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Associatie van drie Zuid-Oost
Aziatische landen

De premier van Malakka, Tengftoe Abdoel Rahman heeft bekend gemaakt
dat Malakka, de Philippijnen en Thaifland een "associatie van staten" zijn
aangegaan- De Tenigkoe zei dat deze associatie het oorspronkelijke Zuidoost
Aziatische vriendschaps- en economische verdrag moest vervangen, dat hij tij-
dens zijn verblijf in Manilla vorig jaar heeft voorgesteld.

De associatie stelt zich ten doel sa-
menwerking te zoeken tussen Zuidoost
Aziatische landen op een practische en
informele basis, waarbij het aangaan
van een formeel verdrag niet nodig
wordt geoordeeld-

De aangesloten landen zullen echter
volgens de premier, multilaterale ver-
dragen sluiten op speciaal terrein, zoals
luchtvaart, scheepvaart, de marktprij-
zen van producten, opvoeding, onder-

zoek en technische en administratieve
training. Naar corespondenten melden
heeft de oorspronkelijke verdragsvorm,
door Tengkoe Abdoel Rahfman voor-
gesteld, niet de bijval in Zuidoost-Azia-
tische landen - en in het bijzonder in
Indonesië - die hij er van verwachtte.

Volgens correspondenten zou de nieu-
we associatie van gr^te steun kunnen
zijn voor de Zuidoost-Aziatische landen.

Nieuw republikens candidaatvor presidentschap
Het republikeinse partijcongres in

Chicago heeft viae-president Nixon aangewezen als kandidaat voor het pre-
sidentschap. Nixon vond slechfts een
symbolische tegenkandidaat tegenover
zich, namelijk senator Goldwater1 uitArizona, die naar voren werd gescho-
ven bijwijze van vlagvertoon voor deconservatieve vleugel van do republi-
keinse partij. Goldwater trok zich voorde stemming terug na nog een pleidooi
te hebben gehouden voor de conserva-tieve principes die, naar hij zei altijd
de kracht van de republikeinen hebben(uitgemaakt. H|ij krieeg oveiri^sns alsisympathiebetuiging toch nog tien stem-men tegen Nixon de overige 1321

Tevoren had het congres zonder debathet verkiezingsprogram aangenomen zo-als dat door Nixon in liberale zin wasgecorrigeerd-
Richard Nixon die het nu voor denovemberverkieteingen moet gaan op-

nemen tegen de miljonairszoon Johh
Kennedy is van bescheiden komaf. Hij
is opgeleid als advoflaat. Kort na de
oorlog ging hij in de politiek met geen
andere verwachtingen dan er een be-
hoorlijke baan te vinden- Hij maakte
een snelle carrière via het Huis van Af-
gevaardigden en de Senaat-
President Eisenhower heeft 'hem de
scholing gegeven, die van de beroeps-
politici^ een staatsman maakte. Toen
Nixon acht jaar geleden kandidaat voor
het vice-presidentsdhap wferd, had hij
een groot deel van de Amerikaanse pu-
blieke opinie tegen zich- Maar geleide-
lijk aan won hij het vertrouwen door
zijn politieke capaciteiten.

Belgische regering steltvoor
De Beflgisdhe regering z&l het par-

lement een nieuw regeringsprogramma
voorleggen, dat een versobering na-
streeft om te komen tot een grondig
financieel en édoncmliscfe hfertit^ nai
de tragische gebeurtenissen in Kongo.
Premier Eijskens die dit bekend maakte,
zei dat de regering zal aftreden als de
partijen en het parlement zich niet ac-
eoord verklaren met het nieuwe prof-
gramma. Tot nu toe is vijf procjent van
de Belgische export gericht geweest op
Kongo tot een jaarlijks bedrag van drie
tot vlier miljard francs, tussen de 230
en 375 miljoen gulden, De Belgische
schatkist ontving jaarlijks door de ko-
lonisatie van Kongo twee miljard francs
[rond 150 miljoen gulden-]
ONGEWIJZIGD

Na haar gesprek met Hammarskjoeld
heeft de Belgische regering bekend ge-
maakt dat haar Kongolese politiek niet
is gewïjlzigd. Dat houdt o.rn. in dat
Brussiel nog stjeeds êén geïntegreerd'
Kongo erkent met inbegrip van de pro-
vincie Katanga. Ook volharden de Bel-
gen in hun besluit geen troepen uit
Kongo terug te trekken voordat daar
de veiligheid is hersteld. Intussen is
Hammarskjoeld op weg naar Leopold-
stad waar hij besprekingen zal voeren
met ledten van de Kongolese regering
en met UNO-vertegenwoordigers waar-
onder dr- Ralph Bunche.

