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Loemoemba noemt Hammarskioeld
een handlanger der Belgen

De Kongolese premier Loemoemba eist het onmiddellijke vertrek van alle
blanke eenheden van de Verenigde Naties uit Kongo.
Op een in haast bijeengeroepen persconferentie in Leopoldstad beschuldigde
Loemoemba staatssecretaris Hammarskjoeld van traagheid bij het uitvoeren
van de hem door de Veiligheidsraad verstrekte opdracht-
Loemoemba verklaarde onder zware

druk te staan van het Kongolese leger
en de vijf provinciale regeringen, die
eisen, dat Kongolese troepen naar Ka-
tanga worden gezonden.
De Kongolese premier zei: "wij willen
wel dat de Verenigde Naties hun werk
in Kongo voortzetten, maar op voor-
waarde dat alle blanke militaire eenhe-
den van de organisatie het land verla-
ten." Hij noemde secretaris generaal
Hammarskjoeld een handlanger van de
Belgen en zei te hebben ontdekt dat
Belgische parachutisten in de uniform
van do Verenigde Naties dienst doen op
V»of ~l-Arr,r,iM Vp»-> T r r.-u>lHv+r:d-
PLECHTIGHEID

Inmiddels zijn in Katanga de Zweed-
se UNO-troepen die met Hammarskjoeld
zijn meegekomen naar Elizabethstad be-
gonnen de wacht over te nemen van de
Belgische troepen. Dat gebeurde met
een korte plechtigheid op het vliegveld
van Elizabethstad, terwijl ook in de
stad zelf UNO-wachtposten zijn uitge-
zet.
Naast de Zweden staan Katangese po-
litiemannen. De Belgen trokken zich te-
rug op hun basis Kamina.
Morgen vliegt Hammarskjoeld naar de-
ze basis voor besprekingen over de ont-
ruiming daarvan door de Belgen-
In Elizabethstad arriveren dan de
kwartiermakers voor verdere UNO-
troepen die morgen of dinsdag in deKa-
tangese hoofdstad worden verwacht-
Op korte termijn zullen die worden ge-
volgd door lerse, Ethiopische en Marok-
kaanse troepen-

De commandant van het UNO-leger
in Kongo generaal Carl von Hom vliegt
vandaag uit Leopoldstad naar Elizabeth-
stad om het programma van hun aan-
komst nader te regelen-

VOEDSEL
Katanga heeft 50 ton vlees en 100 ton

meel geschonken aan een ander Kongo-
lees gebied dat zich van de centrale re-
gering in Leopoldstad heeft losgemaakt,
de zogenaamde Mijnstaat.

De Mijnstaat is het zuidelijk gedeelte
van de provincie Kasia en grenst aan
Katanga. Premier Tsomfoe heeft vorige
week met de leider van de afscheidings-
beweging in de Mijnstaat Kalonji een
gesprek gehad.

Premier Loemoemba zou volgens on-
bevestigde berichten uit' Elizabethstad
in de loop van gisteren aankomen in

Kabalo, in Noord Katanga. Kabalo is
een bolwerk van de Balufoaka-partij
die tegen premier Tsomfoe in oppositie
is. De mededeling van Loemoemba's
komst zou premier Tsombe gisteren
hebben bereikt.

