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INCIDENTEN

In Stanleystad werden 20 soldaten en
burgers van de Verenigde Naties door
Kongolese soldaten en politiemannen
aangevallen.
Elf van hen werden gevangengenomen
doch later weer vrijgelaten.

Een Amerikaans vliegtuig kwam in
Leopoldstad aan met 8 gewonde Ame-
rikanen en 2 gewonde Canadezen.
Het Zweedse consulaat deelde mee, dat
in Stanleystad twee Zweden werden ge-
slagen doch niet ernstig werden ge-
kwetst. In deze stad werden eveneens
Canadezen op het hoofdkwartier van de
UNO gemolesteerd.

Premier Diefenbaker van Canada zei,
naar aanleiding van het tweede geval
binnen 14 dagen waarbij Canadezen
werden aangevallen, dat de Kongolese
regering ten koste van alles de inciden-
ten moest zien te voorkomen, wilde zij
het de UNO mogelijk maken het hulp-
programma uit te voeren.
De Kongolese minister van Binnenland-
se Zaken heeft over de incidenten zijn
verontschuldigingen aangeboden en ge-
zegd machteloos te zijn om deze te
voorkomen-
Een Zweedse specialist werd door an-
dere Zweden gered nadat hij doorKon-
golese soldaten tijdens een inspectie-

toch langs apotheken naar de plaats
Bakongo was ontvoerd.
Een correspondent die Luluaburg be-
zocht meldde, dat deze stad door de
stammenoorlogen, die hier woeden, ge-
heel is vernield.
Er zouden reeds duizend mensen zijn
gedood.

UNO - Troepen vormen boller lossen
mmm en de rest van Kongo

In het grensgebied tussen Kasai en de afgescheiden provincie Katanga
wordt door de UNO een neutraal gebied gevormd-

De algehele toestand in de Kongo blijft een somber beeld bieden van in-
cidenten en dreigende burgeroorlog.

Troepen van da Verenigde Naties
gaan naar het grensgebied tussen de
provincies Kasai en Katanga, in de
hoop een burgeroorlog te kunnen voor-
komen door het vormen van een buffer
tussen de troepen van. Loemoemba, die
het plaatsje Loekoeta op 30 km van de
grens hebben bezet, en de verdedigers
van Katanga.

Het vertrek van de troepen der Vere-
nigde Naties is in Elizabethstad bekend
geworden, nadat de Belgische bevel-
hebber in Kongo, generaal Gij sen, aan
de Verenigde Naties had gevraagd tus-
sen de twee provincies een neutraal ge-
bied te scheppen.

De Katangese premier Tsjombe ver-
klaarde eerder op de dag, dat zijn leger
alle spoorwegverbindingen met Kasai
had vernield en de wegen welke Katan-
ga binnenvoeren had ondermijnd-
Premier Tsjombe zei ook dat zijn rege-
ring de president van "Mijnstaat", Ka-
lonji, met mensen en wapens zou steu-
nen om Loemoemba uit Kasai te ver-
drijven

HERZIENING BELGISCH KABINET
De Belgische minister-president is ge-

reed met de herzienning van zijn kabi(-
net- Men verwachtte gisteren de be-
kendmaking van de zetelverdeling-
Hel r.ie-.r.ve kabinet zi.l een geheel
nieuw economisch programma opstellen
waarmede de financiële verliezen in
Kongo moeten worden goedgemaakt.
Men verwacht in Brussel dat 6 van de
20 ministers zullen worden vervangen,
terwijl men bovendien de benoeming
van 5 staatssecretarissen verwacht-
Men acht het vrijwel zeker dat minis-
ter De Schrijver-niet voor het ministe-
rie voor Afrikaanse Zaken zal aanblij-
ven-
Het nieuwe regeringsprogramma zal
zijn gericht, op grote spaarzaamheid en
op verhoging van de uitvoer. Premier
Eijskens heeft in de afgelopen wekem
reeds gewezen op de noodzaak van be-
lastingverhoging.

