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BESPREKINGEN
Het staatshoofd van de Mijnstaat,

Kalonji, is reeds enkele dagen voor be-
sprekingen met premier Tsombe van
Katanga, "in Elizabethstad, van waaruit
hij Loemoemtoa's regering de oorlog
verklaarde.
Op een persconferentie beschuldigde
Kalonii er de Tunesische TJNO-troepen

van. de centrale regering te hebben Be-
holpen, hetgeen echter met klem dooi-
de vertegenwoordigers van de UNO in
Leopoldstad werd tegengesproken.
VERSPERRINGEN

Een Belgische stafofficier in Eliza-
bethstad deelde inmiddels mee dat
Kongolese troepen het plaatsje LoepOeta
op 30 kilomieter van de grens met Ka-
tanga aan de spoorlijn met Luluaburg

hebben bezet. Katangese troepen zijn
reeds begonnen aan het cnklaarmaken
van deze spoorlijn. Ook richten zij weg-
versperringen en barricades in het
grensgebied op-
INCIDENT

Dr. Ralph Bunche, de vertegenwoor-
diger van de Secretaris Generaal van
de Verenigde Naties, die nog in Leo-
poldstad vertoeft, heeft een krachtig
protest laten horen tegen de incidenten
in Stanleystad. welke waren gericht te-
gen vertegenwoordigen van de UNO.

Een . Kongolese menigte
viel op het vliegveld van Stanleystad
een Amerikaans transporttoestel aan, op
geruchten dat het toestel Belgische pa-
rachutisten vervoerde- Drie Amerikaan-
se bemanningsleden werden gewond en
slechts door ingrijpen van Ethiopische
UNO-troepen kon erger worden voor-

komen-
Bij een ander incident pleegde de Kon-
golese gendarmerie een overval op het
bureau van de UNO in Leopoldstad,
waarbij een Canadese functionaris zo-
danig werd gewond dat hij in een zie-
kenhuis moest worden opgenomen-

In New Vork bespak Hammarskjoeld
de incidenten met de adviesraad voor
Kongo, welke is samengesteld uit afge-
vaardigden van de landen die troepen
hebben beschikbaar gesteld.
VERGEEFS

Op de Afrikaanse conferentie in Leo-
poldstad heeft premier Loemoemba ver-
geefs geprobeerd de 13 vertegenwoor-
digde landen te bewegen hem voor zijn
acties tegen de afgescheiden gebieden
in Kongo militaire bijstand te verlenen.
Hem is door de delegaties te verstaan
gegeven dat de hulp, die hun landen
hem eventueel willen geven, alleen zal
worden verstrekt binnen het raam van
de Verenigde Naties.
EVACUATIE

Inmiddels gaan de Belgische troepen
voort de Kongo te verlaten hetgeen
plaats vindt door middel van lucht-
transport op grote schaal-
Vanavond dienen alle Belgische troepen
uit Kongo te zijn geëvacueerd en blij-

ven slechts Belgische technici achter
op de basis Kamina van de afgeschei-
den provincie Katanga.
Zaterdag werden 800 man in vliegtui-
gen, welke door de Verenigde Staten
ter beschikking waren gesteld, afge-
voerd. België stuurt een gedeelte van
zijn troepen naar het Belgische man-
daatgebied Ruanda-Urundi, dat aan de
Kongo grenst.

De Kongolese premier Loemoemba
eiste dat de UNO-troepen na de Belgi-
sche militaire macht, geleidelijkaan zul-
len worden teruggetrokken uit zijn
land.
WIJZIGING

De Secretaris Generaal van de Vere-
nigde Naties heeft bekend gemaakt dat
hij zijn plannen om een bezoek aan
Zuid Afrika te brengen voordat de as-
semblee der Verenigde Naties volgende
mar.nd bijeenkomt, heeft moeten wijzi-
gen, aangezien de situatie in de Kongo

zijn tegenwoordigheid op het hoofd-
kwartier in New Vork noodza-
kelijk maakt-

"Mijnstaat" verkiaart Loemoemba de oorlog
Mijnstaat, het afgescheiden gedeelte van de provincie Kasia heeft de oorlog

aan de centrale regering van Kongo verklaard.
Incidenten tegen UNO-vertegenwjoordigers, waarbij een Kongolese menigte de
bemanning van een Amerikaans transporttoestel molesteerde, hebben e/en
krachtig protest van dr. Ralph Bunche Hjfeelokt.
Loemoemba heeft vergeefs getracht de Afrikaanse landen te bewegen tot mili-
taire bijstand voor zijn acties tegen de afgescheiden gebieden.

