo, generaal-ma-
joor Von Hom, heeft volgens het Brit-
se blad Daily Mail gezegd, dat de UNO-
troepen binnen enkele dagen of wel-
licht een week Katanga zullen binnen-
trekken. Het blad publiceert een inter-
view met de Zweedse generaal, waarin
deze erop wijst dat volgens zijn op-
dracht Katangfe als deel v!an Kongo
wórdt beschouwd. Alle Belgische troe-
pen zullen dit gebied dus moeten ver-
laten*

EPIDEMIEëN
Het Internationale Rode Kruis heeft

een aantal nationale organisaties ge-
vraagd terstond 5 tot 10 medische ploe-
gen naar Kongo te zenden. Eerder had
de Belgische regering Hammarskjoeld
gewaarschluwd tegen het gevaar| van
epidemieën.

De medische diensten in Kongo wer-
ken niet noemenswaard meer en boven-
dien stoort de bevolking zich niet meer
aan voorzorgsmaatregelen voor de ge-
zondheid. Want deze zijn haar voor-
gehouden als dwangmaatregelen van de
Belgen.

Een Russisch schip heeft Odessa ver-
laten met graan, suiker en melk in
blik. Het zal over ruim twee weken
in Kongo aankomen-

De Kongolese minister-president Loe-
moemba heeft gisteren een tweede be-
spreking gehad met de sedretaris ge-
neraal van de Verenigde Naties Ham-

marskjoeld- Loemoemba was Hammars-kjoelds gast bij een lunch, waarbij ookde leden van de veiligheidsraad aanwe-
zig waren, evenals de afgevaardigdenvan de negen Afrikaanse UNO-landenen de voorzitter van de Latijns Ameri-kaanse groep-

Eergisteren had Loemoemba zijn eer-ste gesprek, met iHammarskjoeld. Naafloop zei hij zeer tevreden te zijn'
en heel optimistisch over de gang van
zaken in Kongo-

Republikeinse
partij-conventie
Nixon favoriet

In Chicago begon gisteren de republi-
keinse Partij conventie- In de loop van
de komende dagen z|ullen de 1331 af-
gevaardigden de republikeinse kandi-
daat voor het presidentschap aanwij-
zen, en iwabrnemers beschpuwen( dlejbenoeming van Nixon als vrijwel zeker.
Nixon is op het ogenblik vice-president
Zijn enige mogelijke rivaal, de New
Yorkse gouverneur Rockefeller, zei gis-
teren voor de televisie te geloven, da1

Nixon kandidaat zal worden. Rockefel-
ler zei ook zelf alleen kandidaat te wil-
len zijn als daar duidelijk op werd
aangedrongen, maar hiervan had hij
niets gemerkt.

De conventie begon gisteren met een
rede v©n de 85-jarige toud-presidenti
Herbert Hoover. Vandaag spreekt presi-
dent Eisenhower, en woensdag worden
de kandidaten voor presidentschap en
vice-presidentschap gekozen. Deze spre-
ken dan donderdag bij de sluiting van
de vergadering-

Zoals bekend is de conventie van de
Democratische Partij reeds geëindigd-
Daar werd John Kennedy als kandi-
daat voor het Amerikaanse president-schap gekozen-

Indien Kennedy de presidentsverkie-
zingen zou winnen, zou hij de eerste
Rooms Katholieke president van de
Verenigde Staten zijn-

Bezichtiging Hr. ras.
Karel Doorman

ïm verband met het grote aantal
schoolkinderen dat voor een bezoek aan
de "Karel Doorman" ijn aanjmer|iing
komt, zijn de bezoektijden voor de
schooljeugd als volgt gewijzigd:
Donderdag 4 augustus:

0900 tot 10.30 uur: schooljeugd boven
de Lagere School,
10.30 tot 12.30 uur: schooljeugd van de
Lagere School, vierde klas en hoger.

Op dinsdag, woensdag en donderdag
van 16.00 tot 18.00 uur, is de "Karel
Doorman" toegankelijk voor het alge-
meen publiek.