Rassenrelletjes in Florida
Bij hernieuwde gevechten tussen

blanken en negers in de Amerikaanse
stad Jacksonville in Florida zijn 15 men
sen gewond geraakt.
Het totaal aantal gewonden als gevolg
van de rassenrelletjes die zaterdag be-
gonnen is nu opgelopen tot ongeveer
65. Oorzaak van de moeilijkheden in
Jacksonville is een actie van de neger-
bevolking om de rassenscheiding in de
restaurants te doorbreken.
De politie heeft versterkingen gekregen
en heeft een verbod op samenscholingen
uitgevaardigd om verdere moeilijkhe-
den te voorkomen.
Er zijn al ruim 100 arrestaties ver-
richt-

Medische hulp aan Japan
Vier kunstmatige longen en twaalf

zuurstofapparaten zijn uit de Verenig-
de Staten in een driedaagse vlucht naar
het noodelijke Japanse eiland Hokkaido

gevlogen, waar een kinderverlammings
epidemie is uitgebroken.
De apparatuur is vergezeld van een
sympathiebetuiging van president Ei-
senhower-
Een legervliegtuig vertrok 3 dagen gele-
den de stad Boston met aan boord de
genoemde apparatuur.

Wereldbevolking stijgt
met 48 miljoen per jaar

Volgens het zojuist gepubliceerde de-
mografische jaarboek van de Verenig-
de Naties telt de wereldbevolking op
het ogenblik 2900 miljoen zielen.
Elk jaar komen er 48 miljoen mensen
bij. Het vruchtbaarste werelddeel is
Afrika met een geboortecijfer van 45
per 1000. In Europa is dit 19 per 1000.
Japan dat voor de oorlog een van de
hoogste geboortecijfers had, heeft nu
een van de laagste, namelijk 18 per 1000
Het laagste geboortecijfer in Europa
heeft Zweden, nl- met 14,2:- In dit laat-
ste land worden de mensen evenwel ge-
middeld het oudst, een omstandigheid
die het deelt met Noorwegen en Neder-
land.
In deze landen worden de vrouwen ge-
middeld 74 jaar en Id'e mannen 71-
Onderaan de lijst staat India met een
gemiddeld bereikbare leeftijd van 32
jaar- Het sterftecijfer is het grootst in
Guinea met 40 per 1000.
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Twaalf Papoea-studenten naar Port Moresbyvooropleidinglotars!enradiotechnicus
In de toeKomst ook Nederlandse docenten te Port moresby

Twaalf jortge Papoea-abituriënten met een Primaire Middelbare Schooloplei-
ding zullen 8 september a.s. via Lae «aar Port Moresby vertrekken voor
verdere studie- Zes hunner zullen de "Medical School" volgen, de andere zes
zullen in opleiding gaan op de "Technfcal Training College" van het Posts
and Telegraphs Departement in Port Moresby.

Beide opleidingen beginnen pas in januari/februari 1961; het vroegtijdig
gaan is echter in hoofdzaak bedoeld om het Engels van de jongelui in de prak-
tijk op te voeren en hen vertrouwd te maken met hun nieuwe omgeving.

De zes eerstgenoemde jongelui zullen,
tegelijk' met Papoea-studenten uit Aus-
tralisch Nieuw Guinea, worden onderge-
bracht in een der internaten van het
ziekenhuiscomplex in Port Moresby.
Zij zullen een [gelijk] zakgeld ontvan-
gen, terwijl ook de kosten van voeding
en kleding der zes jongens voor reke-
ning van het gouvernement van Neder-
lands Nieuw Guinea komen. De Austra-
lische Overheid bekostigt de gehele op-
leiding.

