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Eisenhower daagt chroestsjot uit tot
wereid-pleisciet

President Eisenhoweir heeft de Russische premier Chroestsjof uitgedaagd
een wereldomvattend plebisciet te houden, wjaarbij de mensen hun mening
mogen zeggen over de vraag of zij het communisme prefereren dan wel de
vrije democratie. De president sprak op de republikeinse partijconventïe in Chi
cago welke de republikeinse kandidaat voor het presidentschap zal aanwijzen-

President Eisenhower verklaarde: de
Russische dictator heeft gezegd dat hij
erin is geslaad het prestige van* de
Verenigde Staten schad|oj te doen-

Inzake deze kwestie van het nationale
prestige, daag ik hem uit deze test uit
te voeren; wil hij medewerken aan de
vrije verkiezingen onder supervisie van
de Verenigde Naties, om de mensen
van elke natie en van elk continent
vrijelijk hun mening te laten uiten over
deze ene vraag: "Wilt U levfan onder
het communistisch regiem of onder 'n
vrij systeem zoals ir. de Verenigde Sta-
ten?
President Eisenhower stelde hierbij de
vraag: "Zijn de Sovjete ber/e/id hun/
prestige in de waagsdhaal te leggen bij
de uitkomsten van dergelijke verkie-
zingen.

De Verenigde Staten zullen dit met
genoegen doen.

Prlesident Eisenhower beschuldigde er
de Sovjet Unie van de feiten te ver-
draaien en de ene crisis na de andere
te scheppen.

Congolees algevaardigde
op schiphol

De Secretaris-generaal van de Ver-
enigde Naties, Dag Hammarskjoeld is
gistermiddag van Brussel naar Leopold-
stad vertrokken-

Van Belgische zijde is er de nadruk
op gelegd dat de hele kwestie Kongo
in bellangrijke mate afhangt van db
bescfherming van mensenlevens.

De gedelegeerde minister van Kongo
bij de Verenigde Naties, Thomas Kan-
za is op doorreis van New Vork naar
Brazzaville op Schiphol aangekomen.

De heer Kanza heeft in New Vork
zijn land vertegenwoordigd bij de be-
handeling van de Kongolese kwestji©
in de veiligheidsraad. H}j spr&k cjp
Schiphol zijn vertrouwen uit in het op-
treden van de Verenigde Naties-
Dank zij de 4000 man UNO-troepen zo
betoogde hij is de rust in Kongo nu
volledig hersteld en is iedereen er veilig.

Minister Kanza sprak de hoop luit
dat de aanwezigheid van de troepen
van de Verenigde Naties ook de Euro-
peanen meer vertrouwen in de Kongo
zal verschaffen.

Hij zei dat de Verenigde Staten de
conferentie over de ontwapening wil-
len voortzetten, dodh nooit zullen wan-
kelen in, hun beslissing om ontwape-
ning te doen paren' aan effective con-
trole. Hij meende dat de regering van
de Sovjet Unie nooit vertrouwd kan
worden.

Eisenhower zei dat de Verenigde Sta-
ten do sterkste militaire mogendheid
in de wereld is en een macht in stand
houdt die binnen enkele ogenblikken een
onvoorstelbare vemietii ende kracht kan
ontwikkeien. Hij besctireef tïe atoom-
;onder^eeërl die enige dagen geleden)
een Polairlisraket afvuurde als "prak-
tisch onkwetsbaar".

Op het Republikeinse partij congres
in Chicago staat inmiddels niets meer
de aanwijzing van Richard Nixon als
presidentskandidaat in de weg- Zijn
enige rivaal, die New Yorkse gouver-
neur Rockefeller heeft bekend gemaakt
dat hij geen kandidaat wil zijn, nodh
voor het. presidentschap, noch voor het
vJae-presidentödhap- De waarschijn-
lijkste kandidaat voor het vice-presi-
dentschap is nu de Amerikaanse ver-
tegenwoordiger bij de Verenigde Naties,
Cabot Lodge.

Ondertussen beeft Nixon het partij-
congres terdege zijn gezag doen voelen-

De commissie voor het verkiezings-
programma heeft na een diag van ver-
zet een nieuw artikel over de rechten
van dis. negerbevolking ontworpen na-
dat een vorig artikel door Nixon was
afgekeiurd. De nieuwe tekst die aan de
federale regering vergaande bevoegd-
heden toekent, doet niet meer onder
voor het overeenkomstige programma-
punt van de democraten.

