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Van vele zijden aandrang tot vertrek
der Belgische troepen uit Kongo

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal dezer dagen opnieuw haar
standpunt moeten bepalen ten aanzien van de situatie in Kongo- Zowjel van de
zijde der neutralistische landen als van die der NAVO, wordt aangedrongen op

het vertrek der Belgische troepen- Loemoemba heeft aangekondigd dat zijn
eigen troepen Katanga zullen binnentrekken-

De Kongolese premier Loemoemba is
gisteren van zijn reis naar de Verenigde
Staten eu een aantal Afrikaanse landen
in Leopoldstad teruggekeerd- Zijn laat-
ste bezoeken golden Guinee en Ghana,
welke twee landen Loemoemba militaire
hulp hebben aangeboden, ter vervan-
ging van de UNO strijdkrachten-
Voor zijn vertrek uit AcOra, de hoofd-
stad van Ghana, verklaarde hij, dat
troepen van de vijf Kongolese provin-
C ir-c R'gfnng*. muilen iiinnenruKKen aan-
gezien de troepen van de Verenigde Na-
ties weigeren dit te doen.

Hij zei dat de troepen slechts het
werk zouden doen dat door de Verenig-
de Naties is nagelaten.

"De Belgische troepen zullen onze
troepen misschien wegvagen, maar het
is een eer alles op te offeren voor ons
volk" zo voegde hij er aan toe.

De Kongolese leider beschuldigde er
de secretaris géneraal der Verenigde
Naties, Dag Hammarskjoeld van de Kon
go te bedriegen door de verzoeken van
de Centrale Kongolese regering te ne-
geren en onderhandelingen te voeren
met wat hij noemde: het hoofd van
slechts een provinciale regering.

De Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties kwam gisterenmiddag om 16.00
GMT bijeen ter bespreking van de Kon-
golese kwestie-

De leider van óïe Kongolese delegatie
vice premier Giveuga, wil het onmid-
dellijk vertrek van de Belgische troepen

uit Kongo eisen.
Een groep neutrale landen in de Vei-

ligheidsraad: Tunesië, Argentinië, Cey-
lon en Equador, bereidt een resolutie
voor, die de Belgen nog een week de
tijd 'zou laten uit Kongo te vertrek-
ken- De resolutie zou verder garanties
geven aan Katanga, dat toelating van
UNO-troepen tot dat gebied niets af-
doet van de Katangese aanspraken op
een grotere mate van autonomie-

Een delegatie van Katanga is al in
New Vork aangekomen, om het stand-
punt van dat gebied tegenover de leden
van de Verenigde Naties te verduide-
lijken. Secretaris generaal Hammars-
kjoeld heeft echter geweigerd de leider

van de delegatie minisier Kirbe te ont-
moeten-
Kirbe verklaarde op een persconferen-
tie, dat de regering van Katanga bereid
is tot een volkstemmirg over de onaf-
hankelijkheid onder toejzfcrit \/an de
Verenigde Naties. Zij wil daatoe het
vertrek van de Belgische troepen en
de toelating van waarnemers van de
Volkerenorganisatie o /erwtegen, aldus
rï-iinisiev Kirbe M ' - °zigh3id

UNö-sU-r_TKerëjÜfw.6ri in Katanga
heeft naar de opvatting van de rege-
ring in Elizabethstad geen militaire
rechtvaardiging-

Naar in Brussel is bekend geworden
heeft de' Noordatlantische verdragsor-
ganisatie bij de Belgische regering aan-
gedrongen op terugtrekking van de Bel-
gische strijdkrachten uit Kongo- De stap
dateerde al van twee weken geleden,
maar is nü pas van Belgische zijde be-
kendgemaakt. In NATO-kringen wordt
aangenomen, dat de regering in Brussel
daarmee het Belgische volk wil voor-
bereiden op de evacuatie van de Bel-
gische troepen uit Kongo.

De Amerikaanse regering heeft laten
weten dat ze,om een spoedbijeenkomst
van de Algemene Vergadering van de
Verenigde. Naties zal vragen als de Sov-
jet Unie door een veto een besluit van
de Veiligheidsraad over Kongo blok-
keert.

