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Strijd
Twee

om de macht in
doden bij

Leopoldstad

demonstratie tegen Loemoemba

In de strijd om de macht tussen president Kasavoeboe en premier Locmoem
ba zijn de eerste doden gevallen. President Kasavoeboe heeft in een radiorede voor radio Brazzaville in de voormalige Franse Kongo de beweegredenen voor het ontslag van premier Loemoemba bekend gesteld.
President Tsjombe van Katanga heeftopnieuw voor de vorming van een federatieve staat gepleit.
Na 24 uur te hebben gezwegen heeft
de Kongolese president Kasavoeboe voorradio Kongo, de nationale zender van
de voormalige Franse Kongo, in de
hoofdstad Brazzaville een verklaring
laten voorlezen, .waarin hij het aan
premier Loemoemba verleende ontslag
motiveerde. Het ontslag van Loemoemba is gevolgd op het bekend worden
van de Russische hulp aan Loemoemba's regering. President Kasavoeboe
zegt, dat de Bantoes niets te maken
willen hebben met het internationale
communisme en hij maakte nog eens

ONZEKERHEID
Het door drie belangrijke buitenland
se persbureaus gelanceerde bericht dat
de Nederlandse regering Nieuw Guinea
zou willen internationaliseren is tegengesproken"Er is geen enkele wijziging geko-

men in het buitenlandse beleid van de
ten aanzien van Nederlands
Nieuw Guinea", zegt een communiqué
van de Rijksvoorlichtingsdienst.
Dit communiqué overtuigt er ons echter niet zonder meer van, dat de regering niet bereid zou zijn om een internationale instantie bij het beleid ten
aanzien van Nieuw Guinea te betrekken, zulks om "het probleem Nfldujw
Guinea" tot wat kleinere proporties terug te brengen- 't Wordt immers steeds
duidelijker, dat 't Nederlandse volk genoeg heeft, zo niet van Nieuw Guinea,
'dan toch wel van het [internationale]
probleem Nieuw GuineaNu zijn er een aantal mogelijkheden
van "internationalisatie" die voor het
binnenlandsbeleid niet meer dan een
formele betekenis zouden hebben en die
niettemin een internationale erkenning
van het recht op zelfbeschikking voor
de bevolking van Nederlands Nieuw
Guinea zouden inhoudenWanneer de huidige regering1 dan ook
alle mogelijkheden voor een oplossing
van de kwestie Nieuw Guinea zal blijven onderzoeken, niet alleen achter de
schrijftafel, maar ook in internationale gesprekken- zoals Minister Luns zei,
dan kunnen wij daar vrede mee hebben, mits de oplossing die -de regering
regering

duidelijk, dat Loemoemba met het oog
op de steeds groter wordende ehaoii
van zijn post is ontheven-

Kasavoeboe
bovendien nog
het ontslag van vijf ministers uit Loemoemba's Kabinet aart.
Het is waarnemers een raadsel hoe
de verklaring van president Kasavoeboe in de studio's van radio Kongo
is kunnen komenKasavoeboe is nog steeds in zijn huis
in Leopoldstad en wordt bewaakt door
UNO-soldaten- De verbinding met Brazaville waar de president vele vrienden
heeft is reeds lang verbrokenAangenomen wordt dat Kasavoeboe'^
verklaring, op een bandje vastgelegd,
naar Brazzaville is gesmokkeld.
kondigde

Nieuw-Guinee

{foerier
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TWEE DODEN
Voor de uitzending van Kasavoeboe's
verklaring trokken betogers op tegen

Loemoemba- Voor de ogen van de premier werden demonstranten door gemotoriseerde troepen aangevaipjfcn en
werden twee van hen door machinegeweervuur gedood en vele anderen
gewond-

De Kongolese regering heeft de vertegenwoordigers der Verenigde Naties
in Leopoldstad om een verklaring ge-

vraagd voor het afsluiten van het radio
station in Leopoldstad en de afzetting
der vliegvelden in Kongo. De vliegvelden werden gesloten kort nadat bekend was geworden dat Russische lljushin-vliegtuigen troepen van de centrale Kongolese regering naar Kasai
hadden overgebracht. In deze provincie
woedt nog steeds de strijd tussen aanhangers van Loemoemba en van de president van de afgescheiden MijnstaatMILITAIRE HULP

Premier Loemoemba heeft schrifte-

eventueel zou willen accepteren niet zo
ver gaat, dat zij vooruit loopt op de
mening die de toekomstige Nieuw Guinet Raad over een en ander zou kunnen
formuleren.

