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Slechts de communistische volksrepubliek, die geen lid is van de UNO, staat
hier uiteraard buitenUit Washington komt het bericht dat
de Amerikaanse senator Mansfield heeft
gezegd, dat daar sterke aanwijzingen
bestaan dat. ook president Eisenhower
op de UNO-assemblee zal tegenwoor-

Sovjet-premier Chroestsjof heeft donderdag zijn besluit bekend gemaakt om
naar New Vork te gaan voor de UNOassemblee die 20 september a.s. begint.
Ook regeringsleiders van andere communistische landen zullen als leiders
van hun delegaties naar New Vork
gaan.
De Roemeense partijleider had dit
reeds eerder bekendgemaakt, terwijl,
alhoewel er van andere communistische
reeerins_igiders geen officiële mededelingen werden__ontvangen er in diplomatieke kringen in Moskou gezegd wordt,
dat zij op de algemene vergadering aanwezig zullen zijn.
Hun aller komst is op een geheime ministersconferentie van het communistische bok, die een maand geleden in
Boekarest, is -gehouden, beklonken.

laste

dig zijn.

Nog 'onlangs gaf de president te kennen naar New Vork te zullen gaan. indien zijn tegenwoordigheid op de alge-

mene vergadering noodzakelijk zou zijnUit Londen wordt gemeld, dat de
Britse premier MacMillan een bezoek
aan New Vork zorgvuldig zal overwegenParijs meldt dat Franse regeringskringen verzekeren dat president de
Gaulle niet naar New Vork. zal gaan-

de kadaster.affaire

.

tegen v.dw. grotendeels

legging

ontzenuwd

In de strafzaak tegen de landmeter v-d. W. werden tijdens C zitting op
donderdag 1 september vier van de vijfpunten van de tenlastelegging ontze-

nuwd.
Het bezwarend getuigenis van fotograaf P- bleek op geen enkele grond te be-

rusten.

In de uitgebreide kadasteraffaire die
naar mate de tijd verstrijkt, steeds minder om het lijf blijkt te hebben, stond

van hemzelf was.
"Ik zei: hoe kan je het zeggen." aldus getuige, en "Leer mij dat kunstje

op 1 september terecht de heer V-d- W.
landmeter bij het Kadaster.
De tenlastelegging bestond uit de volgende vijf punten:
1 uitlokking tot valsheid in geschrifte

ook eens", waarop verdachte

..

in geschrift-".

RUMOER OM EEN RETINA

"

Op zijn opmerking: "Het is toch een
en dat mag toch iedereen
in de dienst gebruiken", zou V.d- Whebben geantwoord dat het toestel nu

diensttoestel.

beweer-

de dat niets gemakkelijker was, je liet
zon toestel dan gewoon "verzuipen".
P- was daarover erg verontwaardigd
geweest vertelde hijOver dit "verzuipen" het volgende:
Tijdens een tournee naar het Sarmische sloeg bij ruw weer een flat om,
waarbij verschillende tourneebV
met inhoud [o.a. enkele dure sti inboeken behorend aan de dienst] verloren gingenTerug in Hollandia, werd in opdracht
van V-d. W. hierover een procesverbaal
opg< steld- Toen het hoofd van het Kadaster dit hoorde zag hij hierin een
mocie gelegenheid een niet deugdelijk
fototoestel (merk Contaflex af te schrijven en verzocht dit eveneens in het
procesverbaal te laten opnemen.
Verdachte V.d- W- gaf daartoe zijn

2 gebruikmaking hiervan
3 verduistering van een fototoestel merk
Retina, behorend aan de dienst
4 oplichting door het ten onrechte incasseren van lesgelden
5 nogmaals het uitlokken van valsheid

We willen trachten om U de ingewikkelde puzzle rondom de Retina dvi
delijk uit een te zetten.
De strafzaak tegen V.fd- W. berust
voor een groot deel op de bezwarende
verklaringen afgelegd door de heer P.
fotograaf te HollandiaIn 1958 kocht verdachte V.d. W- bij
de getuige P. een foto-kleinbeeldcatnera van het merk Retina, van ruim f 300
Deze transactie blijkt allesbehalve zakelijk te zijn geweest. De heer P. diende b-v- eerst vorige week een rekening
in, daar hij er niet zeker van was of
het toestel destijds al of niet werd betaald.
De getuige die oorspronkelijk in de
mening verkeerde dat V-d- W. het toestel voor de dienst aanschafte, kwam
later op andere gedachten. Kort voor
de expeditie naar het Sterrengebergto
kwam naar zijn zeggen, nl- de heer De
J- bij hem met ditzelfde toestel.
De heer De J- zou van V-d. W., [wiens
"rechterhand" hij is], de opdracht hebben gekregen zich door P. te laten instrueren in het gebruik van de Retina.
Bij die gelegenheid zou De J. zich
volgens P- hebben laten ontvallen: "Ik
mag het niet eens gebruiken, het is
van mijnheer V-d. W. privéP- die hier heel verbaasd over was.
zou met De J. niaar V-d. W. toe zijn
gegaan om te vragen hoe dit in
elkaar
zat.

|

ondergeschikte De J. opdracht. Daar hij

echter niet van een Contaflex maar van
"een" toestel sprak, noteerde De ,1. de
Retina, omdat dit het enige toestel was
dat hij altijd op de dienst gezien had.
Hij moest "de gegevens bij het hoofd
Kadaster halen" en hoorde toen dat
het om een Contaflex ging- Hij nam
daarop aan dat er dus blijkbaar nog een
<jweed<li
verloren was gegaan
en noteerde dit te goeder trouwToen De J. achteraf de Retina weer
op de dienst in gebruik zag, ging hij
aan de jiuistheid van het door hem en
twee collega's Van G. en E- ondertekende procesverbaal twij telen. Hij
vroeg V.d- W- om inlichtingen. Deze stel
1 de De J- gerust door hem te verzekeren dat de Retina doorgeschrapt was
op het lijstjeBij het verhoor constateert de landrechter dat dit inderdaad de waarheid
is.
Punt 3 van de ten lasteiegging [verduistering van een fototoestel merk Retina] en punt 5 [uitlokken van valsheid in geschrifte, nl. door het laten

ondertekenen van een vervalst proces-

"
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De algemene vergadering van de Verenigde Naties welke op 20 september a.s- in New Vork geopend wordt, xai vele regeringsleiders van, verschillende landen zienZowel premier Chroestsjof als andere communistische regeringsleiders zullen op de algemene vergadering de ontwapeningsproblemen willen aansnijden,
waarvoor niet lang geleden premier Chroestsjof het voorstel deed, de regeringsleiders van alle 82 aangesloten UNO-ledenlanden bijeen te roepen-

Ten

-

onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea__ÖL-

wj||\

Staatshoofden naar UNO-assemblee

Nogmaals:

Abonn. pi ijs f 6.- p< r i
maand f 16.- per kv a
taal bij voorukbet.
Postabonnementen
f 7,50.- per maai d.
f 20,50 per kwartaal
Advertentie tarieven
f 0,40 per mm. Bij co.i
tract (tenminste 10<« |
mm.) f 0,36 per ri.ni f

verbaal door De J., Van G. en B.] wor-

den hierdoor ontzenuwd-
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Kadaster.affaire

Hoofd afdeling Kadaster en Kar tsetraingerch
Woensdag jl. nam het proces tegen
de heer Z-, hoofd van het Kantoor voor
Kadaster er. Kartering te HoPandia
een aanvang met de voorlezing van de
hem ten laste gelegde feiten door Mr.
F.A-G-C. Jansen, Magistraat bij het
Landgerecht te Hollandia.
Verdachte wordt ervan beschuldigd
misbruik te hebben gemaakt van de
door hem beklede positie om lesgelden
te declareren voor lessen die hij niet
zou hebben gegeven, en voorts van verduistering van een fototoestel, toebehorend aan het Gouvernement van Nieuw
Guinea.
Verdachte ontkent de hem ten laste
gelegde feitenPapieren komen ter tafel, o-a. een proces verbaal van vermissing, waarmee
aangetoond moet worden dat verdachte
ais comptabele in zijn verantwoordelijkheid over het beheer van het Go-u-vernements materieel is te kortgeschoten.
Het verhoor van de getuigen, dat de gehele ochtend in beslag neemt, draait
om 2 punten: a] het uit de materiaalverantwoording van het Kadaster verdwenen fototoestel, on b] de al dan niet
geldige declaraties van verdachte voor
lesgelden van aan Kadaster-personeel

gegeven lessenVERDACHTE KENT DE WET NIET.
In de loop van het verhoor blijkt, dat
verdachte als comptabele, de wet, waarop zijn verantwoording voor het beheer
over het materies 1 berust, de Indische
Comptabiltteits-wet niet of zeer cnvoldoende kent.
Achtereenvolgens hoort de la__drechter Ir- K. van het Kadaster, die terzake van de aanklacht betreffende wel
opgebrachte, doch niet gegeven lesuren
een bezwarende verklaring aflegtDe hierop volgende getuige, de heer T.
legt echter een verklaring af waardoor
zijn eerder voor de politie afgelegde
verklaring zijn bezwarende betekenis
verliest.
Om half een, nadat de landrechter
enkele cursisten van de Kadasteropleiding heeft gehoord, verschijnt de Hollandiase fotograaf P. om te getuigenUit de verklaring van getuige komt
naar voren, dat verdachte Z. een fototoestel van het Gouvernement van
Nieuw Guinea door bemiddeling van Pheeft verkocht.
Verdachte geeft dit feit toe en zegt zich
eerst na de verkoop van dit toestel te
hebben afgevraagd: wat nu met het geld
De landrechter verdaagde hierop de zit-

Cemité Katholiek Beraad geeft visie op N.G.Raad
ting.

Dezer dagen heeft het Comité Katheliek Beraad een circulaire doen uitgaan
waarin een aantal punten van het Wetsontwerp tot partiele herziening van de
Bewindsregeling aan een nadere beschouwing worden onderworpen- In de inleiding van het geschrift wordt gesteld dat het wenselijk voorkomt, in ver t
band met de belangrijkheid van het ontwerp, om waar nodig, kritiek te
uiten, in de verwachting, dat deze kritiek er toe zal bijdragen dat het ontwerp in de door het Comité wenselijk geachte zin wordt geamendeerdLATE OPENBAARHEID
nen de opstellers van de circulaire dat
In de eerste plaats constateren de opeen StreeK
gekwalificeerd als van een zodanig gestellers van het geschrift, dat de planring
ontwikkelingsniveau dat met de
nen van de regering tot democratisering van Nederlands Nieuw Guinea niet
voorkeur van de betrokken bevolking
eerder dan in de vorm van het wetsgeen rekening gehouden kan wordenontwerp publiek zijn gemaakt en niet
Met nadruk zij er op gewezen, aldus
in streken
ter openbare discussie zijn gesteld.
de circulaire, dat ook
Er zijn wel vertegenwoordigers van
met een geringe ontwikkeling, zoals de
de inwoners van Nieuw Guinea gehoord,
Mimika en de Moejoe, het groeiende
de
maar
keuze van de betrokken persopolitieke bewustzijn niet mag worden
nen was willekeurig ~aldus de circulaionderschat.
re, en het overleg dat volgde was verVan meet af aan dient een zo groot
trouwelijk
mogelijk aantal gebieden als kiesdistrict
De circulaire stelt, dat het met name
te worden aangewezen, terwijl in die
bevreemding heeft gewekt, dat de Raad
gebieden waar aanwijzing van benoemvoor Volksontwikkeling niet <"t_i het over
de leden onontkoombaar lijkt, zoveel
leg is betrokkenmogelijk de figuur van ingewonnen
aanbevelingen dient te worden benut.
DISTRICTEN STELSEL
Ten aanzien van het voorgestelde disBUDGETRECHT
trictenstelsel, wordt opgemerkt, dat dit
Voorts wordt bezwaar gemaakt tegen
cnder de huidige omstandigheden de
het beperkte budgetrecht ven de Nieuw
meeste walarborfjen l,iedt. dat de in
Guinea Raad, zoals in het wetsontwerp
ontwikkeling achtergebleven gebieden
:., irrvortpsteld.
Immers de vraag of een
in politicis niet worden overheerst
h„-T -~c |o wettelijke regeling tot stand
door de meer geavanceerde gebieden.
kan komen hangt vaak ten nauwst*
Als nadelen worden genoemd, dat het
samen mot de financiële fconsequenhet reeds bestaande particularisme in
ties die aan een zodanige regeling verNijfeuw Gu/inea zou kunne- aanmoebonden zullen zijn. Met andere woordigen, terwijl voort- bepaalde bevo Iden, aldus de circulaire: medewetgevenkingsgroepen die over verschillende disde bevoegdheid veronderstelt in begintricten verspreid wonen niet of onvolsel het bezitten van het budgetrechtdoende'in de Nieuw Guinea Raad verTUSSEN OPLOSSING
tegenwoordigd zullen zijnZolang Nieuw Guinea financieel pracafhankelijk
BENOEMINGSRECHT
tisch geheel van Nederland
Uit het wetsontwerp blijkt, aldus de
toebudgetrecht
volledig
is kan geen
tussenoploscirculaire, dat de Gouverneur een tweeeen
maar
worden,
gekend
ledig benoemingsrecht is toebedacht,
;:",.-,- Wordt aanbevolen die zowel met de
enerzijd/s beogend, om vertegenwoor, Einancieële situatie rekening
digers van minderheidsgroepen die ongeeft van een
houdt en anderzijds blijk
De mogevoldoende vertegenwoordigd zijn, toch
de
toekomstop
visie
ruime
splitsing
in de Raad aanwezig te doen zijn, er,
om
een
bdstaat,
te
lijkheid
anderzijds om gebieden waai- nog geen
tussen enerzijds de eige^ midroaken
verkiezingen gehouden kunnen v
[met daartegenover staanr'e uittoch via benoemde leden vertegenwoorgaven] waarvan de begroting lij ordigt te doen zijndonnantie zou kunnen v/order vastgeDit eerste deel van het benoemingssteld en anderzijds de uitgaven, welke
recht van de Gouverneur dient verwordoor Nederland worden gedrag
pen te worden, aldus de circulaire, omeen meer beperkte be
waarvoor
dat een dergelijk systeem een paterde Nieuw Guinea
nis
van
I
nalistische geest ademt en zich moeilijk
De circulaire somt ter slotte
is.
send
met de beginselen van een, gezonde deeen aantal voordelen van een dus laniga
mocratie laat rijmen.
splitsing op.
Ten aanzien van het tweede deel memei