De oppositie iln Kongo tegen Loe-
moemba's beleid heeft plotseling aan
kracht gewonnen door het besluit van
de partij van president Kasavoeboe, de
Abako, om het vertrouwen in de pre-
mier op te zeggen.

De jeugdbewegingvan de Abako heeft
zich uitgesproken voor een federatief
Kongo. Naar schatting telt de Abako in
het gebied van de Beneden Kongo al-
leen al twee miljoen aanhangers- Intus^-
sen heeft het Kongolese kabinet zich
nog niets aangetrokken van Loemoem-
ba's verzoek af te zien van de verdere
diensten van de UNO. Het kabinet wil
kennelijk eerst het resultaat van de
bijeenkomst van de Veiligheidsraad af-
wachten-

Vietnamezen repatrieren
uit Nieuw- Caledonie
De eerste groep Vietnamezen die uit

New Caledonië naar hun land zullen
terugkeren, zullen naar wordt verwacht
volgende maand vertrekken-

De Vietnamezen werden oorspronke-
lijk als arbeiders op een vijfjarencon-
tract naar New Caledonië gebracht,
doch velen van hen bleven in Caledo-
nië! na de tweede wereldoorlog in ver-
band met transportproblemen. 85 Pro-
cent van de Vietnamezen behoren tot de
Tonkinezen die allen gekozen hebben
om terug te keren naar Noord Vietnam,
5 procent wil naar Zuid Vietnam en de
overige tien procent van de oorspron-
kelijke troep hebben verkozen in New
Caledonië te blijver-

Er waren oorspronkelijk tussen 10 en
12 duizend Vietnamezen en Javanen in
New Caledonië!, die voor de oorlog als
contract-koelies werden geworven voor
arbeid in de nikkelbedrijven-

De bevolking van New Caledonië bestaat
uit Melanesiërs, Fransen en de boven-
genoemde Aziaten.

De Franse bevolkingsgroep is na de
oorlog aanzienlijk toegenomen, doordat
vele oud-strijders met steun van de
Franse regering naar New Caledonië
emigreerden-

Nieuui-Siiinea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

Uitgegeven door de
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
Drs. N. STREEFLAND

Redactie en Administratie
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per maand
fl 16— per kwartaal bij vooruitbet-

Postabonnementen
fl 6,50 per mnd- fl 17,50 per kwart.

Advertentie tarieven
fl 0,40 per mm. Bij contract (ten-

minste 1000 mm) fl 0,36 per mm
Familieberichten fl 0,32 per mm

'Agente te Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen-
handel "Yvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN"
Agent te Manokwari: Hr. Lontho



Bandjir te Hollandia- Binnen
Een deel van Hollandia-Binnen, nl. de

omgeving van de Wakde-, Sorong- en
Nafjristraat en de Pantaiweg, heeft de
vorige week in ernstige mate te lijden
gehad van wateroverlast. Het blijkt
dat het systeem van goten en sloten dat
voor de afvoer van het overtollige re-
genwater moet zorgen volkomen onge-
schikt is- Bij aanhoudende regen, zo-
als de laatste dagen het geval is, ver-
zamelt het regenwater van de bergrug
achter Hollandia-Binnen zich in een
aantal sloten die er in principe voor
dienen om het water via een aantal
duikers af te voeren naar het moeras
tussen Hollandia-Binnen en Kota Ra-
dja.