Sneu-installatie
te madang

Brigadier Cleland, de administrator
van Papua en New Guinea heeft gis-
teren een nieuwe bußkinstallatie van
de Shell in Madang geopend. De instal-
latie heeft een capaciteit van 2 miljoen
(galton [ongeveer 9 röiïjoen] olïe en
benzine, en kost bijna 170 duizend
pound.

Bodem onderzoek N.G
verliep bebredigend
Het door de Oost Borneo Maatschap-

pij in Nieuw Guinea verrichte bodem-
onderzoek is afgelopen. De drie expe-
dities hebben bemoedigende rapporten
uitgebracht,! aldus bericht Radio Ne-
derland Wereldomroep-

Op de in Amsterdam gehouden jaar-
vergadering van de Maatschappij werd
evenwel meegedeeld, dat concrete resul-
taten nog niet bekend zijn- Het is ook
onzeker of exploitatie rendabel is.

Het onderzoek ingesteld in drie dis-
Micjten ging uitf naar rijkkedj, koper,
bouxiet en goud. Van regerin|gslzijd|e
werd hierbij grote medewerking onder-
vonden. Zaterdag worden in Nederland
de grondmonsters verwacht. Deze zijn
afkomstig o.m. uit het Karstenszgeberg-
te en van het eiland Misool. Verder
werd medegedeeld, dart met het nik-
kel en kobaltproject op Nieuw Guinea
bevredigende vorderingen zijn gemaakt-

Samen met de Nederlandse Handel
Maatschappij, de firma Muller in Rot-
terdam, en de United States Steel Corp-
zal hiervoor een aparte N.V. worden
opgericjit.

Op het ministerie van Binnenlandse
Zaken wordt er op het ogenblik ge-
werkt aan een wetsontwerp voor een
concessie aan deze N.V-
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BIAK KRIJGT MODERN
ZIEKENHUIS

Over eninge maanden zal worden be-
gonnen met de voorbereidende werk-
zaamheden voor de bouw van een nieuw
ziekenhuis te Biak ter vervanging van
het bestaande compex dat in verband
met de verlenging van. de startbaan voor
vliegtuigen zal moeten verdwijnen.
Een deel van het bestaande ziekenhuis
dat dateert uit de laatste wereldoorlog
is langzamerhand door hoge ouderdom
ernstig in verval geraakt-
Vernieuwing is dringend gewenst. Aan-
gezien het huidige complex na de uit-
voering van de plannen tot verlenging
van de startbaan van het vliegveld
Mokmer te dicht bij dit vliegveld komt
te liggen is besloten het oude ziekenhuis
af te breken en ter vervanging een
nieuw complex te bouwen op een ande-
re plaats- Dit nieuwe ziekenhuis is ge-
projecteerd op een terrein van 200 bij
175 meter op het zogenaamde tweede
terras nabij de bestaande woonwijk. De
frontzij de zal gelegen zijn aan de ver-
bindingsweg van de ' Haven met het
"tweede terras".
PAVILJOENBOUW

Het nieuwe ziekenhuis zal een capaci-
teit hebben van ongeveer 125 bedden;
dit aantal kan eventueel uitgebreid
worden tot ongeveer 200- Ir- A- van
Noortwijk van de Dienst Openbare
Werken heeft het geheel in paviljoen-
bouw ontworpen- Reden voor deze laag-
bouw is dat de omvang van het project
iets te. klein is om de hoge kosten voor
een liftinstallatie te rechtvaardigen.
Het nieuwe complex, waarvan de bouw
wordt uitgevoerd door de combinatie