Intussen zijn vandaag in het parle-
ment van Katanga 14 leden van de op-
positiepartij de zitting uitgelopen, om-
dat zij het niet eens zijn met de ma-
nier, waarop premier Tsombe Katanga
onafhankelijk heeft verklaard. Een deel
van de oppositie wenst geen afscheiding
van de rest van de Kongo-

Grensincident
Russische en Turkse militairen in het

grensgebied tussen beide landen hadden
gisteren een vuurgevecht dat ongeveer
twee uur heeft geduurd.

Er zijn geen doden of gewonden g|e-
vallen. Volgens een lokale aUtttritejit
aan de Turkse kant van de grens vroe-
gen Turkse wachtposten aan vijf man
die de grens overkwamen het wacht-
woord- Toen zij daarop geen antwoord
kregen werden de eerste schoten gelost-

StaKing opgeheven

De Australische bond van zeelieden
heeft gisteren de 48-uur staking beëin
digd, doch heeft geweigerd enig schip
naar zee te brengen voor maandag. Zij
stemde er in toe om aan boord van de
schepen stoom te maken voor laden en
lossen, doch niet op zaterdag of zondag-
Deze weigering spruit voort uöt htet
negatieve antwoord van het Hof van
Arbitrage op het verzoek van de zee-
lieden om een hoger weekend-loon.

De Australische wet verbiedt een
scfhip uit te varen dat niet tenminste
viervijfde van zijn bemanning aan
boord heeft- De staking heeft tachtig
schepen in verschillende Australische
havens vastgehouden.
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Sorong snel bergafwaarts
De eerste assistent van de chef perso-

neelszaken van de NNGPM, de heer
Westra vertoefde dezer dagen in Hol-
landia, waar hij besprekingen voerde
met diverse gouvernementsinstanties
over de sociale situatie die in Sorong
is ontstaan door de liquidatie van een
groot deel van het NNGPM bedrijf.
Op onze vraag hoe de toestand in So-
rong was, antwoordde de heer Westra
"droevig"- De autochtone arbeiders die
werkloos werden zijn alle naar elders
vertrokken, zodat Sorong nu de indruk
maakt een Indonesische stad te zijn.

De Indonesische gemeenschap is ook
grotendeels werkloos- Hoewel de NNG-
PM daar contractueel niet toe verplicht
is, betaalt zij haar overbodig geworden
personeel dat niet kan afvloeien toch
een toelage uit. Deze situatie kan echter
niet onbepaald worden voortgezet, aldus
de heer Westra en dat is de reden
waarom hij in Hollandia poolshoogte
kwam nemen met betrekking tot de
maatregelen die er van Gouvernements-
zijde wellicht genomen zouden kunnen
worden op sociaal gebied-
Of de repatriëring naar Indonesië nog
zal worden voortgezet na de vier reizen
van het Panamese schip Papagaio, is
niet bekend.
Het wachten is op de extra papieren,
die de Indonesische autoriteiten op een
gegeven moment verplicht stelde, en die
maar niet loskomen.
180 werknemers zijn destijds naar Indo-
nesië teruggegaan, maar er blijven er
nog ruim duizend over met hun gezin-
nen.
Plaatsing bij andere bedrijven is uiter-
mate moeilijk aldus de heer Westra-
De NNGPM spant zich in het bijzonder
in om voor de gescjhoolde Papoea's an-
der gelijkwaardig werk te vinden, zo-
dat de kostbare opleidingen die zij des-
tijds in Sorong hebben gevolgd niet voor
niets zijn geweest. Maar dit lukt slechts
voor de besten van de besten. Het zou
ook uit een oogpunt van landsbelang
nadelig zijn indien deze jonge generatie
met technische practijkervaring, zou te-
rug vallen naar het kampong niveau.