De duikers hebben echter zulke kleine
afmetingen dat ze al heel spoedig ver-
stopt raken en dan ontstaan bandjirs
waarbij zelfs wegen onbegaanbaar wor-
den. In de afgelopen week stroomde het
water met zon kracht door de kota, dat
de helft van de Wakdeweg op een be-
paald punt is weggeslagen. Goten die
oorspronkelijk 'n diepte hèactoen van
hoogstens 'n V2m-, zijn nu geulen gewor
den van meer dan twee meter diepte
en breedte, terwijl ze elders geheel zijn
volgeslipt. Het water zoekt zijn eigen
weg en stroomt in veel gevallen dwars

door de huizen heen naar het moeras.
Tot op heden is de enige maatregel

die van de zijde van de RWD is geno-
men, dat de Wakde- en Sorongstraat,
die door het opgehoopte slijk en grint
onbegaanbaar waren geworden, zijn ge-
graderd, zodat het wegverkeer voort-
gang kon vinden. Het goten stelsel is
hierdoor echter pas goed onbruikbaar
geworden en dit heeft met name bij de
regenval van vannacht weer ernstige
consequenties gehad-

Voor een doeltreffende sanering van
dit stadsgedeelte, die bepaald urgent ge-
noemd mag worden, zullen ingrijpende
maatregelen niet uit kunnen blijven.
leder jaar opnieuw hebben de bewoners
schade en ongerief door de slechte drai-
nering van dit gebied-

Nieuw weekblad ?
Naar wij vernemen koestert het Ge-

west Nieuw Guinea van het Veteranen
Legioen Nederland plannen cm een ei-
gen weekblad uit te geven- Het wil daar
toe een drukkerij aanschaffen-
Hoofdredacteur van het weekblad zou
worden de heer P. van de Moosdijk.

Op onze vraag aan de secretaris van
het VLN., de heer Van Dijk, of zijn
organisatie een politieke partij wilde
worden, antwoordde deze, dat het V.L.N-
maar één doel had: Het behoud van
Nieuw Guinea met alle middelen die ter
beschikking stonden.

Hij voegde er aan toe, dat de plannen
voor een eigen periodiek nog slechts
vage vormen hadden aangenomen.

Ongewild experiment
ANP Luitenant J.P. Barnes, een straal-
jagerpiloot,van de Amerikaanse Marine
heeft in een ogenblik van vergeetach-
tigheid geschiedenis gemaakt: Hij heeft
boven de baai van Napels een vlucht ge-
maakt met een geheime straaljager ter-
wijl de vleugels van het toestel nog in
opgevouwen toestand verkeerden1.
Toen hij in de lucht was, werd Barnes
op de opgevouwen vleugels opmerkzaam
doordat het vliegtuig niet reageerde zo-
als het moest.
Dit gebeurde op dinsdag- De Ameri-
kaanse Marine autoriteiten die het ver-
haal vrijdag vbor publicatie hebhlen
vrijgegeven menen dat dit het eerste
geval van deze aard is. Barnes had zich
even voor het opstijgen in het op- en
ontvouwen der vleugels geoefend-
Toen hij eenmaal in de lucht was en
zijn fout bemerkte besloot hij in het
toestel te blijven- Hij vloog naar de
baai van Napels om bij een eventueel
ongeluk niet in de dichtsbebouwde stad
terecht te komen, doch slaagde er ten-
slotte in het vliegtuig onder controle te
krijgen, waarna hij naar het vliegveld
Capodichino van Napels terugkeerde en
een uitstekende landing maakte-

Nationaal front in
Indonesië

ANP President Soekarno heeft Vrijdag
een verordening uitgevaardigd die de
oprichting behelsde van een "nationaal
front", een nieuwe instelling ter bevor-
dering van de voltooiing van de Indone-
sische Nationale Revolutie. Het lidmaat-
schap staat zonder beperking open voor
iedereen die "is doortrokken van de
geest der onafhankelijkheisdsverklaring
van 1945"- Het front waarvan president.
Soekarno voorzitter is, heeft een drie-
ledige doelstelling: le Het voltooien van
de Indonesisch nationale revolutie, 2e
Te streven dat over het gehele land zal
worden gekomen tot een rechtvaardige
en welvarende gemeenschap, en 3e West
Nieuw Guinea te brengen onder het ge-
zag van de Indonesische republiek.
Verder wordt bepaald dat het front zijn
programma van uitvoering dient te
grondvesten op de geleide democratie,
geleide economie, het Indonesisch socia-
lisme en nationale samenhang.
Naar in Indonesië algemeen wordt aan-
genomen zal de nieuwe organisatie wer-
ken als een massale groepering van
aanhangers der nationale revolutie, en
zal zij tegelijkertijd de rol vervullen
van waakhond over de politieke partij-