delen'

te

nci-L

iiiog

wuiven

Vervolg

van pag. 1

WE DRAAIEN WEER GEWOON TERUG"LANDRECHTZG
Tijdens het verhoor van De J- doet
zich een vermakelijk incident voor.
De J. beaamt aanvankelijk de verklaringen van fotograaf P. Hij zou zich
inderdaad hebben laten voorlichten over
het' gebruik van biet toestel. Als de
zaak keurig rond lijkt, stelt de magistraat nog een laatste vraag en plotseling blijkt dat De J. de hele tijd in
de veronderstelling was dat het hier
om een filmtoestel ging- En dus,
de landrechter zegt, wordt er teruggedraaid, maar nu over een Retina-

BANDELOOS

.....

V/ij ontvingen een dezer dagen een
aardig briefje van een bewonderaar [!J
die ons verzocht in dit kolommetje wat
intelligents te zeggen over de politieke
ontwikkeling van [nog steeds] ons

.

Kieuw Guinea.
De vraag heeft ons nogal verontrust,
want zolang als we hier zijn hebben
we nog nooit iets intelligents HOEVEN
zeggen
,:2_is we het ooit probeerden werd alras
geze_gd dat wij hier nog te kort waren
om te kunnen oordelen. Punt uit- Aan
de andere kant zijn we natuurlijk erg
blij dat we hier niet in vijftig gekomen
zijn, want het voordeel om wat te mogen zeggen wfcegt toch echt niet op teEnfin, zand erovergen
Goed, onze fenmeel is ons toch ook
wat waard! Allez, de politieke ontwikke
ling dan- Nou, nogal bandeloos, vinden

"

.

"

..

.

wij.
Zeg

nou zelf, lieve mensen, er bestaat

geen enkele band tussen Mr. De Rijke
de DVP, er bestaat geen enkele
ÏG en de
:r bestaat geen enkele band tussen
de Veteranen en het blaadje "Paraat"
Mogen we dan zeggen bandeloos [is niet
in band of teugel gehouden, Koenen En-

depols' Woordenboek der Nederlandse
Taal] ?
Wij haasten U te vertellen dat de band
tussen ons en de K'rier bijzonder hecht
is. Bij het overdrevene af. Ze zijn vert van onze prietpraat!
Wij schetsen U de aankomst van Vrijeer met nieuwe copieHeel het personeel van de drukkerij
t in rotten van twee opgesteld als
we aankomen rijden, als gold het Woutje Wagtmans in de Ronde van Nederland.
Zien ze ons, dan heffen ze tweestemmig
[de gebroeders Terlaak voor de lage bas
sen] het lied aan: "Zie ginds komt de
ümter " " "
Wij worden letterlijk met open armen
:vangen, de zetters, de drukkers, de
meisies van do paktafel, iedereen komt
ons een klauwtje geve».
Ais we de copie hehh-::- afgegeven, komt
Henk Terlaak [spontaan] met ons merk
champagne, Dick met ons merk sigaren.
Als we ons dan tegoed doen, leest Henk
iore stem aan de verzamelde mee ons nieuwe VrijbUitertje voor.
:'-:_ een denderend applaus ]jos,
we worden door iedereen gefeliciteerd
en op de schouders gebeukt- "Go'ssie,
wat ben je toch weer goed", zeggen ze
anen toe geroerd,
"wat zeg je de dingen weer gemeen en
!
Want U kent ons devies
"we willen de krant [toch wel] fijntjes
houden", immers, er verschijnt al zok heden, ten

.

dage- Nee, wij zitten met een soort

zijn

maar we
er blij om, want is de ware. vrij-

...

Nou dan!
or enkele briefjfch|rijVersf, die o".s
wsitief te zijn en
;lechts afbrekende
kritiek te hebben
voor het grootse werk dat hier verricht
wordt, hebben wij een klein versje in
petto van de grote Duitse satyricus
Er-eb K
En steeds opnieuw schrijft U mij
brievenWaarin U dik onderstreept schrijft
"Herr Kastner, waar blijft het posiove"?"
De duivel mag weten waar het blijft!
;t een eerbiedige knieval naar Erich
Kastner, verblijven wij, Uw
VRIJBUITER

-

-

De J. zegt helemaal geen inlichtingen
over welk fototoestel nodig te hebben,
daar hij met deze soort apparaten uitstekend overweg kan- Hij weet v.tan
geen gesprek tussen P- en V.d. W. over
"kunstjes" of "verzuipen".
Door een en ander wordt de betrouwbaarheid van de verklaringen van P.
wel erg twijfelachtig, zegt de verdediger Mr- De Rijke, die dan diep ingaat
op punt 1 en 2 van de ten lastelegging:
uitlokking van valsheid in geschrifte
en gebruikmaking daarvanNOGMAALS: DE RETINA
De valsheid in. geschrifte zou bestaan
uit een vervalste factuur. De bewuste
factuur, afkomstig van dezelfde fotograaf P-, is voor het maken van fotoeopiën van luchtfoto's en enige reparaties aan fotoapparatuur.
Het bedrag komt ongeveer overeen
mot de prijs van een Retina.
Getuige P. die inmiddels op voet van
oorlog stond met verdachte om redenen
van persoonlijke aard, vermoedde dat
verdachte hiermee de Retina [waarvan
P- dacht dat die privé bezit van V-d. Wwas] door de Dienst wilde laten betalen, en legde in deze geest een verklaring af voor de politie.
Zowel de landrechter als de verdediger maken korte metten met de getuige. De fotocopieën blijken inderdaad
gemaakt en tic werkzaamheden werkelijk verricht, zodat de beschuldiging van
de heer P. geen steek houdt- "Wilde U
V.d. W- de nek breken?" vraagt de
landrechterInmiddels zijn dus ook de punten 1
en 2 van de ten laste legging verdwenen.
Blijft over punt 4: oplichting door
het ten onrechte incasseren van lesgelden, waarmee wij weer in het uitge-

sleten spoor van deze eindeloze affaire
zijn terug gekeerdDe belangrijkste getuige die in dit
verband deze ochtend wordt gehoord
is de heer K. landmeter bij het Kadaster. Deze getuige zegt de indruk te
hebben gekregen dat de jongelui die
met V.d. W- en hem op tournee waren,
volleerd waren en geen lessen meer nodig hadden. Het punt is n-1- dat verdachte voor deze periode het normale
bedrag aan lesgelden toucheerde.
Wanneer de cursisten geen les zouden
hebben gehad en ook geen les meer van
node hadden, zouden deze gelden ten
onrechte zijn geincasseerd.
Verdachte protesteert tegen de verklaringen van de heer K- Ten eerste
zo betoogt hij, kan de heer K. niet
over het al of niet volleerd zijn van de
cursisten oordelen, ornaat hijzelf het bewuste tournee meemaakte om de kneep
jes van het vak te leren, en ten tweede waren de jongens nog helemaal niet
klaar en legden pas hun proef af tijdens de Sterrengebergteexpeditie enige