83 saluutschoten
Behalve de saluten die wij in ons

blad van zaterdag reeds aankondigden
zal Hr- Ms- Karel Doorman bij aankomst
te Hollandia ook een saluut afgeven
aan de commandovlag van de comman-
dant Zeemacht in NNG, en wel van 13
schoten.
Hr. Mjs. Piet Hein beantwoordt dit sa-
luut met 13 schoten. In totaal zullen
dus 83 schoten gelost worden.
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A.B.M. introduceert voorgespannen Beton
in Nieuw Guinea

Het nieuwe kantoor van de Amsterdamse Ballast Maatschappij dat verrijst
aan de Havenweg te Hollandia, verdient meer dan bijzondere belangstelling, en
wel door het feit dat daar, voor het «erst in Nieuw Guinea, bij de bouw gebruik
wordt gemaakt van voorgespannen beton-elementen. Deze zijn per schip uit
Nederland aangevoerd en geven een grote vereenvoudiging van de bouwwerk-
zaamheden, en bovendien ook een belangrijke tijdsbesparing.
Voorgespannen beton vindt in hoger

ontwikkelde landen reeds een zeer wij-
de toepassing aldus de heer G. Graaf-
land, Ass. bedrijfsleider van de ABM
De voordelen van dit product zijn daar
nog groter dan hier, Omdat er geen
transportkosten gemaakt behoeven te
worden voor verzending per schip rond
de halve wereld.
Wat is voorgespannen beton?

VOORBEELD
Stel dat U een betonnen verdiepings-

vloer in een huis moet aanleggen-
Op die vloer zullen mensen lopen, meu-
belen en misschien wel machines staan.
Kortom de vloer zal de neiging hebben
om door te buigen-

Als gevolg van deze buiging, zullen
er in het bovenste en het onderste deel
van de vloer tegengestelde spanningen
optreden. In het bovenste gedeelte zal
de vloer worden samengeperst, er ont-
staat een drukspanning, en in het on-
derste dee^ wordt de vloer juist uit el-
kaar getrokken: er ontstaat trekspan-
nkig- Dit kan resulteren in het optreden
van scheuren aan de onderkant van de
vloer, scheuren die zo groot kunnen
worden, dat de vloer instort-

Als U de vloer maakt van ongewa-
pend beton, dan zal hij een formidabe-
le dikte moeten hebben om geen ge-
vaar op te leveren.
Past U gewapend beton toe, dan kan hij
al aanzienlijk dunner zijn, want het be-
tonijzer is in tegenstelling tot de eigen-
lijke beton wel tegen "trek" bestand-
VOORSPANNING
Maar U kunt nog een stap verder gaan
en in het vloergedeelte waar een "trek"
zal optreden al bij voorbaat een even
grote "druk" [samenpersing] aan te
brengen. Dit kunt U doen door hoog-
waardige staaldraden in de beton aan
te brengen, deze uit te rekken als een
stuk elastiek, vervolgens met de uitein-
den in de beton te verankeren en dan
weer te laten inkrimpen.
De draden zullen dan de beton in el-
kaar trekken, en de kans dat er scheu-
ren op zullen treden is aanzienlijk
kleiner geworden-

Een vloer van voorgespannen beton
kan weer veel dunner zijn dan een van
gewoon gewapend beton.
Technici kunnen uiteraard nauwkeurig
uitrekenen hoe groot de spanning op de
draden moet zijn om sdheuren te voor-
komen.

De heer Graafland verduidelijkte ons
het principe van het voorspannen van
beton met het volgende voorbeeld: Stel
U hebt een rij boeken op een boeken-
plank staan. U wilt die rij boeken ki
zijn geheel verplaatsen. Dat kan, mits
U die boeken met beide handen bij
voorbaat krachtig tegen elkaar aan
drukt. Op deze wijze voorkomt U dat de
boekenrij "instort". U--hebt de boeken
"voorgespannen".

Welke voordelen het voorspannen van
beton oplevert zal duidelijk zijn, als

men bijvoorbeeld weet dat bruggen van
voorgespannen beton met veel minder
peilers kunnen volstaan dan bruggen
van gewoon beten.