Nadat troepen van de centrale Kon-
golese regering de hoofdstad van de
door Kolonji uitgeroepen onafhankelij-
ke Mijnstaat in die provincie Kasai,
Bakwanga, haldden bezet, heeft het
staatshoofd Kalonji de oorlog aan de
centrale regering in Leopoldstad ver-
klaard-
Het bericht van de bezetting van Bak-
wanga werd bevestigd door de radiozen-
der van de mijnbouwonderneming Uni-
on Miniem, .waarop de Belgische lucht-
vaartmaatschappij haar vluchten van
de basis Kamina naar Bakwanga on-
middellijk afgelastte-

Vlag trouwen, anders...
Op Cuba zijn gisteren 5000 huwelij-

ken gesloten. Kortgeleden had het mi-
nisterie van Justitie gedecreteerd, dat
alle vrije Huwelijken en soortgelijke
verbintenissen wettelijk moesten wor-
den bekrachtigd of verbroken,

Communistische
topconferentie?

Diplomaten in Washington hebben
aanwijzingen dat de Sovjet Unie aan
Communistisch China heeft voorgesteld
om een communistische topconferen-
tie te houden teneinde het ideologische
geschil tussen Peking en Moskou op te
lossen-
Volgens het Russische voorstel zou de
conferentie in november of december
in Moskou worden gehouden. In Wash-
ington is niet bekend wat China op
het Russische voorstel heeft geant-
woord. Het geschil gaat over het Chi-
nese standpunt dat er geen vrees hoeft
te bestaan voor een atoomoorlog bij da
pogingen om het communisme aan de
wereld op te leggen. Men meent dat
het Russische voorstel voor een top-
conferentie nader zal worden besproken
door Chroestsjof en Mao Tse-toeng tij-
dens een bezoek van de Russische pre-
mier aan Noord Korea in oktober.
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Kamer-commissie brengt voorlopig verslag alt (slot)
Bezwaren en suggesties tav voorgesteldebudgetrechtN.G.Raad

Vandaag publiceren wij tot slot van onze serie afleveringen djat gedeelte
van het voorlopig verslag van de Vaste Commissie voor Nijeuw Guinea uit de
Tweede Kamer, dat betrekking heeft op het budgetrecht van de Nieuw Gui-
nea Raad. Red NGK

BEGROTINGSBEHANDELING IN DE
NIEUW GUINEA RAAD

Vele leden verklaarden door de argu-
menten der memorie van toelichting
niet overtuigd te zijn aangaande de
wenselijkheid om, voor wat de behan-
deling van de begroting betreft, een zo
drastische wijziging te brengen in de
thans geldende bepalingen der Bewinds
regeling.

De thans geldende - zij het uiteraard
nog nimmer toegepaste - regering voor-
ziet in aanbieding door de Gouverneur
van een door hem [redelijkerwijs na
overleg met de regering] ontworpen be-
groting aan de Nieuw Guinea Raad en
voorlopige vaststelling dier [al of niet
geamendeerde] begroting door de Gou-
verneur na goedkeuring door de Nieuw
Guinea Raad- Deze voorlopige vaststel-
ling geldt dan als een definitieve, be-
houdens in drie, limitatief opgesomde
gevallen-
In die gevallen wordt vaststelling bij
de Wet vereist-

De thans voorgestelde regeling ver-
legt het accent voorshands meer naar
Nederland door te bepalen, dat tot een
nader te bepalen tijdstip de begro-
ting in alle gevallen bij de wet wordt
Vastgesteld, en de voorlopige vaststel-
ling door de Gouverneur na goedkeu-
ring van de ontwerp-begroting door de
Raad te elimineren- Legt men de beide
regelingen naast elkaar, dan blijkt dat
van de drie uitzonderingsgevallen, wel-
ke in de thans geldende regeling vast-
stelling bij de wet vereisen, alleen het
eerstgenoemde geval, t.w. een nadelig
saldo, blijkbaar zon voorlopig normaal
feit wordt geacht, dat men de nieuwe
regeling algemene vfaiststelling bij de
wet doet eisen.