Ingezonden:

waarin een leemte in de wetgeving aan
het licht komt, dan verwacht men van
een goedwillende overheid dat hierin.
wordt voorzien, zodat dit speciale geval
in het vervolg niet meer voor zal komen.
En als dan de overheid het standpunt
blijkt in te nemen dat het niet nodig
is hier een correctie aan te brengen,
dan beginnen alle betrokkenen hun
standpunt eens ernstig te herzienEn om nu maar eens met twee benen
op de grond te blijven staan en het in
gewone taal uit te drukken:
de Europese leden van de toenmalige
Adviserende Raad beglonnen aan de
"goodwill" van de overheid te twijfelen.
"Want" redeneerden zij en het is bij
een van de vergaderingen hierover ook
woordJelijk' zo gezegd, "vandaag hij,
morgen wij". Waar blijft de vrijheid
van spreken, het recht zelfstandig te
denken en naar deze gedachten te handelen, wanneer de gouverneur zich het
recht wil voorbehouden op elk willekeurig moment een lastig lid uit zijn
adviescollege te verwijderen?
Dit staat wel heel ver af van de suggestie in het artikeltje in het Alg- Handelsblad dat de Raadsleden Mr- De Rijke als persoon zo geslaagd venden dat
zij maar met hem meeheulden en er
zelfs hun plicht als leden van een politiek college voor verzaakten.
Het was juist in het bewustzijn van
hun grote democratische verantwoordelijkheid dat de Europese leden één
lijn trokken en aftraden.
Wij als Nederlanders, hebbén de democratische wijze van denken van
jongsafaan mee gekregen. Het is voor
ons zoiets "gewoons", dat wij ons pas
in situaties als deze clash met de overheid realiseren wat een kostbaar erfdeel
wij hebben ontvangen en hoe ons dit
als verantwoordelijke mensen de plicht
oplegt, het tot iedere prijs te verde-

Naar aanleiding van een zinnetje
voorkomend in het artikel "Alg. Handelsblad doet aanval op Mr- De Rijke"
opgenomen in de Nieuw Guinea Koerier
van woensdag 31 augustus, stel ik er
prijs op een paar andere zinnetjes te
schrijven, al zijn het wel heel bejaarde koeien, die hier uit de sloot komen.
Het bewuste zinnetje loopt aldus: "Zijn
[Mr. De Rijke's] politieke handlangers
demonstreerden bovendien hoe weinig
begrip zij hadden van een Plapoease
democratie, toen zij om der wille van
deze persoonlijkheid, hun plicht verzaakten, door als leden van een politiek
college te bedanken"En nu zou ik daar dit over willen zeggen: hoewel de Europese] leden van
de toenmalige Adviserende Raad het
erg betreurden dat het juist Mr- De
Rijke was, die de gouverneur uit de
Raad meende te moeten verwijderen,
daar zij in hem de meest strijdbare
van het college zagen, was
van de persoon De R,ijke toch ..'
reden van het gezamenlijk af treden.
Die reden was van principiële aard.
Toen namelijk het punt in discussie
kwam of de gouverneur wel het recht
had een lid te ontslaan en de leden
verzochten de juridische gronden tot
dit ontslag van hun medelid te mogen
vernomen, kregen zij daarop uitvoerig
antwoord. In dit antwoord wordt toegegeven dat in het besluit dat aan de
Adviserende Raad ten grondslag ligt,
niet alle details zijn opgenomenNu zich echter een geval voordoet,
waarin misschien niet voor 100°/o door
de wetgever is voorzien meent de gouverneur op juridisch technische gronden
tot ontslag te kunnen overgaan.
Dit zijn ingewikkelde juridische problemen, die niet zomaar kunnen worden
opgelost- En hoewel de loden van da
Adviserende Raad graag wilden aannemen dat het verweer dat hun raadsman opstelde, de bovengenoemde juridisch technische gronden afdoende
weerlegde, was de stemming zo dat zij
in principe we! bereid waren zich bij
do beslissing van de gouverneur neer

-

te leggen.
jr

stond nog meer in dit ui

rige schriftelijke antwoord. En dat is

onderstaande passage:
"Het ligt ook thans niet in het voornemen meergenoemd besluit van 9 augustus 1955 met het oog op gevallen
ais hierboven bedoeld aan te vullen,
omdat een enkel uitzonderfijk geval
daartoe onvoldoende aanleiding vormt.
Zoals het besluit thans luidt, zal het in
normale gevallen een voldoende basis
iq van zabieden vo
ken in de Adviserende Raden-"
Kijk, dat is iets heel anders en iets
dat de leden heel beangstigend vondenHet is te excuseren dat de basis waar-'
ep de Adviserende Raad berust misschien niet zo hecht is, als gewenst zou
zijn, immers ook die van de gemeenteraden en Tweede, Kamer zijn pas in
de loop der jaren vervolmaakt. Maar
wanneer ziek nu een geval voordoet,

tijd

daarna-

Verdachte zegt veel werk te hebben
gemaakt van de astronomische plaatsbepalingen tijdens deze tournee, om de
jongens de nodige praktijk ervaring bij
te brengen.
Hierdoor werd ongeveer 4 a 5 maal
zoveel werk gedaan als voor een oude
rot als verdachte is, nodig zou zijn om
tot Hetzelfde) resultaat te Ijomen.
Getuige K- geeft dit tenslotte toe.
De zitting eindigt met de poging van
landreehïter en mjagistraat dei klfechit
van enkele jeugdige getuigen te ontrafelen dat zij door d» politie onheus
behandeld zouden zijnHet blijkt echter niet mogelijk dit
vast te stellen.

digen-

De Europese leden voelden zich verantwoordelijk, in de eerste plaats tegenover! hun autochtone medeleden.
Dat deze leden in het aanbieden van
ontslag niet met hen meegingen, valt
misschien te betreuren, maar het was
in dit stadium misschien onvermijdelijkZoals de wijze Kaisiepo zei: "Wij autochtone leden zitten in deze Raad om
iets te, leren en niet om tegen onze leer-

meester in opstand te komen" of woor-

den van gelijke strekking. Het is het
d recht mijnheer Kaisiepo van U en
de Uwen om er een eigen opinie op
na te houden; de Europese leden hebben dit geëerbiedigd en niet geprobeerd
U te beïnvloeden. Maar wanneer U volleerd zult zijn en de democratische gedachte Uw eigendom is, als de leerling zover is dat hij kritiek mag hebben op zijn oude leermeesters [en wij
hopen dat het een milde mag zijn!] dan
zal niet van de leden die in maart aftraden 'gezegd kunnen worden: "Zij
hebben dat maar over hun kant latengaan." En van overheidszijde zal niet
gezegd kunnen worden: "omdat het