NIET DUURDER
Voor Nieuw Guinea is het een handi-

cap dat voorgespannen beton het goed-
koopst in grote fabrieken gemaakt kan
worden, die slechts rendabel; zijn bij een
zeer grote afzet, groter dan Nieuw Gui-
nea kan bieden- Het hier te lande aan-
wezige toeslagmateriaal [zand en grint]
is bovendien over het algemeen van on-
voldoende kwaliteit om een hoogwaar-
dig product te vervaardigen.

Voorgespannen beton zal dus van over-
zee ingevoerd moeten worden, hetgeen
een deel van de voordelen uiteraard te
niet doet-

De heer Graafland rekende ons echter
voor, dat voorgespannen beton uit Ne-
derland per m3niet duurder komt dan
hier ter plaatse gefabriceerd gewoon
beton, terwijl het de zeer belangrijke
voordelen oplevert, dat het bouwwerk
sneller voltooid kan worden. Bovendien
heeft men geen wateroverlast, doordat
de bouw nagenoeg droog geschiedt-

Een van de redenen waarom de ABM
bij de bouw van het nieuwe kantoor
voorgespannen beton toepast, is dat men
er haast mee heeft-

Het wachten is lange tijd op geschikt
bouwterrein geweest, maar nu dat al-
les geregeld is, wil men graag zo spoe-
dig mogelijk verhuizen.

Het is aantrekkelijk om te zien, hoe
een vloer waar men anders weken aan
werkte en die dan nog weken zou moe-
ten verharden, nu in enkele dagen
wordt voltooid- Het werk is bovendien
zeer eenvoudig- Alle bouweenheden zijn
gestandaardiseerd en passen als de
blokken van een bouwdoos in elkaar.
In dit geval hoeft men slechts de uit
Nederland aangevoerde leggers van 3Vj
meter op hun plaatsen te leggen en de
tussen gelegen ruimten op te vullen met
ter plaatse door de ABM geperste vul-
stukkep.

Het maken van bekistingen, hetgeen een
zeer omvangrijk nauwgezet, tijdrovend
en kostbaar werk is, vervalt, evenals het
stutten van de nieuwe! vloer.

Bij dit nieuwe kantoor heeft men
slechts bij een klein deel van de bouw
voorgespannen beton toegepast. Indien
men er het ontwerp geheel op richtte,
zou de toepassing nog aanzienlijk kun-
worden uitgebreid.

Het is nog niet zeker of voortaan in
Nieuw G/tiinea op groter schaal van
voorgespannen beton gebruik gemaakt
zal worden. De mogelijkheden er toe
lijken echter aanwezig te zijn.

Aandrang tot aansluiting van
Engeland Dij Euromarkt

Een groep van 42 Britse zakenlieden
en parlementsleden uit alle partijen
heeft er bij de regering op aangedron-
gen tot de Euromarkt toe te treden.
In een verklaring die de groep heeft
uitgegeven, wordt o-m- gezegd, dat de
Europese vrijhandelszone die EFTA,
waarvan Engeland lid is, geen uitzicht
biedt op een bredere Atlantische samen-
werking-

Het besluit van de zes Ebromarkt
landen om hun eenwording te versnel-
len, wordt voor Engeland zeer gevaar-
lijk genoemd, zowel op economisch als
op politiek gebied-

De verklaring waarschuwt de regering
dat zij zich niet blind moet staren op
de afspraken binnen het Gemenebest,
omdat de handelspreferenties binnen de-
ze gemeensdhap voor de meeste groeien-
de industrieën van te weinig betekenis
zijn.

Tenslotte wordt de raad gegeven dat
Engeland zijn bezwaren tegen de Euro-
markt nog eens onder de loupe neemt
en onderhandelingen met de zes begint
over een eventueel volledig lidmaat-
schap van deze organisatie.

De liberale partij in Engeland heef*
gelijktijdig een verklaring uitgegeven
van dezelfde strekking. De Britse re-
gering ontvangt deze aansporingen aan
de vooravond van een debat dat het
Lagerhuis aan de Europese Economische
Samenwerking zal wijden.

Conferentie over
Nyassaland

' Gisteren is in Londen een conferentie
begonnen die de Britse regering in staat
zal stellen een oordeel te vormen over
de vooruitgang van Nyassaland.