Calwell breng verslag uit
De leider van de Australische opposi-

tie Calwell heeft bij zijn terugkomst in
Melbourne gezegd onder de indruk te
zijn van de bezorgdheid van de inheem-
se bevolking van Papuia en New Gui-
nea, om de Australiërs niet te laten
weggaan en hen aan hun lot. over te la-
ten,
Calwell zei dat er geen tekenen waren
dat debevolking de betere dingen in het
leven wilde verliezen welke hen door de
democratie en de besdhaving werden ge-
geven. Zij hebben aldus Calwell geen
verlangen terug te keren naar de om-
standigheden waaronder hun voorvade-
ren leefden-
De labourleider zei, dat de inheemse be-
volking van Nieuw Guinea een natuur-
lijk verlangen heeft naar zelfbestuur
doch zij zijn er zich van bewust dat
zij hiertoe nog niet in staat zijn-
Mr. Calwell zei dat het prpgramma om
het volk naar zelfbestuur te leiden
moet worden versneld. Er is eveneens
behoefte aan ontwikkeling van de in-
dustrie en sociale zorg. Hij betwijfelde
echter of Australië meer kan doen en
achtte meer Hulp van de Verenigde Na-
ties, de Wereld Gezondheidsorganisatie,
de Voedsel en Landbouw Organisatie en
de Internationale Bank voor de ont-
wikkeling en opbouw noodzakelijk.
Calwell zei dat een dergelijke hulp de
ontwikkeling van Papua en New Gui-
nea zou versnellen- De autochtone be-
volking kan dan hun eigen toekomst
veel eerder bepalen-

Satelliet in Nederland
zichtbaar

Heel wat Nederlanders hebben de af-
gelopen twee nachten, een zoals velen
dachten, heldere ster langs de hemel
zien glijden- De sterrewacht in Utrecht
heeft hen uit de droom geholpen met
de mededeling dat zij naar de nieuwe
Amerikaanse satelliet ECHO I hadden
staan staren- De satelliet zal ook in de
komende twee nachten goed te zien
zijn.

Acht-jarenplan in Indonesie
In Bandoeng is een nieuw acht jaren-

plan voor Indonesië aangekondigd door
het Nationale Planbureau. Het zal 6
miljard-dollar kosten. De voorzitter van
het Nationale Planbureau professor
Yamin, vertelde dat de uitvoering van
het plan zal betaald worden door de
exploitatie van de nationale hulpbron-
nen, de industriële ontwikkeling en de
verkoop van kapitaals en consumenten-
goederen aan het Indonesische volk.
Aandelen in gouvernements onderne-
mingen zullen worden verkocht, op een
cooperative basis-
Bijna de helft van de uitgaven zal zijn
voor industriën, voedsel, kleding en me-
dicamenten- Een kwart van het bedrag,
is bestemd voor communicatie middelen-
Voor de opvoeding is 7°/o uitgetrokken-
Volgens professor Yamin zijn buiten-
landse credieten nodig voor de helft van
het bedrag.
De correspondent van Radio Australië
meldt uit Djakarta dat het plan groot
inzicht en realisme ten toon spreidt
doch dat Indonesië weinig mensen heeft
die in staat zijn het uit te voeren.
Hij zegt dat de ontwikkeling van In-
donesië sinds de staat onafhankelijk
werd onbevredigend is en geheel teniet
is gedaan door de enorme toename van
de bevolking.
President Soekarno heeft het plan in
ontvangst genomen, waarbij hij aankon-
digde dat hij het aan het nieuwe Natio-
nale Volks-congres zou doorgeven.
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Nieuws uit Manokwari

Biologische bestrijding slakkenplaag
Zoals bekend bestond er onder de

kolonisten van Manokwari veel onge-
noegen over de wijze waarop van over-
heidszijde werd opgetreden tegen de
plaag van agaatslakken- In "De Lens"
van 1 augustus jl. lazen wij een uiteen-
zetting van de Directeur van Economi-
sche Zaken over deze aangelegenheid.
Een fragment er van drukken wij hier
af:

VERSPREIDING

De agaatslak is ongeveer 10 jaar ge-
leden Manokwari binnengekomen, ver-
moedelijk in van Indonesië afkomstig
besmet plantmateriaal en heeft zich
dhar sedertdien stevig genesteld. De
voornaamste schade wordt van de agaat
slak ondervonden in de tuinen van
groenten en bloemen in de omgeving
van de stad. Een ernstige bedreiging
van de cultuur vormt de agaatslak ech-
ter niet. De tuinen kunnen voldoende
beschermd worden door het regelmatig
uitzetten van "meta" [metaldehyde]-
lokaas, het omheinen van de aanplant
met gaas of het voortdurend verzamelen
en direct stukgooien van de dieren-
Ook de toepassing van de agaatslak
als voer voor varkens én eenden vindt
te Manokwari plaats. De agaatslak in
Manokwari is wel toegenomen doch niet
alarmerend. Het betreft in deze streek
meer verspreiding over terreinen die
vroeger vrij waren- Er zijn echter ook
terreinen aan te wijzen [bv. omgeving
van Fanindi] welke voeger haarden
vormden en thans nagenoeg vrij zijn.