I.esje:

__

Je kunt alleen maar over
Amstel Bier praten!
Glaasje: Ja, ik lijk wel een mens[8e prijs F-C- de Roder.]

toen zo en zo in zijn werk is gegaan,
doen we dat voortaan altijd maar zoEn na al dit hoogdravends, wat een
armoedig gebaar- Er zijn geen demonstraties, geen spandoeken, geen audiënties aan te pas gekomen. Wij traden
jes af.
heel

'

Omdat dat het enige protesterend gabaar was dat we konden makenEn we zeiden tegen elkaar: als het dan
zo moet gaan, dan doen wij niet meer
mee.
Zoek voor ons maar een ander!
Ex-lid.

Ingezonden
POLITIEKE HANDLANGERS VAN
MR DE RIJKE
zijn
Nu.
me dan toch eindelijk de ogen
opengegaan- Als oud-lid van een "politiek college" en derhalve "Politiek hand
langer De Rijke" wordt het tijd dat ik
mijn leven ga beteren en gelukkig heeft
het "Algemeen Handelsblad" mij bijtijds de juiste weg gewezenNog kort geleden, op een vergadering
groep "Politieke handlangers De
Rijke", werden ons door de Führer geheime instructies gegeven, doch daar
ik een eedsformulier met mijn bloed
ondertekend heb, mag ik 'ver niets van
vertellen. Wel kwamen er tijdbommen,
handgranaten en andere poüitvek-onmondige zaken bij te pas. Op deze vergadering werd mij evenwel medegedeeld, dat ik op een bevordering tot
"politiek handlanger De Rijke Ie kl-"
_se tepiet kon rekenen en vo
leurstelling zijn mij de ogen opengegaan en wil ik van nu af de juiste
weg gaan- bewandelen.

Daartoe wil ik een cursus gaan volgen bij de lieden, die in geestelijk contact leven met de PARNA- Een moeilijkheid is echter, dat ik niet weet, wie
dat zijn! Maar ik zal deze brave liên
weten te vinden en dan wil ik uitgebreid leren, hoe in geestelijk contact
te komen met Papoea's, hoe vormen te
zoeken, die naar hun hart zijn en hoe
hen te dienen om de weg te vinden.
Ook zal ik mij de kunst eigen moeten
maken idealistische trapjes uit te delen
en ethisch gestemde verdachtmakinkjes
te lanceren aan het adres van hen, die
het niet helemaal met mij eens zijn.
In een woord, ik wil politiek mondig
worden.
Ik denk wel, dat het een moeilijke
cursus zal worden, want wat moet ik
al niet leren! Begrip van de Papoease
democratie,

idealisme,

compositieleer

wil ook een volkslied leren
schrijven] zal ik in mijn hoofd moeten
stampen, maar ik twijfel niet aan de
goede resultaten- Want met de hulp van
bovengenoemde goede lieden, zal ik
stellig het diploma behalen met voldoende voor "idealisme" en "opvoedkunde
van de Papoea" en dit diploma zal mij
dan een bewijs zijn, dat ik mij mag rekenen als behorend tot de groen enig*
zonder dubbele
ware en onvervalste
bodem - "opvoeders van Papoea's" en
"idealisten".
En eenmaal op de goede weg aangeland, wil ik terus door gaan op dfe
weg en^dan wil ik de lessen van mijn
vereerde leermeesters in praktijk brengen en dan denk ik er over, om in navolging van mijn vereerde leermeesters
met mijn niet-karig salaris de schamele loontjes van de bij het Gouvernement vajn Nederlands Nieu|w Guinea
werkzame Papoea's wat bij te spijkeren,
want mijn vereerde leermeesters zijn
er tot heden nog niet in geslaagd, deze
lc«V-tj'es„ tot een redelijk pe_|l op te
trekkenWanneer ik de theorie en de praktijk
van deze cursus onder de knie heb, dan
zal ik bij de diplomauitreiking een
traan plengen, naar de drukker hollen
en mijn naamkaartjes, waar nu nog
"politiek handlanger De Rijke" op vermeld staat, laten wijzigen in "Politiek
handlanger op Chr. grondslag".
[want ik

-

Boeteling

1830: Victor Hugo schiep de klokkenluider
Louis Napoleon zag in hem zijn grootste vijand
wanneer hij in zijn geschriften
de lezer weet te bezielen, moet er in
hem wel een enorm vuur gebrand heb-

HONDERDDERTIG
JAAR geleden
schreef Victor Hugo zijn grootste mëesterwerk"Notre Dame de Paris" [in ons
land bekend als "De klokkeluider van
de Notre Dame"] Deze grote Franse
schrijver heeft de wereld een literaire
schat nagelaten, die slechts weinigen
op haar juiste waarde weten te schatten- Wie Hugo niet kent, kan soms
moeilijk zijn werk aanvaarden. Zijn
boeken zijn uitbundig en the;
doch de lezer dient te weten, dat dit
geen aangewende houding doch natuur
is, want zo was Victor Hugo zelf van
Zijn
welsprekendheid, de
naturewoordvondsten, de manier waarop hij
personen en situaties weet uit te beel-

HUGO

den, zijn onnavolgbaar.
De kracht van zijn woord is dermate
schrijver
groot.
dat de
vele

tochtelijk republikein
en toen prins
Louis Napoleon door een staatsgreep

dwingt, zijn zienswijze te aanv
ook al zijn ze het er eigenlijk niet mee
eens- Hij was een groot idealist, die in
vlammende woorden wist te pleiten,
maar in striemende regels zijn tegenstanders bestrafte- Van zijn tekst gaan
vuur en geestdrift uit, die in staal zijn
de lezer mee te sleuren naar diepten en
naar ongekende hoogten. Hieruit kan
men begrijpen, dat Victor Hugo een
intensief levend, diepvoelend mens was,

vjnm

Hugo was een begenadigd man. In de
eerste plaats een romanticus, die zijn
fantasie niet aan enige conventie gebonden achtte-waardoor hij naar veïer
opvattingen wel eens wat ver ging-doch
wiens virtuoze schoonheid en rake tekening de lezer veel doen vergeten, ja,
hem of haar zelfs in een ban brengen,
die niet breekt alvorens men de laatste
bladzijde van zijn geschrift heeft omgeslagen.
Tegen

was niet alleen

maar ook politicus.

de keizer.