De opleiding aan de Medioal School
duurt zeven jaar en heeft. het stan-
daard-programma van een Australische
universiteit .In het eerste jaar, ,het z-g-
-preliminary year, worden Engels, che-
mie, biologie en natuurkunde gedoceerd,
terwijl het laatste jaar [door de Engel-
sen aangeduid mett "ïnt^rnship"] zal
worden aangewend als praktijkjaar-
De studenten zullen dan met doktoren
in ziekenhuizen meelopen en vervolgens
als zelfstandig Nieuw Guinea-arts kun-
nen praktiseren-

Het is de bedoeling ieder jaar 10 tot
15 PMS-abituriënten naar de Medical
School te zenden, waarbij cc.a- uiter-
aard afhankelijk is van de opname-
capaciteiten te Port Moresby. In dit ver-
band werd medegedeeld dat in die stad
een nieuw internaat zal worden ge-
bouwd, met daarnaast een "volwaar-
dige" Medical School volgens het model
van dat te Adelaide, in Australië.

leder jaar zullen deze jongelui, even-
als de zes andere studenten, met Ke»st-
vakantie naar Nederlands Nieuw Gui-
nea terug mogen keren, niet alleen om
niet het contact met hun landgenoten
hier te verliezen, doch tevens om nau-
were contacten te kunnen leggen met
respectievelijk de dienst van Gezond-
heidszorg en de PTT.
UITBLINKERS

Dp zes "technische" studenten zijn
allen uitblinkers in exacte vakken.
Hoewel de opleiding aan de Technical
Training College in Port Moresby na
twee jaar gesplitst wordt in een afde-
ling radio-techniek en een afdeling te-
lefonie, zal toch getracht worden het in
die richting te sturen dat zoveel moge-
lijk de studie in de radio-techniek wordt
voltooid. Nederlands Nieuw Guinea
heeft namelijk een groot tekort aan de-
ze technici.

Het verschil met de medische studen-
ten ligt hierin, dat de zes Papoea's voor
de technische opleiding een salaris ge-
nieten - uiteraard hetzelfde als hun
"Australische" collega's - waarvan zij
hun huisvesting, voeding, kleding e-d.
moeten betalen.

De regels voor de school worden door
de leerlingen zelf vastgesteld, waarvoor
zij een eigen schoolcommissie benoe-
men. Men laat de jongelui zoveel mo-
gelijk zelfstandig optreden.

Het is de bedoeling in de komendejaren aan zowel- de Medical School als

de Technical Training College Neder-
landse docenten te verbinden, die Ne-
derlands onderwijzen.

De zes technische studenten zijn: R.
Ginuni, H- Herietrenggi, A- Herietreng-
gi, A. Rumkorem, C- Wanma en L- Ura-
pes- De namen van de zes jongelui
voor de Medical School luiden: J. Dai-
moi, D- Danomira, A. Dedda, Th. Fiay,
P. Pengkatana en A. Saweri.

"VERWEN een PAPOEA"
De heer W.L.K. van Oosten, wonende

te Zeist in Nederland, schreef ons dezer
dagen over de door hem georganiseer-
de actie: VERWEN EEN PAPOEA.

Aan zijn brief ontlenen we het vol-
gende:

In Nederland is plotseling een actie
ontstaan, meest onder jonge Nederlan-
ders, vanaf 10 jaar en ook onder oude-
ren tot 62 jaar, om te gaan corresponde-
ren met Papoea's, waarbij echter de
voorwaarde wordt gesteld, dat iedere
deelnemer/ster in Nederland zijn vriend
[in] zo nu en dan moet verwennen met
een leuk pakketje- De deelname is gra-
tis-

Er zijn reeds 21 vriendschapsbanden
gelegd, maar ongeveer 250 personen
wachten met smart op een adres van
een jongen, meisje, verpleegster, politie,
goeroe, ambtenaar enz- enz-

De radio en de pers in Nederland heb-
ben welwillend meegewerkt deze aktie
bekendheid tic geven en een beroep op
deze instanties zou hernieuwde bekend-
makingen betekenen-

Veel instanties en adressen in Nieuw
Guinea werder! aangeschreven en ik
mag aannemen, dat ik binnenkort weer
nieuwe adressen van Papoea's zal ont-
vangen.