De intensiviteit van de plaag is er
echter niet groter geworden-
De Gouijernements-entomoloog Simpn
Thomas, meende bij zijn recente bezoek
aan Manokwari zelfs bij zeer nat weer
minder slakken gezien te hebben dan
in 1956 bij droog weer.

BESTRIJDING

In de jaren 1955 en 1956 werd door
het Gouvernement getracht de uitbrei-
ding van de agaatslak van de stad' Wo-
si tegen te houden door het regelmatig
massaal uitzetten van een meta-lokaas
door een ploeg van zes arbeiders onder
leiding van een landbouw-opziener- Dit
heeft echter niet tot het beoogde resul-
taat geleid; bovendien kwamen tegen
deze maatregel veel klachten van pluim
veehouders binnen-

Sedertdien gingen de gedachten, naast
de normale individuele bestrijding door
de tuinders zelf, uit naar een biologische
bestrijding, waarmede in verschillende
landen succes was geboekt voor het in
toom houden van de pÜaag- Daartoe
werden een tweetal roofslakken, nl. de
Gonaxis en de Euglandina, zomede de
Lamprophores [een roof insect] te Mano-
kwari geimporteerd en beproefd onder
leiding van het Agrarisch Proefstation
en in samenwerking met de lokale land-
bouwvoorlichtingsdienst. In verband
hiermede worden wekelijks grote hoe-
veelheden agaatslakken door het perso-
neel verzameld in door de landbouw-
voorlichting beheerde haarden, om in
de voeding van de vijanden van de
agaatslak te voorzien.

Voorlopig kon uit de kweekproeven
worden geconstateerd dat de Euglandi-
na rosea zich het snelst vermenigvul-
digt, zodat zij vermoedelijk de meeste
kans op succes voor de biologische be-
strijding biedt.

Hopenlijk zal binnen niet al te lange
tijd tot verspreiding van de Euglandina
en eventueel ook van de andere bio-
logische vijanden van de agaatslak kun-
nen worden overgegaan.

Afscheid Resident
Het was zaterdag 15 juli j-1. druk op

het vliegveld. De meeste bezoekers wa-
ren gekomen om de heer en mevrouw
Van Bodegom nog voor het laatst de
hand te drukken en nog een laatste
wens mede te geven voor een goede
reis en een prettig verlof- Naar de Heer
Van Bodegom mededeelde komt hij na
zijn verlof weer als Resident van West
Nieuw Guinea te Manokwari terug.

Grote dag voor
padvindsters

Donderdag 28 juli j.l- was een dag
van gewicht voor de padvindsters van
Mej. Zitter- Dat bleek uit de grote druk-
te die 's middags rond vijf uur op de
Fanindiweg heerste- Het was dan ook
geen kleinigheid van nu aan de beschik-
king te hebben over een eigen clublo-
kaal-

Dit ideaal bestond reeds lang, maar
het uitvoeren van plannen en verlan-
gens pleegt nu eenmaal gelijke tred te
houden met de dikte van de beurs. Er
moest gepiekerd, gewerkt, ja gezwoegd
worden om die beurs te spekken. Mej.
Zitter's fantasie is echter onuitputtelijk
vooral als het gaat om de belangen van
haar padvindsters.

In betrekkelijk korte tijd kon de
kroon op haar werk worden gezet door
de aankoop van een bestaand pand aan
de Fanindiweg, wel geen paleis, doch
een pand waar iets van te maken viel
om aan het doel te beantwoorden.