Nederlandse
Scheepsbouwprestatie

De Nederlandse scheepsbouwers ge-
nieten een wereldreputatie en zeker niet
ten onrechte. Dat werd weer eens be-
wezen door het van stapel lopen van het
op Nederlandse werven verbouwde Bra-
ziliaanse vliegdekschip "Minas Geras",
die de grootste verbouworder vormde
die een Nederlandse werf ooit uit te
voeren kreeg-

Drie jaar geleden werd dit vaartuig
als een verouderd Brits vliegdekschip
naar Rotterdam gesleept. Het heeft een
nieuwe opbouw en een nieuw vliegdek
gekregen en fraaie verblijven voor de
1300 opvarenden; er draaien radarscher-
men en de elektronische gevechtscentral-
es is operatieklaar.
Dit schip betekent een aanwinst voor
de Braziliaanse marine en daar komt
bovendien nog bij, dat de Nederlandse
werf Verolme, die dit vaartuig verbouw-
de binnenkort een werf in Brazilië opent
zodat alle voorkomende reparatiewerk-
zaamheden dicht bij huis kunnen plaats-
vinden-

Nieuws uit Fakfak
Fakfak in het vergeefboek
geraakt?
In de Fak-Fak-bode van 30 juli laz«_

we het volgende hoofdartikel:
Onlangs werd van officiële zijde me-

degedeeld dat er in Manokwari een mo-
dern postkantoor [25 X 11 meter] ge-
bouwd zal worden en voorts dat er over
enige maanden begonnen zal worden
met de voorbereidende werkzaamheden
van een nieuw ziekenhuis te Biak [op-
pervlakte van het terrein: 200 X 175
meter]. Tenslotte werd enige maanden
terug met groot-fanfare aangekondigd
dat Hollandia "aan een modern uiterlijk
bouwt", dit hield o.a. in de bouw van
een nieuw hotel, een gebouw voor de
Nieuw-Guinea Raad en 400 woningen.

Voor Fak-Fak, dat al jaren wacht op
een hoognodig centraal-kantoor en een
wellicht nog urgenter vliegveld, hebben
deze berichten een bittere nasmaak. Nu
bestaat onze stad zeker niet uit die ca-
tegorie van mensen die de hoofdstad het
licht niet in de ogen gunt of als devies
voert "Tracht zo snel mogelijk naar Hol-
landia te komen, want in de buitenpos-
ten wordt je toch vergeten", doch men
gaat zich wel afvragen of al die schone
projecten elders niet met meer aandacht
worden omgeven dan de veelal slechts
allernoodzakelijkste en minder aanzien-
lijke projekten hier.

Neemt U eens de kantoorruimte waar-
over men hier beschikt: het Residentie-
kantoor alsmede de andere Residentie-
diensten zitten opeen gepakt in een ge-
bouwtje dat van de Molukse Protestant-
se Kerk geleend werd: het plaatselijk
bestuur, het PTT-kantoor en het kan-
toor van Financiën zitten onder een dak
dat uit 1909 dateert. De bezoekers van
het HPB-kantoor durven nauwelijks
meer omhoog te kijken vanwege de al-
lesbehalve stabiele toestand waarin het
gebouw verkeert- Na jaren achtereen de
daartoe strekkende voorstellen ge-
schrapt te hebben, streek men eindelijk
eens met de hand over het ongetwijfeld
goede hart dat voor ons in Hollandia
klopt, en werden voor dit jaar fondsen
toegezegd voor de bouw van een cen-
traal-kantoor waarin alle diensten ge-
huisvest zouden kunnen worden.
Het terrein werd uitgezocht en opgeme-
ten, doch thans, 30 juli 1960, is er nog
geen spade de grond in geweest en
heeft men waarschijnlijk nog geen aan-
nemer benaderd die de gereserveerde
gelden nu eindelijk eens kan besteden-

