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Wil de regering Hieuw Guinea
onder UNO beheer stellen

Nieuw-Guinea tfoerisr

-

Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinee
Uitgegeven door

buitenlandse persbureaus zou de Nederlandse regering plannen hebben om voorlopig onderhtunds bij dé Verenigde Naties de mogelijkheid ter
sprake te brengen van internationalisatie van Nederlands Nieuw Guinea. Zo
mogelijk, zo werd verder gemeld, zou de medewerking van de Verenigde Sta
ten, India en Australië hiervoor worden ingeroepenOok radio Australië meldde hedenmorgen dat de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken, mr- Luns, had bevestigd dat de Nederlandse regering een
internationale commissie van tocz^bt voor Nieuw Guinea voorstaat om het
geschil met Indonesië over dit gebied te beëindigen.
De Rijksvoorlichtingsdienst te Den Haag heeft naar {aanleiding hiervan
maandagavond een officieel communfqué uitgegeven, waarin zeer duidelijk
tot uitdrukking komt dat er geen enkele wijziging is gekomen in het buitenlands beleid van de regering ten aanzien van Nederland NieUw Guinea, zoals dit beleid in de laatste jaren is gevoerd.
Volgens

Op een persconferentie bij zijn vertrek naar de Algemene Vergadering der
Verenigde Naties te New Vork verklaarde minister Luns gisteravond, dat
znal« in voorgaande jaren het geval is

geweest de Nw. Guinea kwestie openhar
tig en indringend zal worden besproken
met secr- generaal Hammarskjoeld en

de ministers van Buitenlandse Zaken
der Westelijke mogendheden.
Op Schiphol was een groot aöjntaï
jounalisten, televisie- en radiomensen
aanwezig. Minister Luns was enigzins
beduusd over deze grote belangstelling
doch begreep dat de journalisten hem
"aan de land kwamen voelen" over de
uitlatingen van premier De Quay maan
dagavond aan buitenlandse journalisten.
Volgens minister Luns had men in de
uitvoerige beschouwing van de minister
president iets beluisterd dat er niet in
school. Premier Dr: Quay was uitgegaan
van beginselen, die hij bij de journalisten bekend had verondersteld.
De door de journalisten gegeven uitleg aan de woorden van de premier
was verder gegaan dan hij had bedoeldZo bedoelde de minister-president bepaaldelijk niet dat aan de Verenigde
Naties een nieuwe benadering zal worden voorgesteld van de Nieuw Guinea
kwestie en de activiteit van minister
Luns zal in de komende VN-zitting dan
ook niet verschillen van vorige jarenOok premier De Quay legde er de nadruk op dat er geen verandering was
gekomen in het Nederlandse standpunt,
aldus minister Luns, die voorts de handelingen van de Tweede Kamer van
februari citeerde, dat de huidige regering evenals de vorige, alle mogelijkheden voor een oplossing van de kwestie
Nieuw Guinea "onderzoekt en zal blijven onderzoeken" dit niet alleen achter
de schrijftafel doch ook in internationale gesprekken.
Minister Luns wees erop dat reeds
oud-premier dr- Drees zijn mening uitsprak over de mogelijkheid van beheer

door de Verenigde Naties- Dr- Drees
verklaarde daar toen echter bij dat Indonesië daarmee ongetwijfeld niet zou
instemmen, omdat dit een internationale erkenning zou __.jn dat Nederlands
Nieuw Guinea niet tot Indonesië behoort. Daarom zal Indonesië ook altijd
het zelfbeschikkingsrecht van de bevolking van Nederlands Nieuw Guinea afwijzen- Het is gezien de huidige Indone
sische houding een illusie te denken dat
Indonesië thans wel zou instemmen met
beheer door de Verenigde Naties, aldus
minister Luns.