En zo had dan op bovengenoemde da-
tum de opening plaats van het club-
huis. Was het wonder, dat de gezichten
van de leidsters en de gezichtjes van
de jeugd een gevoel van trots niet kon-
den verbergen- Een eigen gebouw, een
tweede home. waar men zender van wie
ook afhankelijk te zijn kon doen wat
men wilde, zich' met de anderen één
kon voelen in intieme kring-

Het hijsen van de vlag en Ijater het
strijken waren plechtige ogenblikken.
Het zingen van de verschillende vers-
jes door zijige stemmetjes was aardig-
Na een welkomstwoord tot de belang-
stellenden verzocht mej- Zitter, me-
vrouw David Richard het doek, waar-
achter de naam van het clubhuis nog
schuil ging, te willen verwijderen. En
toen zagen we de naam "Danademe" in
sierlijke letters op de voorgevel aan-
gebracht- De riaam bestaat uit de eerste
letters van -woorden van een zin, waar-
in dank wordt gebracht aan allen die
aan de totstandkoming hebben medege-
werkt-

Kon Shell grootste niet-
Amerikaanse

onderneming

NEW VORK [A.P "] — De buitenland-
se industrie heeft in 1959 het groeitem-
po van de Amerikaanse industrie niet
bijgehouden, zo schrijft het Amerikaan-
se financiële blad Fortune bij zijn
overzicht van de grootste maatschap-
pijen ter wereld. Fortune heeft bere-
kend dat de omzetten van de honderd
grootste buitenlandse ondernemingen in
1959 met B°/o zijn gestegen en dat hun
winsten zijn opgelopen met 19,3%.

Van de vijfhonderd grootste Ameri-
kaanse bedrijven stegen de omzetten
met 11,6%> en de winsten met 25,1»/o-
Het relatief achterblijven van de niet-
Amerikaanse ondernemingen wordt toe
geschreven aan de nawerking van de
economische recessie, die in het buiten-
land langer duurde dan in de Verenig-
de staten.

Gerekend naar hun omzetten voor
1959, die tussen haakjes zijn geplaatst,
zijn volgens Fortune de tien grootste
buitenlandse ondernemingen.

milj $
1 Koninkl/Shell [5.344]
2 Unilever [3-721]
3 British Petroleum fl-714]
4 Imperia! Chemical Industrie [1.424]
5 Nestlé [1-281]
6 Philips [I.lol]
7 Siemens [8661
8 Volkswagen [844]
9 Fried. Krupp [830]
10 British Motors Corporatton [743]

Radioschip veronica onder
vlag van Guatemala

Het radioschip Veronica voor de Ne-
derlandse kust voert sedert begin juni
de vlag van de Midden Amerikaanse
staat Guatemala- Dit is van de zijde
der Veronica medegedeeld, nadat op 2
juni j.l. door een der woordvoerders
was verklaard, dat het schip een nieu-
we registratie had gekregen toen het
einde mei uit het koopvaardijregister
van Panama was geschrapt. Men wei-
gerde toen het land van nieuwe regis-
tratie te noemen om "niet opnieuw
moeilijkheden te veroorzaken" en vol-
stond met te verklaren dat de vlag en
de scheepspapieren in een verzegelde
bus aan boord van de Veronica waren
ondergebracht-

Men verzekert thans opnieuw, dat
men nog diverse aanbiedingen voor het
registreren van het sdhip achter de
hand heeft, zodat de legaliteit van het
radioschip vezekerd * is.

Atoomreactor in
Djakarta

In 1961 zal bij Djakartaj met tech-
nische steun van Rusland begonnen
worden met de bouw van een atoom-
reactor-

De capaciteit, die tussen de 1000 en
2000. kilowatt zal liggen, zou vijf mil-
joen' dollar kosten en binnen drie of
vier jaar gereed zijn.



