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Hammarskjoeid wilUNo-troepenmachtigenvanwapensgebruiKtemanen
De secretaris-generaal der Verenigde Naties Hammarskjoeld heeft in over-

weging gegeven de troepen der Verenigde Naties als noodmaatregel machti-
ging te geven om te schieten indien dit noodzakelijk is.

Bij de Katangese grens blijft de toestand zeer gespannen. Premier Loe-
moemba kondigt vestiging van communes aan in de Oost-provincie.

Op de Panafrikaanse conferentie werd een voorstel gedaan de bevolking van
Katanga zich in een referendum te laten uitspreken.
Dr. Ralph Bunche verliet gisteren

Leopoldstad op weg' naar New Vork,
waarheen hij is opgeroepen voor be-
sprekingen over het roerige Kongo.
Voordat hij vertrok beschreef dr-
Bunche de situatie in de Kongo als bij-
na volledige anarchie als gevolg van
wijdverspreide stammenoorlogen-

Onderwijl heeft de secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties, Dag
Hammarskjoeld, de Wereld-organisatie
in ernstige overweging gegeven als
noodmaatregel de troepen van de Ver-
enigde Naties machtiging te geven te
schieten indien zulks noodzakelijk is.

33 leden van het Kongolese parle-
ment in Leopoldstad eisten dat de troe-
pen der Verenigde Naties in Kongo zou-
den blijven en het recht krijgen om
tussenbeide te komen in Kongolese bin-
nenlandse aangelegenheden.
Bij stemming werd echter het vereist
quorum van 84 stemmen niet gehaald-

De premier van Kongo, Loemoemba
eist het vertrek van de UNO-troepen
nadat alle Belgische troepen uit de
Kongo zijn teruggetrokken.

Op een persconferentie welke dr-
Ralph Bunche voor zijn vertrek uit
Leopoldstad hield, noemde hij de aan-
val var, Kongolese soldaten op de 10
UNO-m'ilitairen op zaterdag jl. schande-
lijk en tragisch. Dr- Bunche was van
mening dat de Kongolezen door angst
waren gegrepen en dat zij meenden dat
de UNO-militairen Belgen waren.
SPANNING.

Bij de Katangese grens blijft de toe-
stand zeer gespannen. Katangese troe-
pen hebben sterke verdedigingsstellin-
gen langs de grens ingericht om de aan
premier Loemoemba trouwgebleven
troepen bij de invasie te kunnen opvan-
gen. De bruggen zijn ' opgeblazen, de
spoorlijnen weggebroken en de wegen
ondermijnd.
Tussen de troepen van Loemoemba en
die van Tsjombe is een neutrale zone
geschapen door UNO-troepen.
REORGANISATIE

Premier Loemoemba heeft intussen
een politieke reorganisatie in de Kongo-
lese Oost-provincie aangekondigd. Deze
houdt een beperking van de macht der
stammenhoofden ïn en de vestiging van
communes-

Dr- Ralph Bunche zei voor zijn ver-
trek naar New Vork dat het UNO-leger
van nog geen 10.000 man, in het uitge-
strekte gebied van Kongo waar een ge-
vaarlijke stammenstrijd woedt, een
hachelijke positie inneemt. Hij sprak de
hoop uit dat de beloofde versterking uit
Indonesië, Birma en Guinee spoedig
zouden arriveren
PANAFRIKAANSE—CONFERENTIE
In Leopoldstad zijn op de Panafrikaan-
se conferentie stemmen ■ opgegaan voor
onderhandelingen tirsen Loemoemba
en Tsjombe.
De afgevaardigde van Kameroen stelde
voor de bevolking van Katanga zich in
êen referendum onder toezicht van de
Verenigde Naties te doen uitspreken
over de onafhankelijkheid van Katanga
binnen een Kongolese federatie of natio-
nale eenheid van één Kongo onder
Loemoemba-
Deze laatste bevindt zich in Bakwanga
in de hoofdstad van de Mijnstaat. die
zich afgescheiden heeft van de provin-
cie Kasai. Hij houdt hier toezicht op de
voorbereidingen voor de invasie van
Katanga-

Engelse professor mag
niet naar TP/NG

In het Australische parlement heeft
de minister voor de "Territories". Has-
luck. het besluit van de Administrator
van Papuai/New Guinea, brigadier Cle-
land, gesteund om geen toestemming te
geven aan een Engelse professor om dit
gebied te bezoeken.
De waarnemend leider van de oppositie
in het Huis van Afgevaardigden had op-
heldering verzocht over de weigering
aan een professor in de anthropologie.
die enkele projekten van de Nationale
Australische Universiteit wilde bezoe-
ken.
Het betreft hier professor Max Luck-
man van de Manchester University die
een bezoek brengt aan de Nationale
Universiteit in Canberra.
Minister Hasluck zei, dat de imimigra-
tiebepalingen voor het territoirium de-
zelfde zijn als die welke gelden voor
het binnenkomen van Australië.
Het betrof hier niet een kwestie van
veiligheid of betrouwbaarheid.