Minister de Quay antiwoordtop vragenvan De Kadt
Minister-president de Quay heeft me-

de namens de minister van Defensie,
Visser en de minister van Buitenlandse
Zaken Luns, geantwoord op schriftelijke
viagen van het Tweede Kamerlid de
Kadt van de Partij van de Arbeid in
verband met een presconferentie welke
de Amerikaanse admiraal Burke op 28
juni in Den Haag heeft gehouden. In dit
antwoord wordt ernstig bezwaar ge-
maakt tegen het uiten van veronderstel-
lingen, dat de Nederlandse regering
"buitenlanders uitspraken zou laten
doen omtrent kwesties die in Nederland
van sterk controversiële aard zijn".
Burkes mededeling over de Nederlandse
maatregelen ten aanzien van Nieuw
Guinea en de betekenis en het gebruik
van de Karel Doorman hadden betrek-
king op een door de Nederlandse rege-
ring genomen en door de Tweede Ka-
mer goedgekeurde beslissing. Derhalve,
aldus het ministeriële antwoord, was er
geen sprake van partij kiezen door een
Amerikaanse militair in een controver-
siële aangelegenheid. De Nederlandse
minister-president ziet dan ook geen
aanleiding de Verenigde Staten er op te
wijzen, dat zulk een partij kiezen wei-
nig bevorderlijk is voor een bondge-
nootschappelijke verhouding-
De minister-president eindigt zijn ant-
woord met te zeggen dat het niet op
zijn weg ligt mededelingen te doen over
demening van de Amerikaanse regering
omtrent de uitingen van admiraal
Burke.

NV Amsterdamse Ballast Maatschappij
en de NV Bouw Maatschappij Hollandia,
zal in totaal 6 zalen omvatten die ge-
groepeerd zijn rond een binnentuin.
Deze zes zalen zijn verdeeld in klasse
paviljoen, infectiepaviljoen, 2 vrouwen-
zalen, 1 mannenzaal en een kinderpa-
viljoen. Alle zalen - voorzien van ver-
plaatsbare tussenwanden - kunnen in-
dien gewenst, worden vergroot. Er is
bovendien ruimte gereserveerd voor de
bouw van een extra paviljoen.
FRONTGEBOUW
Het frontgebouw met inrijpoort zal voor
een deel uit twee verdiepingen bestaan.
Hierin zullen worden ondergebracht:
kamers voor verpleegsters, administra-
tie ruimte, directeurskamer, leslokaal,
tandartskamer, polikliniek, laboratorium
en èperatieafdeling. Deze laatste afde-
ling is weer onderverdeeld in biblio-
theek, verloskamer, 2 operatiezalen, ste-
rilisatieruimte en röntgenkamer.
De achterzijde van het complex wordt
gevormd door de volgende gebouwen:
internaatsgebouw met o.a. een recreatie-
zaal voor 30 leerlingverpleegsters, keu-
kengebouw, was- en droogloods, garage
met werkplaats, twee psychiatrische cel-
len en een lijkenhuisje met aula-

Toelichting op EEG
aanbestedingen

De Nederlandse staatscourant van
maandag bevat twee officiële adverten-
ties [die ook reeds zijn verschenen in
de Nieuw Guinea Koerier van zaterdag
jl.] voor aanbestedingen voor projecten
op Nederlands Nieuw Guinea die met
steun van het ontwikkelingsfonds van
de Europese en Economische Gemeen-
schap zullen worden uitgevoerd.
Het ANP bericht naar aanleiding daar-
van: Wegens deze gemeenschapssteun
moeten de aanbestedingen op voet van
gelijkheid openstaan voor alle onderda-
nen en rechtspersonen uit de zes EEG
landen en met de EEG geassocieerde
overzeese gebieden. Deze bepaling die'
bij de officiële advertenties is opgeno-
men heeft voorts tot gevolg dat bestek
en tekening van de twee projecten [tot
een totale waarde van ruim f 750.000]
niet alleen in Den Haag en Holjandia ter
inzage liggen, doch ook bij de EEG com-
missie in Brussel en de voorlichtingsbu-
reaus der Europese gemeenschappen in
Bonn, Den Haag, Luxemburg, Parij s en
Rome. De officiële advertenties zullen
voorts ook worden gepubliceerd in het
officiële mededelingenblad van de Eu-
ropese gemeenschappen-
Het betreft hier twee projecten die sa-
menhangen met de bouw van het land-
bouw-proefstation te Manokwari. Het
ene project met geraamde waarde van
f 450000 betreft levering en aanleg van
een hoofdwaterleiding, de bouw van een
pompstation en een -water reservoir voor
het proefstation- Het tweede terwaarde
van f 325000 betreft de levering en
plaatsing van een electriciteitsnet voor
het proefstation.
Dit zijn de eerste projecten die met EEG
steun op Nieuw Guinea zullen worden
uitgevoerd. In totaal heeft Nederland
uit het ontwikkelingsfonds van de EEG
35 miljoen dollar voor projecten op
Nieuw Guinea te goed. Daartegenover
staat evenwel dat Nederland in dit

