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soekarno verbreekt Diplomatieke
betrekkingen met Nederland
Indonesië verbrak gisterochtend de diplomatieke betrekkingen met Neder-

land. Dit deelde president Soekarno mede in een rede die hij hield ter gelegen-
heid van de viering van de vijftiende verjaardag der onafhankelijkheidsver-
klaring.

President Soekarno sprak op boze toon over de komst van het Nederlandse
Smaldeel Vijf in de wateren rond Nieuw Guinea en dreigde dat al de Neder-
landse bezittingen in Indonesië zouden worden genaast-

Indonesië heeft de diplomatieke betrek-
kingen met Nederland verbroken, als
climax in het eljf jaar durende geschil
over Nieuw Guinea.
President Soekarno maakte dit bekend
in een rede die hij hield ter gelegen-
heid van de vijftiende herdenking van
de onafhankelijkheidsverklaring van
Indonesië op 17 augustus 1945-

President Eisenhower en premier
Chroestsjof zonden ter gelegenheid van
deze viering gelukwenstelegrammen.

Soekarno kondigde aan dat deze
maatregel door hem genomen was na
overleg met het hoogste adviescollege
in Indonesië en een gevolg was van de
steeds koppiger wordende houding van
Nederland. Hij beloofde ook de pogin-
gen te intensiveren om West Nieuw
Guinea binnen de Indonesische repu-
bliek te brengen.

De rede van Soekarno sprak hij uit
voor genodigden in het Paleis Merdeka,
terwijl buiten een grote menigte ver-
zameld was. President Soekarno zet
verwijzende naar de Nederlanders: van-
morgen heb ik opdracht gegeven de di-
plomatieke betrekkingen te verbreken.
Volgens een correspondent van radio
Australië was hetgeen Soekarno hierbij
bekendmaakte een onverwachte toevoe-
ging aan de tekst van zijn tevoren ge-
reedgemaakte toespraak-
De maatregel wordt in Djakarta gezien
als het tonen van kracht als tegenmaat-
regel tegen de versterking van Nieuw
Guinea door Nederland-
President Soekarno sprak woedend over
de komst van het Snualdeel Vijf in de
wateren van Nieuw Guinea. Hij zei dat
de strijd tegen Nederland in het econo-
mische vlak zal worden voortgezet en
'dat, indien de Nederlanders koppig ble-
ven, al het Nederlandse kapitaal in In-
donesië om hals zou worden gebracht-
Hij beschreef de Nederlanders als een
volk van kleine kruideniers die nog

-steeds een plaats ingeruimd houden
voor kolonialisme- De president uitte de
beschuldiging dat de Indonesische re-
bellen steun ontvangen van vreemde
subversieve elementen en dat zo lang
als de Nederlanders in Nieuw Guinea
bleven, daden van politieke en andere
avonturen een steun zouden blijven
voor de rebellie.

President Soekarno kondigde in dezelf-
de rede de ontbinding van de grote Is-
lamitische partij, de Masjoemi, en de
socialistische partij aan in overeen-
stemming met de kortgeleden door hem
uitgevaardigde wetten ter vereenvoudi-
ging van het politieke partij leven,
waarbij die partijen kunnen worden
ontbonden, die de opstandige beweging
in Indonesië niet openlijk willen ver-
oordelen-
De presidei;f zei da' alleen die partijenl
die zióh geheel scharen achter de revo-
lutie van 1945, mogen blijven bestaan.

Nader wordt bericht, dat mr. Vickse-
boxe, de diplomatieke vertegenwoordi-
ger van Nederland in Djakarta, gisteiv
ochtend de mededeling over de verbre-
king der diplomatieke banden van de In
donesische minister Djoeanda ontving-

De Nederlandse regering heeft de
verbreking der diplomatieke betrekkin-
gen tussen Indonesië en Nederland door
president Soekarno teleurstellend en
zinloos genoemd.
In een communiqué van de Nederlandse
regering zegt prof. de Quay dat de rege-
ring niet kan zien welke belangen met
het verbreken der betrekkingen zijn ge-
diend- Hieraan wordt toegevoegd, dat de
betrekkingen tussen de beide landen
hiermee praktish te niet worden gedaan-
Nederland heeft steeds de deur open
gehouden om deze betrekkingen te ver-
beteren. Het communiqué maakt verder
bekend dat maatregelen zijn genomen
om de Nederlanse belangen en onderda-
nen in Indonesië te beschermen-