Communistische partij ook
in Zuid Celebes verboden
In Indonesië zijn er tot op heden drie

gewesten waarin de militaire comman-
danten de communistische partij verbo-
den hebben.
Het laatste verbod voor deze partij
werd uitgevaardigd in Zuid-Celebes;
eerder waren verboden opgelegd in
Zuid-Borneo en in Zuid-Sumatra.
Kolonel Joesoeph, de militaire comman-
dant in Zuid-Celebes, zei dat veilig-
heidsmaatregelen moesten worden ge-
nomen om onrust en conflicten in de
gemeenschap te voorkomen.

Speciale koers voor
roepiah

De Indonesische regering heeft een
speciale koers van de roepiah vastge-
steld voor de import van luxe artikelen,
nl. 200 roepiah per Amerikaanse dollar.
Voor de invoer van alle andere waren
blijft de officiële koers 45 roepiah per
dollar-

Geen feest in Malakka
Premier Abdoel Rghman van Malak7

ka heeft bijna alle feestelijkheden voor
vandaag, de derde verjaardag van de
onafhankelijkheid afgelast. Reden is d«
ernstige ziekte van de koning de 62 ja-
rige sultan van Selangar, die overmor-
gen als staatshoofd zou worden geïn-
stalleerd-
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Prinses WILHELMINA tachtig jaar
Vandaag gedenken wij een wel zeer

gedenkwaardig feit, namelijk de 80ste
verjaardag van HKH. prinses Wilhelmi-
na. In de gedachten van de oudere
landgenoten is zij eigenlijk nog koning-
in Wilhelmina, want vijftig jaar lang
is zij het hoofd van de Nederlandse
staat geweest.

Achttien jaar was Wilhelmina, toen
zij met de koninklijke waardigheid
werd bekleed.
Een jong meisje, dat nog nauwelijks
voor haar taak klaar was maar desal-
niettemin reeds met die enorme verant-
woordelijkheid werd belast-
Regerend vorstin van Nederland, dat
tot dan toe uitsluitend door mannen
was geregeerd- Voor een zo jong meis-
je leek dit een bijna bovenmenselijke
taak, aanvangend in een tijd van poli-
tieke veranderingen, met al de onder-
lige strijd daaraan verbonden.
Geleid door haar wijze moeder, konin-
gin-regentes Emma, heeft zij nochtans
reeds in die eerste jaren het konings-
schap in Nederland een diepere onder-
grond gegeven-

Het charmante jonge koninginnetje
veroverde veler hart en al bleek haar
taak onnoemelijk zwaar, zij wist toch
steeds de juiste houding en woorden te
vinden. Hoe meer haar regeringsperiode
vorderde, hoe meer zij voor de Neder-
landers werd het symbool van vader-
landse eenheid in alle verscheidenheid
die zich in ons volk openbaarde.

De regeringsperiode van koningin
Wilhelmina is een uitzonderlijk storm-
achtige geweest. De binnenlandse poli-
tieke strijd in Nederland laaide vooral
de eerste decennia hoog op en daarnaast
kwamen de internationale moeilijkhe-
den, de eerste wereldoorlog, tenslotte
de tweede-

In het begin der dertiger jaren ont-
vielen haar kort na elkaar haar moeder
en haar echtgenoot, Z.K.H- prins Hen-
drik- Voor een vrouw belast met zon
zware, moeilijke taak, moet dit verlies
van twee warmvoelende mensen, die
haar in menig opzicht terzijde ston-
den en haar taak hielpen verlichten,
een extra zware slag zijn geweest-
Het is zeker vooral haar christelijke ge-
loofsovertuiging geweest, die koningin
Wilhelmina de kracht gaf om standvas-
tig haar zware taak voort te zetten, om
niet alleen voor haar dochter Juliana
maar voor het gehele Nederlandse volk
een moeder te kunnen zijn-