Loemoemba

en Kasavoeboe eonitsalr

Maandagavond hebben er opzienbare

gebeurtenissen in Kongo plaats gevort-

den, toen president Kasavoeboe voor
radio Leopoldstad bekend maakte, dat
bij de premier van de Kongolese centrale regering uit zijn ambt had ontzet
en zich persoonlijk met het opperbevel
van het leger had belast. Korte tijd later gebruikte premier Loemoemba de
radio om bekend te maken, dat hij nog
steeds de macht in handen had.
President Kasavoeboe had in de
plaats van premier Loemoemba. de voor
zitter van het Kongolese parlement Joseph Ileo aangewezen- Na deze gebeurtenissen heeft er in Kongo een betrekkelijke rust geheerst- In het hoofdkwar
tier der Verenigde Naties confereerde
secretaris-generaal Hammarskjoeld met
zijn naaste medewerkers- Er is over de
besprekingen niets bekend gemaakt,
doch er zijn veel telegrammen naar de
UNO-vertegenwoordiger in Leopoldstad gezonden-

Kasavoeboe verzocht de Veren/igde
Naties na het ontslag van Loemoemba
de macht over te nemen, doch een UNOvertegenwoordiger in Leopoldstad verklaarde, dat de troepen hiervoor een
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nieuw mandaat moesten hebben van de
Veiligheidsraad-

Kasavoeboe's stap wordt in verband
gebracht met de aankomst van Russisch materieel en vliegtuigen in Kongo.
"VERRADER"
Premier Loemoeba heeft bekend gemaakt, dat het parlement van nu 'af
aan staatshoofd zal zijn. Na de hele
nacht te hebben vergaderd beeft he|
Kongolese kabinet gisterochtend in Leo-

poldstad bekend gemaakt, dat president
Kasavoeboe uit al zijn functies is ontzet. Kasavoeboe wordt beschuldigd van
hoogverraad en Loemoemba's kabinet
heeft besloten het presidentschap waar
te nemen totdat het parlement is bijeengekomen.

In de Verenigde Staten verklaarde
de democratische kandidaat voor het
presidentschap zeer verontrust te zijn
over de rapporten die melden, dat de
Russische vliegtuigen, die in Kongo zijn
aagekomen op het NATO-vliegveld in
Athene van benzine waren voorzienAMERIKAANS

SLACHTOFFER

Een vliegtuig van de Amerikaanse
ambassade in Leopoldstad is naar Luluafourg gevlogen om het stoffelijk over
schot van de Amerikaanse journalist
Henry Taylor, die zondag bij de gevech
ten in Tjilenga, een dorp in de provincie
Kasai, door machinegeweervuur werd
gedood, op te halen. Taylor was die
enige zoon van de Amerikaanse ambassadeur in Zwitserland en was in Kongo
om verslag uit te brengen over de gevechten in de afgescheiden Mijnstaat.

De Kadaster-affaire

Magistraat eist
8maanden
tegen verdachte Z.
pleitvrijspraak
Verdediger
De landrechter stelt npg enige vragen
omtrant de lesgelden die Z. in de periode van april '59 tot eind van dat jaar
declareerde, en geeft dan het woord
aan de magistraat, Mr. F.A-C-G. Jansen-

HET REQUISITOIR
Verdachte Z. worden ten laste gelegd:
1. Uitlokking tot valsheid in geschrifte
2. verduistering van een camera, merk
Contaflex3. nogmaals uitlokking tot valsheid in
geschrifte.
4. gebruikmaking van valsheid in ge-

schrifte-

De magistraat begint met te constateren dat de beklaagde die hier terecht
staat, niet de eerste de beste isZ. is een hoofdadministrateur met een
ruim dertig jarige ervaring, en aangesteld in eenbelangrijke functieMAGISTRAAT ZEGT: EEN ADMINISTRATIEVEAUGIASTL!

Nu zou men verwachten, aldus de magistraat, dat zo iemand de hem toevertrouwde verantwoordelijkheid met zorg
zou koesterenMaar niets daarvan, beklaagde heeft
daarentegen deze verantwoordelijkheid
met voeten getreden.
Dit totaal gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef wordt zelfs toegegeven
door de verdediging en door verdachte
zelf, die zei drie maanden nodig te hebben om alle administratieve rommel op
imenDeze administratieve wanorde op het
Kadaster nam dergelijke afmetingen
aan, dat de dienst van Financiën een
accountantsonderzoek instelde, dat resulteerde in een omvangrijk rapport.
HET ACCOUNTANTSRAPPORT
Hoewel veel gegevens uit dit rapport
hier voor de rechter niet als strafbare
feiten ter sprake zijn gebracht, wil de
rdagistraat er toch enkele van noemen,
als illustratie van het onverantwoordelijk administratief beleid bij het Kadaster-

