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President Soekarno verbiedt aile politieke
activiteit in Indonesië

In Djakarta is door president Soekarno alle politieke activiteit in Indonesiëverboden Deze maatregel volgt op het verbod dat de regionale commandantenvan het leger m Zuid-Borneo, Zuid-Sumatra en Zuid-Ceïebes aan de commu-nistische partij hebben opgelegd. m
President Soekarno nam het besluit als opperbevelhebber van de strijd-krachten. In de rede die hij op 17 augustus heeft uitgesproken, verklaarde hiireeds de gematigde Moslempartij, de Masjoemi, en de Socialistische Partij

ontbonden.

Op de bijeenkomst van de politieke
en militaire leiding werd geen overeen-
stemming bereikt inzake een definitieve
beslissing ten aanzien van de commu-
nistische partij. De bijeenkomst die
werd gehouden onder voorzitterschap
van president Soekarno, werd bijge-
woond door alle regionale commandan-
ten van het leger, leden van het cen-
trale defensie-apparaat en de ministers
van zijn kabinet.

Volgens een correspondent.van radio
Australië zou er tussen de president en
de leger-commandanten een compromis
zijn gesloten, dat in volgende bespre-
kingen nader zal worden uitgewerkt.
De president, die zijn commandanten
voorhield dat hij een van hen was, zou
er op hebben gewezen dat de regionale
cornpiandanten van de gebieden waarin
de communistische partij verboden
werd. beter hadden gedaan de centrale
regering in Djakarta in te schakelen

voordat zij maatregelen tegen de com-munisten namen.
Uit de verklaring van de president opde bijeenkomst is in het geheel niet ge-bleken, dat er enige actie zal wordenondernomen tegen de communisten ofandere politieke partijen.
Soekarno zei dat hij er nog steeds vanovertuigd was, dat de communisten hetpresidentiële besluit ten aanzien van depolitieke partijen niet hadden geschon-
den.
PROCES

De voorzitter van de nu verbodenpartij van de gematigde Moslems, d_Masjoemi, heeft een proces aanhangiggemaókt tegen president Soekarno's re-gering- Hij noemt Soekarno's systeem
van regeren bij decreet een schendingvan de grondwet- De leider van de ge-
matigde Indonesische Volkspartij, dr.Soetomo, sprak Soekarno's regering
eveneens in rechte aan-
Hij ziet het schorsen van het door het
volk gekozen parlement als ongrond-
wettig.Uunilever betaalt schedever -goeding aan 60.000 personen

In grote advertenties in de Nederland-
se dagbladen, biedt het Unilevercon-
cern algehele schadevergoeding aan
voor de naar schatting 60.000 mensen
die zijn getroffen door de zogenaamde
blaasjes ziekte, een huidaandoening die
moet zijn veroorzaakt door een che-
misch bestanddeel van margarine.
Nadere opgaven moeten door middel
van een formulier worden opgegeven
aan de margarinefabriek van Unilever
Van den Berg en Jurgens N.V. Twijfel-
gevallen zulllen worden voorgelegd aan
een commissie bestaande uit een oud-
rechtbankpresident, een veeteeltdeskun-
dige en een hoogleraar in het burgerlijk
recht.
Unilever loopt met dit aanbod vooruit
op een eventuele rechterlijke uitspraak
over de schuldvraag. Ondertussen heb-
ben de ministeries van Landbouw en
van Sociale Zaken bekendgemaakt dat
alle margarinevoorraden bij de hande-
laars volledig zijn gezuiverd van ver-
dachte partijen-
Alle margarine die mogelijke schadelij-
ke ingrediënten bevat is terzijde gelegd-

Prof, GlucKman niet naar
Ned. Nieuw Guinea

De Zuid-Afrikaanse ethnoloog prof.
Gluckman komt niet naar Nederlands
Nieuw Guinea-
In Canberra verklaarde hij zijn aan-
vraag voor een visum te hebben inge-
trokken. Hij zei dat te hebben gedaan
omdat hij geen moeilijkheden wilde
veroorzaken tussen de regeringen van
Australië en Nederland.
Gluckman deelde mee dat hij spoedig
uit Australië zou vertrekken-

Autonomie voor negers
in zuid Afrika ?