De motivering van de inbreuk op de
eigen behartiging van de inwendige
aangelegenheden wordt er daarmee be-
paald onduidelijker op.
Dit lijkt psychologisch weinig elegant
tegenover een college, hetgeen men an-
derszins zo duidelijk wil voorzien van
sprekende bevoegdheden.
Deze leden vermochten niet in te zien,
waarom de thans voorgestelde regeling
beter zou kunnen beantwoorden aan
het door de regering omschreven doel:
dat het begrotingsdebat in de Raad
zich van meet af aan richt op het beleid
zoals het in het afgelopen begrotings-
jaar is gevoerd en voor de toekomst
wenselijk wordt geacht-
Het overleggen van een nota, houdende
algemene beschouwingen inzake de be-
groting van het komende jaar en een
algemeen overzicht van de financiën,
vergezeld van een ontwerp
van de begroting, kan niet als een
nieuw, het peil van het debat verho-
gend en de omvang er van beperkend
element worden gezien en stellig niet
als een element, hetwelk niet even
goed ingepast kan worden in de gelden-
de regeling.

Het is uiteraard begrijpelijk, dat aan
de Nieuw Gukiea Raad zowel om finan-
ciële als constitutionele redemen nog

geen onbeperkt politiek budget-recht
kan worden toegekend- Edhter dienen
de beperkingen er van te worden gehou
den binnen het kader van de noodza-
kelijkheid.
Uit de motivering van de regering
blijkt niet, waarom het noodzakelijk is
voor 1960 en volgende jaren meer be-
perkingen aan te leggen dan in 1950
bij de vaststelling van de thans gelden-
de bepalingen blijkbaar nodig werd ge-
acht ondanks het feit, dat men juist
toen nog zo sterk dacht in lijnen van
slechts geleidelijke politieke ontwikke-
ling van Nieuw Guinea.
Dat een budgetrecht in de eigenlijke
zin van het woord niet dadelijk kan»
worden toegekend, achten verschillende
andere leden aanvaardbaar, mits het
woord "dadelijk" inhoudt, dat een be-
perkt budgetrecht wel in de bedoeling
ligt in een nabijgelegen toekomst-
Hierbij zou gedacht kunnen worden aan
een deel der begroting, waar eigen in-
komsten tegenover staan.
Want het budgetrecht, zelfs in beper-
te vorm, is een der middelen om hét
verantwoordelijkheidsgevoel te vergro-
ten- Allerlei wensen lanceren, zonder
voor de vraag naar de middelen te wor
den gesteld, is weinig vruchtbaar en
kweekt geen verantwoordelijkheid aan-

Verscheidene leden wezen er op, dat
bepaald wordt dat de Gouverneur bij
het begin der zitting een nota moet in-
dienen, waarin algemene beschouwin-
gen inzake de budgetering voor het ko-
mende jaar staan-
Nu vermeldt de memorie van toelich-
tóng wel, dat het begrotingsdebat zich
in de Raad van meet af aan moet rich-
ten op het beleid zoals dat in het afge-
lopen begrotingsjaar is gevoerd, maar
dit staat niet in de ontwerp-wet-
Naar aanleiding hiervan merkten deze
leden op, dat het vpor hen nog de
vraag is, of het in Europa historisch ge-
groeide budgetrecht nu ook in deze
vorm aan de Nieuw Guinea Raad moet
worden toegekend.
Zij zouden veel liever het accent wil-
len leggen op een verslaggeving over
het gevoerde beleid, een resultaten-re-
kening, waaruit de Raad telkenjare kan
zien wat bereikt is en hoeveel dat heeft
gekost.
Uiteraard zal het toekomstige beleid
dan ook besproken woorden, maar het