fonds 70 miljoen dollar heeft moeten
storten. De grootste bijdrage aan het
fonds, dat in vijf jaar ruim 581 miljoen
dollar zal gaan. uitgeven wordt door W-
Duitsland en Frankrijk opgebracht nl.
290 miljoen dollar elk- Doch Frankrijk
krijgt zijn bijdrage ruim terug. Ruim
511 miljoen dollar' van dit fonds is nl-
bestemd voor ontwikkelingshulp aan
Franse overzeese gebieden.

Titel voor de heer
Kottier

ANP- Bij besluit van de Nederlandse
minister van Binnenlandse Zaken is aan
de heer Kottier, directeur afdelingschef
bij zijn departement, de persoonlijke
titel toegekend van directeur Financiële
en Economische Zaken voor Nederlands
Nieuw Guinea-

Nieuws uit Indonesië
ANP- Een bijzonder gerechtshof heeft
maandag de vonnissen uitgesproken te-
gen 7 beklaagden die werden beschul-
digd van het smeden van een complot
om president Soekarno te ontvoeren. De
vonnissen bedragen 6 tot 15 jaar ge-
vangenisstraf. Van de beklaagden, allen
afkomstig uit Celebes en naar zij zelf
hébben toegegeven, leden van de op-
standige beweging "Manguni" [Uil] kre-
gen Jan Pampie en Marcus Sira elk 6
jaar, Jessy Talumewo 10 jaar, Tielkak
Tembeng en Otto Tummumowo 13 jaar
en Wim Molle en Willem Elan 15 jaar.
De beklaagden glimlachten toen zij de
vonnissen aanhoorden- Dit proces was
het laatste in een reeks die is gevoerd
wegens de pogingen van Maguni van
maart jl. om de Indonesische regering
omver te werpen-

ANP Het hoofd van de Indonesische le-
gervoorlichtingsdienst, overste Soenarjo
deelde maandag mede dat "een bepaal-
de groep" pogingen in het werk stelt om
het leger op te zetten tegen president
Soekarno. Soenarjo noemde geen na-
men vah leden' der groepering waarop
hij zinspeelde. Hij zei "deze groep is te-
gen stabiliteit omdat een stabiele toe-
stand de voedingsbodem elimineert
waarop haar actie steunt. Niettemin
vormen haar handelingen het delict
landverraad".

ANP Het Indonesische linkse dagblad
"Bintang Timur" is voor een periode
van onbepaalde duur verboden- Dit
geschiedde op bevel van het militaire
commando te Djakarta wegens publïka-
tie van beridhten in verband met de
arrestatie van voormannen der Indone-
sische communistische partij- Een
woordvoerder van het leger zei dat
Bintang Timlur tendentieuze berichten
beeft gepubliceerd die afbreuk kunnen
doen aan "het vertrouwen der bevol-
king in de politiek die thans door het
leger wordt gevolgd in het belang van
de handhaving van de openbare orde
en rust"- Zoals gemeld hebben de mili-
taire autoriteiten reeds eerder het blad
Partai Kommunis Indonesia "Harian
Rakjat" een verschijningsverbod opge-
legd wegens kritiek op het regeringsbe-
leid.



Ambtelijke voorzitter met
stemrecht voor streekraad
Faktak
De Fakfakbode schrijft in zijn serie

artikelen over het uitgebrachte advies
betreffende de instelling van een
streekraad:

In onze beschouwing over de toe-
komstige samenstelling van de Streek-
raad Fak-Fak, zoals door de Adviseren-
de Raad voorgesteld, hebben wij nog
niet het voorzitterschap belicht- De
mening van de leden van de Adviseren-
de Raad in deze kwestie verdient echter
bijzondere aandacht. Bij de behande-
ling bracht men naar voren dat de voor-
zittersstoel in elk geval door een verte-
genwoordiger van de overheid bezet
diende te worden. Men motiveerde deze
wens door te wijzen op de vele kontak-
ten met tn de steun van die overheid
welke de streekgemeenschap in het bij-
zonder in het beginstadium broodnodig
zou hebben- Men vond 't niet meer dan
logisch, dat een vertegenwoordiger van
de overheid derhalve als voorzitter- zou
optreden- In tegenstelling tot de situatie
bü de streekraad Biak-Noemfoor wen-
ste men echter, dat de voorzitter ook
het stemrecht in de raad zou krijgen.