Ja. zij heeft, niet officieel en nog niet
overal genoemd maar toch wel diep
doorvoeld, de titel verworven van
"moeder des vaderlands", zoals Willem
de Zwijger in de geschiedenis voort-
leeft als "vader des vaderlands".
Hoezeer het lot Nederland en het volk
haar aan het hart ging, hebben velen
tijdens de tweede oorlog ervaren, toen
koningin Wilhelmina noodgedwongen
In Engeland vertoefde.
Wie uit het bezette Nederland naar
Engeland wist te komen, werd daar
door haar ontvangen en moest haar ver-
tellen hoe de toestand in Nederland
was en wat hij van de situatie dacht.

Teruggekomen in het zo verwoeste en
geteisterde Nederland werd zij weder-
om geconfronteerd met de zwaarste
problemen.
De heropbouw van het land was een

zaak, die ook haar na aan het hart ging
en daarbij kwamen de moeilijkheden
met Indonesië, die ons volk zwaar trof-
fen en de hartstochten fel deden op-
laaien. Tot het einde der uiterst moei-
lijke onderhandelingen, waarbij ten-
slotte dit deel van het koninkrijk werd
los gelaten bleef zij op haar post-
Met het verlies van Indonesië brak voor
Nederland als het. ware een nieuw tijd-
perk aan en toen, juist na het beëindi-
gen van haar vijftigste regeringsjaar,
heeft zij, mede gedwongen door haar
gezondheidstoestand, de moeilijke taak
van regerend vorstin overgedragen aan
haar dochter.
Een besluit, dat getuigde van wijs in-
zicht, temeer waar zij haar dochter ge-
steund wist door een energiek echtge-
noot, die ook zijn hart aan het belang
van Nederland verpacht heeft-

Twaalf jaar is haar aftreden als ko-
ningin reeds geleden, maar nog altijd
zijn wij geneigd om de 31e augustus te
beschouwen als de verjaardag van "ko-
ningin" Wilhelmina- Zij blijft voor ons
de landsvrouwe, die het koninkrijk op
voorbeeldige wijze gediend heeft in een
van de zwaarste perioden van zijn on-
afhankelijkheid. Het is een voorrecht,
dat wij haar 80ste verjaardag mogen
herdenken, wetend dat zij nog steeds
met de belangen van haar volk mee-
leeft. Van ons allen gaan jn deze dagen
de warmste gevoelens van sympathie
uit naar prinses Wilhelmina-
Moge zij zich daarvan nog vele jaren
overtuigd weten-

Alg. Handeishiad doet
aanval op mp de Rijke

ANP Den Haag - Onder de titel "Be-
ginners" bevat het "Algemeen Handels-
blad" van zaterdag j.l- een hoofdarti-
kel over de politieke partijvorming in
Nederlands Nieuw Guinea.

Daarin wordt o.a. gezegd:
Nederlands Nieuw Guinea heeft zijn

eerste politieke partijen de Parna [Par-
tai Nasionaal] en de Democratische
Volkspartij. De namen zeggen reeds dat
zij min of meer imitaties zijn van de
Westerse partijfiguren. Uit alles blijkt
dat ook hun geestelijke structuur ge-
vormd is naar dezelfde modellen- Zij
treden ook - en het kan wel haast niet
anders, omdat er in de politiek geen
andere ideeën aanwezig zijn - kritise-
rend op tegenover de regering, men
vindt dit uiteraard heel gewoon, zo ge-
woon dat men in drift een andere en
consftrujctieve rteli/ting, die o.a- blijkt
uit de instemming met het regerings-
besluit, licht opvat als een bewijs van
afhankelijkheid-

Nu weten wij wel dat er uit deze
politieke wichtjes, als zij niet ten gron-
de gaan aan zuigelingensterfte, nooit
groeit hetgeen men er van verwacht.
Echter het feit, dat er een begin is ge-
maakt met de ontplooing van krachten
die het volk der Papoea's tot een mo-
derne persoonlijkheid moeten maken,
is van belang, vooral nu omdat daar-
mede de motorische krachten die op het
ogenblik in Nieuw Guinea op de be-
volking inwerken, aan het licht komen.
Wanneer wij dan ervaren dat op de
oprichtingsvergadering van de Demo-
cratische Volks Partij Mr. De Rijke een