"ledere Nederlands sprekende Papoe-
a[se] heeft recht op een vriend of vrien-
din [naar keuze] in Nederland"- Men
kan zich schriftelijk opgeven aan het
contactadres: VERWEN EEN PAPOEA
Jan Willem Erisolaan 8, Zeist [Holland]
onder vermelding van naam, adres, leef-
tijd, geslacht, gehuwd of ongehuwd,
godsdienst en eventueel een wens.

Zou U hieraan bekendheid willen ge-
ven in Uw blad? De Directie van Nieuw
Guinea van het Departement van Bin-
nenlandse Zaken in Den Haag heeft
haar goedkeuring aan deze aktie ge-
geven.

Ter zijner tijd hoop ik de reacties
op Uw bekendmaking te ontvangen en
zal ik Ü blijvend op de hoogte stellen
van de gang-van zaken.

Tot zover de brief van de heer Van
Oosten. We zouden onze autochtone le-
zers en lezeressen van ganser harte wil-
len aanraden, om van deze gelegenheid,
om nader met Nederland in contact te
komen, gebruik te maken- Zij zouden
misschien de slagzin kunnen voeren:
"Verwen een Nederlander."

Nieuws uit SORONG
Sorong ontving smaldeel vijf

#Van onze correspondent—
Zaterdagmorgen 20 dezer verschenen
reeds in de vroegte de drie schepen
van het smaldeel V, aangevoerd door
de "Karel Doorman", voor de kust van
Sorong- Om 900 uur lag het vliegtuig-
moederschip aan de kade, terwijl de
twee ondeKzeebootjagers een ligplaats
op de reede gekozen hadden. Hierbij
voegden zich nog de in de Nieuw-
Guinese wateren patrouillerende en
thans als "host—ships" fungerende fre-
gatten "Piet Hein en "Kortenaer".
De Zaterdagmorgen was gewijd aan de
gebruikelijke protocolaire bezoeken van
en aan de hoogste militaire en burger-
lijke autoriteiten- Door een ontvangst-
comité, veelzijdig samengesteld, was
een uitvoerig recreatie-programma op-
gesteld, dat niet minder dan meer of
minder officiële ontvangsten omvatte,
verder zwemmen, voetbal, tennissen,
hockey enz- De gehele Zondag en Maan-
dag waren hiermede gevuld- Op beide
dagen bestond tevens gelegenheid tot
bezichtiging van de "Karel Doorman",
waarvan door zeer velen gebruik werd
gemaakt- Maandagavond had een ont-
vangst aan boord van Hr. Ms- Karel
Doorman plaats, waar Commandeur
Ferwerda als gastheer optrad en waar
wij alle schakeringen der samenleving
vertegenwoordigd vonden-

Dinsdag 23 had een vaartocht plaats
voor niet minder dan 300 genodigden,
waaronder zeer veel autochtonen. Tij-
dens deze vaartocht stegen van de Ka-
rel Doorman zes "Sea-Hawk" jagers en
zes "Avenger" onderzeebootbsstrijdirirgs-
vliegtuigen op teneinde enige oefenin-
gen in schijfschieten uit te voeren, het-
geen, de levendige interesse van alle
gasten had. Ook de landingen verliepen
perfect, hetgeen bij het schitterende
weer wellicht geen verwondering hoef-
de te wekken. De begeleidende onder-
zeebootjagers schoten verder nog enke-
le raketten af en lieten een dieptebom
vallen. Op de thuisvaart naar Sorong
getuigde aan boord van de "Limburg"
een autochtone spreker door de scheeps-
mierofoon van het enthousiasme van al-
len over het genotene. Onmiddelijk na-
dat de gasten in Sorong afgestapt wa-
ren, kozen alle schepen weer zee, ter-
wijl de Karel Doorman ondertussen
buitengaats wachtte-
Sorong ziet met tevredenheid op het
bezoek van het Smaldeel terug.
Ongetwijfeld was de vaartocht voor ds
burgerij een hoogtepunt, dat mede door
de zeer uitvoerige en deskundige expli-
catie aan boord van de schepen tot een
festijn uitgroeide.