HAD HET KADASTER WEL LOTION
EN DOPERWTEN NODIG?
Voor de tournees naar het binnenland werden dure blikgroenten als fijne doperwtjes en bloemkool aange-

schaft-

De nota's van fotograaf P. werden op
het Kadaster zelf geschreven, terv
alleen zijn handtekening maar zette.
Met de koelielonen werd raar omge»en- Reisdeclaraties voor verblijven in passanggrahans werden ingjediend, terwijl men er niet had gelogeerd.

De verdediging zegt nu wel dat de beschuldiging inzake de cementkwestie als
uit de lucht gegrepen moet worden beschouwd,'maar er zijn toch nog steeds
vraagtekens- Dure apparaten die op de
inventarislijsten voorkomen,
blijven
verdwenen, zofaffe radio's, veldkiikersi
telmachines, rekenmachines, schrijfmachines en buitenboordmotoren.
Er werden goederen aangekocht, waarvan de magistraat zich afvraagt waar
het Kadaster die voor nodig had, zoals
vissersgaren, en zelfs lotion.
Z. pikte drie van de diensttourneeveldbedden in en C. een opklapmatrasV/d-'W- declareerde voor het gebruik

van zijn particuliere auto, terwijl er
een dienstauto aanwezig was.
Om kort te gaan, het was er een bende!
MAGISTRAAT ACHT PUNT 1 EN 2

WETTIG EN OVERTUIGEND BEWEZEN
De magistraat gaat dan nog even in
op de kwestie van de Contaflex- Hij
wijst op het misbruik .maken van gezag
door beklaagde, die zich niet schaamde
zijn ondergeschikten in grote moeilijkheden te brengen.
De verhoujdingen in de Kadasterfamilie waren zo, aldus de magistraat, dat
de jongens bang warenMagistraat acht punt 1 van de ten laste
legging, -uitlokking tot valsheid in geschrifte- [door het laten opbrengen van
de Contaflex op de lijst van verloren
gegane dienstgoederen] wettig en over-

tuigend bewezenHetzelfde geldt ook voor punt 2, aldus
de magistraat. Z. beschouwde het fototoestel als zijn persoonlijk eigendom,
verkocht het ook op informele wijze en
bleef vervolgens jaren met het geld op
zak lopen. Zijn poging de zaak administratief in orde te brengen door een
vervalst procesverbaal, ziet de magi-.
straat niet als het rechttrekken, maar
als het bedekken van een fout.
GELOOFDE Z- WEL AAN EEN
FIXUM?
Punt 3 en 4 van de ten laste legging
hebben betrekking op het laten verzilveren van OTB's ten behoeve van lesgelden.

Als de magistraat zich afvraagt: "Zijn
er door Z. meer lesuren opgebracht, dan
hij lessen heeft gegeven?" dan kan hij
dit met "ja" beantwoorden. De magistraat ziet het bewijs daarvoor in de
verklaring van Z- zelf, tijdens het vooronderzoek voor de politie afgelegd.
Z- zegt nu wel dat daaraan geen betekenis moet worden gehecht, daar hij die
alleen maar zou hebben afgelegd omdat
de zaak administratief zou worden afgedaan, maar Mr- Jansen is van een andere mening.
"WE DOEN DE ZAAK NU EENS
NIET ADMINISTRATIEF AF"
De zaak zou bovendien niet administratief worden afgedaan, verklaart de
magistraatToen destijds de heer Van Eldik bij
hem kwam om over de Kadasteraffaire

te praten, waren zij dadelijk tot die
conclusie gekomen. Het zou een strafzaak worden, ongezien de gevolgen voor
de afdeling Kadaster en KaarteringDe magistraat wijst op de verklaringen van allerlei getuigen, onder wie K
en T., en betwijfelt of beklaagde destijds zelf wel aan een maandelijks
fixum inzake de lesgelden geloofde.
Hij meent eerder dat Z. die visie pas
kreeg toen het vooronderzoek goed en
wel aan de gang was.
"En wanneer men dan ook nog lesgelden opstrijkt over een periode waarin
helemaal geen lessen zijn gegeven", aldus de magistraat, "dan geeft men crimineel op".
EEN VOORBEELD VOOR ANDERE
BOESOEKE AMBTENAREN
Evenals in de zaak C- wil de magi-