hoog woord voerde dan kunnen wij niet
anders dan grote bezorgdheid gevoelen-
Want de Heer De Rijke is niet alleen
de verpersoonlijking van een wild om
zich heen slaand ontevredenheidsgevoel
hij heeft ook getoond, dat hem de be-
langen van andere groepen dan de Pa-
poea's heel wat nader aan het hart lig-
gen. Zijn politieke handlangers demon-
streerden bovendien hoe weinig begrip
zij hadden van een Papoease democra-
tie, toen zij om der wille van deze per-
soonlijkheid, hun plicht verzaakten,
door als leden van een politiek college
te bedanken- Sterker bewijs van poli-
tieke ommon^öh<Jid konden zij tpen
moeilijk geven. De kritiek die deze Ne-
derlander zich veroorloofde tegen Ne-
derland en zijn ambtenaren stelt ons
gerust. Immers, het zijn de slechtste
vruchten niet waaraan De Rijke knaagt.

Belangwekkender dan deze Partij der
kwasi demotjratiscble rumsoerïgheid is
de Parna. Zij staat niet onder invloed
van een vreemdeling, die de Papoea

bovendien nog vreemd is gebleven.
Integendeel. Zij leeft in geestelijk con-
tact met mensen die hun bestaan in
dienst van de Papoea's stelden en hun
zozeer zijn toegewijd, dat zij als een
ds. fcijne hun een volkslied konden ge-
ven.
Deze mannen hebben de bevolking ge-
leid en leiden haar nog steeds bij de
moeilijkheden, die de ziel ervaart wan-
neer zij moet overgaan naar een ande-
re beschouwSng van de wereld-

Zij zijn Nederlanders als wij, die be-
hept zijn met politieke en sociale voor
ingenomenheden, die zij zelf niet ken-
nen omdat zij te goeder trouw zijn-

Maar zij hebben in de praktijk geleerd
vormen te zoeken, die naar het hart
zijn van de Papoea en hem konden die-
nen om de weg te vinden.

Zij moeten ook voor hem ontdekken
wat hij politiek nodig heeft, nodig om
in het Papoealand van 1960 en later
een burger te kunnen worden met eigen

stijl-

DE OLYMPISCHE SPELEN
UITSLAGEN:

ZWEMMEN
Finale 100 m vrije slag dames:
1 Dawn Fraser [Austr.], 2 Chris von
Saltza [USA], 3 Nathalie Suart [Eng]
[6] Erika Terpstra en [1] Cockie Gas-
telaars [beiden Ned-]
100 m vlinderslag dames:
Voor de finale hebben zidh om. ge-
plaatst: Ati Voorbij [Ned], Marian
Heemskerk [Ned], Schuier [USA], Lar-
sen [Zweden] en Andrews [Austr.]
Schoonspringen heren:
1 Tobian [USA], 2 Hall [USA], 3 Botel-
1a [Mexico.]
Waterpolo-uitslagen:
USA — België 5—3
Nederland — Zuid Afrika

Acht ploegen hebben zich in de vol-
gende ronde geplaatst. Het zijn USA,
Yoegoslavië, Italië, Hongarije. Rusland,
Duitsland, Roemenië en Nederland.
WIELRENNEN
Nadat Italië zaterdag reeds drie gouden
plakken had bemachtigd, leverden de
wedstrijden van maandag opnieuw Ita-
liaanse overwinningen op.
Duitsland legde beslag op vier zilve-
ren medailles; Rusland op vier bron-
zen. De uitslagen luiden:
Sprint 1000 m.
1 Gaiardoni [Italië], 2 Sterkx [België]

Vervolg op pag. 4



Verruiming Manapaarfaciliteiten in Nieuw-Guinea

Het rentegevend maximum van de postspaarbank wordt verhoogd van
f 6000,— tot f 10.000,— Bovendien is tussen de Rijkspostspaarbank en de
PfDßtSpaafrbanfe! in Nederlands Nie]uw Guinea een overeenkomst gesloten, wel
ke het mogelijk maakt, dat tegoeden op de spaarrekening bij de Postspaarbank
worden overgeschreven naar de Rijkspostspaarbank en omgekeerd.