romanticus,
Hij was e*n harts-

aan de macht kwam en zich als keizer
der Fransen opwierp, vond hij Hugo
tegenover zich- Ongetwijveld zal hij deze dichter-schijver onderschat hebben
misschien heeft hij wel aanvankelijk
om hem gelachen, maar dit is hem
spoedig vergaan.
Ei- verscheen van Hugo's hand een
"Les
gedichtenreeks
Chatiments"
[De kastijdingen], waarin hij de overweldiger op een vervaarlijke manier
geselde- De meeste Fransen kenden zijn
gedichten, ja, droegen ze' bij zich en
het kwam voor, dat men ze op straat
citeerde. Velen zagen in Hugo de voorvechter van de republiek en beschouw-

den hem als hun leider en toekomstig

bevrijder-

|

Louis Napoleon zag al spoedig in, dat
hij Hugo niet moest onderschatten en

I

Tegen inlevering van 75 wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en drop
rolien bij de N.V. Pacific Import Mij
één prachtige Volkeren Atlas cadeau.

er werd een arrestatiebevel tegen hem
en enkele andere vooraanstaande republikeinen uitgevaardigd. Hugo wist echter te ontvluchten en vertoefde vele javoor de Franse kust. Van hieruit bleef
ren als balling op het eiland Gui
hij de Franse republikeinen aanmoedigen.

Het verwondert ons niet, dat deze
man hiertoe in staat was- Wie zijn wer-

Benodigdheden: kleine garenklosje, lapjes stof, dopjes van lege flesjes, stukjes

koraal, luciferdoosjes, een paar kraal-

een stukje etalagekarton.
NO 11 Schemerlamp of tabouretjeNeem een leeg garenklosje. Maak een
rouche op de bekende wijze- Plak de
tjes,

van een

parfumflesje- Neem

een

je spons [dat je op Base G kan vinden] en stop dat in het dopje. Dan
room je
md stukje koi
raal en "plant" je plantje- Een klein
beetje groene plakkaatverf maakt er

hte plant van.
NO

ben

bepaald.

ZIJN MEESTERWERKEN
en zijn politieke activiteit, die
wij tegenwoordig naar de tweede plaats
1, vinden wij zijn onsterfelijke
werken- "Les Misérables" is een begrip
geworden, doch zijn grootste triomf
Ibtre Dame de Paris". Er is onder de titel "De klokkeluider van de
Notre Dame" zelfs een film vervaardigd, die grote opgang maakte- En inderdaad treffen wij hier Hugo op 'zijn
best. De manier waarop hij speelt mot
zijn figuren, het drama dat hij tekent
en de wijze waarop hii de lezer
kijkje geeft in de peilloze diepte van
het middeleeuwse Parijs [waarbij wij
constateren, dat het gehele decor historisch verantwoord is], is alloen Hugo
gege
oms een lugubere,
bezwangerde
onheil,
sfeer/ waar
-an
hij de lezer 1
maar onstuitbaar

climax meevoert. In do
bloeit echter nu en dan een bloem op.
Dat zijn de momenten waarop Kugo als
het ware in contrast, het tere, fijno,
het gelukkige naar voren schuift en
speels in het geheel verweeft-. Dit is alleen een groot schrijver mogelijk en dat
is Victor Hugo onomstotelijk gev
dit ook
volk heeft
Franse
schrijver
in 1885
toen
de
want
overleed en naar de begraafplaats
"ereden. op zijn verzoek in do wa
..thon.nsten, vol
derdduizend Parijzenaars de wagen"t oen lai
één van zi i zonen, de onstu-imige romancier en toen de
I
de Are de
doorreed, rees zijn glorie ten
e eer
; te beurt
lijke resten van do

in

e«.i

en Kru-Puk

Kri-Pik

MEUBELTJES VOOR HET POPPEN[VervHolgU]IS

ken heeft gelezen en meegesleept werd
door zijn weergaloze beeldkracht, begrijpt dat hij in staat was een volksmenner te zijn- In zekere zin is hij mede een der historische krachten geweest, die het lot van Frankrijk heb-

13 Wandklok.

Neem een leeg luciferdoosje- Neem twee

NO 12 Plantjes.
Neem een dop van een

lege fles, bijv-

■-■ven.

toestand van schijndood dient
die dat kan, kunstmatige
iemand
door
worden toegepast. Op de
Bij een

E.H-B-Ooveral in den lande gegeven leren,
U
hoe
kunt
hij
8.8en
cursussen
zoiets moet worden gedaan.

VERGIFTIGING DOOR SLAAPTAom dadelijk
BLETTEN Hier is het goed
kan door

braken op te wekken. Dat
vinge

twee

door
tekeneen grote

mosterd of met
schep keukenzout te laten drinken.
dokter zet
water met

U
van de
ter klaar, vodr het
Jlen wil over-

geva l
gaan.

~

n tege,nglf
«1 de
Misse
wel en
blijkt
dan
" dat
toediei
van
verlenen
het
met
dat heeft niet
maken.
hJulp
eerste
te
akelige onDENK tt NU NIET: al die
mij
bij
.thuds met gegevallen zullen
liever eens na wat er
van
aan Uw kennis over het verlenen

a*? f

"
eerste

hulp

ontbreekt-

.

,-dzalf, jodium, vere-d- en brengt
pincet
bandgaas, schaar,
op dit punt
U de lacunes in Uw kennis
E.H8.0
met
opdat
Uw
-de
bij Hulp
Ongeluk
Eerste
wordt "het

een jaar gewoond.
daar
Matst niet beter of ik hoorde,vrese»n ik soms zo
lijk naar huis verlangen- Doch alleen
doortrekken, 'dat leek me
de woestijn
gewaagd-"
te
toch
vroeg de oude man
En je zusje dan?"
"Zij is mijn zusje niet" zei Aleppo
heeft, mij wel ge"Nee. maar Aleppo
die vreselijke
_yan
handen
red uit de
Salmira,
die al een
riep
Bedouinen"
poosje had staan luisteren natast de
nan.
En nu vertelde ook Salmira haar avcn

geheel

af-

zei TToederpop,
schoonm
"Wat denk je
:op,
De boel eens lek!
zo vaak.
Alles eerst er ui'
even so]
Dat is heus in een wipje klaar,
Bij zulke flin
on.
De baby-kamer fris behang,
Dat past. bij het nieuwe wiegje.
En de kei
ik allang.
vliegje.
Dan heb je daar geen
Bij de mooie lamp en nieuwe bank
Past een knèttergeel gordijntjeEen plant nog op de boekenplank,
En in het raamkozijn een kleintje.
In de slaapkamer zijn we dan nog
Een tabouretje rijker.
De nieuwe leeslamp hang ik toch
Gewoon maar aan een spijkerHè, hè, dat's klaar- Ik ben wel op!
Nu koffie, een grooocoocte kroes
Voorlopig niets meer op zijn kop,

.■

Sprak pop tot Poppenmoes.

,r

h ot

"

turen.