straat ook hier weer een voorbeeld stellen: de misdrijven van ambtenaren van
Nieuw Guinea, dat zich nog in een beginperiode bevindt, moeten streng worden gestraft.
Voor dergelijke feiten als in het accountansrapport worden genoemd, geeft
de Nederlandse en de Nieuw Guinese
burger zijn dure belastingcentjes niet.
De magistraat eist voor
punt 1: 1 maand onvoorwaardelijk
punt 2: 1 maand onvoorwaardelijk
punt 3 en 4: 6 maanden onvoorwaardelijk.
In totaal dus 8 maanden onvoorwaardelijk, plus de betaling van de kosten van

het gedingHET PLEIDOOI

De verdediger, Mr. J-O- de Rijke, zegt
lang te hebben nagedacht over de wijze
waarop in deze zaak gepleit moet wor-

den.
Onder de getuigen waren vogels van velerlei pluimage- Hij zou zich willen bedienen van beeldspraak om de Kadasteraffaire op verschillende manieren te
belichten.
DE GROTE LUCHTBALLON
Zo zou hij de affaire willen zien als
een kolossale luchtballonBij de afdeling Kadaster, aldus de raads
man, brak op zekere dag wat hij noemt
"het moment van de grote handpomp"
aan- De heer Belinfante, bezig met het
samenstellen van 't accountantsrapport
zette zich aan het opblazen:
veldbedden, dure groenten, lotion, geknoei met nota's, alles diende om de
ballon een grote omvang te geven.
Daarna hebben vele anderen er ook nog
wat lucht bijgedaan, o.a. de politie-inspecteur Bisch, die nog eens met een
klein handpompje kwam aanzetten.
En zo werd in december van het vorig
jaar, toen de ballon zijn grootste omvang had bereikt, een luchtballon opgelaten, die heel Hollandia versteld deed
staan- Weliswaar begreep niemand er
precies het fijne van, maar men had
algemeen de indruk dat het daar op het
Kadaster een corrupte bende wasWAT ER VAN OVER IS
"Deze enorme ballon", aldus de verdediger, "die werd. opgeblazen door een
jaloers fotograaf, een teleurgesteld landmeter, een nerveus accountant, een nog
nerveuzer diensthoofd, en een ambitieus politie-inspecteur, ligt thans na
vele speldeprikjes, mijheer de landrechter, voor U als een stukje leeg rubber"
Want wat is er overgebleven van het
oorspronkelijke accountantsrapport?
zo vraagt Mr- de Rijke. De "gestolen"
veldbedden liggen netjes in de goedang
van het Kadaster. Eén ervan werd tijdelijk uitgeleend aan raadsheer Bör,
toen deze na zijn verlof nog zonder barang zat. En de drie andere werden,
eveneens tijdelijk, gebruikt door de vacantie-jeugd van 1959Wat de dure groente betreft, de Kadastergroep bestelde vanuit het binnenland
waar op dat moment geen verse groente te krijgen was, een assortiment blikgroente. Dat de firma Sikman hier ook
doperwtjes en bloemkool bijdeed, kan
toch niemands fout genoemd wordenMaar zelfs ondanks deze blikjes, waren
de koelielonen bij het Kadaster bijzonder laagEn de lotion? Die werd voor een tournee
ingeslagen als contactartikel; de Parloea's in het binnenland zijn er dol op.
Deze en soortgelijke uit de lucht geVervolg op pag- 3

grepen

Vervolg van pag 2
beschuldigingen, zegt Mr. De Rij

ke, horen niet in een accountantsrapport
thuis en nog minder horen zij in de
rechtzaal. Dit alles wijst, aldus de ver-

dediger, op een hoogst gebrekkig onderzoek. Bovendien is dit niet de eerste
keer dat een lijvig accountantsrapport,
van de heer Belinfante zonder grond
blijkt te zijn. Bij de vorige gelegenhied
moest, nadat drie eerbiedwaardige mannen uit Nederland waren gekomen, de
eisende partij negen ton betalenEEN BLIKKEN TROMPETJE
Mr- de Rijke ziet allen die bij deze
zaak zijn betrokken
de rechter, de
magistraat, de griffier, de beklaagden,
de verdediger en de vele getuigen-als
de spelers in een orkest. Zij, die de
hoogste verstandelijke en educatieve
standaard bezitten, beschikken over een
goed muziekinstrument, dat vele toonaarden en nuances kan weergeven, nl-