Uit betrouwbare bron wordt gemeld
dat Nederland hierover reeds contact
heeft opgenomen met Australië, Enge-
land en de Verenigde Staten-

VEILIGHEIDSRAAD
WEER BIJEEN

Secretaris generaal Hammarskjoeld is
in New Vork uit Leopoldstad terugge-
keerd om aan de Veiligheidsraad ver-
salg uit te brengen over zijn menings-
verschillen met premier Loemoemba
van Kongo.
Aan de nieuwe spoedzitting van de
raad, die vermoedelijk vandaag bijeen-
komt, zullen geen delegaties van België
en Katanga deelnemen.
België acht zich niet betrokken in een

geschil tussen Hammarskjoeld en Loe-
moemba en de Katangese premier
Tsombe verklaarde gisteren dat hij alle
vertrouwen in de volkerenorganisatie
had.

Uit Leopoldstad kwam het nieuws dat
Loemoemba voor de_duur van een half
jaar een speciaal militair bewind voor
Kongo heeft ingesteld- Eerder op de dag
hebben Kongolese politiemannen en
gendarmes razzia's uitgevoerd in Euro-
pese wijken van Leopoldstad op zoek
naar Belgische spionnen.

Van Kongolese zijde werd verklaard
dat Belgische parachutisten met een
armband van de UNO om spionnagedien
sten zouden verrichten. De meeste aan-
gehouden Europeanen, waaronder func-
tionarissen van de UNO. werden na een
onderzoek van hun identiteit weer vrij-
gelaten-

Marokkaanse UNO-troepen trokken
gisteren Jadotstad in Katanga binnen
om de plaats in te nemen van de Belgi-
sche militairen^ Er deden zich geen in-
cidenten voor in deze stad, waar zeker
dejielft van de bevolking tegen premier
Tsombe is-

De premier heeft president Nkroemah
van Ghana uitgenodigd voor een bezoek
om zich persoonlijk op de hoogte te
kunnen stellen van de situatie in Ka-
tanga. In antwoord hierop deelde radio
Ghana later mee, dat Nkroemah de uit-
nodiging in overweging heeft genomen.

In Brussel kwam gisteren de Kamer
van Afgevaardigden in een speciale zit-
ting bijeen voor een tweedaags debat
over het Kongobeleid van de regering
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Landgerecht maant begin met
behandeling van „kadasterzaak”

Fotograaf verdacht van valsheid in geschrifte
Het Landgerecht van Hollandia maak

te gisteren een aanvang met de be-
handeling van de "Kadasterzaak". Deze
affaire valt uiteen in een aantal straf-
zaken tegen diverse bekla!a|gden- Als
eerste van deze beklaagden [slechts zij-
delings bij de Kadasterzaak betrokken]
stond gisteren terecht de heer F-E.P-
-[s4], van beroep fotograaf te Hollandia
Hem werd ten laste gelegd, dat hij
omstreeks eind april of begin mei 1958
«pzettelijk een valse factuur zou heb-
ben opgemaakt!, Ifceneinde betaling te
verkrijgen voor in feite niet geleverde
diensten aan de Afdeling Kadaster en
Kaartering van de Dienst van Openbare
Werken- Voorts, dat hij deze factuur
ter verzilvering heeft aangeboden, en
tenslotte, dat hij een Contaflex I ka-
mera met bijbehorende apparaten af-
komstig van een ambtenaar van bet
Kadaster, en waarvan hij kon vermoe-
den dat hij door misdrijf verkregen
was, uit winstbejacht zou hebben door-
verkocht-

Tijdens de zitting verklaarden de
twee getuigen v-d.W. en Z., beide amb-

tenaren van Kadaster, dat de factuur
die in het eerste punt van de tenlas-
telegging was genoemd echt was. Ver-
dadhte P. had destijds zelf bij het voor
onderzoek verklaard dat de factuur
vals was, maar verklaarde er nu niet
zeker van te zijn- Teneinde de echt-
heid van de factuur te kunnen aanto-
nen verzocht de verdediger Mr. J. R.
Hommes om als getuige a décharge te
horen de heer T. De zitting werd daar-
toe verdaagd tot de volgende dag- Mor-
gen hopen wij meer details over het
verloop van de zitting van vandaag te
kunnen mededelen-

Over enkele dagen zullen de heren
v.d-W- en Z- die nu als getuigen optre-
den, zelf terecht staan.

ontvoerde jongen
vermoord

Het lichaam van de Sydney'se school
jongen Graham Thorn is in een noor-
delijke suburb van Sydney gevonden.