De verruiming van het maximum houd
in dat voortaan per inlegger over een
bedrag tot een maximum van f 10000.-
-rente zal worden toegekend- Hierdoor
hoopt men het aantal beleggingsmoge-
lijkheden te verruimen-
Voor hier gevestigde, kerkelijke, chari-
tatieve, culturele, wetenschappelijke en
het algemeen nut beogende instellingen,
waaronder o-a. worden verstaan instel-
lingen die zich tot dajel stellen de eco-
nomische ontwikkeling of de economi-
sche weerbaarheid van land en volk te
bevorderen, zijn nog verdergaande fa-
ciliteiten geschapen-
Voor inlagen van deze instellingen kan
het rentegevend maximum onder be-
paalde voorwaarden tot een in beginsel
ongelimiteerd bedrag worden vast-
gesteld.
De overeenkomst tussen de Rijkspost-
spaarbank in Nederland en de Post-
spaarbank in Nederlands Nieuw-Guinea

Nieuws uit FAKFAX
Fikfam krijgtnieuwe
kantoorgebouwen

B-V.G. Binnenkort zal begonnen wor-
den met de vervanging van de bestaan-
de bouwvallige onderkomens voor het
plaatselijk bestuur in Fak-Fak door
twee nieuwe en moderne centrale kan-
toorgebouwen.

De twee nieuwe gebouwen zullen op-
getrokken worden nabij de residents-
woning op de plaats van het bestaande
HPB-kantoor- Het geaccidenteerde ter-
rein is oorzaak dat beide kantoorge-
bouwen, die in zgn. houtrijke bouw
zullen worden uitgevoerd, ten opzichte
van elkaar op verschillend niveau ko-
men te liggen.
In het boven gelegen pand [45 x 9 me-
ter] wordt ondergebracht het residen-
tiekantoor, de Algemene Politie, de Re-
sidentie Waterstaatsdienst en de Resi-
dentie Landbouw Voorlichtingsdienst.

In het benedenpand [50 x 11] zullen
worden gehuisvest de kantoren voor het
Plaatselijk Bestuur, de inspectie On-
derwijs, het postkantoor en het kan-
toor Financiën, terwijl tevens ruimte is
geprojecteerd voor een vergaderzaal
van ruime afmetingen en een pantry.
Beide gebouwen die op 'n niveauverschil
van 4 meter achter elkaar komen te
liggen, zullen worden verbonden door
een overdekte galerij met trappen.
Het kantoor Financiën en de PTT in
het benedenpand zullen gebruik maken
van de bestaande kluis, waarnaast het
nieuwe gebouw zal worden opgetrok-
ken-

Met het afbreken van de bestaande
kantoorruimte en het optrekken van de
nieuwe kantoren zal ongeveer een jaar
gemoeid zijn. De H.B.M, zal de uitvoe-
ring van het project, dat is ontworpen
door de architect van de Dienst Open-
bare Werken te Hollandia, ir. A- v-
Noortwijk, op zich nemen-

houdt in, dat bezitters van postspaar-
bankboekjes in Nederlands Nieuw-
Guinea deze zullen kunnen omwisselen
tegen Nederlandse spaarbankboekjes
of indien zij daaraan de voorkeur ge-
ven, een spaarbanktegoed in Neder-
landfS Nieuw-Guinea zullen kunnen la-
ten uitbetalen door de Rijkspostspaar-
bank in Nederland.
Omdat het niet de bedoeling is dat de
Postspaarbank zich door het verlenen
van deze faciliteiten zou gaan bewegen
op het terrein van andere instanties
die bemiddelen bij de overmaking van
gelden,- zijn evenwel aan deze over-
schrijvingsmogelijkheden enige voor-
waarden gesteld.
Het zal voorts ook mogelijk zijn een
spaarbankboekje te verkrijgen in vele
plaatsen waar geen postkantoor aanwe-
zig is. De uitreiking van de boekjes
het inleggen en de uitboekingen zal in
deze plaatsen door bestuursambtenaren
worden verzorgd.-

Radioprogramma
WOENSDAG, 31 aug. '60 op 49,42 en 80
meter.
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20-15 uur Mpsaico Mexicano. 20-35
uur. Hoorspel. 2L15 uur. Swinging for
the King- 21-50 uur: Marino Marini en
zijn kwartet. 22.15 uur. Simone Langlois
zang. 22.25 uur. Leroy Anderson en zijn
orkest. 22-35 uur. Muziek uit de film;
Around the world in 80 days- 23-00 uur-
Sluiting.