Radioprogramma
Maandag 29 augustus 1960 - op 49,42 m
20-00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 2,0.15 uur Sportpraatje door Hor-
man Walhaih; 20.20 uur Opera-program
ma; 20.50 uur Wat de pers ervari zegt
21.00 uur Bands van Buurman Bei|g
[div- ens.] 21-20 uur Lys Assia, zang
21.36 uur Het eerste Go-congres in Ne-
derland [een reportage door Lod
Prins] 21-46 uur Muzikale barometer:
Orkest van Les Brown; 22.10 uur Hon-
gaars Staatsorkest olv. I- Albert en
Gabor Baros: 22-27 uur "Oldtimers"
door Luis Marq/ues en zijn orkest ';
23.00 uur Sluiting.

zwaartepunt zal dan liggen op het ge-
voerde beleid. Welke is de mening van
de regering over deze gedachtengang?

[Slot.]

DE OLYMPISCHE SPELEN
Rome ANP - Donderdagmiddag zijn

in aanwezigheid van tienduizenden in
het prachtige Olympische de
Olympische Spelen in Rome geopend.
Terwijl de muziek inzette, kwam als
eerste de Griekse equipje binnen als
hommage aan Griepenland, de baker-
mat van de Olympische Spelen.

Daarna kwamen de andere equipes
in Italiaanse alfabethische volgorde nl-
Afghanistan als tweede en als derde
groepje de Nederlandse Antillen met
gewichtheffer Eduardo Beto Adriana
als vlaggendrager voorop- Zij brachten
tot veler verbazing de traditionele
Olympische groet- de rechterarm gehe-
ven, zoals het vroegere fascistische sa-
luut - naarde presidentiële loge-

Nederland was vertegenwoordigd
door 82atleten en 3 officials achter het
bord "Paesi Bassi" [Italiaans voor "Ne-
derland.]

De enige vertegenwoordiger van Su-
riname, de hardloper Wim Esajas, van-
zelfsprekend dus ook de vlaggendrager
zal zich tussen de grote groepen onge-
twijfeld eenzaam gevoeld hebben- Maar
Esajas stond even later als Olympische
deelnemer aangetreden en die eer ver-
goedde veel.

Als een der laatste delegaties kwam
de machtige Russische ploeg, even
groot als de Amerikaanse, de sintel-
baan op.

Na een korte begroetingsrede van de
voorzitter van het organisatie-:
brak het moment aan, waarop de presi-
dent van het Internationaal Olympisch
Comité, Brundage, het Italiaanse staats
hoofd verzocht de Spelen te openen-
In een ademloze stilte sprak president
Gronchi de klassieke openingsformule
uit. De Olympische vlag werd gehesen.
Postduiven werden losgelaten en artil-
leriesalvo's weerklonken- Honderden
kerkklokken beierden: de fakkeldrager
was in zicht- Hij liep de laatste ronde
en beklom de 100 meter lange houten
trap. De toorts ging omhoog en even
later was het Olympische vuur ontsto-
ken. De drager van de Italiaanse drie-
kleur, oud-kampioen Consolini, die een
tiental jaren geleden zulke triomfen
heeft gevierd, sprak de klassieke eeds-
formule uit- Met het Italiaanse volks-
lied was de plechtigheid besloten-

De uitslagen van de verschillende
Olympische wedstrijden - voor zover
zij in ons bezit kwamen - luiden als
volgt.
WIELRENNEN

100 kim. tijdrit
1 Italië, 2 Duitslanjd, 3 Rusland [4] Ne-
derland.

1 km. tijdrit
1 Gaiardoni - Italië - 2 Gieseler - Bid
3 Farkaskin - Rusl- - [4] v.d. Touw
- Ned. -

2000 m tandem
1 Italië, 2 Duitsland, 3 Rusland, Neder
land door val uitgeschakeld-
ZWEMMEN
100 m criawl [d] Voor de finale plaat-
sten zich o.m.
Gastelaars - Ned- - Terpstra - Ned -
Fraser - Austr. - Konrads - Austr.
Von Satttza' - USA -
100 m crawl [h]