De conferentie werd vorig jaar uitge-
steld door ongeregeldheden in Nyassa-
land, nadat Afrikanen bezwaren hadden
gemaakt tegen opname van Nyassaland
in de Rhodesisehe federatie. De con-
ferentie vindt thans plaats met een
kalmie sfeer in Nyassaland en spannins
en demonstraties in Rhodesia. Een Afri-
kaanse leider in Nyassaland, dr. Has-
tings Banda, die vorig jaar gevangen
werd gezet, woont thans de Londense
conferentie bij. Dr. Banda zal aandrin-
gen op een nieuwe grondwet voor Ny-
assaland-

Bij aankomst in Londen verklaarde
hij, dat zijn land vaster dan ooit be-
sloten is. om zich van de Rhodesische
federatie los te maken.

Spanning in Rhodesia
In Boelawajo in Zuid-Rhodesia zijn

leger en politie in staat van paraatheid
na de ongeregeldheden van zondag.
Toen moesten twee compagnieën solda-
ten ingrijpen, omdat de politie de be-
togende Afrikanen niet de baas kon.
Het aantal gewonden is niet bekend,
maar 20 Afrikanen werden naar het
ziekenhuis gebracht evenals een Euro-
pees meisje dat met stenen gegooid was.



DE SPORT van de afgelopen week
DE VHO — KOMPETITIE
Hercules — Zeemacht 4— 0

Eerst een minuut of tien na derust gaf
Hans Rumbobiar zijn ploeg de leiding,
nadat Zeemacjht-doelman Broek een van
dichtbij afgevuurd schot niet onder con-
trole had kunnen krijgen. Na deze ope-
ningstreffer moest het opnieuw teleur-
stellende Zeemacht - de marine mensen
hielden het spel veel te kort- met lede
ogen aanzien hoe Hercules op vrij een-
voudige wijze de score tot 4—o kon op-
voeren.
HBS — EDO 0—1

HBS — EDO was een slechte wed-
strijd, waarin de beide verdedigingen de
primitief opererende voorhoedes gemak-
kelijk de baas konden blijven- Toch
scoorde de HBS-aanvalslinie als die van
EDO een doelpunt. De Kraaien hadden
evenwel de pech, dat hun treffer [van
Bies uit een voorzet van Derks] in de
ogen van scheidsrechter Laurens geen
genade vond- Aan de andere kant was
het één minuut later Klencke, die op
onverwachte wijze zijn ploeg aan de
eerste overwinning van het seizoen hielp

De stand in de Ie klasse luidt:
WIK 7 7 '0 0 30— 7 14
HVC 6 5 0 1 14— 4 10
POMS ■ 6 3 12 16—16 7
Hercules 7 2 2 3 13—13 6
Zeemacht 7 3 0 4 12—14 6
ZIGO 7 3 0 4 12—19 6
HBS 7 115 B—lB 3
EDO 7 10 6 4—19 2
Programma voor zaterdag as-:
POMS! — HVC aanvang 16.30 u.
DE VBH — KOMPETITIE

SVC [Sentani] mag zich na de 3—o
overwinning op Ajapo voetbalkampioen
van de VBH 1960 noemen. De ploeg van
Gout gaf in de goed gespeelde finale
haar tegenstander geen scpijn van kans
en de technische- zowel als de tactische
meerderheid maakte de zege ruims-
schoots verdiend.
In de 2e klasse was het Putra Rima 11,
dat de„kampioensvlag kon hijsen.

SPORT IN HET KORT
VOETBAL

De Rotterdamse Eredivisie-club
Feyenoord maakt momenteel een tour-
nee door Rusland. De ploeg van Klaas-
sens, Rijvers, Moulijn e.a. versloeg in

de eerste ontmoeting Leningrad met I—o1—0
maar moest in Tiflis met 3—l de eer
laten aan Dynamo Tbilisi-
Kees Rijvers, linksbinnen van Feye/-
noord en van het Nederlandse elftal,
heeft een contract getekend met de
Franse club St Etienne, de club, waar-
voor hij reeds eerder is uitgekomen.
ATLETIEK.