Nieuw Guinea is bezig, mede dank zij
de maatregelen van de huidige regering, om een eigen stem te krijgenIndien de status van Nieuw Guinea
ingrijpend zou worden gewijzigd, vlak
voor het tijdstip waarop Nieuw Guinea
zijn stem zou kunnen laten horen, dan
zou dit een ernstige doorkruising zijn
van het tot nu toe gevoerde beleid en
dit zou slechts chaos in de hand werkenwij
nog
Voorlopig
kunnen
niet beoordelen wat precies de bedoeling van de regering is. Nieuw Guinea
moet afwachten wat er over haar zal
worden beslist. De periode van onzekerheid die hiermee zijn intrede heeft
gedaan dient ons inziens echter tot het
uiterste bekort te worden-

lijk aan de onafhankelijke Afrikaanse
staten gevraagd hem militaire hulp te
verlenen. Loemoemba vraagt om troe-

pen en zo mogelijk transportvliegtuigen.
In brieven aan de Verenigde Naties protesteert Loemoemba tegen het optreden
van de UNO-troepen die de vliegvelden
en het radiostation hebben bezet.
De Amerikaanse regering heeft secretaris-generaal Dag Hamm-arskjoelld

van de Verenigde Naties een cheque ter
waarde van 19 miljoen gulden geschonken voor de import van goederen in
Kongo.
PLEIDOOI

President Tsjombe van Katanga heeft
opnieuw de vorming van een federatieve Kongostaat bepleit. Hij liet zijn
voorstel vergezeld gaan van de belofte
dat een deel der grote inkomsten uit
Katanga's mineralen aan de overkoepelende federale regering ten goede zal'
komen.

Verdediger pleit vrijspraak voor Hoofd
Afd. Kadaster en Kartering
(vervolg

van ons

verslag

NOGMAALS: DE CONTAFLEX
En waar gaat het nu eigenlijk om in
de zaak Z, vraagt de verdediger- Een
Retina, een Contaflex en wat lesgelden!
Hij volgt dan nog eens op de voet het
hele gedoe van de ContaflexOm te beginnen hield het proces verbaal geen onwaarheden in.
De Retina was op het moment van het
ondertekenen, geschrapt en van de Contaflex had beklaagde al gezegd dat dit
niet de oplossing was. De lijst van de
verloren gegane goederen, was een klad
lijst, waarvan niets nog vaststond.
Er is geen uitlokking tot valsheid in geschrifte van De J., daar de zinssnede
waar het om gaat, van C- is, die het,
procesverbaal corrigeerde.
Ook in de kwestie van de verduistering
acht de verdediger de bewijzen uitermate zwakEigenlijk drijft alles op de getuigenis
van fotograaf P. "En mijnheer de landrechter, als wij daarin geloven, dan bevinden wij ons toch wel in modderig
water!" Mr- de Rijke somt alle punten
op die het idee van verduistering van
de camera op losse schroeven zette:
beklaagde wilde het toestel eerst ruilen
Het toestel was kapot.
Waarom verduisterde Z- het niet dadelijk, toen het nog nieuw en heel wasDe Contaflex was als inventaris bij De
Wit opgegeven.
Z. hield het geld dat P. voor de camera
kreeg apart.
Nam het zelfs in dezelfde coupures mee