Het lijkje werd dinsdagavond door
drie jongens ontdekt op een dichtbe-
groeid stuk land- De handen en voeten
waren gebonden en gewikkeld in een
deken. De politie van Sydney geloofd
dat Graham binnen 24 uur nadat hij
was gekidnapped, werd vermoord. Een
dokter die lijkschouwing verrichtte, kon
de oorzaak van de dood niet vaststel-
len-
Graham Thorn werd op 7 juli, op weg
naar school gekidnapped. Zijn ouders
ontvingen een telefonische boodschap
dat zij 25.000 pound losgeld moesten be-
talen, doch alle verdere pogingen om
contact te krijgen met de ontvoerders
mislukten.

Ingezonden
In tegenstelling met wat "Patiënt"

.vermoedt in zijn ingezonden stukje
ddo. 16 augustus, kan ik hem medede-
len, dat de defecte radio installatie van
het Centraal Ziekenhuis wel degelijk
een bron is geweest van voortdurende
zorg en aandacht van de Directie.

Een tweetal specialisten op het gebied
van radioteohniek, welwillend ter be-
sehjkking gesiteld door de PTT zijn
thans bezig de technische probljemen
op te lossen.

Ik hoop dus, dat het binnenkort weer
mogelijk zal zijn voor de patiënten, ge-
bruik te maken van de kussen-micro-
foons en te genieten van Kerkdiensten,
platen concerten en de RONG.
De Geneesheer-Directeur v/h- Centraal
Ziekenhuis-

Jac-S. de Vries

„VAM”wordt „NTERVAM”
Een van de reeds lang in Nieuw Guinea werkzame bouwbedrijven namelijk

de NV- Industriële en Aannemingsmaatsch'apij "VAM" heeft een andere naam
gekregen- In plaats van VAM heet zij voortaan INTERVAM. Met betrekking

tot deze naamswijziging vernemen wij het volgende:

Eind 1956 vond de fusie plaats tussen
de N.V- Industriële- en Aannemings-
maatschappij "VAM" en de Verenigde
Aannemersbedrijven voorheen Zwols-
man, de eerste met haar dochter-onder-
nemingen uitsluitend werkend in het
buitenland, de laatste met alleen activi-
teiten in Nederland.

Na de tot standkoming van de fusie
werden financiële belangen van het ge-
hele concern behartigd door de N.V.
Verenigde Aannemersbedrijven voor-
heen Zwolsman, terwijl door de N.V.
Industriële- en Aannemingsmaatschap-
pij "VAM" de technische leiding werd
uitgeoefend.

Voor het werken met vele dochter-
maatschappijen in binnen- en buiten-
land werd deze vorm in de praktijk
minder bevredigend geacht. Op de jaar
vergadering welke op 9 juni van dit
jaar werd gehouden, besloot men tot
een ■ systematisch reorganisatieplan,
waarbij alle activiteiten van de NV.
Industriële- en Aannemingsmaatschap-
pij "VAM" zullen worden samengebun-

deld bij de Verenigde Aannemersbedrij-
ven voorheen Zwolsman welke voortaan
zal heten:

INTERVAM N.V.
De naam INTERVAM N-V- werd ge-

kozen omdat daarin de activiteiten van
het bedrijf in het buitenland mede tot
uitdrukking komen-

Tenslotte dient nog vermelding dat
in nauw verband met de reorganisatie
een nieuw kantoor van de INTER-
VAM aan de Laan van Nieuw Oost-
Indiq te 's-Gravenhage in aanbouw is.
Men hoopt eind dit jaar het gebouw
voltooid te hebben-

Nieuws uit Suriname
Een gezelschap bestaande uit de mi-

nister-president, mr- SD. Emanuels, da
Statenvoorzptter, J. Kraag, de Brazi-
liaanse consul Telles, de Districts Com-
missaris van Brokopondo, drs. J- Mi-
chels, dokter L. Gardeslen en bedie-
ningspersoneel is vertrokken naar de
Boven-Saramacca. De minister-presi-
dent zal een kroetoe houden met Gran-
man Aboné Matuariers.

In de jaarvergadering heeft de direc-
tie van de Molukse Handels Vennoot-
schap o.m. medegedeeld, dat het Suri-
naamse bedrijf aardig loopt. Er bestaat
een goede mogelijkheid voor uitbrei-
dingen in de toekomst, maar in hoe-
verre dat zal gaan is niet te zeggen.