Naarmatei de Olympische Spelen na-
deren, worden de atletiekprestaties op
de sintelbanen steeds hoger opgevoerd.
Opnieuw hebben enige atleten tijden en
afstanden verwezenlijkt, die men een
jaar of tien geleden niet voor mogelijk
zou hebben gehouden. Zo stootte de
Russische Tamara Press de kogel 17-42
m ver, liep de Canadees Jeroma de 100
m in 10 sec. precies en evenaarden zo-
wel de Duitse Birkemayer als de Rus-
sische Irma Press het wereldrecord 80
m horden met een tijd van 10-6 sec-
[Ter vergelijking: in 1948 werd onze be-
roemde Fanny Blankers-Koen Olym-
pisch kampioene 80 m horden met een
tijd van 11-2 sec.]

Op het nummer verspringen heren
overbrugde één van de grootste tegen-
standers van onze landgenoot Henk Vis-
ser, de Amerikaan Ralf Boston de enor-
me afstand van 8.09 m. Andere serieuze
candidaten op dit nummer zijn: Ter
Owanesian [8.03 m], Bondarenko [7.97
m], beiden uit Rusland, Steinbach
-Duitsland- [7.94 m] en Földessy -Hon-
garije- [7.88 m] [Ter vergelijking: Visser
is Nederlands recordhouder met een
sprong van 7.98 m]
Ook op het nummer verspringen dames
ziet het er naar uit, dat de strijd om de
gouden, zilveren en bronzen medailles
hard zal zijn. De wereldranglijst ziet er
op dit nummer als volgt uit: Schapruno-
wa [Rusll 6-31 m, Bijleveld [Nederl]
6.28 m. Bisnal [Ehëeliand] R-27 m. Kre-
sinka [Polen] 6.25 m, Claus [Duits!] 6-24
m- pa-

Tijdens de Nederlandse atletiekkam-
pioenschappen, jl. zaterdag en zondas in
Eindhoven gehouden, werden weer tal
van goede prestaties geleverd. Zo ver-
beterde de sergeant- sportinstructeur
Frans Künen het Nederlands record op
de ma.raton Teen hardloopwedstrijd over
42 195 meter] door een tijd te lopen van
2 uur 26 min. en 8 sec.
Henk Heida werd nationaal! kampioen
op het nummer 800 m heren en verbe-
terde en passant het Nederlands record
op die afstand. Heida's tijd bedroeg 1

min.: 50.2 sec-
Een derde goede prestatie kwam op
naam van Wijsen, die als eerste Ne-
derlander op het nummer polstokhoog-
springen de 4 meter-barriere overwon-
De 4-01 m van Wijsen betekende uiter-
aard een nieuw Nederlands record.
ZWEMMEN.

Herman Willemse, die in 1959 samen
met Mary Kok de amateur-zwemsport
vaarwel zei, won in Amerika een 40-km
zwemwedstrijd in ruim lOV2 uur. Mary
Kok won de eerste prijs bij de dames
in een tijd van 11 uur 8 minuten-
Meer dan 10.000 toeschouwers woonden
de wedstrijd bij-

De Australische wonderzwemsters
krijgen -naar het zich laat aanzien- op
de .as. Olympische Spelen in Rome
meer tegenstand dan algemeen werd
verwacht. Vooral op het sprint nummer
de 100 m vrije slag, wordt veel strijd
verwacht, getuige de tijden van een
drietal candiidates: Chris von Sa.Jtzaj
[USA]- 1 min 01.6 sec- Csilla Madarasz
[Hongarije] 1 min 02.5 sec en Cocky
Gastelaars [Nederland] 1 min 03-3 sec.
VOLLEYBAL.
Nederland — West/Duitsland -heren-

-3 — 1,
Nederland West/Duitsland -dames-

-3 — 0-

WANDELSPORT
Een van de organisatoren van de Vier-
daagse van Nijmegen gaf als zijn me-
ning te kannen, dat het in de bedoeling
ligt in de naast^ toekomst in Neder-
lands-Nieuw-Guinea een Vierdaagse te
doen houden. De organisatie van een
dergelijk wandelevenement zal worden
opgedragen aan in Nederlands- Nieuw
Guinea gelegerde militairen, die in Nij-
megen ervaring hebben opgedaan op het
gebied van de wandelsport- Naar de me-
ning van de official zou de eventuele
afstand niet meer mogen bedragen dan
20 km per dag-
GEVOLGTREKKING