[Zoals bekend heeft de voorzitter van de
raad iin Biak-Noemfoor slechts een ad-
viserende stem] De voorzitter zou dus
een volwaardig lid van de raad moeten
worden-

Een van de belangrijkste, zo niet het
belangrijkste, onderwerp dat in de Advi-
serende Raad ter sprake kwam, was de
wijze van verkiezing voor de toekomsti-
ge streekraad. 't Was vooral bij dit on-
derwerp, dat de voorzitter/onderafde-
lingschef uitgebreide voorlichting dien-
de te geven. Het begrip kiezen zoals wij
dat kennen was praktisch geheel onbe-
kend. Uiteindelijk kwam het volgende
advies tot stand:

De Adviserende Raad sprak zich uit
voor vrije algemene en indirecte verkie-
zingen zonder een sternplicht op te leg-
gen. Uiteraard kwam het vrouwen
kiesrecht ter sprake, een materie die
vooral in dit gebied met een meerder-
heid aan Islamieten en een zeer geringe
emancipatie van de vrouw, speciale aan-
dacht verdiende. Men besefte echter dat
een achterstelling van de vrouw in het
democratische patroon niet zou passen,
zodat men besloot algemeen stemrecht
te adviseren.

Er zullen ongeveer 110 kiesmannen
worden gekozen, die op hun beurt de
leden van de raad zullen aanwijzen.

Om als kiesman te kunnen worden ge-
kozen behoeft men aan geen bijzondere
vereisten te voldoen dan het gewone
kiezerskorps, doch om als lid van de
toekomstige streekraad gekozen te kun-
nen worden moet men daarenboven nog
aan de volgende eisen voldoen: a] kun-
nen lezen en schrijven; b] de leeftijd
van 23 jaarbereikt hebben en c] niet bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak
uit de verkiesbaarheid ontzet zijn.

Als aanvullende bepaling werd geadvi-
seerd het lidmaatschap van de Fak-Fak
Raad onverenigbaar te verklaren met
het ambt van Resident-

Sportvliegtuig

aangekomen

Het Fairchild sportvliegtuig van Mr.
J.O- de Rijke is met de Kasimbar uit
Biak in Hollandia aangekomen. Het
staat momenteel op de steiger, ontdaan
van de vleugels. De heer De Rijke deel-
de ons mede, dat het toestel waarschijn-
lijk door een monteur van de Kroonduif
in gereedheid gebracht zal worden,
waarna het door "Burgerluchtvaart" ge-
test zal worden- Mr de Rijke is van
plan om het toestel dan zelf te gaan
gebruiken.

Judo en tennis op
4 augustus

Wij vernemen, dat op donderdag-
avond 4 augustus a.s. in de havenloods
iudowedstrijden gehouden zullen wor-
den tussen vertegenwoordigingen van
Hollandia en het Smaldeel vijf.

Behalve dinsdag en woensdag zullen
er ook op donderdag 4 augustus tennis-
wedstrijden plaats vinden tussen Hol-
landia en het Smaldeel en wel om 15.30
uur in het ApO kamp.

Politieberichten
Hollandia

Tussen 19 en 21 juli werden er in het
Centrale Ziekenhuis twee diefstallen ge-
pleegd ten nadele van patiënten. Het
betrof geldbedragen van f 500,— «en
f 250,— die uit nachtkastjes werden ont-
vreemd.

In de periode tussen 8 en 22 juli werd
ten nadele van de Amsterdamse Ballast
Maatschappij een hoeveelheid van 144
liter benzine en 50 liter petroleum ont-
vreemd uit een onafgesloten loods in het
APO-kamp-

Zaterdag reed een 14 jarige bromfiet-
ser op de Havenweg tegen een paal-
Zowel hij als zijn 12-jarige duopassagier
werden gewond. De bestuurder had geen
geldige bromfietsverklaring.