De Surinaamse advocaat mr. Blom is
er tijdens het proces over de bomaan-
slag? tegen het Surinaamse Statenled
Pengel van beschuldigd, dat hij op-
dracht heeft gegeven Pengel dood te
schieten-

Volgens Semmoh, een der andere ver
dachten, handelde mr- Blom in opdracht
van een aantal grondeigenaren, die door
een staatsgreep wilden voorkomen, dat
in de Staten het besluit tot onteigening
van hun grond ten behoeve van de Su-
ralco [het grootste Surinaamse!, bau-1
xietbedrijf] zou worden genomen. Het
vermoorden van Pengel zou voor de
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HET WEER IN HOLLANDIA
Regenval in mm Aantal regendagen

Juli Juli Juli Juli Juli Juli
1960 1959 Gem 1960 1959 Gem

Base G 154 106 106 [ 7] 12 11 8
Noordwijk Dok 8 zeezijde 155 111 132 [ 6] 13 11 12
Noordwijk Dok 8 landzijde 135 119 127 [ 2] 14 11 12
Noordwijk Dok 5 170 112 134 [ 8] 14 11 11
Hollandia Haven 192 109 161 [33] 11 9 11
Berg en Dal 232 101 140 [9] 15 8 11
Polimac 234 105 149 [ 5] 15 12 13
Hamadi 227 57 138 [5] 16 4 10
Skyline 190 72 98 [ 9] 14 9 9
Kotaradja 172 75 113 [16] 10 10 11
Hollandia Binnen 101 106 108 [11] 13 11 11
Kotanica 113 90 80 [11] 12 9 10
Sentani 69 65 65 [14] 9 8 10
Ifar 105 88 87 [7] 14 9 12
Het getal tussen haakjes geeft het aantal jaren aan, waarop het gemid-
delde betrekking heeft-
In juli viel op alle waarnemingsposten in het gebied van Hollandia meer
regen dan normaal.
De zwaarste buien -werden genoteerd op 4 en 24 juli 1960-



Wat zal Amerika in 1861 brengen?
Het eerste-auto nieuws uit Detroit

"Regeren is vooruitzien", zo luidt een
oud spreekwoord en als variatie daar-
op zou men me£ evenveel recht kunnen
▼aststellen, dat ook automobielen bou-
wen vooruitzien is- Want nog maar nau-
welijks enkele weken nadat de nieuwe
modellen in 3|er|ie-produktie genomen
zfjn wordt er - vooral is de Amerikaan-
se automobielfabrieken - alweer een
begin gemaakt met de voorbereidingen
voor de produktie van de typen die een
jaar later voor het voetlicht komen-

Op papier is alles soms al verschei-
dene jaren tevoren uitgestippeld, doch
om begrijpelijke redenen houdt men de
details zo lang dat mogelijk is geheim-

Zolang dat mogelijk is- Meestal is
dat niet tot op de dag waarop de pro-
duktie begint en is er al lang van te-
voren het nodige uitgelekt- Wanneer
meer dan- twee mensen van een geheim
weten, is het geen geheim meer en dat
geldt zeker ook in de automobielindus-
trie. In de Amerikaanse automobielpers
zijn de laatste tijd verscheidene artike-
len verschenen met betrekking tot de
1961-modellen die daar door de ver-
schillende fabrieken - meestal zo om-
streeks oktober - zullen worden uit-
gebracht. Uit deze berichten blijkt, dat
men van Amerikaanse zijde het komen-
de jaar beslist geen sensaties behoeft
te verwachten, al zullen wel tal van
nieuwe modellen in prodluktie worden
genomen.

CHEVROLETDOETHET NU RUSTIG
Zo zullen veranderingen bij Chevro-

let zich hoofdzakelijk beperken tot de
carrosserie.- Een uitzondering hierop
vormt de Corvair, waarvan men de
carburatie zal herzien, evenals de aan-
drijving van de ventilator. Voorts zal
de Corvair ook in stationcar- en bestel
wagen-uitvoering leverbaar zijn-

Ook bij de overige merken van Ge-
nerali Motors, t.w. Cad'ill4c, Pontfric,
Oldsmobile en Buick, kan men wijzi-
gingen aan de koetswerken verwach-
ten- Bij eerstgenoemde fabriek schijnt
men een sportwagen in voorbereiding
te hebben.