Vervolg op pag. 3



1 Devïtt - Austr- - 2 Larson - USA -
3 Dos Santos - Br.- Uitgeschakeld in
de series: Kroon en Bouwman - Ned. -
200 m schoolslag [d]
1 Lonsborough - Eng. - 2 Urselmann- Dld- - 3 Göbel - Dld- - [4] Den Haan- Ned - [5] Kok - Ned. -
200 m schmolsfyig [h] Voor de finale
o.m. geplaatst:
Mensonides - Ned - Mulligan - USA -
Gathercole - Austr. - Mazuda - Japan -
Schoonspringen [d]
1 Kramer - Dld. -
WATERPOLO UITSLAGEN:
Nederland — YoegoslaviS I—21—2
Nederland — Australië 5—3
Rusland — Duitsland 5—4
Duitsland — Brazilië 6—3
Frankrijk — België 3—2
Brazilë — Argentinië 2—2
Italië — Roemenië 4—4
Roem'.enië — Ver. Arb- Republiek s—o5—0
Japan — Ver. Arb. Republiek 3—3
Zuid Afrika — Australië 3—2
Rusland — Argentinië 7—4
Yoegoslavië — Zuid Afrika 7—l
USA — Frankrijk 10—4
Hongarije — Belgif} 9—4
Roemenië — Japan 4—l
Italië ■— Ver- Arb. Republiek 9—4
HOCKEY-UITSLAGEN:
Pakistan — Australië 3—o
Japan — Polen o—20—2
Engeland — Spanje o—o'0—0'
India — Denemarken ■ 10—0
Nedeuland — Nieuw Zeeland I—l1—1
België — Zwitserland 4—2
VOETBAL-UITSLAGEN:
Brazilië — Engeland 4—3
Bulgarije — Turkije 3—o
Italië — China 3—l
Denemarken — Argentinië 3—2
Hongarije — India 2—l

Papoea en Nationalisme
Stoelt het Nationalisme van de Papoeaopeengoedegrondslag?

In het weekblad "Pengantara" van 20 augustifp jli- komt een besclJp^iwin^
voor van de hand van de heer N- Jouwe over het nationalisme in Nieuw Gui-
nea. Gezien het gezag d&t de heer Jouwe reeds lang bij de bevolking! van
Nieuw Guinea heeft, aichten wfij hert van belang om zijn gedachten ook aan
onzfe lezers bekend te maken. We drukken het artikel in zijn geheel af-

Red. NGK

Deze maand [10-8-'6o] is er door eni-
ge vooraanstaande leden van ons volk
in Hollandia een politieke partij opge-
richt-

De "Partei Nationaal" of PARNA-
Nemen we hiermede werkelijk onaf-
hankelijk deel aan de politieke competi
tic in de wereld?
Met opzet zeg ik politieke competitie^
omdat na de tweede wereldoorlog elk
volk, in het bijzonder in dat deel van
de wereld dat bewoond wordt door de
zwarte volkeren, die werden geleid
door een westers land, verzet ontstond
tegen die vreemde landen, omdat men
zelf het eigen land wil regeren. De
mens leeft nu eenmaal het liefst in zijn
eigen wereldje. En zo wil men ook zelf
zijn eigen plaats innemen temidden van
de volkeren van deze wereld, liever
dan door bemiddeling van anderen-
Deze competitie duurt nog steeds voort
en niemand weet tot wanneer deze zal
voortduren. Het einde is niet te voor-
spellen.
Met verbijstering hebben wij 't recente
gebeuren in de Kongoi- gevolgd. Een
hoge graad van nationalisme- De Kon-
golezen hadden er genoeg van in hun
larid mensen van de tweede rang te
zijn. Men wilde niet beschouwd wor-
den als gast in eigen huis. Dje Belgen
die zo lange tijd het gezag hadden uit-
geoefend ,moesten eruit- En indien dit
niet goedschiks zou gaan dan maar met
harde hand- En het is wel duidelijk, dat
dit laatste nu het geval is. Een op»
trjeden dat wij moeten betreuren- Be-
treuren, omdat de vrijheid, die nu is
verkregen, geen nieuwe perspectieven
heeft geopend en geen welvaart brengt— daarentegen afbraak en ellende.
Nu in een dergelijke wereldsituatie ons
)£_*iig|en Papoea-"qaiflorit.r.Jv. /.kt
dienen wij waakzaam te zijn. Wij
nen onze nationale aspiraties te ver-
wezenlijken in het bewustzijn dat dit
proces zich voltrekt tussen twee polen-
De ene pool is het nationalisme waar-
van wij wensen dat het geboren wordt
in de harten van onze mensen, waar-
door de geestkracht en het zelfbewust-
zijn van ons volk levend wordt-
De andere pool is de basis waarop onze
zelfstandigheid moet rusten, de staf
waarop ons volk kan steunen: dat is
onze economie. De vrijheid en de zelf-
standigheid, die rust op de as tussen
deze beide gezonde polen, kan geen in-
eenstorting ten gevolge hebben- Zie
slechts naar Pakistan en Malaya. Een
vlammend nationalisme alleen is niet
voldoende om onze zelstandigheid te
eisen. Maar ook een zelfstandigheid die
wordt veroverd op grond van eccfno-
mische kracht, is niet ideaal als wij
geen gezond en levjend nationaal be-
wustzijn bezitten. Van de ontwikkeling
van beide genoemde polen en de in-
vloed die zij op elkaar uitoefenen
hangt de toekomst van Nieuw Guinea
af en deze ontwikkeling ligt in handen
van twee volken, de Nederlanders en