De overdradht van NNGPM instellin-gen aan het Gouvernement gaat inmid-
dels gestadig voort, en ook dat heeft
bepaalde nadelige gevolgen. De wegen
in Sorong zijn in Gouvernementsbeheer

overgegaan en voorlopig zijn er nog geen
faciliteiten aanwezig voor voldoende on-
derhoud. Het brandweermateriaal is
overgedragen, maar er is .geen Gouver-
nementsbrandweer-personeel.
De NNGPM kerkhoven die in Gouver-
nementsbeheer zijn overgegaan vragen
ook hun onderhoud, en dit soort proble-
men zal nog toenemen wanneer straks
de openbare nutsbedrijven als het elec-
triciteitsbedrijf en de telefooncentrale
zullen overgaan naar het Gouvernement

De inkrimping van de NNGPM gaat
consequent voort totdat een niveau is
bereikt, juist voldoende voor de ver-
scheping van de olieproductie uit Kla-
mono.

De enige nieuwe activiteit in Sorong
bestaat hierin dat deze plaats de basis
is voor de geologische expedities die
door een cjombinatne van mijnmaat-
schappijen op diverse plaatsen in Radja
Ampat en in het Karstensgebergte wor-
den verricht-
De plannen van het Gouvernement om
niet ver van Sorong extra werkgelegen-
heid te scheppen door cacao-aanplant
schijnen geen voortgang te vinden.

Goederenbeurs druk
bezocht

De goederenbeurs van de Huisvrou-
wenvereniging die gisteravond en van-
avond in het VLN gebouw wordt ge-
houden heeft niet over gebrek aan be-
langstelling te klagen.
Gisteravond was het tot het sluitings-
uur bepaald druk.
Deze beurs wordt twee maal per jaar
gehouden. Leden van de huisvrouwen-
vereniging kunnen gebruikte goederen
die door de huisvrouwenvereniging
eerst op kwaliteit gekeurd zijn hier te
koop aanbieden-
De kopers zijn voor een groot deel au-
tochtonen, die zë tegen lage prijs goede
artikelen op de kop weten te tikken.

Tien procent van de opbrengst is voor
het bouwfonds van de huisvrouwen ver-
eniging.

Financieel dagblad:
we hollen op de feiten vooruit

In het Nederlands financieel dagblad
schrijft L. Haneki-eet naar aanleiding
van de gebeurtenissen in de Kongo, dat
BelgiÖ in zekere zin toch te laat was,
in andere zin te snel- Kongo "verdroeg
niet de smak waarmee het plotseling
door de Belgen in de vrijheid werd
neergezet". Er deed zich voor de Bellgen
praktisch geen alternatief meer voor,
Nederland kan hieruit echter een los
trekken- De Nieuw Guinea kwestie heeft
de breuk met Indonesië zoal niet ver-
oorzaakt, dan todh wel bevorderd-
Ernstiger dan de economische schade is
het teloor gaan van onze [ideële] taak
wat betreft het verlenen van bijstand
aan een samenwerking met Indonesië,
"Dit verlies van een constructieve taak
was geimplideerd in het risico dat Ne-
derland op zich nam door Nieuw Guinea
vast te houden op de manier, waarop
het dit verkoos te doen. In tegenstelling
tot de positie, die Nederland zelf vroe-
ger in Indonesië innam en de Belgen in
de Kongo, zijn wij nu in Nieuw Guinea
met onze opvoeding tot zelfbeschikking
uiterst vroeg- Wij hollen op de feiten
vooruit. Wij planten het hartstochtelijke
verlangen naar onafhankelijkheid de
Papoeas in.
Maar de Papoeas leven [en dit is een
feit van de menselijke geest waaraan
met geen enkel middel van buitenaf iets
te veranderen valt] op een beschavings-
peil, waarbij vergeleken dat van de
Kongo-bewoners zeer hoog is, ter-
wijl het voorstellingsvermogen van on-
ze volksvertegenwoordigers werkelijk
niet zo ver gaat, dat zij er toe kunnen
komen een deugdelijk gesprek met de
regering aan te gaan over een wei-ge-
formuleerd beleid, dat de staatssecreta-
ris voor Nieuw Guinea zo bij herhaling
heeft getracht uit te lokken?, aldus het
Financieel Dagblad-

Leerlingen LTS te Kota Radja
ontvingen diploma

Aan geslaagde leerlingen van de LTS
-Z N.H-K. te Kota Radja werd deze
week het L.T.S. diploma uitgereikt.