Nieuwtjes uit Nederland
— Het weer is koel in Nederland en dat
komt de deelnemers aan de vierdaagse
wandelmarsen goed van pas. Er zijn
twee vierdaagse, namelijk die van Nij-
megen en de iets kleinere van Apel-
doorn- Laatstgenoemde werd enige jaren
gjaleden van die bij Nijmegen afge-
splitst in verband met. organisatorische
meningsverschillen.

— Duizenden Britten steken in deze we-
ken de Noordzee over voor een bezoek
aan het Europese vasteland- Het scheep-
vaartverkeer tussen Hoek van Holland
en Harwich draait op volle toeren.

De Amsterdamse vereniging van Vreem-
delingenverkeer kwam op de goede ge-
dachte om voor luchtvaartpassagiers die
op Schiphol een uurtje moeten wachten
de tijd te korten met een tochtje per
auto door Amsterdam.

— De tienjarige Carla van der Zalm uit
Warmond mag een gratis reisje naar
Wenen maken, omdat ze een tekenwed-
strijd heeft gewonnen, die was uitge-
schreven ter ere van de internationale
melkdag.

Wie zou denken dat kamperen het
toppunt van vrijheid betekent, vergist
zich- De Nederlandse kampeerraad
maakte bekend, dat er een rapport op
komst is over de wenselijkheid van het
wettelijk regelen van het kampeerwe-
zen-

— In Zeeland vinden duizenden extra
handen werk bij de bonenpluk. Vooral
vrouwen, meisjes en scholieren die wat
bij willen verdienen zijn bij dit werk
ingeschakeld. Op de veilingen van Goes
of Kapelle-Biezelinge zijn dagaanvoeren
van 30 tot 40 duizend ton geen zeld-
zaamheden. De productie is bestemd
voor de binnenlandse consumptie en
voor de eonservenfabrieken.

— Bij Gorinchem is een brug over de
Merwede in aanbouw die een belangrij-
ke schakel zal worden in het verkeer
tussen Amsterdam en Brussel. Dezer da
gen werd door vier zware bokken de
brugklep ingevaren. Dit gevaarte woog
590-000 kilo. Verwacht wordt. dat de
brug volgend jaar voltooid zal zijn.

— De minister van Waterstaat en ver-
keer heeft in de Tweede Kamer mede-
gedeeld dat de brug over het Haring-
vliet bij Numansdorp in 1964 klaar zal
zijn- Deze brug krijgt een lengte van
een kilometer en zal Beneluxbrug heten.

— De gemeente Den Haag had in sa-
menwerking met de Nederlandse spoor-
wegen een groot plan opgesteld voor de
bouw van het nieuwe station Staats-
spoor- De regering sdhijnt echter van
plan om enkele belangrijke vereenvou-
digingen aan te brengen, waardoor het
minder zal gaan kosten.

— Ondanks het feit dat De Biesbos uit
een oogpunt 'van electriciteitsvoorzie-
ning een onrendabel gebited is, heeft de
provinciale electriciteitsmaatschappij
van Noord Brabant besloten, om dit ge-
bied te gaan electriceren. Voor de aan-
sluiting van slechts 170 percelen zal een
bedrag worden uitgetrokken van f
1.190000 Dat komt neer op f 7000.— per
aansluiting.

—Een rapport van de gezondheidsraad
heeft aangetoond, dat een lichte chlore-
ring van het drinkwater een voorbe-
hoedsmiddel tegen tandbederf is. Bin-
nenkort is een regeringsbesluit te ver-
wachten, dat het chloren van drinkwa-
ter onder bepaalde voorwaarden toe-
staat.

— In Duitsland worden proeven geno-
men met een snelheidsbeperking voor
het verkeer op de grote autowegen die
alleen op feestdagen van kracht is. Als
het aantal ongelukken duidelijk terug-
loopt, wil de minster van verkeer in
Nederland een soortgelijke regeling in
het leven roepen.