de Papoea's. Onze beide volken zijn op
geMjke wijze verantwoordelijk en van
ons beiden lu.ngt het af of de toekomst
van het westelijk deel van Nieuw Gui-
nea zich in gunstige of ongunstige zin
zal ontplooien-
Het is wel leen domme Nederlander,
die zegt: "Alweer nationalisme, ik ga
liever vroeg weg dan dat het te laat
wordt". En het is een domme Papoea
die zegt dat zijn nationaal gevoel en
de ontwikkeling daarvan, veel belang-
rijker is om het bereiken van de on-
afhankelijkheid te versnellen, dan de
ontwikkeling van de economie, die toch
maar gemonopoliseerd bli/jft dbor de
Nederlanders en de Chinezen.
De wereldomstandigheden dwingen ons
Nederlanders en Papoea's om goed na
te denken. Met de kortzichtige beslis-
sing er maar van door te gaan, vol-
brengen wij geen taak of roeping op
de juiste wijze. Bovendien zou uit deze
vlucht kunnen blijken dat de arbeid-in

lands Nieuw Guinea uit on-
waarachtige motieven wordt verricht-
Wij moeten beseffen dat anderen ons
nooit kunnen verbeteren: dat kunnen
we alleen zelf. Daarom zal van beide
zijden een openhartige politiek ge-
voerd moeten worden- Mem zal de
Papoea goed moeten kenden en be-
grijpen. Men zal moeten erkennen dat
de middenweg die de zelfstandigwor-
ding van dit land bepaalt, ligt Vissen
de menselijke volwassenheid vaffi de
Papoea en hun technische kinderlijk-
heid-
Het is wel duidelijk dat de vorming van
een Papoea-elite het voornaamste punt
van het programma moet zijn. Opdat,
indien de tijd van zelfstandigwording
voor de Papoea is aangebroken, hij niet
cnt'sfeld raakt dóór het gebrek aan des-
kundigen, zoals dit nu gebeurt in het
land van Kasavoeboe en Loemoemba.

Korte berichten
Regeringskringen in Parijs hebben be

vesto'igd! dat vo'arbeirei,dingen wordten,
gejroffen voor een derde atoomproef
in de Sahara. Het zal een ondergrond-
se explosie zijn waarbij geen radio-
actieve neerslag vrijkomt. De eerste
berichten over de proef verschenen in
een Algerijns blad, dat als tijdstip de
maand oktober noemde, maar waar-
schijnlijk zal ze later worden gehouden

i

In Ceylon heeft het Huis van Af-
gevaardigden het regeringsbesluit goed-
gekeurd, waarbij de pers wordt gena-
tionaliseerd.
Tegen stemden alleen Afgevaardigden
van de Verenigde Nationale Partij van
oud-premier Serenaiake. Er verschij-
nen op Ceylon acht dagbladen.