Geen liefhebbers er voor? Worden er
dan niet links en rechts arbeiders ont-
slagen: Uiteindelijk zal de Nieuw-Gui-
nea Raad [eerst dit jaar ter sprake ge-
bracht] wel eerder onder dak zijn dan
de Fak-Fak Raad waartoe twee jaar te-
rug de eerste stappen werden gezet-

De aanleg van een vliegveld,- enige

maanden geleden kennelijk nog van de
hoogsste urgentie-, is een onderwerp
met een zo mogelijk nog langere histo-
rie, doch onze illusies ten aanzien daar-
van zijn zo langzamerhand geheel ver-
dwenen. Fak-Fak schijnt voorbestemd
Ie zijn om als museum voor dit land te
gaan dienen; het liefst zou men er de
oude klederdracht ook weer willen in-
voeren; voor de touristen- " " "



Zijn de Amerik. partijdagen
wel zo demokratisch?

Instelling die soms goed en soms slecht werKt

New Vork [P & p] - In juli hebben de
twee grote Amerikaanse partijen, de
democratische en de republikeinse, op
hun partijdagen in Los Angeles en Chi-
cago de kandidaten voor het president-
schap der Verenigde Staten aangewe-
zen: Kennedy en Nixon. Bij de verkie-
zingen in november zal het Amerikaan-
se volk bepalen, wie van beiden in 1961
de zetel in het Witte Huis van Eisenho-
wer zal overnemen-

De verkiezingscampagne die in de
States altijd met enorm veel tamf-tam
gepaard gaat, kan nu spoedig van start
gaan- In afwachting daarvan houdt men
zich hier op het ogenblik bezig met de
vraag, die al sinds het begin van de
eeuw iedere vier jaar opnieuw wordt
gesteld: zijn die partijdagen nu wel no-
dig?

WAT IS DE TAAK DER PARTIJDAGEN?

Wie de lange agenda's bestudeert*
vindt slechts twee punten van werke-
lijk belang: het opstellen van het ver-
kiezings-"platform" en de aanwijzing
van de partijkandidaat voor het presi-
dentschap.

Dit verkiezings-"platform" is een po-
ging om tot een soort programma van
de partij voor de verkiezingsstrijd te
geraken- Het is geen partijprogramma.

De confuse en veelsoortige samenstel-
ling der beide grote Amerikaanse par-
tijen uit de meest verscheidene lagen
en kringen der bevolking is er weinig
toe aangedaan, een echt en permanent
partijprogamma te bevorderen.
Maar een verkiezings"platform", een
programma, waarin de partij haar me-
ning geeft over problemen van de dag,
die met de verkiezing van de president
opgelost moeten worden - dat is moge-
lijk. Wat later in het congres, het Ame-
rikaanse parlement, met dit "platform"
geschiedt, is een andere zaak-" Meestal
verdwijnt het spoorloos uit het gezicht
der kiezers-

VOORVERKIEZINGEN NUTTELOOS ?

De wijze waarop de verkiezing van de
kandidaat plaats vindt, is aan hoogst
discutabele aan(gelej)(enlheiid- De zoge-
naamde voorverkiezingen, die ten doel
hebben de kiezers der partij een keuze
te laten doen tussen de verschillende
kandidaten voor de nominatie, zijn op
het ogenblik in feite onpraktische proef-
nemingen.