Burgerlijke Stand
Hollandia
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na Paola, dochter van W. van Pamelen
en M. van Veldhoven- Elisabeth, doch-
ter van AT- Lockhart en E. CaudilU
Hermina Peggy, dochter van E.W. Jo-
seph en E.D- Sohilait. Helena, dochter
van S- Muskita en J. Ratuaman. Julina
Joziana, dodhter van J.M. Cornelis en
S-A. Lauw-



Korte berichten
— Het Belgische blad "De Boer" heeft
de Nederlandse regering er van beschul-
digd, dat ze niet straf genoeg optreedt
tegen de botersmokkelaars aan de Ne-
derlands-Belgische grens. De Belgische
botervoorraden zouden er onverkoop-
baar door worden- De Nederlandse rege-
ring zegt, dat de douane reeds alle mo-
gelijke maatregelen neemt.

— In de Frederik Hendrik Kazerne te
Vught heeft het Garde Regiment-Grena-
diers uit handen van Koningin Juliana
een nieuw vaandel ontvangen- Het oude
dat dateerde uit 1913 was bijna versleten
en komt nu in 't legermuseum te hangen

— De gemeente Enschede heeft aan
sportclub Enschede een renteloze lening
verstrekt van een ton- Men wil in 't sta
dion namelijk gaarne een club uit de
eredivisie als vaste speler. Dit verhoogt
bovendien de opbrengst van de verma-
kelijkeidsbelasting. De club mag het
geld echter niet gebruiken voor werven
van spelers.

— Met ingang van 1 januari 1961 gaat
ook het grondpersonenel van de KLM
45 uur per week werken in plaats van
48 uur- De zaterdag wordt een geheel
vrije dag-

—Een Duitser werd in Venlo gearres-
teerd, omdat hij twee pantalons kocht,
na er eerst veel te goedkope prijskaart-
jes aan bevestigd te hebben.

Staking in Aastralie
Een staking van zeelieden in alle Au-

stralische havens welke maandag'
om 12 uur begon heeft de kustvaart ge-
heel lam gelegd. De autoriteiten zijn
van mening dat meer dan 80 schepen
de havens niet konden verlaten.
De staking werd uitgeroepen als protest
tegen de beslissing van rechter Foster
van de commissie van arbitrage, die he-
denmorgen bekend werd gemaakt en
waarin het verzoek van de zeelieden-
bond voor een verandering in de lonen
werd afgewezen- De bond had gevraagd
om hogere weekend-lonen en overwerk-
gelden, loongrensverschuivingen en on-
gemechaniseerde ladingmethoden-

ANP Bij Koninklijk Besluit is benoemd
tot ridder in de orde van de Nederland-
se Leeuw, generaal majoor der mari-
niers H- Lieftinck, commandant van het
korps mariniers.

Elseviers weekblad schrijft: Met ge-
noegen hebben wij vernomen dat voor
de defensie van Nieuw Guinea 15 Nep-
tune vliegtuigen werden besteld-
Het bedenkelijke hiaat, ontstaan sinds
de Martin Marmers aan de grond staan
wordt dan aangevuld.
Hopelijk nog op tijd. Zolang het onge-
lukkige Nieuw-Guinea probleem niet is
opgelost zullen wij het, zo nodig, die-
nen te verdedigen- Tot dusver is op dit
punt een taak verzuimd-

Nieuws uitSuriname
Het mechanisch bedrijf van Sarakreek

Goudvelden N.V. in Den Haag heeft in
1959, blijkens het verslag, 49-434,— gram
goud geproduceerd, hetgeen nuim 39%>
meer was dan in 1958 [35.470,— gram].
De productie van het onderhuurdersbe-
drijf steeg tegen de tendentie van de
laatste jaren in met 14,1%) van 43.501,6
tot 48.361,- gram. De totale goudproduk-
tie bedroeg dus 97-795,— [78.971,6] gram.

Landingen Italiaanse vliegtuigen.
I.v.m- de stakingen bij de oliemaat-

schappijen op Trinidad landen thans
vier keer in de week vliegtuigen van de
Italiaanse Luchtvaartmaatschappij "Ali-
talia" op de Surr. luchthaven Zanderij.

Laatste Nieuws
De regering van Malakka heeft be-

kend gemaakt geen poststukke^
communistisdhe propaganda-opdruk in
de vorm van slogans of gekleurde ver-
zen en prenten in het land te zullen
toelaten. Deze poststukken zullen niet
worden bezorgd- Dergelijke poststukken
werden in steeds toenemender mate uit
communistisch China, Hongkong en in
geringere mate uit Singapore aan adres-
sen in Malakka gezonden.