Het produktieprogramma van de ove-
rige drie van de hierboven genoemde
merken zal - en dit kan wel met ze-
kerheid worden aangenomen - nog
voor het einde van dit jaar een "com-
pact car" uitbrengen. Mogelijk zullen
deze wagens op de a.s. Parijse tentoon-
stelling hun debuut maken- Bij Buick
ai Oldsmobile zal hierin een [dezelfde]
V-8 motor v/orden toegepast, terwijl
de eigenaren van de kleine Pontiac
zich met een vier cylinder krachtbron
tevreden zullen moeten stellen-
EEN VOLKS-FORD

Het voornaamste nieuws bij Ford
wordt ongetwijfeld gevormd door de
komst van een geheel nieuwe kleine
wagen met voorwjiiel'aiandrijving- Men
spreekt in dit verband van een echte
"Volkswagen", d-w-z. dat de afmetingen
en de prestatie die van de gemiddelde
wagen in de kleine klasse niet zullen
overtreffen.

Van de merken van het Chrysler-con
cern wordt weinig opzienbarends ver-
wacht. De veranderingen zullen zich
hier vermoedelijk beperken tot enkele
carrosseriewijzigingen. Dodge krijgt een
"compact-car", die de naam "Lancer"
zal dragen en die gebouwd wordt op
een iets langer wielbasis dan de Crys-
ler Valiant-

Over de plannen van de Studebaker

en Rambler voor 1961 is nog -niets be-
kend. Vooral bij laatstgenoemd merk
wordt de produktie nog steeds opge-
voerd en deze grote vraag doet niet ver
moeden dat hier grote veranderingen
zullen plaats hebben.

Het staat wel vast, dat het streven
naar de bouw van een kleinere wagen
zich ook in 1961 zal voortzetten- En dat
is een belangrijke tendens.

Karea's sleede revolutie
De Zuid Koreanen noemen de gebeur

tenissen in april, toen president Syng-
man Rhee ten val kwam, hun "tweede
revolutie", waarbij onder de eerste de
bevrijding van de Japanse heerschappij
in 1945 verstaan wordt.

De haat tegen de Liberale Partij met
welker steun Syngman Rhee zo lang
in het zadel, kon blijven, is in alle la-
gen der bevolking even groot. Het wa-
ren de studenten, die bij de revolutie
de spits afbeten, maar wanneer de
boeren en de burgerij niet achter hen
gestaan hadden, was hun actie tegen
Syngman Rhee op een fiasco uitgelopen.
PROCESSEN

Tegen vooraanstaande figuren van het
verjaagde regime, politici, ambtenaren
en zakenlieden, worden momenteel vele
processen gevoerd.

De Democratische Partij, die eens de
oppositie vormde en thans de grootste
partij is, heeft een zeker belang bij
deze processen.. Toch wil zij niet al
te radicaal optreden en de Liberalen
voor zover zij zidh niet te zwaar ge-
compromitteerd hebben, liever voor zich
winnen teneinde haar positie te ver-
sterken, vooral tegenover de zogenaam-
de progressieve partijen. De Democra-
tische Partij is in wezen conservatief
en haar orthodoxe vleugel heeft vroeger
bij bepaalde gelegenheden niet de Li-
beralen samengewerkt-

De studenten en ook vele jonge of-
ficieren staan wantrouwend tegen over
de voorlopige regering van Hoeh
Tsjoeng- Zal de regering niet voor in-
grijpende hervormingen op economisch
en sociaal gebied teruschrikken en haar
krachten in een binnenlands-politieke
strijd om. de macht verbruiken? De eco-
nomische situatie is al lange tijd verre
van rooskleurig; het aantal werklozen
bedraagt volgens officiële gegevens één
miljoen - op een totale bevolking van
20 miljoen - en moet in werkelijkheid
belangrijk hoger liggen. Van de machi-
nes, die Zuid Korea de laatste jaren met
Amerikaanse hulp importeerde, is
slechts 30°/oin bedrijf- Aan de opbouw
van kleine en middelgrote industrieën
is niet voldoende aandacht geschonken.
PLANNING

Alle politieke partijen zijn van me-
ning, dat de economische ontwikkeling
niet zonder een zekere mate van con-
trole en planning gestimuleerd kan wor-
den. De leuze van de Democraten luidt
"vrije economie met planning", terwijl
de Socialistische Volkspartij [die na de
val van Syngman Rhee werd opgericht]
van een "gemengde vrije en geleide
economie" spreekt- Nationalisatie van
belangrijke bedrijven wordt alleen door
twee kleine, voorlopig nog onbeteke-
nende partijen geëist. Ook de Democra-
tische Partij, die voor een deel door per
soonlijke relaties met de vroegere bo-
venlaag is gelieerd, prapageert bestrij-
ding van de "bevoorrechte kapitalis-
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ten". Van talrijke aanhangers van Syng-
man Rhee is het vermogen reeds gecon-
fisceerd, met het gevolg dat de indus-
triëlen en de zakenlieden zich nauwe-
lijks durven te roeren, hetgeen de stag-
natie van het bedrijfsleven in de hand
werkt.