"Zeg poppenmoes"

on bevestig
venkant van je doosje- Neen o
je etalagekarton van 3 cm- breed en 6
cm lengte. Jullie zien op de tekening
hoeveel het bovenstuk ongeveer uitsteekt- Teken op het uitstekende deel

eerst dient U de stroom uit te schakelen- Als er ge«n hoofdschakelaar is, de
zekeringen losdraaien. Daarbij moet U
niet
ervoor zorgen dat het slachtoffer
gevaarlijke
toeals
de
komt te vollen
wijze wordt
stand op deze plotselinge

NO 14 Aaneecht.
Neem twee complete luciferdoosjes en
plak ze boven op elkaar. Voor het kastje neem je ook twee op elkaar geplakte doosjes, maar zet ze op de kant [zie
tekening] Neem een leeg doosje en lijm
dat tussen de twee kastjes zodanig dat
de laadjes kunnen schuiven. Verf het
geheel of beplak het met een vrolijk
gekleurd papiertje- Drie kraaltjes ma-

DE SCHOONMAAK

van verschillende
ze aan de binnen-bo-

ELECTRISCHE ONGEVALLEN- Aller-

HET ARARIERTJE

En als dan al die nieuwi
we aan:

kraaltje. Maak ze

Wilt U vooral niet in paniek raken
wanneer er bij een ongeval dringend
hulp moet worden geboden? Denkt U
toch eerst even goed na over wat er het
den godaan: misschien
herinnert U zich dan nog iets van onderstaande richtlijnen.
Verzuim bij ernstige ongelukken in
geen geval dadelijk een dokter te [laten]
waarschuwen. In de algemene verwarring wordt dit nog wel eens vergeten en
dat is dan een bizonder treurige fout,
die beslist niet mag worden gemaakt-

de krullen. Plak het vast en maak een

zijn gaan

draadjes en rijg aan elk draadje een

INHUIS

Kramt

wijzerplaat-

ken het

rouche met lijm op het klos je. Maak
je er een tabouretje van dan plak je
om een stukje schuimptastic van de
juiste grootte een lapje van de stof en
lijmt dit daarna op het klosje.

EHBO

n in Noord
Afrika en Perzie" zei Salmira. "Hij
gaat mei zijn karavaan kleine dorpjes

■

te kopen, want die
vooral door de
worde
Effendies, de vreemdelingen in Alexandrie en. ook in Damascus waar wij wonen.
Wij waren steeds met ons drieën,
want mijn moeder dreef een_ kunsthandel in alle dingen die mijn Vader meebracht- s'Avonds vertelde ze mij alles
wat ze wist over de kunstschatten die
wij bezaten. Die waren vaak zo mooi
waar
en ik wist op "het laatst precies was
oud
het
alles vandaan kwam, hoe
bezat.
en of het werkelijk kunstwaarde
Toen vader het vorig jaar weer thuis
ernstig ziekZe
was, werd moeder
opgenomen
en
moest in een ziekenhuisdaarna nog drie
en
geopereerd worden
Toen vond Vamaanden rust houdenmet
hem me
ik
beter,
dat
der het
zijn
hij
waar
zien,
te
on reis om
de tapijten
en
waar
opkocht
schatten
geweven werden.
Door de ontzettende zandsto
yn
we echter de weg kwijt geraakt
z
tot we op het laatst helemaal niet meer
wisten waar we waren.
kunstvooi"

)
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De Nieuw oolnaa import & Export Mij. (1IJ) til
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verzorgt gaarne Uw
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H. ENGLEBERT N.V.

aankomst van de Karachi" kunnen wij U uit voorraad leveren:
Willys Jeeps type CJ-3B

-

4-75
4WD Jeep piek ups
Skoda Octavia personenwagen
Samofa scheepsmotor met trillingsvrije
Samofa aggregaten van U/a KVA
Willys

BRAND-,

ophanging typ©

RCA Whlrlpool Airconditioners en Koelkasten
met royale diepvriesruimte

TRANSPORT-en üf
VARIA - .ERZEKEfHHGüü

Op

onze RCA

rantie

als gevolmachtigde van de
N.V. NEDERLANSCHE LLOYD

van 11 en 12 cv. ft-

Whirlpool koel-apparatuur geven wij

unit en 1

gesloten

op

SH-85-F

jaar garantie op

de

j

5 jaar ga-

overige delen-

"

In ruime mate zijn diverse onderdelen voor al onze producten
voorradig, en staan ter zake kundige technici ter Uwer beschik-

j

king.

* LEVENSVERZEKERINIii
-■

als alleenvertegenwoordiger van de
NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V-

I

SPAAiïÜÉSSEI!

.

als hoofdagent van de
N.VNEDERLANDSCHE SPAARKAS

de bediening.
nu
ook
mede
nemen
waarheen
U zelf wilt
gehuurde
tenten
Verder kunt U
wij
glaswerkthans
servies
en
Voor
feestavonden
verhuren
en:
Uw
VERGEET U ONZE HAANTJES NIET.
"MOONLIGHT BAY" Dagelijks geopend tot middernacht
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VERBETERING VAN ONZE SERVICE allereerst

MIMI
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WesternMaandag 5/9 slechts één avond:
"KEADILAN ILAHI" met Yusuf Latif
Saadiah, NormandiahManusia setan
dengan kekuatannja jang adjaib, meng-

herankan,

mengerikan!

Holl.-Binnen heden 3/9:
"KEADILAN ILAHI"
Sentani morgen: 4/9:
'WORLD WITHOUT END"
met Hugh Marlowe en Nancy Gates, in
Cinemascope-

>

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK-

Maandag: Merauke- Tanahmerah- Biak
[extra 08.30 u]
Woensdag: Biak- Manokwari- FakfakWamena- Lae- Sydney.
Vrijdag: Biak- Manokwari- SorongAmsterdam-Cs- DjakartaZaterdag: Biak- Manokwari- Sorongïakiak- Amsterdam-Cs.

.

Voor na dere inlichtingen tfn- Hla- 114.
a.s. Zondag 4 september
van

10.00 —i 3.00 uur
gezellig
Kom
eten en drinken bij
TED's Café-Restaurant t.o. de
Marine autowerkplaatsen"MlXED TUNES" band olv W. Tinga
biedt U dansmuziek aan.

Afvaart

finale speervverpen dames:
1 Osolina -Rusl-,
2 Zatopekova -TsjSlow-, 3 Kalidiena -Rusl-.