Emigratie uit Nederland vrijwel constant
Ongveer 10% der Indische repatrianten naar U.S.A.
In het Haagse dagblad "Het Vader-

land" verscheen het volgende overzicht
van de emigratie uit Nederland gedu-
rende het laatste halfjaar-

De emigratie van ons volk blijft zich
op ongeveer hetzelfde peil bewegen.
In de eerste helft van dit jaar vertrok-
ken 14-234 Nederlanders door tussen-
komst van de organen voor de emigra-
tie naar een nieuw vaderland, een aan-
tal waaronder ook 3911 Indische Ne-
derlanders zijn begrepen, die krachtens
de zgn. Pastore Waliter Act — het spe-
ciale emigratieprogramma v)oOr gere-
patrieerden uit Indonesië —» naar de
Verenigde Staten emigreerden. In het
eerste halfjaar van 1959 waren er
10-846 emigranten en maakten 373 ge-
repatrieerden hiervan deel uit-

Sterk terug liep de emigratie naar de
Unie van Zuid Afrika: 1046 emigran-
ten in de eerste zes maanden van 1959
tegenover 310 dit jaar. De regerings-
commissaris voor de emigratie, emr- ir.
B-W. Haveman, zei hierover op een
persconferentie in Den Haag: „De re-
gering stelt het op prijs, dat de voor-
lichting over Zuid Afrika zo goed mo-
gelijk is en laat het aan de mensen
over zelf tot een conclusie te komen-
Zij rekent het niet tot h^ir taak de
emigratie naar Zuid Afrika thans aan
te moedigen."

De heer Haveman vertelde voorts tij-
dens zijn bezoek aan de westkust van
de Verenigde Staten in San Fransisco,
Los Angeles en Seattle vele Indische
Nederlanders van het Pastore Walter-
programrna te hebben ontmoet- „Dit
programma heeft mij de grootste be-
vrediging gegeven van enig programma,
dat zich onder mijn supervisie heeft
voltrokken", luidde zijn commentaar en
over deze "spe/ciale" emigrjianten zelf
zei hij 0.m.: "zij brengen de positieve
kant van de emigratie meer dan andere
emigranten naar voren"-

Wanneer in de loop van oktober de
laatste emigrant van dit programma uit
ons land zal zijn vertrokken, zullen to-
taal negenduizend gerepatrieerden on-
der de Pastore Walter Act zijn ge-
ëmigreerd- De overeenkomst is inmid-
dels, zoals gemeld, door de Verenigde
Staten voor twee jaar verlengd en dit
betekent dat nog ongeveer een zelfde
aantal zal volgen. Rekent men bij de-
ze aantallen ook nog de vijfduizend
a zesduizend die destijds onder de vroe
gere vluchtelingenwet emigreerden, dan
komt men dus binnen een jaar op een
totaal van rond 25000 oftewel tien pro-
cent van het totaal aantal gerepatri-
eerder dat een onderkomen in de Ver-
enigde Staten zal hebben gevonden.

Zijn jongste bezoek aan Australië —
een land waar na de oorlog 120.000 Ne-
derlanders naar toe- trokken — gaf de
heer Haveman o-m- de overtuiging, dat
er ten aanzien van het huisvestings-

project voor de emigranten goede vor-
deringen worden gemaakt. Dankzij een
financiering van Nederland uit gevolgd
door een co-financiering door Austra-
lische banken en staten is er nu een
bedrag van 66 miljoen gulden op tafel
gekomen, waarvan de bijfinanciering

door Australië 44 miljoen gulden uit-
maakt-

Op 1 juli waren er 1710 woningen ge-
reed en betrokken door emigranten, die
hun nieuwe bezit ["bevordering eigen
woningbezit"] afbetalen.

lp het afgelopen hjal|£j;aar vertrok-
ken er 4065 emigranten naar Australië
vergeleken met 3945 in de overeen-
komstige periode vorig jaar; deze aan-
tallen bedroegen voor Brazilië 92 en
103, Canada 4101 en 3204, Nieuw Zee-
land 581 en 729, Rhodesia 34 en 94, de
Verenigde Staten [onder het normale
quotum] 1111 en 1287 en voor overige
landen 29 en 66.

Wat de aanmelding betreft nam de
belangstelling ten opzichte van het eer-
ste halfjaar van 1959 toe voor Canada
en de Verenigde Staten en af voor de
overige hier genoemde landen-

wat doet het UNO-leger
in de Kongo?