De Russische premier Chroestsjof
heeft volgens diplomatieke kringen in
Londen de leiders bijeengeroepen van
alle communistische partijen over de
hele wereld. Deze bijeenkomst zou in
november worden gehouden.

De communistisch-Chinese premier
Mao Tse-toeng heeft tot nu toe nog niet
op de uitnodiging geantwoord.
De Oosteuropese landen hebben de
Sovjet-Unie in haar ideologische geschil
met Peking alle steun toegezegd.
De Chinezen kunnen waarschijnlijk re-
kenen op de steun van Noord-Vietnam-

In Londen wordt aangenomen dat een
climax in de crisis tussen Moskou en
Peking nu onvermijdelijk is-



DE SPORT van de afgelopen week
V.H.O. - competitie

Uitslagen Ie klasse wedstrijden:

HVC — HERCULES 2—o
ZEEEMACHT — POMS - 2r—l

HVC maakte geen fout, en versloeg
Hercules in een slechte wedstrijd met
2—D, en blijft hierdoor WIK goed vol-
gen.

Zeemacht maakte een einde aan de,
zij het geringe-kampioensaspiraties van
POMS, door op verdiende wijze met
2—l te winnen.

Door deze uitslagen staan WIK en
HVC op eenzame hoogten op de aang-
lijst-
De stand in de eerste klasse is nu:
WIK 9 9 0 0 38— 9 18
HVC 9 7 11 2,1— 6 '15
POMS 9 5 2 3 22—21 10
Zeemacht 9 4 0 5 15—19 8
ZIGO 8 4 0 4 15—21 8
Hercules 8 3 2 5 15—21 6
HBS 9 117 12—25 3
EDO 8 10 7 4—21 2

In verband met het Hercules-tournooi
wordt a.s. week slechts één Ie klasse
wedstrijd op Berg en Dal gespeeld n.l.

Zondag 4-9: ZIGO — EDO
HVC — HERCULES 2—o

In deze, van beide zijden slecht ge-
speelde wedstrijd bleek HVC door iets
beter spel de sterkste. Reeds vanaf het
begjin werd het Hercules-doel onder
zware druk gezet en vielen al spoedig
de nodige gaten in de Hercules-verde-
diging- Het afdekken van de tegenstan-
ders werd totaal vergeten en keer op
keer moest linksback Benz aan de rech-
terzijde redding brengen- Alhoewel er
meerdere malen twee of drie spelers
voor het doel vrijstonden maakte HVC
door slecht aanvalsspel hier geen ge-
bruik van en vele kansen werden door
onbesuisd schieten verknoeid-

Eerst in de 22e minuut liep G- Sibi
op een pas door en plaatste door mid-
del van een sliding de bal onder kee-
per Van Strien door in het doel [I—o]

De wedstrijd dreigde een onregelma-
tig verloop te krijgen toen H. Smit de
op de grond liggende keeper Van der
Werk op onregelmentaire en onbehoor-
lijke wijze attaqueerde- De gemoederen
werden echter gesust.

Na dé rust hetzelfde spelbeeld. tot
er na een kwartier spelen wat meer
vaart in het spel kwam. Hercules ont-
worstelde zich en kreeg enkele mooie
kansen. Bij een aanval van HVC stap-
te Van Strien, die uitgelopen was, op
ongelukkige wijze op de bal, bleef ge-
blesseerd liggen en hiervan maakte G-
Sibi een dankbaar gebrthk. door de
stand op 2—o te brengen.