WIST U,

dat ... de langste tunnel in Europa
niet een van de grote Zwitserse of Ita-
liaanse spoorwegtunnels is, ntaar de
tunnel van de Londense onde-jrondse
spoorweg namelijk die van het traject
Morden-East Finchley, welke een leng-
te heeft van ruim 27 kilometer?
dat .". . de piano werd uitgevonden
in het jaar 1711 en wel door een ze-
kere Christofori?
dat . . ■ . men in de middeleeuwen al-
leen schildknaap kon worden als zij
vrij geborpn waren en de leeftijd van
14 jaar hadden bereikt? Ridder konden
zij pas worden, wanneer de leeftijd
van 21 jaar was bereikt-
dat ■.. " de sabel van oosterse oor-
sprong is 'en pas in de 14de eeuw in
het westen in gebruik kwam? Voordien
gebruikte men hier het zwaard, dat aan
twee kanten scherp was-
dat .... B^bylon omringd was door
muren, die 50 meter hoog waren en
waarin zich 100 poorten bevonden?

EX CAFÉ—RESTAURANT van Dappe-
ren Marine weg.
HEDENAVOND heropent 0.1-v. PO-J.
van der Broeke.
KOELE dranken en CHINESE gerechten

SLUITINGSUUR 22-00 UUR-

Te koop aangeboden: Bed, kleine radio,
tuinstoelen, klapstoel, mat, bloemen ta-
feltje. Adres Damesmess Tasangka;
thuis van 17- tot 18.30 uur. 2231

Vervolg van pag.2
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SINDS 1950 Was u een iroinve e"

tevreden klant van,

Vrienden en kennissen een goed ver-
blijf toegewenst door:

Gebroeders SEVERIJN-
-2233

JAGERSGENOOTSCHAP

Schietwedstrijden klein kaliber voor
volwassenen. Luchtbuksen voor jongens
op 31/8 — 1/9 aanvang 15.30 uur.
Inschrijvingen op de baan op 31/8
Inschrijfgeld f 2,50-
Vele en mooie prijzen.
Extra: Bierschieten.

«CENTRAAL ZIEKENHUIS"
Wegens dienstreis vervallen de volgen- 1
«_e spreekuren:
H- Neep, Internist op 30 augustus a.s.
HC.P.M. Schlubert, oogarts' op 31 au- .
ffustus a-s-
J.G. Wester Chirurg vau _9/8 tot en met
10/9.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 29/8 voor slechts één dag
"ANAK PONTIANAK"

met George Hasimah Yon en R. Sam-
suddin. Een heel goede Mak .se film. die
ook U zal boeien.
Haven morgen 30/8 en overmorgen 31/8:

"THE 7Ö_ VOYAGE OF SINBAD"
Ned. tekst- met Kerwin Matthews en
Kathryn Grant. Een film uit het ver-
haal van 1001 nacht. Een Oosters avon-
tuur op film gebracht rtïët een nieuw
procédé DYNAMATION. Voor het eerst
in Nieuw Guinea.
Sentani Dinsdag 30/8: "LOVING YOU"
met Elvis Presley ""REX THEATER"
vertoont heden maandag 29/8 de pittige
Maleise film "KASIH IBOE" met zeer
goede Maleise acteurs en actrices.
BINNENKORT in REX de film
"TARZAN VECHT VOOR ZIJN LE-
VEN" een geheel nieuwe Tarzan sensa-
tie. Gordon Schott als nieuwe Tarzan.
KIJK UIT NAAR DE SPEELDATA

HIERVAN
VERWACHT in REX de film die de acht
"Oscars" heeft behaald:
"GIGI" in Metrocolor én Cinemascope

met Leslie Caron, Malurice Chevalier,
Louis Jourdan- Deze film wordt in REX
VERWACHT:
REX Hollandia Binnen vertoont heden
de film "MARDI GRASS" met PAT
BOONE-

ELECTRO - VOICE
BELANGRIJKE MEDEDELING

Vanfif heden ontvangt U bij ELECTRO-VOICE biij aankoop van:
een RADIO nettoestel een huiskamer antenne cadeau [ontvangst der antennes
per Karachii]
een TRANSISTOR RADIO een set batterijen in, en een set batterijen bij het j
toestel cad(eau.
een BANDRECORDER een band gelijk aan die der standaard verpakking ca- I
deau
een PLATENSPELER of WISSELAAR zonder ingebouwde versterker een PF
grammofoonplaat cadeau-
een PLATENSPELER of WISSELAAR ny_t ingebouwde versterker een element
[Piek Up naald] cadeau.