Toen de onlusten in Kongo uitbraken,
hadden de Verenigde Naties er al een
ongewoon sterke vertegenwoordiging-
Ralph Bunche was persoonlijk aanwe-
zig om te zien wat de wereld voor de
jonge republiek kon doen. Thans heb-
ben de Verenigde Naties tienduizend
soldaten in dit IJand en een zo snel
uit de grond geschoten burgerlijke staf,
dat niemand binnen of buiten de or-
ganisatie kan vertellen hoeveel ambte-
naren er zijn en wat ze doen-

Het hoofdkwartier in New Vork en
de regionale diensten van Geneve tot
Brazzaville en New Delhi toe hebben
tal van topfunctionarissen moeten af-
staan. Afgezien van Korea hebben de
Verenigde Naties nooit een vergelijkba-
re activiteit ontplooid in een zo korte
tijd.

De reactie der Kongolezen op deze
internationale invasie was een mengsel
van nieuwsgierigheid, voldoening en
wrok, voldoening omdat de wereld zo-
veel aandacht aan hen besteedt en
groeiende wrok omdat ze nog steeds
geen baas in eigen huis zijn.

MAROKKAAN

Toen een groep Kongolese leiders en
VN-officials eind juli j-1- bijeen waren
om Hammarskjoeld te begroeten, was
ook de Marokkaanse generaal tegen-
woordig die het vitale Bakongo-district
onder militaire controle had gebracht.
Met zichtbaar plezier legde hij de om-
standers uit hoe hij dit had klaarge-
gespeeld, totdat een Kongolees hem be-
leefd vroeg: "Mag ik U vragen: is dit
ons land of hét Uwe?"

Terwijl de VN-officials hebben ge-
sproken over zeven of tien jaar tech-
nische bijstand, denken de Kongolese
ministers aan termijnen van enkele we-
ken. Thans, naj drte wieken, zijn de
VN-experts wel tot de conclusie ge-
komen dat een grootscheepse hulpac-

tic niet tot de politieke mogelijkheden
behoort. De Kongolese leiders zijn on-
geduldig cd zullen aich keren tegen
ieder die blijkt te staan tussen hen en
het volledige gebruik van hun machts-
bevoegdheden-

Het is waar dat de Kongolese rege-
ring niet als regering fungeert, maar
zij draagt de symbolen van de macht-
Daardoor is het persoonlijk prestige
van de leiders gestegen. Premier Loe-
moemba mag nog heel wat te leren
hebben, maar hij wil zeker niet wach-
ten-

EXPERTS UIT GHANA

Het Kongolese ongeduld richj zichj
niet alleen tegen de blanken.
Twee financiële experts uit Ghana heb-
ben verleden week hun diensten aan-
geboden aan het Kongolese ministerie
van Financiën. Na een hartelijke ont-
vangst werden zij echter steeds koe-
len en onverschilliger bejegend. Zij heb-
ben nog geen bureau gekregen en zijn
nu tot de conclusie gekomen dat zij
nooit ingeschakeld zullen worden-

Het is daarom twijfelachtig of dr-
Bunche nu zou herhalen wat hij een
paar weken geleden tot zijn staf zei:
"U bent hier om Kongo te pacificeren
en vervolgens te besturen."

Generaal Von Hom ontdekt dat de
pacificatie veel moeilijker is dan men
aanvankelijk dacht- Hij heeft nog geen
effectief communicatiesysteem kunnen
organiseren tussen de over afstanden
van 1500 mijl verspreide eenheden van
zijn veeltalige troepenmacht- Hoge of-
ficieren erkennen dat zij geen werke-
lijke kennis bezitten van wat er in de
binnenlanden gaande is.

Alleen de voedseldistributie en de ge-
zondheidsdienst leveren thans effectie-
ve hulp. Er zijn verscheidene medische
teams aangekomen, die geleidelijk de
taak van de gevluchte Belgische dok-
toren overnemen-
Maar de overige diensten van de hulp-
actie der Verenigde Natiets zijn nog
bezig de noden van het land te be-
studeren.