-

de taal.
De. kleinste spelers, zegt Mr. de Rijke,
zijn de Deta-jongens zoals zij nog al-

tijd worden genoemd en die hier als getuigen optraden-

Zij hebben niet de beschikking over een
zorgvuldige, nauwkeurige manier van

denken.
Hun muziekinstrument is slechts een
goedkoop trompetje. Is het een wonder
dat een beginnend musicus waarmee de
verdediger politie-inspecteur Bisch, 2ou
willen vergelijken, aan zon scharrig
trompetje maar één toon kan ontlokken?
Er is een ervaren rechter voor nodig
om uit zon eenvoudig instrument veel
meer nuances te halen, zoals bij dit onderzoek voor de landrechter is gebeurdDe getuigenverklaringen van het vooronderzoek krijgen in de rechtzaal wel
een geheel andere betekenis, aldus Mr.
de Rijke.
DE DIENST PROCEDEERT
EN
MEE

.

,

De verdediger heeft ernstig kritiek
op de Dienst van Waterstaat en Opbouw, wiens vertegenwoordiger, de heer
Vogelenzang, de zitting bijwoont.

Al eerder heeft deze blijk gegeven van
een allesbehalve objectieve houding.
Waarom, zo vraagt de verdediger zich
af, wil DWO zo graag meeprocederen?
Hij vertelt hoe na de schorsing van Z.
en v/d- W- vele ambtenaren bij het Kadaster zich onbehaaglijk voelden. Zij
schreven gezamenlijk een request aan
de gouverneur, waarin zij wezen op de
wanorde bij de afdeling nu de leiders
weg waren en verzochten om een snelle afwikkeling van het proces.
De heer Berrety riep daarop een vande ondertekenaars bij zich en droeg dezo om het stuk te herroepen. "Toen Mr.
Adriaansens, die in deze als raadsman
optrad, tegen deze gang van zaken protesteerde, antwoordde de directeur dat
het request via hem had moeten worden ingediendEn dat is niet waar, aldus Mr. de Rijke,
iedereen heeft het recht zich rechtstreeks tot de Kroon en in dit geval tot
de gouverneur, te wendenAl_met al is deze zaak, die binnen de
muren van de rechtzaak had behoren
te blijven, in een betreurenswaardige
sfeer geraaktDE "GANG" VAN HET KADASTER
Het publiek heeft de indruk gekregen
dat er een corrupte "gang" bij het Kadaster zat. Verdediger' bestrijdt dit
ernstig. Hij wijst op de controverse die

er bestond inzake de promoties, waarmee de heer Z. zo karig was.
Nee er was geen "gang" concludeert de
verdediger, maar er was een gelijkgericfctheid ten opzichte van Ir. KVerdediger memoreert de verklaringen
van de heer K- en T. over de door gestoken kaart bij de examenopgaven en
de suggesties vervat in een staatje dat
de heer K- naar voren, bracht als zou
met astrowaarnemüngen miaar weinig
tijd gemoeid zijn- Hij herinnert de landrechter eraan, hoe deze getuigen in de
rechtszaak toegaven dat hun verklaringen en suggesties onjuist waren.
"Had de politie dat niet kunnen ontdekken?" vraagt Mr- de Rijke, "schrijft
inspecteur Bisch maar klakkeloos alles
wat bezwarend is op?"
DE GEVOLGEN VAN DE KADASTERAFFAIRE
De verdediger schetst de grote gevolgen die de Kadasteraffaire met zich
mee brengt.