Korte Berichten

Bij een bomontploffing in het Jor-
daanse ministerie van Buitenlandse
Zaken is maandag de premier van Jor-
danië Hasan Madjali om het leven ge-
komen.
Buiten hem zijn er nog negen doden en
ongeveer 50 gewonden-

In het noorden van India menen de
autoriteiten dat de epidemi van cholera
en dysentrie hun hoogtepunt voorbij zijn
De laatste tijd zijn er hier meer dan
4000 mensen aan deze ziekte gestorven-
In de Punjab zijn 1000 dorpen over-
stroomd geweest-
Twintigduizend mensen zijn nog dak-
loos- De overstromingen hebben 40 do-
den gekost.

De Indonesische minister van Buiten-
landse Zaken Soebandrio heeft gezegd
er geen bezwaar tegen te hebben dat
een Nederlands schip naar Indonesië
komt voor het ophalen van repatriah-
ten-
Enige tijd geleden heeft de Indonesische
regering Nederlandse schepen verboden
Indonesische havens aan te doen, maar
dat geldt blijkbaar alleen voor het nor-
male passagier- en vrachtvervoer.

Dr. Vekseboxse droeg bevoegdheden over
Dte Nederlandse zaakgelastigde in In-

donesië dr. Vixseboxse heeft in de loop
van maandag zijn ambtszaken overge-
dragen aan de Britse gezant in Djakar-
ta- Nu de diplomatieke betrekkingen
met Djakarta zijn verbroken, zullen de
Britten de Nederlandse belangen waar-
nemen.
De Indonesische zaakgelastigde in Ne-
derland, mr. Soesanto Djojosogito keert
als het gevolg van het verbreken van
de diplomatieke betrekkingen met Ne-
derland vandaag naar Djakarta terug.
De leden van zijn staf volgen over en-
kele dagen. Drie van hen blijven zon-
der diplomatieke status nog een poosje
in Nederland om de administratieve za-
ken af te wikkelen.
Zij zullen dat doen onder auspiciën van
de ambassade van de Verenigde Arabi-
sche Republiek in Den Haag-

Burgerlijke stand
HOLLANDIA

GEBOREN:
Dolly, dochter van D-A.W. Pas en C- Ch.
Klems; Cyril Meivin Anthonius, zoon
van A.P- Hgeres en M. van Hooydonk;
Alie, Sytske, dochter van C. Terpstra
en MP- Olivier; Ro'oert Gleun, zoon
van A.J. van Duiken en A-J- van der
Heide; Sandra, dochter van B.F. Kol-
mus en A.M.H. Weyraan; Charlotte,
dochter van F. Frederiksz en M. Kühn;
Richard, zoon van G-W. Mortier en G.
G- Asselman; Nadine Corine Milène,
dochter van F.V- van Lingen ien .T.G.
Furen; Bernardus Gerardus Johannes,
zoen van G-H- Staver en C-J-M. Maal-
man; Wouter Henri, zoon van H.E. Pal-
lencaoe en E.H. Ketting Olivier; Tanya
Astrid, dochter van P.H. Barkey en G.
A. van Motman; Ineke Margaretha,
dochter van GD. van Gorcum en Nd-
Latama; Bernardine Richarda Maria,
dochter van B.W.R- de Leeuw en D.E.C-
Isaak; Johan Frans, zoon van Ch- Kragt
en E-C-M. de Groot: Ilona Octavi Es-
meralda, dochter van Th. C. Meulemans
en Th. Senn van Basoï; Margaretha,
Elisabeth, dochter van J.J. van Dam en
M. Th. Janssen; Jacob Hans, zoon van
H- van Brink en G- van Vegchelen; En-
rico Giovanni Mario, zoon van S.W.
Felix en Y.F. March; Adriaan Laurens
Arthur Boudewijn Eugene Olaf, zoon
van H. de Herdt en L.M.J. Mengko; Wiro
Johannes Jozef, zoon van J.A- Erich en
P.L-J- de Groot; Marjolein, dochter van
E. Oberholz en B.A. Wagenaar; Ong Soe
Ngo, dochter van Ong Ai Lioe; Aleida
Jacomina, dochter van S.P. Marbo en
R. Iroti; Sarah Cornelia, dochter van
A. Sefa en P- Iroti; Alfred, zoon van F-
Rumbekwam en M. Rumsaur; Dorus
Johannes Charles, zoon van D. Rumbiak
en R- Msen; Adonia Maria Doortje,
dochter, van J Aypaissa en L. Werinu-
sa; Alexander Bennie, zoon van E- Ruff
en J. Maigoda; Thomas en Reneetje,
zoon en dochter van L- Perloy en N.
Wattimena; Augustinus Adeodatus Vic-
tor, zoon van J- Gruyter en S-A. Oei.
GEHUWD:
JjH. Brouwers en C. BateJjaan; W.P.M-
Moers en E-A.Th. Motshagen; G.L.
Blaauw en P.O- Lübeck" C..T. Bolle en N
de Groot;
F- van Beem en A.A. van der Rest; H-
C. Meezen en J. Baron; P- Paulus en E-
A. Latupeirissa; Liem Liong Swie en J-
Fere.