De directeur van de L-T.S- dhr-
Heijnes legde er in een korte toespraak
de nadruk op dat de jongelui in de
praktijk dienen te bewijzen dat ze het
diploma waard zijn. Verder werd be-
kend gemaakt dat er hard gewerkt
wordt, om in de maand Oktober 1960 te
kunnen starten met een cursus: "Voort-
gezet Technische Avond-Onderwijs."

Ds. C. Schippers die in de afgelopen
cursus het catechetisch onderwijs ver-
zorgde op de LTS. sprak nog een per-
soonlijk woord tot de geslaagde leerlin-
gen.

Dr- F.C. Kamma wees er in het slot-
woord op, dat onze Papoea-jongeren
hun kennis dienen door te geven aan
landgenoten die geen school konden vol-
gen. Hij hoopte dat de jongelui te zijner
tijd zouden meedoen aan jeugdwerk.
Hieronder volgen de namen van de
geslaagde leerlingen:
Jozua Aronggear, Dominggus Boari, Jo-
zef Dimara, Samuel Fenetiruma, Mat-
theus Japo, Mattheus Ijarewan, Johan-
nis Kandami, Enos Mambor, Justus
Manuri, Nicodemus Marani, Jacob Nero-
tou, Julius Nunaki, Petrus Ortumilena,
Alberth Saflimbolo, Dirk Samakore,
Alex Samber, Semuel Suwai, Wilhelmus
Tesia, Celcius Toam, Thomas T'oam,
Gerson Turay, Klemens Upuja, Nicode-
mus Wanarina, Jusuf Iwanggin, Nicode-
mus Ajatani, Toontje Bonai, Sopater
Fonataba, La Hasifu, Radjab Liasa,
Stefanus Manobi, Daniel Maro, Cornelis
Rumsajor, Piet Rumsajor, Adolf Suebo,
Soleiman Übey, Josias Wajoi-

Twee leerlingen konden het vereiste
aantal punten nodig voor het diploma
L.T-S. niet behalen. Zij ontvingen een

ring.

Examen
assistent- weerwaarnemer

Op de Zeevaartschool te Hollandia
slaagden voor het examen voor Assis-
tent-Weerwaarnemer bij het Meteoro-
logisch en Geofysisch Bureau de volgen-
de candidaten.
H- Sadsoeitoeboen, I. Renjaan, J. Srojer,
M. Renjaan, O- Serongtou, A. Kilian,
O. Warikar, K. Iha, J. Mandessi, H.
Ohee, J. Tomahuw, Pang Sem Béng, B-
Fele, M. Pitang, F- Wakris.

A,cht hiervan ziullen een voortgezette
opleiding in telegrafie blijven volgen,
de overigen worden geplaatst op diverse
Weerstations hier te lande-
Hiermede is het totaal aantal Ass.-Weer
waarnemers dat op de Zeevaartschool
sedert 1954 werd opgeleid gekomen op
47. Het verloop blijkt erg mee te vallen
daar van deze 47 slechts 2 man inmid-
dels de dienst hebben verlaten.

NATURALISATIES
Onderstaande inwoners van Hollandia

werden bij de Wet tot Nederlander ge-
naturaliseerd:
1 R. Canli [spijtoptant]
2. MN. Matulessy.
3 J..P. Siahaya
4- F.J. Sahetapy
5- M.R-F. Kloër
6. C J.C.G.Z- Totays.



Komt er een Turkse Nasser?
Buitenlandse waarnemers die Turkije

bezoeken vragen min of meer openlijk
naar de Turkse Nasser. De Turken zelf
zijn overtuigd dat het leger de macht
weer teruggeeft. Wel zullen de otficieren
voortaan grotere invloed op de politiek
uitoefenen, maar waarom zou dat hin-
deren?
De Turkse natie heeft typisch militaire
trekken: de 450000 militairen onder de
wapenen met hun moderne uitrusting en
de 2V2 miljoen opgeleide reserve-solda-
ten behoren tot het beeld van het land.
De compagnieën geven onderricht aan
de analfabeten en de kracht van het le-
ger verhoogt de credietwaardigheid van
het land. Waarom zouden de officieren
voortaan geen beslissend woord in de
Turkse politiek meespreken?