De vrees voor de economische crisis
en haar gevolgen is onder de politici
groot. Men is bezorgd, dat communis-
tische agenten de werkloosheid en de
ontevredenheid van de boeren en arbei-
ders propagandistisch zullen exploite-
ren. Verbetering van de economische
situatie zal dan ook in de komende
maanden het centrale probleem zijn-

[Frankfurter Algemene Zeitung]

V.H.O. -jeugdtoernooi
Dinsdag en woensdagmiddag werd op

de terreinen Noordwijk door de Voet-
balbond Hollandia en Omstreken [VHOj
een jeugdvoetbaltournooi georganiseerd,
dat een groot succes is geworden-

Er werd met enthousiasme gespeeld
en de vonken vljogen eraf-

Dit tournooi is bedoeld als de start
van een door de VHO, als eerste voet-
balbond in Nederlands Nieuw Guinea
in het leven geroepen Jeugdcompetitie
welke begin september a.s- een aan-
vang zal sternen.

De opvoedkundige waarde van een
dergelijke competitie behoeft geen be-
toog, temeer daar het streven van het
VHO-bestuur o.a. is de jongens in de
toekomst zelf hun zaken te laten rege-
len.

Door de VHO werd een beroep ge-
daan op de heren Benz, Paul en Valen-
breder, om zitting te nemen in de hies-
voor speciaal in het leven geroepen
jeugdcommissie, aan welke oproep en-
thousiast gehoor werd gegeven.
De uitslagen waren
Groep A [10 t!/m 13 jaauj
Ajax — OLSB-Hamadi o—3
RKS I — Cycloop 2—2
OLSB-Hamadi — RKS II 6—o
Ajax — Cycloop I—31—3
RKS II — RKS I " o—7
RKS I — Ajax 3—o
OLSB-Hamadi — Cycloop o—2
RKS II — Ajax 2—2
OLSB-Hamadi — RKS I 3—l
Cycloop — RKS II 7—o
Groep B. [14 t/m 17 jaar]
Ajax — HVC 2—l
OLSB-Hamadi — Cycloop 3—l
HVC — Cycloop o—o
Cycloop — Ajax I—2
HVC — OLSB-Ham'adi I—l
Ajax — OLSB-Hamadi 2—l

De eindstanden luiden:
KLASSE A
Cycloop 4 3 10 14— 3 7
OLSB-Hamadi 4 3 0 1 12— 3 6
RKS I '4211 13/— ,5 5
Ajax 4 0 13 3—ll 1
RKS II 4 0 13 2—22 1
KLASSE B
Ajax 3 3 0 0 6—3 6
OISB-Hamadi 3 111 5—4 3
HVC 3 0 2 1 2—3 2
Cyloop 3 0 12 2—5 1

Na afloop werden met een toepasse-
lijke speech aan de Cycloop-spelertjes
zakmesjes en aan die van. Ajax ball-
pontpennjen door de VHO-vöorzi^terde heer Korver uitgereikt- Als 2e prijs
voor elke speler van OLSB-Hamadi een
chocoladereep, om, zoals de heer Kor-
ver opmerkte, wat aan te sterken, zo-
dat ze de volgende keer de eerste prijs
zouden halen.

De VHO kan terugzien op een ge-
slaagd tournooi.



Eijskens- Aangenomen wordt dat het ka-
binet de vertrouwenskwestie zal stellen.
Hoewel er van verscheidene kanten veel
kritiek op de regeringspolitiek inzake
Kongo is geuit, verwachten waarnemers
toch dat de coalitie van katholieken en
liberalen niet zal uiteen vallen en dus
de oppositioneel socialisten zal over-
stemmen. Het schijnt de bedoeling te
eijn dat, als het kabinet Eijskens het
vertrouwen van de Kamer krijgt, pre-
mier Eijskens begin volgende maand
zijn regeringsploeg ingrijpend zal ver-
anderen-

zogenaamde Para-negers het teken zijn,
in opstand te komen, gesteund door de
oorlogsveteranen, die wapens uit het
politiebureau zouden halen en de ge-
bouwen van de Suralco in brand zou-
den steken- Volgens Semmoh had de
v\erdajchf.e W.A- Tsoi gesproken over
het omverwerpen van de regering met
geweld- Hij had ook vooral belangstel-
ling gehad voor het plaatsen van een
tijdbom in de auto van minister Schrie-
missier.