Alle inleidingen

800'mberen:
Geplaatst voor de finale Matuschewski
en Schmidt [Dld]. Kerr [Westindië],
Wagli [Zwitserl] en
Moens [Beljgië]
[N-Zeel]Snell
-400 m horden heren:
In de finale: Davis, Cushman en
Howard [allen USA], Janz [Dld], Galliker [Zwitserl].
Zwemmen:
firale 400 meter vrije slag dames:
1 Von Saltza -USA-, 2 Cederquist
-Zwed- 3 Lagerberg -Nederl-,
finale 4 x 100 m wisselslag heren:
1 USA, 2 Australië, 3 Japan.
finale 4 x 200 m vrije slag heren:
1 USA, 2 Japan, 3 Australië.
UITSLAGEN:
WATERPOLO
7—6
Nederland
USA
Yoegoslavië
Hongarije
2^-1
Yoegoslavië, Italië, Rusland en Hongarije zullen moeten uitmaken welk land
in aanmerking komt voor de gouden,
zilveren en bronzen medailleNederland bindt in de strijd om de 5e
t/m. de 8e plaats de strijd aan met de
USA, Roemenië en DuitslandRomeins WORSTELEN.
Grieks
De in de verschillende gewichts-klassen
te verdelen gouden medailles werden
gewonnen door Rusland [3], Turkije [3],
Roemenië [1] en Bulgarije [!]"
HOCKE V-UITSLAGEN:
7—o
Denemarken
Italië

—

—

Australië

—— —
——

Polen

Pakistan
Japan
VOETBAL-UITSLAGEN:
Denemarken
Tunesië

.n»i-_iiiii..-.i

—tm-m.-..--——-.-—mm

Kapperbedrijf
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ATLETIEK:
finale 100 m- heren:
1 Hary -Dld-, 2 Sime -USA-, 3 Radford

— —
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finale hoogspringen heren:
1 Schawlakadse -Rusl-, 2
Brumel
-Rusl-, 3 Thomas -USA-.
finale 80 m. horden dames:
1 Press -Rusl-, 2 Quinton -Eng-, 3 Birkemeyer -Dld-.
3000 m steeple chase heren:
In de finale komen uit Sokolov, Konov
en RsChitdhin [allen Rusl], Hüneke en
Muller [beiden Dld] en Kryszkowiak
[Polen].

Morgen zondag: Matinee, aanvang 10-15
uur: "AT GUNPOINT"'. Een boeiende

j

vertrek is
"VOGELS A_N G"
Vanaf 10 SEPTEMBER gesloten.

I—l

—

10 0
3—l
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Frankrijk
Hongarije
De vier landen die in de halve finale
tegen elkaar uitkomen in de strijd om
het eremetaal zijn:
Yoegoslavië, Hongarije [de grote favoriet], Denemarken en Brazilië-

HOLLANDIA naar

AMSTERDAM
CIRCA vierde week in NOVEMBER.

-Eng-.

THEATER
Heden 3/9 en morgen 4/9
Catherine Valente in een van haar succesi'ilms: "DU BIST MUSIK"
Catherine Valente zingt en danst in een
grote kleurenproductie met zeer bekende liedjes. De rijkst gemonteerde Duitse
üilm der laatste jaren.

I

'

DE OLYMPISCHE SPELEN

ORIËNT

-.~^-

In verband met spoedig

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij onze kantoren te: HOLLANDIA,
SORONG, MERAUKE, BIAK, MANOKWARI, SEROEI of FAX FAX-

REK THEATER
vertoont heden 3/9 en zondag 4/9 een
"TOPPRODUCTIE" van Paramountfilm
"OORLOG en VREDE"
in Vista visïon: [WAR AND PEACE]
met Audrey Hepburn, Henry Fonda.
Mei Ferrer en Anita Ekberg.
Een subliem verhaal uit de 19e eeuw.
Dccc film is gebasseerd op het -'BEKROONDE" boek van Leo Tolstoy"
Kom vroegtijdig voor Uw plaatskaarten.
Aanvang Ie voorstelling 18-30 uur en
2e voorstelling 22.15 uur.
Verhoogde toegangsprijzen Loge f 4,50
en zaal f 3,— HEDEN Premiere in REXVERWACHT in REK "JODY EN HET
HERTENJONG" een fijm voor jong en
oudREK Holl-Binnen vertoont heden 3/9
de Maleise film "TIGA DARA"
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worden
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verstrekt door

N.V. KONINKLIJKE PAKETVAART- j

MAATSCHAPPIJ

yw are ir% Siu I s

zij
deelt haar cliënten mede, dat
in
het
SEPTEMBER
1960
m.i.v- 10
vervolg 's zondags GESLOTEN zal

zijn.

UCO-L

tityC-S

Wüleh alle leerlingen, ook de nieuwe
maandagochtend 5 september na 11 uur
komen afspreken?

Boslaan 887. M- Belinfante

-

Borgman.
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Te koop aangeboden: Ronde-uittrekbare-eetkamer tafel plus vier stoelen met
rood kunstleer bekleed [e.v- appart],
1 staande schemerlamp, 1 judo pak Bj..
2271
De Munter van Hasselstraat 659.
Zeepaardje: Zaterdag aanvang 21.00 uur
elk wat wils programma: w-o. Paarden2268
race;

Nieuwtjes uit Nederland

—

De Floriade, een tentoonstelling van
bloemen en planten te Rotterdam loopt
ten eindeTot slot was er een expositie van
dahlia's. De dahlia is een van de belangrijkste handelsgewassen voor de
Nederlandse bloemenkwekersAan knollen en stekken exporteerde
Nederland vorig jaar voor 3,5 miljoen
gulden. De dahlia wordt in Nederland
de koningin van de plattelandstuintjes
genoemdHet Nederlandse publiek eet dit jaar
veel appels, zegt de handel, en dat is
maar goed, want de export wil dit sei-

—

g

soen niet zo goed vlotten.
In de omringende lönden is dank zij da
sappige zomer ook veel fruitDan nog wat exportcijfers uit de veeteeltsector:
Van januari tot juli werden er 1.522.978
965 eieren geëxporteerd.
De vleesaxport naar Frankrijk ondervindt wat moeilijkheden omdat dat land
zo stroef doet over de Nederlandse runderachterpoten- Er mogen wel achterpoten ingevoerd worden, maar dan
moet Nederland voor iedere kg. achterpoot twee kg- voorpoot afnemen en
daar heeft Nederland weer weinig zin
in. want het blijft toch al met veel
voorpoten zitten. Achterpoten hebben
fijner consumptievlees dan voorpotenAan het feos en Lommerplantsoen in

—

Amsterdam West heeft minister Van
Rooy het grootste kantoorgebouw van
de hoofdstad geopend. Er is plaats voor
300 man personeel die er voor een
groot deel van het werkend volk van
Nederland uit gaan rekenen welke sociale voorzieningen het zal ontvangen.
Het gebouw dat 27 miljoen gulden heeft
gekost bevat zoveel glas, dat het door
de Amsterdammers al "het aquarium"
wordt genoemd. Op het dak kun je liggen zonnen, als er zon is tenminste— Bij de te waterlating van de grootste
tanker die tot op heden in Nederland
is gebouwd [nl. bij de Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam] zullen geen genodigden en geen champagne te pas komen, in verband met do gespannen stemming onder de arbeiders
op ge scheepswerf.

Laatste Nieuws
De heer v-d. W- een der verdachten
in de Kadasterzaak is na een desbetreffend verzoek van zijn raadsman, gisteren in vrijheid gesteld. Zoals bekend
was v.d. W- enige tijd geleden in preventieve hechtenis genomen-