met verlof om naar een nieuw toestel
uit te kijken.
Er is een uitgebreide correspondentie
met Japanse firma's gevoerd over de
aankoop van een nieuw diensttoestel.
Fotograaf V.L. kan zich de aankoop van
de Rolleicord nog goed herinneren en
eveneens dat over een "diensttoestel"
werd gesprokenEn tenslotte waarom beklaagde het feit
van zijn miskoop niet aan zijn directeur
voorlegde"Tja
■" zegt Mr. de
Rijke en suggereert dat een oosterling
niet graag zijn gezicht verliest.
Verdediger gaat dan nog even in op de
onwaarschijnlijkheid dat een well-to-do
man als beklaagde zich aan een Contaflex van f 676, zou vergrijpen.
EN TENSLOTTE: DE LESGELDEN
Nogmaals brengt de verdediger de
grote mate van vertrouwen naar voren
die beklaagde op administratief gebied
in zijn ondergeschikten stelde. Z. zette
vaak 300 handtekeningen per dag en
deed dit zonder meer.
Tekenend is dat toen de Kadasteraffaire losbarstte, beklaagde nog lukraak tekende! Mr- de Rijke meent dat de zaak
van de lesgelden hoogst onvoldoende is
onderzocht- Waarom werd zo angstvallig alleen de periode 1958/1959 onder de

. .
"

■

—

loupe genorrten?
De declaraties die de rechtschapen

T.

voor die periode indiende, waren onveranderlijk en wezen derhalve sterk
in de richting van een fixumWaarom werd niet uitgeplozen waarom
zijn latere declaraties veel meer variatie toonden?
Was het misschien omdat- T- coute que

van

gisteren)

coute als eerlijke getuige moest kunnen
worden geproduceerd? Mr- de Rijke
heeft zijn licht opgestoken bij de heer
Laban van Culturele zaken en vernomen dat er geen eenstemmigheid bestaat bij de drverse diensten over de interpretatie van de lesgeldbesluiten.
Bij de dienst van Culturele zaken worden dergelijke lesgelden algemeen als
een maandelijks fixum beschouwd, aldus de verdedigerEn waarom heeft de politie daar niet
eens naar geïnformeerd?
Zelfs in een civiel redres, wanneer het

gouvernement terugbetaling van lesgelden zou eisen, meent Mr. de Rijke dat
het een zwakke zaak zou zijn.
Hij vindt dat hier zonder meer sprake
is van een fixum.
Tenslotte gaat de 'raadsman in op de
laatste vraag van de landrechter omtrent de periode april '59 tot het eind
van het jaar, toen er helemaal' geen les
werd gegeven.
Al heeft beklaagde hier een onhandige
verklaring voor gegeven, ook hier ziet
verdediger geen oogmerk tot het wederrechtelijk declareren van lesgeldenMr- de Rijke acht geen van de punten
van de ten laste legging wettig en overtuigend bewezen en pleit derhalve vrijspraak.
De uitspraak zal in alle drie de zaken
zijn op donderdag 8 september om 12

uur-

De

Kadaster-affaire
Magistraal eist

viermaandenonvoorwaardelijk tegen landmeter v.d.w.

Tevens vrijspraak op vier van de vijf punten van de
tenlastelegging

Op maandag 5 september werden in
een ochtend- en avondzitting het requisitoir en het pleidooi gehouden in de
strafzaak tegen v/d- W-, landmeter bij
het Kadaster.
EEN SALVO VAN EISEN TOT

VRIJSPRAAK
De magistraat memoreert in het kort

de oorsaken die tot de strafvervolging
leidden. De feiten zoals zij daar lagen,
aldus Mr. Jansen, verplichtten het
Openbaar Ministerie tot onderzoekInmiddels is er echter het een en ander

veranderd.
Nu de fotograaf P- is vrijgesproken voor
de vermeende valsheid in geschrifte

waarvoor ook v/d. W. terecht staat, eist
de magistraat ook voor de beklaagde
van heden vrijspraak.
Het gaat hier om de punten 1 en 2
van de ten laste legging.
Wat punt 3 betreft
de verduistering
van een Retina
verklaart de magistraat dat, hoewel hij meent dat v/d. Wzich hier op het randje van het strafrechtelijke bevond, hij ook hier vrijspraak dient te eisenOok op het vijfde punt
de uitlokking tot valsheid in geschrifte door het
laten tekenen van een vervalst procesverbaal
eist de magistraat vrijspraak.
4:
DE
PUNT
LESGELDEN.
Had de beklaagde nu eigenlijk het recht
op een maandelijks bedrag van f 660,—
aan lesgeld of niet, vraagt de magistraat, en meent dat het laatste het ge-

- -

-

-

ari tot 20 maart 1959- Getuige K. zegt
hierover dat de jongelur die aan dat
tournee

deelnamen,

HIER WAS NIETS, HELEMAAL NIETS

Ook valt er een periode aan te wijzen

waarin beklaagde in het geheel geen les
gaf, nl- tijdens de tournee van 7 janu-

leerlingen

verklaring.