De advocaat-generaal eiste tegen ver
dachte RA. Fraenks een gevangenis-
straf van een jaar en zes maanden; te-
gen A.ï.' Semmoh twee jaar en zes
maanden; tegen G- Kapel drie jaar en
zes maanden; tegen W.A. Tsoi eveneens
drie jaar en zes maanden; tegen G.H.N.
Polanen zes jaar en tegen AH- Blom
eveneens zes jaar. Voorts werd tegen
de laatste twee verdachten verlies van
burgerrechten voor een periode van
vier jaar geëist, na het uitzitten van
hun straf-

Laatste Nieuws
De Amerikaanse U-2 piloot Francis

Garry Powers heeft erkend schuldig te
zijn aan spionage voor de Verenigde
Staten tegen de Sovjet-Unie- Hij ver-
klaarde het U-2 verkenningsvliegtuig,
waarmee hij neergeschoten was, onder
militaire orders boven Rusland te heb-
ben gebracht. Hij zei vroeger twee
vluchten te hebben gemaakt van Tur-
kije naar Noorwege.i langs de Russische
grenzen voordat hij op de laatste werd
neergeschoten-

I''rancis Powers leek in goede lichame-
lijke en geestelijke conditie te zijn-
Hij gaf een kalm en gedetailleerd ver-
slag over zijn vlucht boven Rusland aan
de openbare aanklager. Hij verklaarde
dat hij reeds drie uur boven Russisch
territoir was met een snelheid van 380
mijl per uur op een vooraf uitgestippel-
de route.
Hij vertelde dat hij in dienst was van
de Central Intelligence Agency, en dat
hij werd opgeleid voor vluchten op gro-
te hoogten. Hij had een salaris van 2500
dollar per maand- Powers zei dat hij
behoorde tot een speciale eenheid die in
Turkije was gestationeerd en dat de ba-
sis onderbeheer stond van hoge offi-
cieren. Hij zei dat de U-2 geen atoom-
bom kon vervoeren- Het proces wordt
vandaag voortgezet.

President Eisenhower gaf in Washing-
ton kritiek op het feit dat Powers zijn
eigen verdediger niet mocht kiezen en
geen Amerikaanse diplomatieke ambte-
naren mocht ontmoeten. Dit was vol-
gens de president een schending van de
internationale gebruiken. De president
zei dat de wereld niet zou ingaan op de
door Rusland voorgestelde gang van za-
ken, als zou de Verenigde Staten zelf in
Moskou terechtstaan. De Sovjet-Unie
kan zich niet losmaken van alle spion-
nen die gevat zijn in de Verenigde Sta-
ten en elders.

In New Vork is de ontwapeningscom-
missie van de Verenigde Naties weer
bijeengekomen- Tot ieders verrassing
verscheen ook een Sovjet-delegatie on-
der leiding van vice-minister Chroest-
netsjof van Buitenlandse Zaken. Maar
deze liet, na de gebruikelijke beschuldi-
gingen aan het adres van de westelijke
mogendheden weten, dat de cc.twape-
ningskwestie moet worden behandeld in
de algemene vergadering van de Vere-
nigde Naties die volgende maand bij-
eenkomt- Tevoren had de Ameirkaanse
afgevaardigde nieuwe Amerikaanse
voorstellen ingediend. Het eerste betrof
de stopzetting van de productie van
splijtbaar materiaal door Amerika en
Rusland.
Als alternatief stelde hij voor het over-
brengen van 30.000 kilo splijtbaar mate-
riaal van defensiedoeleinden naar
vreedzaam gebruik, op voorwaarde dat
de Sovjet-Unie hetzelfde doet-
Chroestnetsjof kwalificeerde de voor-
waarde als geen wezenlijke bijdrage tot
een concrete ontwikkeling. De bijeen-
komst werd gisteren voortgezet-

Vervolg van pag- 2

Rectificatie:
s.a.v- Hercules vertoont donderdag 18/8
de film "Take the hight ground" met Ri-
chard Widmark. Leden/donateurs f 1,50
PP- p
Sentifar: Wilde bridgedrive- Zaterdag
20/8 as Inschr- f 3,— p- paar. Opgave
deelname telefonisch STI 5- 2166
Rectificatie:

RKS. CLUBGEBOUW
"FLOWER SHOW"

Met enkele dans demonstraties
Aanvang 20-30 uur op zaterdag 20 aug-
Muziek verzorgd door de

"JIVE ROCKETS"
Bal na.
Entree leden f 1,50 niet leden f 2,50

Bij de Afdeling Bevolkingsvoorlich-
ting van de Dienst van Binnenlandse
Zaken te Hollandia kunnen geplaatst
worden enige

ADMINISTRATIEVE KRACHTEN
loon nader overeen te komen-

Sollicitaties te richten aan Hoofd Be-
volkingsvoorlichting, Dok IV, telf- Dok
II 264.

Bij de Afdel;ir(>- Malariabastlijdftigl
te Hollandia [Dok ll] kan per 1 sep-
tember 1960 geplaaist worden een

KLERK/ KLERK Ie KLASSE
Sollicitanten kunnen zich tijdens kan-
tooruren vervoegen bij het. Hoofd van
genoemde Afdeling-
JUIST ONTPAKT:

—Baby- en Kinderschoenen, ——Assortiment Blouses, Rokken,—
—8/4 Broeken en Slacks.—
VIJSMA Witte Olifant.

2164
Dankbetuiging:

Hiermede worden H-H- doktoren en
verplegend personeel hartelijk dank ge-
zegd voor de kundige Wulp en liefdevol-
le verpleging van M-U- ROTHE-

Hierbij danken wij Zr- v Deursen en
het verplegend personeel voor de kundi-
ge en liefdevolle behandeling bij de ge-
boorte van onze dochter en zusje-

ILONA, OCTAVI, ESMARALDA-
Tb Meulemans
Th- Meulemans-Senn van Basel
Roy,
Davy.
Hollandia, 17 augustus 1960.

2169

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de Su-
persensatiefilm: "KRONOS" in Rega-
scope. Met Jeff Marrow, Barbara Law-
rence- Geen A- of H bommen kan dit
ruimtevaart monster vernietigen, slechts
menselijk vernuft-
Vrijdag 19/8 de Sublieme film
"BIGGER THAN LIFE" in cinemascope
met Barbara Rush en James Mason- Een
film van top klasse-

ORTENT THEATER
vertoont heden 18/8 en morgen 19/8

"THE GAMMA PEOPLE"
met Paul Douglas en Eva Bartok.
Dit is een geheimzinnige film. Een stuk-
je Europa in voortdurende dreiging. Een
dwaze geleerde zet zijn zinnen op een
onheilspellend plan.
Hollandia-Binnen heden 18/8: "JOE
BUTTERFLY" met Audie Murphv.
Sentani heden 18/8: "FORT DOBBS"
met Clint Walker-

IN 't ZEEPAARDJE
Vrijdag 19 augustus filmvoorstelling:

"NO LEAVE NO LOVE"
met Van Johnson en Xavier Gugat,
aanvang 20.00 uur uitsluitend toegan-
kelijk voor leden, entree f 1,50 p.p.

no.- 2162

Vervolg van pag. 1

Australisch televisie-team
in Hollandia

Gistermiddag arriveerden op het vlieg
veld te Sentani, een Australisch televi-
sieteam, dat opnamen wil gaan maken
in Nederlands Nieuw Guinea.

Bij ons vertrek naar Nederland wen-
sen wij vrienden en kennissen een goed
verblijf in Nieuw Guinea toe.
J.P. Leenmans en echtgenote.

no. 2161

Alle waterafnemers woonachtig in het
Havengebied — Oranjelaan — Bergweg— Imby — Marineweg — Witte Olifant— WerkenDam — Havenweg — APO —Strandweg — Dok II worden hiermede
in kennis gesteld, dat op vrijdag 19 au-
gustus 1960 om 10 uur de watertoevoer
naar bovengenoemd gebied afgesloten
wordt i.v.m. werkzaamheden aan de
hoofdaanvoerleiding.
Na afloop der werkzaamheden zal zon-
der voorafgaande waarschuwing de toe-
voer heropend worden.

Te koop: ROWI vergrotings apparaat
compleet met toebehoren. Polimac I 4826

2163.
In -de WIGWAM heden: Soto-babat,
Sató en ijskoud Bier. 2165
Te koop aangeboden: T.W.N, scooter 200
Cd .met zelfstarter tegen een redelijke
prijs. B-O.S. barak Holl. Binnen. 2167
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