Even voor het einde kreeg Davies een
penalty te nemen, welke hij echter me-
ters naast schoot. Met HVC iets meer

in de aanval kwam het einde van deze
taaie en slechte wedstrijd.
ZEEMACHT — POMS 2f—l

Zeemacht begon al direct na de af-
trap met een hevig offesief op de POMS
veste.
Met vlot aanvalsspel werden prachtige
kansen geschapen, welke echter op wer
keiijk mysterieuze wijze geen doelpun-
ten opleverden. Vrouwe Fortuna stond
aan de zijde van POMS, want enkele
keren vonden zelfs reddingen op de
doellijn plaats-

Na ongeveer een kwartier spelen
wer|d POMS iets sterker, doch er werd
te veel in de breedte en te kort ge-
speeld. Nadat dit enkele malen mislukt
was wist Lopulalang zich door de Zee-
macht-verdedigino- heen te werken en
opende de score [I—o]1 —0]

Zeemacht zette alles op alles en even
nadat Visser tegen de paal had geknald
bracht Fonhof met een schuiver in de
uiterste hoek na een ha^f uur spelen
de partijen weer op gelijke voet. [I—l]1 —1]

Na de rust bleef POMS zijn te korte
spel handhaven en enkele spelers gin-
gen zich te buiten aan ruw spel. Zee-
macht werd weer iets sterker, welk
overwicht tot uitdrukking werd ge-
bracht door een mooi doelpunt van
Brouwers na uitstekend aangeven van
Nap [2—l]

In de laatste minuten schoot Pattika-
wa nog een opgelegde kans in handen
van keeper Broek, [die zijn afscheids-
wedstrijd speelde].
Zo kwam het einde van deze aantrek-
kelijke en spannende wedstrijd, waarin
scheidsrechter Benz de teugels straf in
handen hield, met een alleszins ver-
diende 2—l zege voor Zeemacht.

EREDIVISIE:
GVAV — SPARTA 2—2
DWS — ADO 4—o
Feyenoord — Ajax 9—5
NAC — PSV 4—2
DOS — ALKMAAR 2—2
NOAD — Enschede I—l
MVV — Fortuna '54 3—l
Rapid JC — Willem II 4—o
VVV — Elinkwïjk s—l5—1
EERSTE DIVISIE A:
Leeuwarden — Fortuna 4—3
Volewijckers — RBC 2 0
KFC — EDO I—^
DFC — Limburgia" 4—o
Helmondia — AGOW 7—l
Ensch- Boys — Hermes DVS 7—l
Volendam — Stormvogels 2—l
BVV — HVC !—°
Vitesse — Veendam 4 2
EERSTE DIVISIE B:
Eindhoven — Excelsior 2—2
Go Ahead — 't Gooi I—l
VSV — Wageningen 2 0
SVV — DHC °—5

Sittardia — Helmond ui£g-
Heraclas — EBOH* 11—0
RCH — ZFC 3—5
Heerenveen — Blauw Wit o—l0—1
SHS — Be Quick 2—3
Rapid JC 2—4 [S—O]
GVAV 2—3 [4—2]
MVV 2—3 [s—3]
Sparta »—3 [s—3]
Alkmaar 2—3 [4—3]
Enschede 2—3 [4—3^
DWS 2—2 [s—2]
VVV . 2—2 [s—3]
Feyenoord 2—2 [11-9]
PSV 2—2 [6—6]
NAC 2—2 [s—s]
Ajax 2—2 [7—9]
DOS 2—l [4—s]
NOAD 2—l [4—s]
Fortuna '54 2—l [4—6]
Willem II 2—l [2—6]
Elinkwijk 2—o [I—9]
ADO 2—o [o—6]

KFC 2—4 [2—o]
Volewijckers 2—4 [4—l]
Ensch- Boys 2—4 [9—2]
DFC 2—3 [s—l]
Volendam 2—3 [2—l]
Leeuw-arden 2—3 [6—s]

Blauw Wit 2—4 [s—o]
Heracles 2—4 [14-2]
DHC 2—4 [9—l]
Go Ahead 2—3 [4—2]
Be Quick 2—3 [4—3]
E"xèe)lsior 2—3 [s—4]5—4]