Op bovengenoemde apparaten geven wij een HALF JAAR garantie op fa-
brieksfouten en na afloop van de garantie termijn een JAAR service tegen kost
prijs.

Bij aankoop van een WASMACHINE wordt deze gratis thuis bezorgd en even
tueel gratis op het lichtnet aangepast. Deze machine garanderen wij een
JAAR op alle fabrieksföuten en na afloop van deze garantietermijn nog een
JAAR KWARTAAL service kosteloos-
Bij aankoop van een KOELKAST wordt deze gratis thuisbezorgd en aangepast
op het lichnet- Op alle koelkasten geven wij 5 JAAR garantie op de Unit o. een
JAAR op de body.

Verder uit voorraad leverbaar een grote voorraad: Hanglampen, Schcmerkm-
pen, Strijkbouten. Electrische Klokken.Fans, [tafelmodel], Plafon fans, Naaima-
chines, Droogkast elementen 8 en 15 Watt, Waterdichte Flashlights, Radiobal
terijen 45 en 90 Volt, T-L. -Verlichting, Kookplaten, Infraphillampen, Electri-
sche Waterketels, Electrische Wonderpannen, Centrifuges etc.etc-

Alle bij ons gelaochte apparaten garanderen wij op fabrieksföuten.

KOOPT BIJ ELECTRO-VOICE.

Beleefd aanbevelend: Eleetro-Voice Telf- Hla- 225-

DAVITAMON 10
bevat de 10 belangrijke vitaminen alle tien

DAVITAMON A-D TREVIDAL
(vitamine A en D) (maagtabletten)
druppels voor peuters Trevidal beschermt de maagwand
parels voor kleuters _ , ___.__._—,______-mALMEDINc
DAVITAMON C tabletten en Mnen

(**arnine Q AZARON CRÈME
Ook verkrijgbaar in citroensmaak bJj ,- nïec{enbe(en en .s(eken

* I en lichte verbrandingen
DAVITAMON D KALK I "tabletten 1 ENDOCIL HORMOON-
(KaIk + vitamine D) CRÈME
voor beenderstelsel en gebit „vertrouw de schoonheid van uw

" huid toe aan de wetenschap"
ORGATON.CUM ?NSECTO-SPRAY «_
(tonicum met leverextract en VJilüv
vitaminen) . ... IMvrm 1,

_ . i
, _ i insectenbestrij- mrvrMter versterking van het geste! HwMM... . , ~ ... i dingsmiddel lïl M_.;r_Tl

bij zwakte en uitputtmgsioestanden *______"____*■»

ZIGO. Dinsdag 30 augustus
KINDERWEDSTRIJDEN in de speel-

tuin. Aanvang 16.30 u. Na afloop opvoe-
ring HANS & GRIETJE.
VRIJ TOEGANG. UITSLUITEND voor
LEDEN- Kaarten verkrijgbaar bij het
bestuur-
Woensdag 31 augustus 2e opvoering
HANS & GRIETJE. Toegankelijk voor
iedereen. Entree kinderen niet leden
s I,—; volwassenen f 1,50- Aanvang
18.30 uur. 2234

TE KOOP Wegens vertrek:

I V.W. Kombi Type 1959 met twee re-
serve banden. Beschikbaar plus minus
medio November 1960, alsdan plus mi-
nus 20000 km gereden- Prijs f 6-750 —
J. v.d. Berg, Hotel "BERG en DAL,"
tel. Hla 57.

2230

Te koop: Bitri-Scooter, 200 cc, 21000 km
gelopen. Prijs f 700l,— De Kraker, Dok 9
6304 tel Dok II 288. 2232

Te koop: Slaapkamer ameublement,
dressoir, eethoek, rotan zitje, vloer-
kleed 2 x 3 en naaimachine- Te bevra-
gen Nieuw Christelijk Militair Tehuis-
Hollandia-Haven 2235
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