In Miami, Flor^da is op 63^-jaiügp
leeftijd overleden de Russische onder-
wijzeres mevrouw Kasinkina. Berichten
over mtevrouw Kasinkina verschenen
met grote koppen in de wereldpers, toen
zij 12 jaar geleden van de derde ver-
dieping van het Russische consulaat
naar beneden sprong om in Amerika
politiek asiel te vragen- Nadat halari
dit door een speciale wet was toege-
sfehnf is ze nog Jarenïang djior cte
Amerikaanse politie bewaakt tegen ont-
voering.

Op de tweede dag van de 44ste Nij-
meegse vierdaagse zijn 110 deelnemers
minder vertrokken dan gisteren.

De eerste dag leverde 34 uitvallers op,
terwijl 77 deelnemers vanmorgen niet
aan de start verschenen. Het aantal
wandelaars was daarmee gereduceerd
tot 11-487. Evenals gisteren waren de
omstandigheden ideaal. Niet te warm
en een zon die zo nu en dan achter het
wolkendek schuil ging.

De vierdaagse van Apeldoorn is de
eerste dag zonder uitvallers gebleven-
Op de tweede dag gingen evenveel wan
delaars en wandelaarsters op weg als
gisteren: 1072.

De Tennisvereniging Hollandia-binnen
heeft nog plaats voor enkele nieuwe le-
den. Aanmelden bij heer E. Rachel.

1993

ZIGO Zaterdag 30 juli kinderfilm
"De Vliegende Schotels"- Aanvang 18-30
u. Entree kinderen f 0,75; volwassenen
f 1— 1994
TE KOOP: Fiat 600 bouwjaar 1959.
23.300 km- gereden i.g-c- Vr. prijs
f 3900,— Inlichtingen: Ligtenberg Ha-
madi-Zagerij. no. 1995

Geroutineerd boekhouder zoekt' wWrk
voor 2 a 3 avonden per week.
Brieven onder no. 1996.

Bij de Bodemkundige Afdeling van
het Agrarisch Proefstation Dok II kan
geplaats worden
EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT

kunnende typen, salaris n.o-t.k.
Te melden op bovengenoemd kantoor
tussen 0700 uur en 14.00 Uur-

ROULETTE BALL
Op zaterdag 30 juli 1960 in het
R-K.S. Clubgebouw, Oranjelaan

Aanvang 21.00 uur
Opgeluisterd door de Jive Rockets
[0.1.v. Rudi van Dalm.]
Met vele prijzen en actracties.

KOMT ALLEN
Entree leden f 1,50, niet leden f 2,50 p-p.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 28-7 voor het laatst
"SEMINOLE"

In kleuren, met Rock Hudson, Barbara
Hale en Anthony Qjuinn.
Een uiterst spannende en actievolle
Western.
Deze filim is niet voorzien van een Ne-
derlandse tekst-
Haven morgen 29-7 voor slechts één
dag:

"SERTJAN DARAH"
met Ahmad Mahmud.
Een film die U meesleept naar de rea-
liteit van het leven, schokkend, gevoe-
lig en ontroerend, fel en hartstodhtelijk
in zijn aanklacht-
Holl-Binnen heden 28-7: "SERGEANT
HASAN" met P. Ramlee.
Sentani heden 28-7: "OPSTAND DER
KROKODILMENSEN" met Johnny
Weissmuller

REK THEATER
vertoont op 28-7 en vrijdag 29-7 de
spannende oorlogsfilm:

"TANK BATALJON"
met Don Kelly, Marjorie Hellen en Ed-
ward G. Robinson.
He_t_verhaal van een handje voli moe-
dige mannen van een Tank Bataljon
ergens aan het front in Korea.
Spoedig in REK de film

"HELL AND HIGH WATER"
met Richard Widmark en Cameron Mit-
chell.
Verwacht

"DE ZWARTE BARETTEN"
met Victor Mature en Leo Genn.

BERICHT VOOR DE
SPORTBEOEFENAREN

Het telefoon nr. van de heer Aarsse,
vermeld in ons blad van gisteren on-
der de kop "Recreatie programma" is
niet 543 maar 534-

Opa en oma WIJNHAMER, wense»
familieleden, vrienden en kennissen een
goed verblijf en het allerbeste toe.
a/b. Connie, ddo- 30-7-1960

no. 1987
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