3 Gasparella [Italië.]
Ploegenachtervolging 4000 m.
1 Italië. 2 Duitsland, 3 Rusland

MEDEDELING
Het Bestuur van de Nijverheidscur-

sussen voor Meisjes te Hollandia, deelt
mede, dat de lessen van de nieuwe
cursussen zullen aanvangen, t-w. in het
schoolgebouw aan de Werf te Hollan-
dia-Haven op:
Maandag- 5 september en donderdag-
middag 8 september a.s.
en te Sentani:
op dinsdagmiddag 6 september in het
schoolgebouw van de Op- WS en op
vrijdagmiddag 9 september in het huis
van Pdt- Lanta-
Aanvang alle leasen te 16.00 uur.

Meisjes van 15 jaar en ouder, die de
cursus willen volgen kunnen zich op
genoemde plaats en dag opgeven-

Het Bestuur-
VOOR EEN GOEDE
RANTANG
IS HET ADRES

Mevr- W. JANSEN—LENTZE.
Hospitaalweg Hollandia-Binnen telf 144. ; 2220

KONOëN
Eenpersoons kano heren [1000 m]
1 Denemarken
Tweepersoons kano heren [1000 m]
1 Zweden, 2 Hongarije, 3 Polen-

-4 x 500 m estafette heren.
1 Duitsland-
Eenpersoons kajak heren [1000 m]
1 Hongarije.
Tweepersoons kajak heren [1000 m]
1 Rusland.
Eenpersoons kano dames [500 m]
1 Rusland
Tweepersoons kano dames [500 m]
1 Rusland-
BOKSEN

De Nederlander Jan de Rooy had in
de eerste ronde een walk-over, aan-
gezien zijn tegenstander, een Formosa-
Chinees zich wegens ziekte had terug-
getrokken.

Van Duyvenboöe had zich reeds eer-
der in de tweede ronde geplaatst-
HOCKEY UITSLAGEN:
Duitsland — Kenya o—l0—1
Frankrijk — België 2—o
Pakistan — Polen B—o8 —0

Het Nederlandse hockey-elftal zal in
de eerstvolgende ontmoeting uitkomen
tegen het als eindoverwinnaar gedood-
verfde India-
OLYMPISCHE NIEUWTJES

De USA heeft ten tweede male krach
tig geprotesteerd tegen de uitslag van
de 100 m vrije slag heren. Zoals bekend
werd de eerste plaats [en de gouden
medaille] toegekend aan de Australiër
Devitt, doch na afloop bleken verschil-
lende aankomstrechters dejnening toe-
gedaan, dat de Amerikaan Larson had
gewonnen. Een Amerikaans protest
mocht niet baten. De Amerikanen ho-
pen de jury alsnog te kunnen overtui-
gen met behulp van foto- en televisie-
materiaal.

In het nummer 2000 m tandem kwam
het Nederlandse duo Gerritsen-Paul in
de wedstrijd tegen Italië dusdanig on-
gelukkig te vallen, dat Paul een sleu-
telbeen brak. Geen eremetaal voor Ne-
derland dus. Inmiddels is Paul na een
kortstondig verblijf in het hospitaal
weer in het Olympisch dorp terugge-
keerd.