[New Vork Times]

Vragen in Eerste Kamer over
immigratie wan Italianen

Naar aanleiding van berichten d!at
Itjaliaanse arbeidskralchten! in Neder-
land zouden worden aangetrokken
heeft het Eerste Kamerlid, De Vos van
Steenwijk van de VVD, de premier
schriftelijk gevraagd of het waar is,
dat in verschillende Nederlandse be-
drijfstakken grote behoefte aan arbeids
krachten bestaat en dat de regering be-
zig is hierin te voorzien door het aan-
trekken van Italiaanse arbeideïs. Zo
ja, kan dan in de behoefte althans voor
een deel niet beter worden voorzien
door het toelaten van spijtoptanten en
andere maatschappelijke Nederlanders
uit Indonesië, waaronder zeer geschik-
te krachten, die reikhalzend uitzien
naar het ogenblik waarop zij Indone-
sië kunnen verlaten en die ook met de
taal geen moeilijkheden zullen onder-
vinden, zo vroeg hij-



Laatste Nieuws
De secretaris generaal van de Vere-

nigde Naties Hammarskjoeld is gisteren
uit Elisabethstad vertrokken-
Premier Tsombe van Katanga die hem
op het vliegveld uitgeleide kwam doen,
liet de secretaris generaal 25 minuten
wachten voor hij verscheen-
De opperbevelhebber van de UNO-troe-
pen in Kongo, de Zweedse generaal Von
Hom blijft nog enkele dagen in Elisa-
bethstad om daar regelingen te treffen
voor andere eenheden die in de komen-
de dagen worden verwacht.

Er zullen i« tegenstelling met vroe-
gere berichten voorlopig geen lerse
troepen naar Katanga gaan. Het lerse
UNO-bataljon dat in Kivu is, kan daar
niet gemist worden. Wel zullen morgen
meer Zweedse militairen, en Marokanen
naar Katanga gaan- De Ethiopische
troepen zullen later komen-
Vandaag al gaan de eerste Belgische
troepen van de Basis Kamina naar Bel-
gië terug. Hammarskjoeld reisde na
zijn vertrek uit Elisabethstad eerst naar
de basis Kamina om daar besprekingen
te voeren over de ontruiming van deze
NATO-post.

De Belgische troepen uit Katanga en
Kongo zijn grotendeels op deze post te-
ruggetrokken. Hammarskjoeld zal van
Kamina doorvliegen naar Leopoldstad,

De militaire politie in Elisabethstad
moest van traangas gebruikmaken om
een demonstratie tegen premier Tsombe
uiteen te drijven. Deze demonstratie
werd gehouden voor de woning van se-
cretaris generaal Hammarskjoeld kort
voor zijn vertrek-
Zweedse UNO-troepen zijn gisteren naar
Jadotstad in Katanga gedirigeerd op
verzoek van premier Tsombe-
Maar zij behoefden niet op te treden,
omdat de rust weer was teruggekeerd-

[n.v. Pacific import maatschappij
HOLLANDIA - MANOKWARI - MËRAUKE - BIAK

I Gevolmachtigde Agenten van %ers>ekering
Wlaafscliappii „MINERVA" N.V.

Uw assurantiemaatschappij voor:
AUTO - MOTOR - SCOOTER

(All risks - en W.A.)
Tevens verzorging van: *

BRAND - en AARDBEVING -
TRANSPORT - en BAGAGE -
LEVENS-, STUOIS - en REN -SIOEN -
ONGEVALLEN -, REISONGE -VALLEN -
en BEDRIJFSONGEVALLEN -KOSTBAARHEDEN - verzekeringen en verzekeringen tegen

WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.
HOLLANDIA Telefoon 70/71.

Immmm—""»"»—«■■■■■ »i—^i^———: —J
(fCÓ-t-ïsty&S "Zeepaardje" Hedenavond, aauv: 20.00

uur filmvoorstelling "High Heil" Dins-"De Wigwam" heden KILMO; en Saté dag aanv: 20.15 uur toneeluitvoering
dagelijks koude dranken. 2137 „,,.