En dat wel vooral, omdat zij slechts in
weinige staten - in dit jaar in zeventien
van de vijftig van de unie - worden ge-
houden. Bovendien is het zo, dat lang
niet alle kandidaten er aan deelnemen-

Al was het ditmaal dan niet zo, het is
toch vele keren gebeurd, dat de partij-
dag de resultaten van de "primaries"
volledig aan de laars lapte. Niemand
wordt er definitief door gebonden en het
grootste succes, dat een kandidaat in de
verschillende "primaries" kan behalen,
is van nul en gener waarde in de koe-
handel van de "smoke filled rooms".

wanneer niet, zoals in het geval van
Kennedy - en het is een zeldzaam ge-
val - de vergadering reeds in de eerste
of tweede stemming een beslissing
neemt-

Wanneer daarom ex-president Tru-
man, ijverig geassisteerd door Kenne-
dy's aanvankelijke rivaal senator Lyn-
don Johnson, in een op even dwaze als
demagogische vorm voorgedragen rede
beweerde, dat de partijdag ten gunste
van Kennedy "rigged" was, dat wil zeg-
gen, dat te vele gedelegeerden naar
Los Angeles waren gekomen met het
vaste besluit om op Kennedy te stem-
men, dan was dat volkomen onlogisch-
Wat hadden de voorverkiezingen dan.
eigenlijk anders voor zin en waarom
mocht Kennedy geen moeite doen om
zich te verzekeren van de stemmen der
gedelegeerden, wier kiezers reeds een
uitspraak hadden gedaan?

BITTERE AANVALLEN.
Maar iets anders toonde de rede van

Truman wel aan, namelijk het weinig
zinvolle instituut der partijdagen, voor
zover die zich met de benoeming der
oresidentschapskandidaat bezig houden-
Sinds 't begin van de eeuw zijn er steeds
weer kritici geweest, die deze partijda-
gen wegens hetf dikwijls optredende
onderscheid tussen de wil van de par-
tijkiezers en de gang van zaken op de
partijdag zelf bitter hebben aangevallen.

Een hoogtepunt in deze protesten
richtte zich tegen de republikeinse par-
tijdag van 1912, die, zoals steeds dooi-
de beroepspolitici gemanipuleerd, Wil-
lian Howard Taft koos, hoewel de meer-
derheid der partijkeizers Theoclore
Roosevelt als kandidaat voor het Witte
Huis wenste- En het is nog niet zo lang-

geleden, namelijk in 1952, dat Estes Ke-
fauver een woedende aanval op de demo
cratische partijdag ondernam, omdat de-
ze in het geheel geen rekening had ge-
houden met zijn aanzienlijke overwin-
ning in de voorverkiezingen en Adlai
E. Stevenson als kandidaat had aange-
wezen. 'De rebellie gaat terug tot het jaar
1927, toen Robert LaFolette eiste, dat
de partijen zich zouden houden aan de
fundamentele principes der democratie-
De kandidaatstelling zou niet langer het
resultaat van compromissen, intriges en
andere afspraken mogen zijn, maar tot
stand moeten komen door algemene
voorverkiezingen onder de ingeschreven
leden der partij

WIL VAN DE KIEZERS ONDERDRUKT

Met andere woorden: wat een man als
La Folette voorstelde was een direkte
verkiezing van de partijkandidaat onder
controle van de staat. Theodore Roose-
velt, Charles Evans Hughes, Woodrow
Wilson en vele andere bekende persoon-
lijkheden hebben zich energiek bij dei-
ze mening aangesloten, zender echter
iets te bereiken.
Geen- wonder daarom, dat de betekenis
van de voorverkiezingen steeds kleiner
is geworden en dat de zogenaamde

"polls", de door beroeps-enqueteurs on-
dernomen onderzoekingen naar de me-
ning der bevolking, het aj bijna in be-
langrijkheid van de "primaries" hebben
gewonnen-

Zoals de dingen op het ogenblik zijn,
bestaat altijd het gevaar, dat de wil van
het kiezersvolk door de partijdag wordt
genegeerd. Wanneer bijvoorbeeld se-
nator Kennedy, die door een grote meer-
derheid van het democratische kiezers-
corps werd gesteund, niet bij de eerste
"ballot" da nodige 731 stemmen had ge-
reikt, had er van alles kunnen gebeuren-

De weg naar de verkiezing van Johnson,
Symington of Stevenson zou dan op ba-
sis van persoonlijke afspraken achter de
schermen vrij zijn geweest- Bij de re-
publikeinen lag de zaak ditmaal na-
tuurlijk zeer eenvoudig, omdat er slechts
één kandidaat was. Waarbij de vraag
blijft, of toch niet vele kiezers de voor-
keur aan een Róckefeller zouden hebben
gegeven.