In de eerste plaats voor de beklaagde
zelf. In één slag is de ruim dertigjarige
carrière van deze zeer bekwame functionaris kapot gemaakt, aldus Mr. de
Rijke. Een man die ridder is in de orde van Oranje-Nassau- Die op uitdrukkelijk verzoek van gouverneur Van
Baal aanbleef toen hij de pensioengeredhtigde leeftijd had bereiktDie lid is van vele vakorganisaties. Die
zo hoog bij het Ministerie stond aangeschreven, dat dit feit hem zelfs wel
eens moeilijkheden met zijn vroegere
diensthoofd bezorgde.
Een beminnelijk, rustig type, die van
hoog tot laag vertrouwen genootDAT HOEFT TOCH OOK NIET
Dat deze man
die beginnend op 'n
scharrig éénmanskantoortje, een goedlopende en hoogaangeschreven afdeling
van Kadaster en Kaartering opbouwde
administratief zeer zwak is, ja dit werk
zonder enige interesse deed, vindt Mrde Rijke geen punt in zijn nadeel"Dat hoeft toch ook niet!" zegt hij en
tekent het verschil met het voormalige
Nederlands Oost-Indië, waar op iedere

-

-

dienst wel een "wandelend staatsblad"

rondliep, die de administratie tot in de
perfectie bijhieldHier ontbreekt
deze administratieve
middenmoot, aldus Mr. de Rijke-

Beklaagde vertrouwde op zijn hoofdcommies P. en sloeg op de administratie
nauwlijks acht.
Verdediger gaat vervolgens in op de
volgen die de Kadasteraffaire voor

gehet
land heeft en komt tot de conclusie dat
hierdoor jaren achterstand zijn ontstaan en dat het land tonnen schade
lijdt.

Ook voor de' dienst zijn de gevolgen
zeer ernstig, daar de discipline verdwenen is en door deze zaak negen
mensen ontslag namen.
WORDT VERVOLGD

DE OLYMPISCHE SPELEN
ATLETIEK:
Hockey

—

Nieuw Zeeland. 1-2
werd de Nederlandse hockeyploeg de dupe van het veel te harde
spel van Nieuw Zeeland. De 2—l nederlaag schakelde de oranjeploeg uit vooreen plaats bij de laatste achtVervolg op pag. 4
Nederland
Opnieuw

Ingezanden
De stemming onder hen die plannen

hebben om met de "Grote Beer" naar
Nederland te vertrekken is er de laatste dagen niet beter op gewordenDe oorzaak hiervan is het onbillijke
passage-tarief dat door de K.P.M- voor
de reis naar Nederland met dit schip
wordt gevraagd- Was de verwachting
dat deze prijs, zoals gebruikelijk bij
een tamelijk primitief transport met
een troepenschip, tussen de f.BOO en
f.1200 zou liggen, nu blijkt dat dit tarief
aanzienlijk hoger ligt, waardoor velen
van deze mogelijkheid om dit land te
verlaten moeten afzien- Voor een buiten
hut moet men nu f.1990, voor een
binnenhut f.1820 en voor zaal accomodatie f.1490 betalen.
Indien men deze prijzen voor een
primitieve accomodatie vergelijkt met
de tarieven op 'n passagiersschip met
aanzienlijk meer comfort van een geregelde lijn dan schuilt hierin een grove
onbillijkheid.
Bij de boeking

ondergetekende

van

bleek verder dat een gezin met kinderen niet in de zaal mag liggen, maar
alleen gebruik mag maken van de dure
hutten- Als reden hiervoor wordt opgegeven dat kinderen in een zaal moeilijkheden kunnen geven.
Het schijnt echter dat de K-P-M- met
twee maten meet. Immers een gezin dat
b.v- van Hollandia naar Sorong reist,
krijgt wel toestemming om in zn geheel als dek passagiers te reizen en in
een gemeenschap te bivakkeren.
Langzamerhand is bij deze groep van
ernstig gedupeerden de maat vol geraakt door alle tegenwerking die zij in
Nieuw-Guinea heeft ondervonden om
een behoorlijk bestaan op te bouwen:
maatregel!
tegen de
Deze laatste
"kleine man" is de druppel die de emmer doet overlopen-