ONVOLDOENDE KENNIS

De vrees voor een Nasser verraadt
een onvoldoende kennis van de mentali-
teit van het Turkse leger- Dit is niet
met een Zuidamerikaanse militie te ver-
gelijken waarvan de officieren meer
politieke dan militaire eerzucht hebben-
Evenmin met het leger van de Arabi-
sche staten, dat samengesteld is uit be-
roepssoldaten, die in de geesteshouding
van de 17e eeuw leven, en feodale trek-
ken vertoont. De Turkse soldaat is een
verdediger van de revolutie van Ata-
turk en heeft dus een geestelijk en tege-
lijk nationaal vaderland. Hij staat niet
vreemd tegenover de technische uitrus-
ting van het moderne leger, al zijn meer
dan de helft der recruten analfabeet-
Er bestaat een identiteit tussen staats-
bewustzijn en militaire plichtvervulling,
vooral bij het officierscorps.

Ook aan de opleiding van deze offi-
cieren ontbreken tal van voorwaarden
voor het opduiken van een Nasser.
De ouderen zijn opgevoed in een Euro-
pese militaire sfeer, waarin het begrip
van de eer een centrale plaats inneemt.
De jongeren hebben nauw contact ge-
had met de Verenigde Staten en weten
de plaats van het leger in het staatkun-
dige apparaat der westerse landen.

Het beste bewijs dat het Turkse leger
niet lichtvaarig tot een staatsgreep
overgaat leveren de gebeurtenissen van
de afgelopen maanden. Men sloeg pas
toe, toen de troepen door Menderes te-
gen de studenten waren ingezet en dus
moesten schieten op reserve-officieren,
-onderofficieren en -manschappen.

Soekarno:
ben geen communist

ANP In een rede voor een congres van
de regerings gezinde Indonesische natio-
nalistische partij, P.N-L, dat in Solo
wordt gehouden, heeft president Soe-
karno dinsdag nogmaals ontkend com-
munist te zijn. Hij voegde er echter aan
toe dat sommige van zijn opvattingen
die van de communisten nabij,komen.
"Mijn inzidhten komen dicht bij de hun-
ne wat betreft het anti-kolonialisme en
imperialisme, het lot van de arbeiders,
en landbouwers en ook wat betreft de
kwestie westelijk Nieuw Guinea.
Soekarno verklaarde tot aan zijn dood
aan het "Indonesische socialisme" te
zullen vasthouden.

De verdenking in het buitenland rees,
toen het leger zijch na de staatsgreep
niet direct terugtrok- Maar de oude
grondwet was zo gevaarlijk gebleken
dat het leger dit niet kon wagen. Bo-
vendien hadden de tien jaren wanbeheer
niet alleen de economische credietwaar-
digheid van Turkije geschokt, maar ook
het morele crediet der politieke partijen
aangetast. De puinhopen konden slechts
door de militairen worden opgeruimd-
Men kan zeggen dat de Republikeinse
Partij, welke mag rekenen op een over-
winning bij de volgende verkiezingen,
in het geheel geen interesse heeft in een
spoedige vorming van een kabinet.

SPRINGPLANK ONTBREEKT

Maar wordt dan door de gewenning
aan. een militair régime de opkomst van
een Turkse Nasser niet begunstigd?
Kenners van Turkije ontkennen dit.
Voor zulk een eerzuchtig officier ont-
breekt de springplank om omhoog te
komen- De leden van het huidige natio-
nale comité kennen elkaar betrekkelijk
kort en geen van hen heeft een revolu-
tionair verleden. Zij zijn uit de anoni-
miteit van het leger tevoorschijn getre-
den. Een Nasser of een tweede Ataturk,
die zijn veertigduizend mede-officieren
met zich mee wil slepen, moet beken-
heid genieten-
Een Turks officier die een politieke
carrière wil maken moet bovendien het
leger verlaten en van onder af aan be-
ginnen.

Tenslotte wordt het opduiken van een
militaire dictator bemoeilijkt door de
Turkse intelligentsia. Want ook deze
heeft aan de putsch meegewerkt.