HEEFT WEER:
Belichtinssmeters, metalen diadozen, Argasviewers, Projectieschermen enz:

2139

i-__^_
V^VjK^l imtProgranima

\\*m\ 9 I * ORIËNT THEATER

vertoont heden 15/8:
frC^/^~~~*^^lO\ "ANAK PONTIANAK"

f,rZj(\r-\J /--aV^-V mat John Bentiy en Brett Halsey.
"\^"^\% V7^ '/V* f \ Een Maleise griezelfilm, griezeliger dan/SfSi % ï M V alle griezeligste films ooit vertoond-
U/Wïf ff 1 DiasdaS en Woensdag 16/8 en 17/8: deY^fy J \ J langverwachte en zeer bekende film:\>/v

■» \^ 'MOE BUTTERFLY"

■ met Audie Murphy, George Nader,
■nfögg, Burgess Meredith, Keiko Shitna en

Kynan Wynn- Een zeer goede film, he-

rflïTi?VflKll7P '\\\+~M** voorzlen van Ned-

WrUl\ f V/lOlJuIl. Sentani 16/8: "STRANGE DOOR" met

Én
Boris Karloff en Charles Laughton-

|^^? Cognac de "Napoléon .
m 'fait honneur rex theater

a qtii l'offre, Vertoont heden 15/8 en dinsdag 16/8 de
ÜÜ plaisir film: "sub-marine seahawk"

f " . j
met John Bentiy en Brett Halsey.a qui Ie bOtt Torpedo's glijden door koude en on-
bekendejiiepten. Een geheime onderzee-

MlYfy boot die de oorlog won. Een interesant
verhaal van een onderzeeboot in de
tweede wereld oorlog. Een film met on-

GEBOREN: gekende sensatie-
Bernadine, Richarda, Maria- BINNENKORT in "REK" slechts voorDochter van: één dag de film "BIGGER THAN LIFE"B-W-R. de Leeuw. VERWACHT "K R O N O S" in REK.D.E.C. de Leeuw. REK Hollandia Binnen. Vertoont heden"Meerzicht" 14 augustus 1960. 2145 de maleise film: "TIGA DARA"

KOMT NU KAMPEREN BIJ

„MOONLIGHT BAY"
WW VERHUREN TENTEN 2115

Familieleden, chefs, collega's, vrienden
en kennissen danken wij, ook namens
wederzijdse ouders voor de betoonde
belangstelling en vriendelijke hulp bij
ons huwelijk ondervonden-
H-C. MEEZEN — BARON.

2130
TER OVERNAME [november]
Pastoe-eetkamertafel f 130,— 4 stoelen
f 200,— Dressoir f 325,— Schrijfbureau
.f 75,— 3z. banken met schuimrubber
matras f 145,— Cocosmat f 20,— 2[ mtr.
bij 11/*]l1/*] Remington "Noiseless" schrijf-
machine f 350,— Eledtrolux- 90 ltr
f 450,— Hoover wasmachine f 200,—Philips radio f 95,—.
Van Noortwijk t.o. bibliotheek ,Dok V.

2131
NIEUW: School-Boodschap en Acte-tas-
sen, Visite- en Avondtassen in goud, zil-
ver en andere kleuren ook zwart en wit,
Flats voor dames en meisjes maten 2
t/m- 7 en 28 t/m- 35, Japonnen in di-
verse prijzen en maten-

VIJSMA WITTE OLIFANT.
2138

R. K. S-
Vrijdag 19/8 KINDER—CABARET

Aanvang: 18-30 uur
LEDEN f 0,25 NIET LEDEN f 0,50

2140
VACCINATIE TEGEN

KINDERVERLAMMING
BESTEMD voor kinderen van Va tot
15 jaar-
Inlichtingen en opgave aan de Polikli-
nieken:
Haven, — Binnen, — Sentani, — Ifar.
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