Het programma voor zondag 4 sep-
tember luidt:
GVAV — NAC
Sparta — DWS
ADO — DOS
Alkmaar — NOAD
Enschede — MVV
Fortuna '54 — Rapid JC
Willem II — WV
Elinkwijk — Feyenoord
Ajax — PSV
EERSTE DIVISIE A:
Leeuwarden — Vitesse
Fortuna VI- — Volewijckers
RBC — KFC
EDO — DFC
Limburgia — Helmondia
AGOW — Ensch. Boys
HDVS — Volendam
Stormvogels — BW
HVC — Veendam
EERSTE DIVISIE B:
Eindhoven — SHS
Excelsior — Go Ahead
't Gooi — VSV
Wageningen — SW
DHC — Sittardia
Helmond — Heracles
EBOH — RCH
ZFC — Heerenveen
Blauw Wit — Be Quick

Adviserende Raad Hollandia voorstander
van gemeenteraad

De Adviserende Raad van Hollandia
vergaderde gisteravond in het HBS-
clubgebouw, met als enig agendapunt
de vraag of er in Hollandia een ge-

meenteraad diende te komen.
Dit punt heeft aanleiding gegeven tot
uitvoerige discussies, zonder dat men
echter nog gekomen is tot een afge-

rond advies. Op de volgende vergade-
ring zal deze kwestie opnieuw aan de
orde komen-
ONGERUSTHEID

Het lid Van Rongen merkte op dat er
in de particuliere sector te Hollandia
enige ongerustheid bestond over het

Vervolo op pag- 4



tempo van de hervormingen die de
laatste tijd op kiitiatief van de Neder-
landse regering werden ingevoerd.
Met name vroeg hij zich af, of er wel
voldoende geschoolde personen zouden
zijn om naast de Nieuw Guinea Raad
en de streekraden ook nog een gemeen-
teraad te doen functioneren.
Alle andere leden bleken echter over-
tuigd van de noodzaak van een gemeen-
terraad en naderhand zegde de heer Van
Rongen toe in positieve zin bij de ver-
wezenlijking van een en ander mee te
zullen werken-

KLEINST MOGELIJK

Met betrekking tot de begrenzing van
het gebied van een eventuele gemeente
Hollandia bleek de meerderheid van de
Raad van mening, dat de kleinst moge-
lijke begrenzing van de gemeente de
voorkeur verdiende, zodat de kampongs
langs de Humboldt Baai en Jotefabaai
opgenomen zouden worden in het ge-
bied van de streekraad en niet van de
gemeenteraad.

De heer Van Doorn opperde de gedach-
te, gezien de economische belangen die
de bewoners van Kajoe Poela-u en Ka-
joe Batoe in Hollandia hadden, om deze
dorpen zowel bij dejstreekraad als bij
de gemeenteraad te betrekken.
Dit idee vond echter geen weerklank en
opgemerkt werd, dat de belangen van
de genoemde kampongs in Hollandia
ook langs andere weg behartigd zouden
kunnen worden, dan via een 'lid in de
gemeenteraad-

RECHTSTREEKSE VERKIEZING
Na de pauze kwam de vraag aan de

orde, op welke wijze de leden van de
gemeenteraad aangewezen zouden moe-
ten worden-
Als mogelijkheden waren genoemd:
benoeming, verkiezing, of een combina-
tie van deze beide; en als men een
verkozen raad wenste: rechtstreekse of
getrapte verkiezingen of een combinatie
van deze twee. Over dit punt werd ge-
stemd- Bij de eerste stemming waren
er vijf stemmen voor directe verkie-
zingen, vijf stemmen voor een combi-
natie van rechtstreekse en getrapte ver-
kiezingen [en voorts drie stemmen voor
getrapte verkiezingen en twee ongeldi-
ge stemmen].
In tweede instantie was een zestal le-
den van de raad voor rechtstreekse ver-
kiezingen en vijf bleven voorstander-
van een combinatie van rechtstreeks en
getrapt
Een benoemde Raad kwam in het ge-
heel niet aan bod.