[Frankfurter Algemeine Zeitung]

Opnieuw Nederlandse
nota aan Indonesië

Een woordvoerder van het Neder-
landse ministerie van Buitenlandse Za-
ken heeft woensdag in antwoord op een
vraag medegedeeld, dat de Nederlandse
diplomatieke vertegenwoordiger te Dja-
karta, mr. W.A. Frowein, vrijdag in een
nota aan de Indonesische regering an-
dermaal heeft gezegd, dat Nederland
geen agressieve bedoelingen: jegens In-
donesië heeft. De Nederlandse nota is
het antwoord op de Indonesische nota
van 3 juni over de reis van de Karel
Doorman naar Nederlands Nieuw Gui-
nea en de versterking van de defensie
van dat gebied- Over het communiqué
dat op 27 april over de versterking van
de defensie is uitgegeven zegt de Ne-
derlandse regering, dat zij met de for-
mulering ervan de Indonesische verze-
kering over het gebruik van vreedzame
middelen niet heeft willen miskennen.
Deze formulering werd ingegeven door
de Nederlandse ongerustheid over de
Indonesische verklaringen en maatrege-
len ten aanzien van Nieuw Guinea, al-
dus de nota. De Nederlandse nota ver-
wijst voorts naar de brief die Neder-
land aan de secr. generaal van de Ver-
Naties, Hammarksjoeld, heeft doen
overhandigen, waarin misvattingen over
de Nederlandse bedoelingen werden
rechtgezet.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 31 juli 1960
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds- Joh. Kabel
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. H.F- Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds- H-F. Kiat
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08-30 uur dr. F.C. Kamma
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds- Joh. Kabel
Ifar:
10-30 uur dr. F.C. Kamma.

Bevorderingen bij de
Kon. marine

ANP Met ingang van 25 augustus is
tijdelijk bevorderd tot kapitein-ter zee
kapitein-luitenant J. Seurmondt, voor
de duur, dat hij zal zijn belast met de
functie van chef staf van de comman-
dant der zeemacht in Nederlands Nieuw
Guinea-
Met ingang van 9 augustus is tijdelijk
bevorderd tot kapitein-luitenant ter zee
le klasse, W-P. Salm, voor de duur dat
hij zalj zijn belast met de functie van
chef staf van de commandant zeemacht
in dje Nederlandse AntiUen, alsmede
voor de duur der voorafgaande periode-
Met ingang van 2 september is tijdelijk
bevorderd tot commandeur, kapitein ten
zee L-E.H. Reeser, voor de duur dat hij
zal zijn belast met de funcjtie van chef
staf van de commandant zeemacht in
Nederland-
Met ingang van 16 augustus is aan
schdut bij nacht vlieger J.M. van Olm
op zijn daartoe gedaan verzoek eervol!
ontslag uit de zeedienst verleend ter-
zaken van langdurige dienst, onder
dankbetuiging voor de vele goede en
langdurige diensten door hem den lande
bewezen.

Begrotingstekort in
Indonesië kleiner

ANP Het tekort op de Indonesische be-
groting zal in '60 kleiner zijn dan de
daaraan voorafgaande jaren. Dit deelt
de Indonesische minister van Financiën
Notohamiprodjo, mede in een brief aan
de Indonesische industriële raad, waar-
in voorts wordt gezegd, dat er voldoen-
de buitenlandse betaalmiddelen zijn om
te voorzien in de behoeften.
Import-en transportmoeilijkheden, ge-
brek aan leidinggevend personeel bij de
staatsondernemingen en de eisen, die
aan de schatkist worden gesteld door de
uitbreiding van de gewapende macht
zijn in Indonesië hinderpalen voor het
verkrijgen van welvaart, aldus de mi-
nister in zijn schrijven.

Ingezonden
In aansluiting op het bericht betref-

fende het vliegtuig van Mr. de Rijke,
delen wij U mede uit betrouwbare bron
vernomen te hebben, dat met het m.s-
Wonosobo thans de autoped van de heer
G.J.H- Graf [De Vakman] is gearriveerd,
en op de kade staat, ontdaan van ban-
den en richtaanwijzer- De autoped zal
door een employee van "Engelbert" in
elkaar gezet worden, en persoonlijk
door de Directeur V. en E- worden ge-
test.



VERLOFGANGERS

Vanaf 1 september t/m eind mei d.a-v.
2 gemeubileerdekamers plus kabinet te
huur met in totaal 7 slaapplaatsen te
Scheveningen.
Huurprijs f 200,— per maand inclusief
water, licht, gas.en centrale verwarming
zomede gebruik van keuken)-
Inlichtingen bij mevr. M. Dierkes Bad-
huiskade 3- 2001

Nieuwtjes uit Nederland
— Vier Nederlandse jongedames die in
Oostenrijk op vacantie waren, werden
bij het beklimmen van een 1600 meter
hoge berg verrast door hevige sn.
val, zodat ze niet naar beneden konden
Maar een van de vier durfde toch nog
af te dalen en haalde hulp van ervaren
bergbeklimmers die de andere meisjes
in veiligheid brachten.