Een Braziliaanse voetbalclub speelde
in Oostenrijk een wedstrijd tegen Linz.
De Brazilianen wonnen "op hun slofjes"
Na afloop van de wedstrijd werd aan
bet bestuur van Linz gevraagd of men
nog nuttige gevolgtrekkingen uit deze
wedstrijd had gehaald- Het antwoord
luidde: "Jazeker, we hebben de Brazili-
aanse linksbuiten gekocht".

Sport en Sportwereld

Amerikaanse publiciteit
over Aruba

In een jaar tijds werden niet minder
dan 1418 artikelen of berichten over
Aruba in de Amerikaanse kranten en
tijdschriften geplaatst.
Dit is wel een enorm verschil met enige
jaren geleden toen de plaatsing van een
artikeltje over dit eiland in de V-S.
nieuws betekende voor elke krant op de
Antillen. Sinds het eilandgebied Hank
Mayer Ass. te Miami in de arm nam en
dit bureau de publiciteit over Aruba in
de V.S. liet verrichten is er een steeds
toenemende stroom nieuws over dit ei-
land los gekomen-

Uitzending deskundigen
In 1959 zijn 186 Nederlanders uitge-

zonden voor het verlenen van technische
hulp aan andere landen- Deze uitzen-
dingen zijn tot stand gekomen door be-
middeling van het Bureau voor Inter-
nationale Technisdhe Hulp in Den Haag.
Ingevolge het programma voor internat,
techn- hulpverlening is dr- J. Bierdra-
gr, vm. dir- van de Gezondheidsdienst
van Nederlands Nieuw Guinea, door de
Wereld Gezondheids Organisatie, uitge-
zonden naar Kambodja in de functie
van adviseur voor de volksgezondheid
en gedelegeerde voor de W.H.O. aldaar.

„Geëigende maatregelen”
De Indonesische minister van Buiten-

landse Zaken; dr- Soebandrio, heeft ver-
klaard dat Indonesië geëigende maatre-
gelen zal nemen als de Nederlanders in
Nieuw-Guinea hun militaire macht ver-
groten- Hij zei dit in verband met het
bericht, dat Nederland in Engeland een
aantal Neptune vliegtuigen heeft ge-
kocht ter versterking van de gevechts-
kracht in Nederlands Nieuw-Guinea.
Soebandrio verklaarde dat provocerende
daden van Nederlandse zijde door Indo-
nesië zullen worden beantwoord met de
nodige kracht.



Laatste nieuws
De opperbevelhebber van de UNO-

troepcn in Kongo, generaal Carl von.
Hom heeft in Leopoldstad categorisch
ontkend, dat hij gezegd zoul hebben zijn
troepen naar Katanga te zenden en dat
alle Belgische troepen uit dit gebied
zouden moeten verdwijnen-
Deze woorden waren hem toegeschreven
door het Britse blad, Daily Mail-

y

Bij de directie Nieuw Guinea van het
ministerie van Binnenlandse Zaken is
sinds enige tijd een interne reorgani-
satie aan de gang. Als gevolg daarvan
worden drie afdelingen gevormd, een
voor Algemene Zaken, voor Financiële
en Economische Zaken en een voor Ad-
ministratieve en Bestuurszaken. Tot de
afdelingshoofden benoemd: iresp-
de_heren mr. D.M. Smulders, A.M. Kot-
tier en J.A- van de Beugen. Naar onze
nieuwsdienst verneemt zal de afdeling
Algemene Zaken onder leiding van mr.
Smulders ook worden belast met voor-
lichting over Nederlands Nieuw Guinea-
Het zou in de bedoeling liggen hier-
voor een speciale woordvoerder aan te
stellen.