Natuurlijk kan ook de gekritiseerde
gang van zaken soms haar goede zijde
hebben- Dat was bij voorbeeld het ge-
val bij de verkiezing van Abraham
Lincoln op de rcpulikeinse partijdag
van 1860. Nadat Lincoln in twee stem-
mingen de nederlaag had geleden tegen
zijn weinig betekenende rivaal Seward
en bij de derde stemming de vereiste
meerderheid niet had verkregen, ging bij
de vierde stemming de staat Ohio plot-
seling om en verschafte Lincoln de vier
stemmen, die hij nog nodig had-

139 STEMMINGEN

Het kan echter ook heel slecht aflo-
pen, zoals op de democratische partijdag
van 1942, toen twee schitterende kandi-
daten, William Gibbs McAdoo en de
gouverneur van New Vork Alfred E-
Smith. tegenover elkaar stonden- Stem-
ming op stemming bleef zonder resul-
taat- Bij de 71ste stemming kwam Mc
Adoo op 530 van de benodigde 731 stem
men. Daarna begon hij stemmen te ver-
liezen. Bij de 83ste stemming was de
stand: Smith 355, McAdoo 314.

Tenslotte legden de doodvermoeide
leiders der beide fracties het hoofd in
de schoot en besloten hun stem dan
maar te geven aan een derde: de als
persoon en politicus veel minder belan-
rijke bankier John W- Davis, die ten-
slotte bij de 193ste stemming de voor
de benoeming nodige meerderheid kreeg

Een zo groot aantal stemmingen is na-,
tuurlijk meer historisch curiosum dan
regel. Maar partijdagen met vijftien tot
twintig stemmingen zijn in het verle-
den geen uitzondering geweest-

Eerlijkheidshalve moet men er echter
aan toevoegen, dat er ooft argumenten
zijn, die voor de instandhouding der
partijdagen pleiten, vooral bij voorbeeld
het feit, dat zij een zeker spel der
krachten mogelijk maken- Een zo scherp
zinnige waarnemer van het Ameri-
kaanse politieke toneel als de overleden
Engelsman Harold Laski, heeft in zijn
boek "The American presidency" niet
zonder gronden opgemerkt, dat "het
Amerikaanse systeem, inclusief de con-
structie van het partij apparaat en zijri
functies bij het op de voorgrond schui-
ven van nationale leiders van formaat
tenminste even succesvol is geweest als
het parlementaire systeem van Enge-
land."



HOLLAND-ENAMEL-synthetische plastic verf,
WIGWAM-Plastic muurverf en

TREFEX-verf, IDEAAL voor binnen en buitenwerk.
in alle kleuren verkrijgbaar bij

„VAN LEUVEN"::
"

Het Bestuur van het V-L.N- dankt
hierbij de Cdt Zeemacht en de Comman-
dant, Officieren en manschappen van
het Smaldeel voor de zeetocht en de ge-
boden service aan boord.

Wegens overcompleet te koop aangebo-
den:
1 kindermatrasje 60 X 120 cm f 15,—1 kap voor leeslamp f 10,—1 hanglamp f ,15—1 hanglamp f 10,—1 stofzuiger f 75,—J- Bakker, Noordwijk Hemelpoort
tel 446-

-2083

ZIGO woensdag 10 aug. filmvoorstelling
'Take the high ground". Entree f 1,50
Aanvang 20.00 U- Uitsluitend voor leden.

2082
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Komt nu naar BASE-G met vakantie of verlof kamperen.
Wij verhuren prima tenten met inrichting tegen schappelijke prijzen.

"MOONLIGHT BAY"
Dagelijks geopend tot middernacht. Zaterdag tot 2.30 uur

2081'
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Wl voorraald leverbaar.