Politieberichten Hoilandia
De heer E.W- te Hollandia Binnen
deed aangifte van een inbraak in zijn
woning die moet hebben plaats gehad
tijdens zijn afwezigheid in de maanden
juli en augustus- Vermist werden lijfsgoederen ter waarde van f 346,— en een
geldbedrag van f 355,
Eveneens te Hollandia Binnen [en wel
niet ver van het Hof van Justitie] werd
ingebroken in een woning, waarbij gouden sieraden ter waarde van f 620,—
en een geldbedrag van f 330, werden
ontvreemd. De dader, die inmiddels
is gearresteerd, had zich via een WCraam toegang tot de wening verschaft.
De gestolen goederen zijn achterhaald.
Van het geldbedrag was nog f 50,
over.
Als gevolg van een klapband is een
Volkswagen bestuurd door Mej-1 M.W.
L.B. op de Hairpin gekanteld- Wonder
boven wonder deden zich geen persoon
lijke ongelukken voor. De auto werd
zwaar beschadigd. Er is proces verbaal
opgemaakt tegen de eigenaar van de
auto wegens de ondeugdelijke bandVorige week meldden we een diefstal van f 135, uit een bureaulade ten
huize van P-M- te HollandSa Binnen.
De dader is inmiddels gearresteerd-
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Vervolg op pag. 4-

——

Duitsland
Engeland

Pakistan
Kenya

—

2—l

o—l0 —1
Spanje
Nieuw Zeeland
I—o1 —0
India — Australië
De laatste vier ploegen zijn: India,
Pakistan, Engeland en SpanjeATLETIEK:
Finale 110 m horden heren:
1 Calhoun -USA-, 2 May
-3 Jones -USA-

.

E.D.O.'s "SEPTEMBER REVUE"
Premiere Hollandia-Binnen 13 septemberHollandia-Haven RKS gebouw 15 en 16 september
Aanvang 20-00 uur.
Entree leden f 1,50, niet leden f 2,50 per persoon-
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KAPPERSBEDRIJF
vanaf 10 SEPTEMBER gesloten.
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In verband met spoedig vertrek is

-USA-
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Diskuswerpen dames:
1 Ponomarjewa -Rusl-, 2 Press -Rusl-

-3 Manoliou -Roemenië-,

200 m. dames:

Donderdag 8 september 17-00 uur, opening van de nieuw ingerichte

_HffBO_EWT_EWB_%!BCE_L

1 Rudolph -USA-, 2 Heine -Dld-, 3 Hy-

man

-Eng--

Julianaweg, Noordwijk

Tienkamp:

Het zwaarste nummer, de tienkamp,
een wedstrijd waarin de deelnemers
elkaar op tien verschillende nummers
ontmoeten, bracht twee Nederlandse
atleten in het veld, nl. Kamerbeek en
Ti_m,me.
De stand na vijf nummers luidt:

1 Yang [Nat. China], 2 Johnson [USA],
3 Kuznetzow [Rusl]. 5 Kamerbeek .[Ned]
en 10 Ti-mime TNed.]
Vandaag worden de laatste vijf nummers van het programma afgewerkt, tw. de 110 m horden, het discus werpen,
het polstok-hbogspringen, het speerwerpen en de 1500 m hardlopen.

TE KOOP WEGENS VERTREK:

Divers meubilair waaronder wasma*
chine Matador f 190,—; Centrifuge
Scharpf f 250,—; samen f 425,— z-g.a-n.
Secretaire. teak f 250,—; Berken wandmeubel f 200,—; Stofzuiger f 50,—;
vloerkleedjes, boekenkast, enz. enzV/d. Sluys, OSIBA Holl-Binnen tel»
Hb- 150-

Basketbal:

De vier landen, welke in de eindronde tegen elkaar uitkomen teneinde het
Olympisch goud, zilver en brons te
"verdelen" zijn USA, Rusland, Brazilië

-25ste VERANTWOORDING
STEUNACTIE SPIJTOPTANTEN
Vorig

en Italië.
Schieten:

Oom Wim
De Wigwam

serl- 3 Borissow -Rusl-Boksen:

Olympisch kampioen halfzwaargewicht:
Clay -USAidem weltergewicht: Benvenuti -Italië-

idem vedergewicht: Musso -Italiëidem vlieggewicht: Stork Hongarijeidem bantamgewicht: Gregorow -Rusl-.
Vervolg:

POLITIEBERICHTEN

Op de avond van 31 augustus waren
de gebroeders A. en enkele anderen
wat aangeschoten en zij verstoorden min

of meer de orde op_de Oranjelaan- Een
patrouille van de Algemene Politie pro
beerde hen er toe te bewegen naar huis
te gaan.. Toen dit niet goedschiks ging
en een der gebroeders aggressief optrad
maakte de aanwezige hoofdagent van
de gummistok gebruik, waarna de groep
afdroop.