EEN JAAR

Het laatste punt dat aan de orde
kwam was de periode dat men in Hol-
landia gewoond moest hebben om kies-
gerechtigd en verkiesbaar te zijn.
Tien van de vijftien leden spraken zich
uit voor een periode van éón jaar.
De heer Van Doorn merkte in dit ver-
band nog op, dat men op een af andere
wijze rekenning diende te houden met
het feit dat bepaalde personen juist
voor de verkiezingen terug zouden kun-
nen keren van verlof.
Het zou niet juist zijn, zo meende hij
indien zij dan niet zouden mogen kie-
zen-
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Ons assortiment is weer uitgebreid naar kleuren en
modellen

S DAMES = HEREN en
KINDER =

CHOENEN

PHARMA
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SINDS 1950 was U een trouwie en tevreden klant van: "MARTENS", daarom
verlenen wij U, ter gelegenheid van ons tWeede lustrum, vanaf 30 augustus t/m
5 september 1960, een speciale jubileum-korting van 10- tot 50% op AL onze

IWinkelartikelen.Dit is dus GEEN uitverkoop van oude stock en een bezoek aan onze winkel is
de moeite waard.
TEVENS zal er gratis ijskoude lftnonade wordjfen geschonken-

filmprogramma
REK THEATER

Vertoont heden 30/8 en woensdag 31/8
de film van 20th- Cent. Fox:
"KARAVAAN DER VERDOEMDEN"

[Stagecoach to Furry]
met Forrest Tucher — Mari Blanchard
en Wallace Ford-
Het wilde Westen, waar karavanen
worden overrompeld en geroofd Ruw,
Hard en Meedogenloos zijn de hande-
lingen.
Ook de film "Karavaan der Verdoem-
den" is een keiharde film. Ruwheid.
Spanning en Acties vormen deze gehe-
le film.
VERWACHT de film "GIGI" met Leslie
Caron, Maurice Chevalier en Louis
Jourdan in REX-
REX Hollandia Binnen vertoont heden
30/8 Een "Japanse film".

ORIËNT THEATER
heden 30/8 en morgen 31/8. De eerste
film in de nieuwe techniek voor won-
deropnamen DYNAMATION. Het Bste
wonder van het witte doek- Een onge-
kend schouwspel van:

"DE ZEVENDE REIS VAN SINBAD"
Ned. tekst. In Technincolor, in Mega-
scope, in Dynamation! Het rijk der fa-
belen van de 1001 Nacht wordt werke-
lijkheid!

Gespeeld door Kerwin Matthews, de
de grootste heldenvertolker na Douglas
Fairbanks Jr- en de verleidelijke
Kathjryn Grant-
Orient Theater biedt U met deze zen-
ding uiterst goede films aan.
VERWACHT: "DU BIST MUSIK" met

Catherina Valente.
Sentani heden 30/8: "LOVING YOU"
met Elvis Presley.

SCHIETWEDSTRIJDEN
JAGERSGENOOTSCHAP

In verband met de slechte weersom-
standigheden' zijn de schietwedstrijden
uitgesteld.

s.a-v. "HERCULES" TOURNOOI
Terrein Berg en Dal.

31/8 A- HB.S. — ZIGO. aanv: 16.15 u-
B. H.V.C — POMS. -"- 17.15 u.

1/9 C- Hercules — WIK. -"- 16.15 u-
D. Zeemacht — EDO. -"- 17-15 u.

2/9 Win.: A — Win.: C -"- 16.15 u-
Win.: B — Win-: D -"- 17.15 u

3/9 FINALE -"- 16-30 u
2245

BOEKHANDEL
"Gebr- TERLAAK"

Ontvangen:
SCHOOLTASSEN.

VERLENGING HERTENJACHT TOT
1 OKTOBER 1960

De Resident van Hollandia maakt be-
kend, dat het hertenjacht-seizoen met
één maand verlengd is.

Te koop aangeboden: Kelvinator ijskast
126 automatische schakeling Mahle»
Kloofkamp- 2240
"Sentifar" Woensdag 31 as. 8 uur- Spe-
ciale filmvoorstelling "Abbot en Castel-
lo in Hollywood" [reductiefilm]. 2243
E.D.O. Donderdag 1/9-60 aanv: 21.00 uur
Roulette- 2244
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