—Een Duitse personenauto reed bij
Blerik van de weg- De vier inzittenden
werden gewond. Oorzaak: de bestuurder
moest op een gegeven moment zo hard
niezen dat hij met zijn hoofd op hiet
stuur sloeg en de macht over het stuur
verloor.

— Een Nederlandse militair kwam om
het leven toen bij La Caurtine in Mi-
deen Frankrijk, waar een deel van het
Nederlandse leger aan het oefenen is,
een Nederlandse jeep in een tien meter
diep ravijn stortte.

— Voor de veertiende maal zijn de
Groot-Kempiscrie cultuurdagen gehou-
den en wel te Hilvarenbeek. De Belgi-
sche prof- Van Mechelen sprak over de
ruimtelijke problemen van de randstad
Holland, problemen die men ook in Bel-
gië kent, met name in de driehoek Brus-
sel, Antwerpen, Gent- De Nederlandse
professor Thijsse besprak de verbindin-
gen tussen de grote industriecentra in
West Europa: Rotterdam. Antwerpen,
Ruhrgebied en de Limburgse en Kem-
pische mijnen. Zowel te water als per
trein of via de weg zijn de verbindingen
slecht, meende hij.

— In 's-Graveland in het Gooi kwamen
veertig harpisten bijeen op het land-
goed Land en Bos- Gastvrouwe was Pia
Berghout, eerste harpiste van het con-
certgebouworkest, die met haar gasten
van gedachte wilde wisselen over hun
gemeenschappelijke kunst.

Laatste Nieuws
Tijdens de evacuatie van de Kongo

heeft de KLM bijna 1000 vluchtelingen
naar Brussel en Amsterdam vervoerd.

De KLM was 'een der maatschappijen
die de Belgische Sabena bij hét vormen
van een luchtbrug had bij gesprongen.

Dte Sabena zelf had haar eigen diens-
ten naar het Midden-Oosten, Moskou
en Johannesburg onderbroken- Al haar
4-motorige toestellen werden gebruikt
voor de evacuatie van Kongo- In 17
dagen vervoerde zij bijna 25.000 pas-
sagiers. Daarbij werd nog een wereld-
record geviesfed. liri een Boeing 707
werd namelijk op een vlucht een \
van 303 inzittenden zonder tussenlan-
ding van Leopoldstad naar Brussel ge-
bracht. Onder de passagiers bevonden
zich evenwel een groot aantal baby's-

De president van een grote Japanse
onderneming, Konoshifla & Co. heeft
zich bereid getoond 100000 dollar te
investeren in de Kongo International
Management Corporation van de Ameri-
kaanse zakenman DettweilerJ Hij L_)
al door Dettweiler uitgenodigd deel te
nemen aan diens enorme ontwikkelings-
projecten in Kongo. Uit Tokio wordt
verder gemeld dat er ook voor de rest
van de plannen van Dettweiler voor
Kongo veel belangstelling bestaat. Ver-
scheidene Japanse ondernemingen zul-
len volgende maand een raad voor de
ontwikkeling van Kongo oprichten.
Bijzondere belangstelling gaat uit naar
n projekt voor de bouw van een stuw-
dam, aan de Beneden-Kongo, metaal-
bedrijven en de aanlleg van spoorwegen
en haveninstallaties.

In het zojuist verschenen jaarverslag
van Radio Nederland Wereldomroep
wordt 1959 een jaar van blijvende on-
zekerheid genoemd door het uitblijven
van een wettelijke regeling van het om-
roepbestel in Nederland- Wel wei
herziene ontwerpomroepwet ingediend,
maar tot een behandeling in de Tweede
Kamer kwam het nog niet. Met vol-
doening constateert het jaarverslag dat
de regering zich in het oni
spreekt voor handhaving van de hui-
dige structuur van de wereldomroep.
Een ernstig verlies leed de wereldom-
roep door het overlijden van zijn direc-
teur de heer H-J- van den Broek. Op
29 oktober werd drs. L.F. Tienstra, tot
dan adjunct directeur van het Interna-
tionaal Persinstituut in Zürich, tot zijn
opvolger benoemd- Een grote gebeurte-
nis voor de Wereldomroep was de vol-
tooing van het nieuwe zender- en an-
tennepark waardoor de stem van Neder-
land beter dan voorheen hoorbaar is in
de verste hoeken van de wereld. De
tijdelijk stopgezette studiobouw werd
herdacht- In september volgend jaar
hoopt men zover te zijn dat de meeste
vitale diensten in het nieuwe gebouw
kunnen worden ondergebracht- De trans
scriptiedienst onderging in 1959 een gro-
tere spreiding. Naar 126 landen werden
transcriptie-programma's gezonden te-
gen 110 in 1958 J Van de luisteraars
kreeg de Wereldomroepruim 40.000 brie
ven, 5000 meer dan in het jaar daan-
voor-