Dit was geen normaal lesgeven, meent
de magistraat- Hier was geen cursus, er
waren geen leerlingen, hier was niets,
helemaal niets!
De magistraat zegt het niet eens te zijn
met de raadsman in de kwestie van de
interpretatie van de lesgeldbesluiten, en
waarin men iets anders zou moeten
lezen dan er staat.
De magistraat acht de beschuldiging
van oplichting wettig en overtuigend
bewezen en eist hiervoor:
vier maanden onvoorwaardelijk, plup
de kosten van het gedingTER VERMIJDING VAN MARATHONZITTINGEN
"Deze zaak heeft mij geleerd", zegt de
magistraat, "dat de getuigen het met de
waarheid in hun verklaring tegenover
de politie niet zo nauw nemen". Hij

doet daarom de suggestie voortaan ook
de
eed af te nemenWas dat nu ook zo geweest, "dan zou
ons een hoop narigheid bespaard zijn
gebleven." aldus de magistraatbij het vooronderzoek de getuigen

val is-

Immers beklaagde zegt dat hij "streefde" naar het volmaken van 22 lesuren
per week- Deze formulering alleen al
wijst erop dat dit aantal dus niet altijd
werd behaald. Eigenlijk, aldus de magistraat, beschouwde v/d. W. zijn gehele
werktijd als les en dat nog wel terwijl
de heer Wiechers uitdrukkelijk gezegd
had dat er in diensttijd geen les mocht
worden gegeven!

geen

meer waren en dat hij niets van lesgeven heeft gemerkt.
En ook al zegt de beklaagde nu dat hij
inplaats van 8 sterren er wel 40 op een
avond schoot en dat dit de praktische
lessen waren, getuige K. blijft bij zijn

WORDT VERVOLGD

Twee jaar wegens poging
tot

moord

De landschapsröchtbank te Hollandia
heeft op 23 augustus jl. de verdachte Rtot voor enige tijd werkzaam in een
winkelbedrijf alhier veroordeeld tot een
gevangenisstraf van twee jaar.
Enkele weken te voren was R- in preventieve hechtenis gesteld wegens poging tot doodslag op zijn chef.
R- heeft niet in het vonnis berust-

-

Vier schepen op de bodem van de
Humboldt
baal
Japanse duikers stelden voorlopig onderzoek in
week kon men bijna iedere
dag een katamera [dubbele prauw] van
het Gouvernements-arbeiderskamp in
de Humboldt-baai zien liggen met dtearop een aantal mensen, die zich bezig
hielden met een niet alledaagse aangeVorige

legenheid.
Men kon er de bezorgd kijkende machi-

ninst Zefnath Womsiwor aantreffen, de
al zijn aandacht concentreerde op een
ratelende en rokende dieselmotor met
compressor: voorts de sinds geruime
tijd te Hollandia verblijvende directeur
van de Japans-Nederlandse Bergingsmaatschappij, de heer Nakamura, die
met een koptelefoon om het hoofd in
een mocrofoon stond te praten- Een an-

Ingezonden:
Wij zijn door de dokter inwendig
eens helemaal onderzocht, we hadden
vage klachten hier en daar.
dit onderzoek hebben wij een
tijd gelegen in het Centraal. Ziekenhuis waar we allen zo trots op zijn.
Zo tussen al de proeven en medische
kunstgrepen door, hebben we \
ons bed het ziekhuisleven eens bekeken.
Daar hebben wij dan onze jongens en
meisjes die klaar gemaakt worden om
de lijdende mensheid te leren begrijpen
en helpen.
Hiervoor krijgen zij een degelijke opleiding waar hard aan gewerkt wordt
door doktoren en verpleegsters.
Als centrale figuur injiaar witte uniform loopt daar als hoofd, de Nederlandse gediplomeerde Verpleegster!
Zij heeft het altijd druk. hoewel we
aan belangstelling geen gebrek hadden,
ze moet overal op letten en heeft vaak
de supervisie over 2 of meerdere zalenSoms komt alles tegelijk en lijkt alles
in het honderd te lopen, maar ze blijft
de toestand meester.
Als je er langer ligt dan een ééndagspatient. komt je ook wel eens wat meer
te weten; dan hoor je dingen die je
vreemd in de oren klinken!
Inderdaad, ze heeft haar contract en
behoort ze dus tot de vaak benijdde
groep der "UITGEZONDEN KRACH-