WIJSMAN JONGE EN BELEGEN EDAMMER KAAS
JONGE EN BELEGEN GOUDA KAAS
BABY EDAMMER EN GOUDA KAAS

Vanaf 15 augustus as. zijn de winkeluren als volgt:
Maandag t/m vrijdag van . 08.00 — 12.00 uur en

van 17.00 — 20.30 uur
Zaterdag van 0800 — 13.00 uur en

1 van 17-00 — 20-30 uur
Zondag van 09.00 — 1200 ,uur en

van 1700 — 20.30 uur
i

Winkel y} JOAN(( Weer geheel voorzien van haar
Cosmetica Artikelen o.a.

SKIN CARE DUSTING POWDERS
BODY CARE COLOGNES
SUN PREPARATIONS SKIN PERFUMES
HAIR CARE PERFUME CONCENTRATE
COMPACT MAKE UP COMPLEXION SOAPS
FONDATIONS GIFT SETS
FACE POWDERS
COMPACT ROUGE MENS PREPARATIONS
LIPSTICKS AFTER SHAVE LOTION
NAIL PREPARATIONS HAIR GROOM
EYE COSMETICS SHAMPOO
BODY SACHETS ROLL DRY DEODORANT

ELECTRO - VOICE
BELANGRIJKE MEDEDELING
Vanaf heden zullen wij indien gewenst, voor adspirant kopers van een
Band-recorder radio piek Up deze bij U thuis demonstreren- Maak van deze
gelegenheid gebruik, het verplicht U tot niets.
Voorts geven wij op bovengenoemde apparaten een half jaar garantie en
na afloop van deze garantietermijn nog een jaar service tegen kostprijs-
Bij aankoop van een bandrecorder krijgt U buiten de standaard verpak-
king van een volle band, een band gelijk aan die der standaard verpak-
king cadeau.
Bij aankoop van een Transistor radio ontvangt U in het toestel 6 stuks bat-
terijen, benevens 6 stuks voor reserve cadeau.
Bij aankoop van een normale radio, een huiskamer antenne cadeau. Deze
antennes ontvangen wij per Karachi, deze maand.
Doe Uw voordeel, koop bij ELECTRO VOICE, de enigste speciaal zaak in
geheel Nieuw Guinea, die tevens garant staat voor de door haar verkoch-
te apparatuur, op fabrieksftfuten en voor service in de toekomst-
Voorts delen wij mede. in de toekomst in principe slechts service te zullen
verlenen voor de door ons verkochte apparatuur-

Beleefd aanbevelend
ELECTRO = VOICE

Telf- Hla- 225

TE KOOP aangeboden:

FORD TAUNUS 17 M de LUX
20.000 km gereden prijs n-o.t.k-

Langeveld Zeezicht 826.
2080

RECTIFICATIE
In de advertentie van-A.R. School-

derman, is een fout geslopen- Instede
van een 2 tact Lloyd auto, moet dit zijn
een 4 tact Lloyd auto.

EDO vertoont hedenavond 9-8-'6O THIR
TV SECONDS OVER TOKYO, met Van
Johnson, Robert Walker en Spencer
Tracy, uitsluitend voor leden, toegangs-
prijs f 1,50 aanv- 20.00 uur-

ORIËNT THEATER
vertoont heden 9-8 en morgen 10-8

"ARROW IN THE DUST'
in kleuren-

Terwijl voortdurend de pijlen suizen,
vecht een groepje blanken zich door de
linies van de roodhuiden. Mannen en
vrouwen tegen tot razernij gebrachte
Indianen. Krtiitdamp en pijlen gesuis.
Sentani heden 9-8: THE YOUNG GUNS
met Russ Tamblynn-
Holl.-Binnen morgen 10-8: KASEH SA-
YANG met Ahmad Mahmud.

REK THEATER
vertoont heden 9-8 en 10r8 de film
I WAS A TEENAGE FRANKENSTEIN
met Whit Bissel en Philips Coates-
Een ware film om eens echt te grieze-
len- Sensatie, actie en spanning van be-
gin tot eind-
Spoedig in REK

"KRONOS"
Heden in Hollandia Binnen: "KRONOS"
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