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 29-7 voor slechts een
dag

"SERUAN DARAH"
met Ahmad Mahmud, Tony Castillo en
Supatri.

Een film die U voert naar de reali-
teit van het leven. Schokkend, gevoelig,
fel en hartstochtelijk in zijn aanklacht.
Haven morgen 30-7

"THE HANGING TREE"
met topsterren als Gary Cooper, Maria
Shell en Karl Malden-
Een indrukwekkende en machtige film
van Warner Bros-, met nieuwe drama-
tische hoogtepunten. Een film van klas-
se en met intense spanning geladen.
In kleuren. Voorzien van Ned- tekst.
Holl-Binnen heden 29-7: "SEMINOLE"
met Rock Hudson-
Holl.-Binnen morgen 30-7: "SERUAN
DARAH" met Ahmad Mahmud.
Sentani zondag 31-7: "JOHNNY DARK"
met Tony Curtis.

■
REK THEATER

vertoont heden 29-7 voor het laatst de
spannende oorlogsfilm

"TANK BATALJON"
met Don Kelly- Het sublieme verhaal
van vier moedige mannen aan het front
ergens in Korea.
Zaterdag 30-7, Richard Widmark, Ca-
mercn Mitchell en de nieuwste ster Bel-
la Darvi in de meest sensationele film

"HELL AND HIGH WATER"
in Cinemascope en Color.

Een geheel nieuwe sensatie, die U
straks op het witte doek te zien krijgt.
Op ieder traject, van Noord naar Zuid
en van Oost naar West. E^n geheet
nieuwe sensatie.
Zaterdag 30-7 vertoont REK deze film-

MIS HEM NIET!!!!!
Spoedig

"DE ZWARTE BARETTEN"
met Victor Mature en Leo Genn-
Verwacht

"HELL'S CROSROAD"
met Jesse James. In Cinemascope.

\

Mulo-leerlïngen, voor bezoek "Karel
Doorman" Donderdag 4 augustus 8.30 v-
a/d steiger. 1999
JACHTCLUB 29/7-60 "I'LL MEET BV
MOONLICHT" met Dirk Bogarde naar
het boek van W- Stanley-Moss.

Te koop: Lambretta sdooter 150 LI
nieuw model 1959. Prijs no.t.k. Te be-
vragen bij R. Felix, Nigimij, Hollandia.

no- 2003

VHO - COMPETITIE
Terrein Berg en Dal
Zaterdag 30 juli a.s- POMS — HVC.
Zondag 31 juli a.s. HBS — WIK
Aanvang wedstrijden 16.30 uur-

m.s- KASIMBAR
Vertrek Hollandia zaterdag 30 juli te
2000 uur-
Embarkement passagiers te 18.00 uur.
RECTIFICATIE

De Zending van de Ned. Herv. Kerk
vraagt voor haar medische afdeling te
Miei/Wasior een

TECHNISCHE KRACHT
in de rang van Opziener/Hoofdopziener
Aanmeldingen maandagmorgen 1 au-
gustus a.s. van B—l 28—12 en maandagmiddag
van 16—18 uur op het kantoor Gezond-
heidszorg te Dok II-

Van 1 augustus af beginnen de type-
lessen in de 'Mulo-
Op maandag en donderdag om 16.30 'uur
gegeven door mevrouw B. Vermeulen-
Dok IX, no. 4240-

-no 2004

WEEKEINDDIENST 30—31 JULI 1960
Haven dr- P. van der Kaade telf. 538
Holl.-Bir.nen dr. H. Harms telf 94
WEEKDIENST I—S AUGUSTUS 1960
Haven dr- P. van der Kaade telf 533.
bij geen gehoor telf 175.
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