-

-

TEN"

Maar wist U, dat deze meisjes ook
vreemd heb"ben staan kijken toen zij
hier aankwamen?
Had Den Haag verteld, dat er zon hoog
hun toch al laag basissalaris ging [voeding, kleding, vervoer en
15°/ ovan het basissalaris voor kamer1

huur]?

Overuren voor de vaak zeer onregelmatige diensten kent men in hun schaal
niet! ! ! Men grijpt zo gauw terug op
het grote woord "ROEPING".
De salarisschaal ligt laag b-v. vergeleken met /bij de Onderwijzeressen

,

[lange vacantie's, regelmatige diensten]

De verantwoording die ze dragen is
vaak veel groter dan die, welke men in
Nederland op de schouders van e«n verpleegster zou DURVEN schuiven.
Men zou er goed aan doen hier eens aan
met aandacht te werken
te werken
aan de BEDRIEGELIJKE WELSTAND
waarin deze verpleegsters levenPW.J-

-

-

der die druk bezig was, was de heer
een luchtleiding
van 125 meter lengte op ordelijke wijze
en zonder knikken werd gevierd en
weer ingenomen, al naar behoefte.
Al deze activiteit was gericht op nog
een ander persoon, van wie echter niets
te zien was, omdat hij zich twintig meter onder water bevond en een onderzoek instelde naar een schip van 7000
tot 8000 ton, dat daar al sinds de"oorOsawa, die zorgde dat

log ligt.

Duiker Suzuki mocht dan al onzichtbaar zijn, de tekenen van zijn activiteit
warerr maar al te duidelijk waarneembaar.

Waar hij zich bevond steeg voortdurend
een stroom afgewerkte lucht naar boven
die het water voortdurend in beweging
hield. Zo kon men zich ook een indruk
maken van de soms snelle verplaatsingen van de duiker onder waterEen opmerkzaam toeschouwer kon bovendien waarnemen, dat het water ook
op andere plaatsen nog in beroering gebracht werd. Naarmate de duiker het
schip onderzocht ontsnapten nu hier en
dan daar 'n hoeveelheid lucht die al die
jaren in het ruim of elders opgesloten
hebben gezetenAls duiker Suzuki na ongeveer een half
uur arbeid onder water weer aan de
oppervlakte verschijnt, helpt zijn collega Ozawa hem, zich van zijn metalen
duikershelm te ontdoen.
De zware blokken lood worden hem
van zijn borst en rug genomen en tenslotte laat Suzuki ziel» bevrijden uit zijn
rubber duikerspak.
LADING IS GEHEIM
Aan de heer Nakamura vroegen, we
welk soort schip daar op de bodem van
de baai lag- "Een vrachtschip" was het
antwoord. De nationaliteit? "Nog niet
zeker te zeggen- De kans bestaat dat
het een Japanse boot is"- Heeft het lading aan boord? "Ja", maar de heer
Nakamura wil er zich niet over uitlaten wat het is- "Geheim" zegt hij.
Elders in de Humboldtbaai liggen nog
drie schepen, m,aar die hebben geen lading aan boordDe heer Nakamura legt er de nadruk
op, dat dit onderzoek een voorlopig karakter draagt. De vergunning om met
het bergingswerk te beginnen is nog
steeds niet aangekomen, maar hij verwacht binnenkort een gunstige beslissing. Als alle formaliteiten zijn geregeld,
wil de heer Nakamura een Japans
"moederschip" laten komen met een bemanning van tientallen personen, en
dan wordt het bergingswerk rond Nieuw
Guinea op grootscheepse wijze aangepakt.