/

Een speciaal gerechtshof in Djakarta
heeft zeven rebellen uit Noord Celebes
veroordeeld omdat ze in maart zouden
hebben geprobeerd president Soekarno
te ontvoeren-
Ze kregen gevangenisstraffen die va-
rieerden van 6 tot 15 jaar*

TECHNISCH BUREAU KiNÜMA
HOLLANDIA

vraagt voor spoedige indiensttreding
ELECTRO - MONTEUR

Gegadigden dienen in staat te zijn geheel zelfstandig
de aanleg en reparaties van krachtinstallatie teverrichten.
Schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres, met
vermelding van opleiding, en practijk ervaringen.
Mondeling, aan ons kantoor op 28 juli, 19 tot 2Q uur.

HUISVROUWEN VERENIGING
GOEDEREN BEURS

in quonset achter Nieuw Guinea Koe-
rier-
Donderdag 28 juli en vrijdag 29 juli
van 1700 uur tot 19.00 uur.

EDO Woensdag 27 juli om 20.00 uur
toneeluitvoering

EEN HUIS VOL VERRASSINGEN
Leden f 1,50, niet leden f 2,—

Kaartenverkoop op woensdag vanaf
19.00 uur in het clubhuis.

no. 1980
Ter overname aangeboden:
Uitschuifbare etenstafel, 6 stoelen, dres-
soir en theetafel f 300,—
cocosmat 2.80 x 1.90, boekenrek, Engel-
se boeken, 2 pers. witte klamboe.

SCHREGARDUS, TELF. 335
no. 1978

TE KOOP:
Uitschuifbare eettafel en 4 stoelen
f 175—
Dressoir f 175,—, Tropenradio f 200,—Centrifuge f 150,—, verder tuingereed-
schap, overgordijnen, lampen-

DIERX Julianaweg 911, Hemelpoort
, no- 1977

BEKENDMAKING E.W.
Het Electriciteitswezen maakt bekend

dat op woensdag 27 juli a.s. Berg en Dal
e.o. van stroomvoorziening onderbroken
zal worden tussen 08.00 en 1200 uur-

Te koop gevraagd: Scooter merk Vespa
125 of 150 cc, Hr. Von Ende- Opleidings-
school Base G-

no. 1981
EDO donderdag 28-7-'6O aanvang 21.00
uur ROULETTE-

no. 1980

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 26-7 en 27-7 de grote
Western film

"POWDER RIVER"
SHERIFF ZONDER ANGST

in kleur, met Rory Calhoun, Corrine
Calvet en Cameron Mitehiell.

Het Wilde Westen zo onstiuimig als
een kolkende rivier. Het ware verhaal
dat zich afspeelt in het woeste Westen,
waar de snelsten de sterken waren.

Een aaneenschakeling- van aktië en
spanning.
Heden in REK
Spoedig in REK

"TANK BATALJON"
Verwacht in REK

"NO TIME TO DIE"
met Victor Mature.
REK Holl.-Binnen vertoont heden:

"LIANE"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 26-7 voor het laatst
"THE VOICE IN THE MIRROR"

In Cinemascope.
met Richard Egan, Julie Londlon en
Walther Matthau.
Dramatisch - hartroerend - een film
met een goed verhaal.
Haven woensdag 27-7 en donderdag 28-7

"SEMINOLE"
met Rock Hudson-
In kleuren- Geen blanke was veilig te-
gen de woeste aanvallen der Seminole
Indianen-
Sentani heden 26-7: "SEMINOLE" met
Rock Hudson.
Holl.-Binnen morgen 27-7: "THE VOICE
IN THE MIRROR" met Richard Egan.

24ste VERANTWOORDING
STEUNACTIE SPIJTOPTANTEN

Vorig saldo f 2552,96
Postwissel Steunactie Biak
[DL- Mooien] f 500,—
Postwissel Steunactie Biak
[D.L. Mooien] f ;340 —Enveloppe HPB Waghete
[bijdrage Tigi] f 130,—
Nieuw saldo f 3522,96

Ter overname aangeboden:

Grote zaak in «Pfovïsïën en Dranken"
Annex slagerij,

Snackbar, Showroom

Voor serieuze reflectanten boekenonderzoek toegestaan.

Zonder voldoende contanten onnodig te reflecteren.

BRIEVEN ONDER No.JOO BUREAU VAN DIT BLAD
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