Een van deze gebroeders A raakte op
4 september jl. betrokken bij een vechtpartij eveneens op de Oranjelaan, waar
bij van messen en flessen gebruik werd
gemaakt- A- liep een messteek op en
moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Na een dag kon hij weer worden ontsllagen.
Tijdens het afgelopen weekend hield
de politie een extra oogje in het zeil
op het terrein voor toko Makassar, omdat er een gespannen sfeer heerste tussen groepen Biakkers, Sentaniërjs en
Sarmiërs over meisjes uit Sentani. De
rust is inmiddels weergekeerd.
De heer P. vond achter in zijn auto
een Zeiss Ikon fototoestel dat onbekenden daar hadden neergelegd- Hij heeft
het bij de politie afgegeven-

f 3522.96
100,f

saldo

NN

Finale vrij geweerschieten 300 meter:
1 Hammerer -Oostr.-, 2 Spillmann Zw.-

fHeer Vijsma]

RUIME KEUZE, BILLIJKE PRIJZEN

f

f
f

Nieuw Saldo
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no- 2289

filmprogramma
REK THEATER
vertoont heden 7-9 [instede van de film
"The Naked Truth"] de sublieme film
van Metro Goldwyn Mayer
"GIGI"
in Cinemascope en MetrocolorEen film van MGM bij uitstek- De
film die 8 Oscars behaald heeft.
Heden premiere van "GIGI"
"GIGI" wordt vertolkt door Leslie Carbn [uitnemend],
tegenspelers zijn
zeer goede acteurs, zoals Maurice Chevalier en Louis Jourdan.
"GIGI" wordt vertoont op 7-9 en R-9
in REK
Spoedig in REK
"JODY EN HET

HERTEtVJONG"

een film voor jong en oud
Boekhandel "Gebr- TERLAAK"
Ontvangen:

|"TOHG TOHfi" i
4.
HO-

BOOTTOCHT HBS
8 september voor hen die zich opgaven,
verzamelen 08-00 uur: Dok V school,
Dok 8 en 9 Selecta- Kosten f 2,50.
Meenemen: brood, drinken en badpakkenno. 2297

Militair Tehuis vraagt auto te huur tot
half oktober. Eventueel enkele dagen
per week. Aanmeldingen bij de beheerder. Telf. 78

"DE WIGWAM" serveert morgen: lemper, katjang idjo soep,

nassii

ram/as,

saté.

no. 2295
Laat nu Uw piano stemmen, brieven onder no- 2294 van dit blad
no. 2294

Let op speeldata

'Verwacht in REK
"THE AMERICANO"
met Glenn Ford.
ORIËNT THEATER

vertoont heden 7-9 voor het laatst
"THE BATTLE AT APACHE PASS"
in kleuren, met Jeff Chandler, Susan
Cabot en John Lund.
Het grootse verhaal van de bloedvete
die de machtigste Indianennatie veranderde in een land vol wraakzucht, wreed
heid en woestheid. Uiterst spannend,
adembenemend en actievol.
Haven morgen 8-9 en overmorgen 9-9
"THE BLACK CASTLE"
met Boris Karloff. Een griezelfilm bij
uitstek, die U beslist niet mag missen.
Holl-Binnen heden 7-9: "THE CAMP
ON BLOOD ISLAND" met Carl Mohner.
Holl.-Binnen morgen 8-9: "THE BATTLE AT APACHE PASS" met Jeff
ChandlerTe koop: Woonhuis, Garage met 18.00
m 2erf RVO 75 jaren. Te bevragen bij
J. Lapre, Hollandia Binnen.
no. 2293
Bij de Gouvernements Secretarie bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van

■

twee geroutineerde

TYPISTES
Aanmelden tijdens de kantooruren-