Calwellstelt wagen over
visum van Prof. Gluckman
De kwestie van de Britse anthropoaan wie een
visum is geweigerd -voor Papua en New
Guinea. werd maandag opnieuw in het
Australische Huis van Afgevaardigden
ter sprake gebracht. De leider van de
oppositie. Calwell, vroeg aan de premier
Menzies of de regering de kwestie in
beschouwing wilde nemen, nu de Nederlandse zaakgelastigde in Canberra
loog professor Gluckman,

DE OLYMPISCHE SPELEN
ATLETIEK
Finale 400 m heren:

1 Davis -USA- 44-9 sec., 2 Kaufmann
-Dld- 44.9 sec, 3 Spence -Z Afrika-45.5 secDe tijden van Davis en Kaufmann betekenden een nieuw wereldrecord.
Finale 1500 m heren:
1 Elliot -Austr- 3 min 35-6 sec, 2 Jazy
-Frankr-, 3.Roszavölgyi -Hong-.
Ook Elliot's tijd was een verbetering

van het oude wereldrecord.
Tienkamp:

Het laatste nummer van de tienkamp,
de 1500 meter hardlopen, moest de beslissing brengen- De Amerikaanse "at-

leet der atleten" Rafer Johnson versloeg' in deze 1500 m de Chinees Yang
met miniem verschil, zodat hij de gouden medaille in de wacht sleepte.
De Nederlandse atleet Ëef Kamer-beek
werd in dit sterkste veld ter wereld op
eervolle wijze vijfde- De uislag luidt:
1 Johnson -USA-, 2 Yang -Nat. China-, 3 Kuznetzow -Rusl- [5] Kamerbeek -Ned-, [15] Timme -Ned800 meter dames:
Schewzowa -Rusl-, Parljuk -Rusl-, Donath -Dld-, Gleichfeldt -Dld-, Jordan
-Eng-, Willis -Austr- en Jones -Austrveroverden zich een plaats in de finaleDe Nederlandse meisjes Gerda Kraan
en Ine Terlaak-Speyk werden in de series uitgeschakeld.
Voetbal:

Denemarken behaalde in de halve finale een verrassende overwinning op
het als favoriet gedoodverfde HongarijeDe uitslag was 2—o.

De Denen zullen in de eindstrijd uitkomen tegen Yoegoslavië, dat Italië voor
verdere deelneming uitschakelde.
Zeilen:

Na zes van de zeven wedstrijden kan in
de finnjollen-klasse de Deen Elvström
de zege niet meer ontgaan- Opmerkelijk
is, dat het de vierde achtereenvolgende
keer is, dat Elvström tijdens Olympische wedstrijden de gouden medaille
wist te veroveren, een prestatie, die nog
nooit eerder door een Olympische deelnemer werd geleverd.
In de flying Dutchman-klasse is de
Noor Lunde zeker van de eindzege.
In deze klasse staat de Nederlander
Verhagen na zes van de zeven wedstrijden op de derde [bronzen] plaats.
Turnen:

De gedeeltelijke stand na de verplichte
figuren luidt:
1 Rusland, 2 Bulgarije, 10 NederlandOok in het individuele klassement staan
de Russische turnsters ver vooraan.

een aanbeveling heeft gegeven voor een
bezoek aan Nederlands Nieuw GuineaPremier Menzies antwoordde hierop,
dat hij geen kennis droeg van de verklaring der Nederlandse zaakgelastigde
in Canberra en zich, totdat hij precies
wist wat er gezegd was, wenste te onthouden van commentaar.
Reuter meldde maandag uit Canberra
dat Mr. J-HO- Insinger, ambassaderaad
aan de Nederlandse ambassade in Canberra, maandag meegedeeld had dat de
autoriteiten in Nederlands Nieuw Guinea een inreisvisum zouden verstrekken aan de Britse anthropoloog ProfMax Gluckman, die van de Australische
Vervolg op pag. 4