Laatste nieuws
De Nationale Garde van de Ameri-

kaanse staat Florida is op. last van
Gouverneur Leroy Collins in staat van
paraa/theidi gebjracht na. botsingen in
Jacksonville tussen blanken en negers.
Bij die botsingen die tot gisteravond
laat voortduurden werd een neger dood
gbsciholten en meer dan 50 personen
zouden zijn gewond- De politie heeft
48 negers en 14 blanken aangehouden.
De politie zoekt nog naar een vracht-
auto bestuurd door een negerin, die met
een loudspeaker opriep tot gewapend
verzet tegen blanken- Volgens de po-

litie hebben blanken uit een auto scho-
ten gelost op een andere auto waarin
negers zaten. Een neger werd gedood
en een andere gewond- Elders in die
stad werd een blanke jongen door een
neger met een messteek gewond. Eer-
der op de dag had een groep blanken
een groep negers afgeranseld. De blan-
ken hadden eerst met spandoeken ge-
demonstreerd tegen de toelating van
negers in een cafetaria- De politie weet
niet of de incidenten met elkaar ver-
band houden-

Veroordelingen in Florida

In Jacksonville in de Amerikaanse
staat Florida zijn een kleine honderd
mensen veroordeeld tot gevangenis-
straffen en geldboetes wegens deelne-
ming aan de rassenrelletjes van d«
laatste dagen.
In het gerechtsgebouw deed zich kort
na de uitspraak een incident voor-
Een van de veroordeelden, een blank
lid van de Nationale vereniging voor
behartiging van de belangen van kleur-
lingen werd door een andere blanke
mishandeld. Hij ligt nu met een sche-
delbasisfractuur in het ziekenhuis.

\

Met betrekking tot de eventuele be-
taling door de overheid van de reis-
kosten van de zgn. Deta-werkers naar
Nederland, vernemen wij, dat er in Hol
landia in ambtelijke kring een bepaalde
regeling is voorbereid-

Een perscommuniqué met bjizonder-
heden over deze regeling is naar het
ministerie in Nederland gezonden en zal
tegelijkertijd daar en_in Nieuw Guinea
worden gepubliceerd. Over enkele da-
gen hopen wij deze bijzonderheden be-
kend, te kunnen maken.

Vervolg van pag. 2-

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Wegens dienstreis vervalt het spreek-
uur van:

H.W.A. VOORHOEVE Kinderarts
op 1 september 1960 as.

ZIGO. Vrijdag 2 sept. filmvoorstelling
"Bvd Abbot en Lou Costello in Holly-
wood". Entree f 1,50. Aanvang 20.00 u.

2252
Donderdag a.s- serveert de "WIGWAM"
lemper, goeie, saté kambing. 2253
Zeepaardje: Donderdag l/9-'6O film-
voorstelling "Bvd Abbot and Lou Cos-
tello in Hollywood". Aanv. om 1900 u.

2257
Te koop: Woonhuis in Signal Hill R-V.O-
-75 jaar tegen elk aannemelijk bod.
Hageman telf. 428. 2248

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de film
"STAGECOACH TO FURY"

met Forrest Tucker - Mari Blanchard
en Wallace Ford.
Op donderdag 1/9 en vrijdag 2/9 ver-
toont REK de film:
"TARZAN VECHT VOOR ZIJN LEVEN 'Nieuwe sensatie *an Gordon Scott de
grootste aller Tarzans tot en met heden.
M.G-M. brengt U geheel in extase.
Morgen donderdag 1/9 première i»
REK.
BINNENKORT in REK de grote film in
de "Oscars" periode "GIGI" met Leslie
Caron — Maurice Chevalier en Louis
Jourdan. Een heel pittige en spranke-
lende film voor het Weekend-
REK Holl- Binnen 31/8 "VALUE FOR
MONEY" met Diana Dors-

ORIËNT THEATER
vertoont heden 31/8 voor het laatst

"THE 7th- VOYAGE OF SINBAD"
In cinemascope, in kleuren en in DY-
NAMATION, het achtste wonder van
het witte doek- Met Kerwin Matthews,
de grootste heldenvertolker na Douglas
Fairbanks Jr., en de verleidelijk?
Kathryn Grant- Voorzien van Ned. tekst
Haven morgen 1/9: "HUNDE WOLLT
IHR EWIIG LEBEN" Ned tekst.
Het boeiende relaas van de nederlaag
der Duitsers in Stalingrad.
In deze film is geen plaats voor vals
sentiment en vals heldendom. Stalin-
grad . . . massagraf der Duitsers-
Holl. Binnen morgen 1/9: "LOVING
YOU" met Elvis Presley.
Sentani morgen 1/9: "THE DEFIANT
ONES" met Tony C'urtis.

fl trtA '3 neT

3W VIMKTLINT 1
LAM6MBE6AAT. ' W

VERKRIJGBAAR BIJ

Boekhandel "Gebr. TERLAAK"

Alsmede vele andere Schrijf- Schooi-
en Kantoorbehoeften.
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