VHO MEDEDELING

regering niet het Australische beheerschapsgebied Nieuw Guinea mag bezoe-

ken-

Volgens Mr- Insinger zei Prof- Gluckman [die hoogleraar in de sociale anthropologie aan de universiteit van Man
chester is en die op uitnodiging van de
Australische Nationale .Universiteit Aus
tralie bezoekt] dat hij Nederlands
Nieuw Guinea zou bezoeken als hij spoe
dig een visum krijgt. De tijd dringt
echter, omdat hij tegen het eind van de
maand uit Australië naar India zal vertrekken.
De Australische regering, die geen reden heeft opgegeven voor het verbod
aan Prof- Gluckman om Australisch
Nieuw Guinea te bezoeken, heeft zijn
verklaring niet tegengesproken dat de
Australische regering moet hebben gehandeld op grond van een ongunstig
rapport van de geheime dienst.
Mr. Insinger. die zijn mededelingen
deed in een persvraaggesprek zei, dat
'de verantwoordelijke autoriteiten in
Hollandia hem het verzoek om een visum hadden aanbevolen.
Voorts zei Mr. Insinger, dat zijn ambassade geen overleg met de Australische regering had gepleegd, omdat dit
een zaak voor de Nederlandse autoriteiten in Hollandia was- Het visum zou
Prof. Gluckman worden verleend daar
hij een man van bijzondere hoedanigheden en internationale bekendheid is.

-

Zaterdag 10 september a.sJeugdwedstrijden B: L.S-B. Hamadi
Cycloop II aanvang 15.40 uurSeniorenwedstrijd Zigo I Zeemacht I,
Aanvang 16-30 uurZondag 11 seajember a.s- Jeugdwedstrijden A: R.K.S. I
Cycloop I

—

15.50 uurSeniorenwedstrijden HVC I
Aanvang 16.30 uur.
Terrein: Berg en DalAanvang

— HBS

I

HERCULES FEESTAVOND
t-g.v. 2e Lustrum op 10 september a-s.
met medewerking van de ".live Rockets"
Aanvang 201.30 uur
Uitsluitend voor genodigden, leden donateurs en introducee's

"DE WIGWAM" serveert morgen nassi
soto bafcat, croquetten, saté.
no. 2301

ramas,

SENTIFAR zaterdag 10 september Roulette, aanvang 21-00 uur.
no. 2302
Ter overname

klamboe
347

g-evraagd een groene
[een persoons] Hollandia telf.
no- 2300

,

E.D_o.'s "SEPTEMBER REVUE"
Premiere Hollandia-Binnen 13 september-

Hollandia-Havcn RKS gebouw 15 en 16 september
Aanvang 20-00 uur.
Entree leden f 1,50, niet leden f 2,50 per persoon-

filmprogramma
REK THEATER
heden 8-9 voor het laatst de sublieme
film
"GIGI"
in Cinemascope en Metrocolor, met Leslie Caron, Maurice Chevalier en Louis
Jourdan.
Kom eens "GIGI" kijken. De film die
"8 Oscars" behaalde.
Heden voor het laatst in REK
Vrijdag 9-9 in REK de maleise film
"RADJA KARET DARI SINGAPORE"
Spoedig in REK
"JODY EN HET HERTENJONG"
[THE YEARLING]
Uitgebracht door MGM

ORIËNT

THEATER

vertoont heden 8-9 en morgen 9-9
"THE BLACK CASTLE"
met Boris Karloff, Richard Greene en
Lon Chaney.
In geen jaren heeft U zoveel grimmige
verschrikkingen en spanningen uitgestaan. Een film die U zal vastkluisteren aan Uw stoel.
Holl.-Binnen heden 8-9: "THE BAT-<
TLE AT APACHE PASS" met Jeff
ChandlerSentani heden 8-9: "NASIB" met Roomai NoorHoll-Binnen morgen 9-9: "SERUAN
DARAH"

De leerlingen van de Bijzondere HBS
wordt medegedeeld dat de lessen een
aanvang zullen nemen op zaterdag 10
september 's ochtends om 8.00 uur-

Laatste Nieuws
De opperbevelhebber van de Noordatlantische Verdragsorganisatie, generaal Norstad, heeft gisteren een onderhoud gehad met premier Debré van
Frankrijk. Daarbij is uitvoerig gesproken over het voorstel van president
De Gaulle om veranderingen aan te
brengen in de structuur van de NATODe afspraak voor het onderhoud was al
gemaakt voor De Gaulle's persconferen-

tie, maar de opmerkingen van de president over de NATO hebben alle andere onderwerpen in de schaduw gesteldIn de meeste Europese landen wordt
hevige kritiek op De Gaulle's hervormingsplannen voor de NATO vernomen.
President De Gaulle is een rondreis
van vijf dagen begonnen door Bretagne
In totaal zal hij 75 steden en dorpen
aandoen en 22 toespraken houden- Zijn
eerste rede hield hij in Brest voor een
menigte van 25.000 man- De president
sprak hier voornamelijk over Algerije
zonder evenwel nieuwe punten aan te
roeren. Volgens waarnemers zou hij bij
het Franse publiek begrip willen kweken voor zijn politiek om het zelfbeschikkingsrecht van de Algerijnen de
volle wettelijke basis te geven door het
houden van algemene verkiezingen-

De komende film
The Y

en

earlig/Jody

het Hertenjong

Regisseur: Clarence Brown.
In de hoofdrollen:
Janc
Gregory Peck,
Claude
Uitgebracht door: REK

Wyman,
Jr.

Farman

U kent ongetwijfeld de bestseller
waarnaar deze film werd vervaardigd,
het wat sentimentele, maar overigens
wel zuivere verhaaltje van het arme
boerengezinnetje in Florida zo omstreeks de eeuwwisseling, geschireven
door Marjorie Kinnan RawlingsJody, het zoontje, uitstekend vertolkt
door Claude Farman Jr, krijgt van zijn
vader een hertje, voedt het met grote
liefde op, totdot het moment komt dat
het hertje moet worden afgemaakt, omdat het voortdurend de jonge aanplant
vernield- Een dramaatje in zakformaat.
De vaderrol is in vertrouwde handen
van Gregory Peck, wel 'n bijzonder jon
ge Peck want de film werd in 1946 ge-

maakt- De moederrol wordt vertolkt
door Jane Wyman, een ster, die ik persoonlijk altijd graag op het witte

doek zieIndertijd kreeg de film in Nederland
het predicaat "Film van de Maand"
mee. en niet ten onrechte, in zijn soort
is de film voortreffelijk, U moet alleen
van het soort houden.

Maar wel weer eens een film waar U
met al de kinderen naar toe kunt gaan,
iets wat de laatste tijd met al de
griezel- en oorlogsfims niet zo vaak
meer voorkomt.

Samenvattend een kleurig, aardig filmpje, wat sentimenteel, maar als U er
voor in de stemming bent, zou ik het
er op wagen. In Rex.
J.B-

Radioprogramma

-

1960 49,42 en
80 m
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-

Donderdag 8 september

ting; 20.15 uur Donderdagavondconcert
a. 8e Symphonie van Beethoven; b. Till
Eulenspiegels Lustige Witwe. Uitv- Con

certgebouworkest- Ini dr- .Tos Wouters
21.06 uur Kunstkroniek of gram. muziek; 21-30 uur: Lyrische Stukken van
Griegs Walter Gieseking, pianos 21.45

uur Protestantse avondoverdenking;
22-00 uur Dansmuziek van heel vroeger
22.20 uur Muzikaal gedicht "Manhattan Tower". door Patti Paige met koor
eu. orkest olv. Vic Schoen; 22.38 iuur
Ray Connif en zijn orkest; 25-00 Sluiting-

zes

maanden voor
verdachte z.
vrijspraak voor v.d.w ene
DE LANDRECHTER HEEFT VANMORGEN UITSPRAAK GEDAAN IN
DE KADASTER-AFFAIRE
HET HOOFD VAN DE AFDELING
KADASTER EN I KARTERING DE
HEER Z- IS VEROORDEELD TOT ZES
MAANDEN ONVOORWAARDELIJKE
GEVANGENISSTRAFDE LANDMETER V.D. W., EN DE
REFERENDARIS C WERDEN VRIJGESPROKEN.
Z. HEEFT HOGER BEROE)P AANGETEKEND-