Tijdens de volgende zitting van het
Zuidafrikaanse parlement zal het wets-
ontwerp worden ingediend tot het ver-
lenen van meer gezag aan negers in
hun eigen woongebieden.
Dit is door de minister van Financiën
aangekondigd op het jaarcongres van
de Zuidafrikaanse Kamer van Koophan-
del- De minister zei dat de Zuidafri-

kaanse economie te lijden heeft van ge-brek aan vertrouwen bij buitenlandsebeleggers als gevolg van de rassenon-
lusten vorig jaar.
Hij noemde het de plicht van de rege-
ring de vrees voor nieuwe ongeregeld-
heden weg te nemen en het economischklimaat te verbeteren.

NGRaad nog voor 1Juli 1961
bijeen ?

Nederland moet niet eenzijdig eentijdstip vaststellen waarop de inwoners
van Nederlands Nieuw Guinea rijp aul-
len zijn voor zelfbestuur-
De bevolking zelf zal in belangrijke ma-te moeten meespreken over de wijze en
de datum waarop het zelfbeschikkings-
recht kan w]orden uitgeroepen.
Dit standpunt van de regering wordtnog eens herhaald in de Memorie va*
Antwoord aan de Tweede Kamer inza-
ke het wetsontwerp op de herziening
van de Bewinds regeling Nieuw Guinea-
Het zou bepaald niet juist zijn, aldus de
memorie om zo kort voor de totstand-
koming van de Nieuw Guinearaad ei-
genmachtig een termijn te stellen metbetrekking tot een toekomstige aange-
legenheid die zo essentieel de betrokken
bevolking aangaat-

De regering streeft ernaar de eerstezitting van de Nieuw Guinea Raad nog
voor volgend jaar juli te doen plaats-
vinden.
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Kadaster
Naar aanleiding van het hoofdartikel

"Kadaster" in ons blad van 10 septem-
ber jl. wijst men ons van bevoegde zij-
de op het volgende:

Het vooronderzoek van strafzaken ge-
schiedt door de politie. Deze hoort de
getuigen en de vermoedelijke beklaag-
den- De daarvan Opgemaakte proces-
sen Verbaal ga;;n naar de Magistraat,
die aan de hand van de stukken be-
oordeeld of er termen aanwezig zijn
voor een vervolging.

Wanneer de Magistraat van mening
is, dat uit de stukken voldoende be-
wijzen te p/iitten zijn, schikt hij dqf
zaak voort naar de Landrechter, waar-
bij hij vordert, dat de zaak ter rechts-
zitting zal worden behandeld-

De Landrechter neemt de stukken
in nauwgezette overweging, en stelt de
definitieve tenlastelegging op. Aan de
hand van die tenlastelegging vindt de
berechting pïaats.

In de Kadasterzaak bevatten de Pro-
cessen Verbaal van verhoor van de di-
verse getuigen zoveel sterke aanwij-
zingen van de sdhuld van de beklaag-
den, dat de Magistraat aan de hand
van de stukken niet anders kon doen
dan een verdere vervolging instellen.

Achteraf en wel op de terechtzitting
is gebleken, dat het politioneel vooron-
derzoek op verschillende punten onvol-
ledig was. Daar kwam nog bij, dat ver-
schillende getluigen a charge ter terecht
zitting geheel andere verklaringen af-
legden, dan die tijdens het politioneel
onderzoek-

Het waren deze omstandigheden die
de Kadasterzaak tot veel kleinere pro-
porties terugbrachten, dan zich aan het
eind van het politioneel onderzoek liet
voorspellen, en die door de magistraat
ook niet konden worden voorspeld, al
was het alleen al, omdat men van deze
autoriteit moeilijk kan verlangen, dat
hij er rekening mee zou houden, dat
de verschillende getuigen hun verkla-
ringen op essentiële punten zouden hei-
zien-

Zo er al vergissingen zijn gemaakt,
komen die zeker niet voor rekening van
de Magistraat- Hoogstens zou men kun-
nen stellen, dat het politioneel onder-
zoek niet volledig, althans niet critisch
genpeg is geweest-
Naschrift: Gezien de hierboven uiteen-
gezette procedure, erkennen wij dat wij
onze critiek, vervat in het bovenge-
noemde hoofdartikel, ten .onrechte ge-
richt hebben tegen de Magistraat en
bieden hem daarvoor onze oprechte ver-
ontschuldigingen aan. In het zelfde ar-
tikel schreven we: Vergissen is mense-
lijk:. We kunnen slechts hopen dat de
Magistraat het met deze uitspraak eens
is-

(Redactie)

Ethnologische onderzoe -Kingen in Nieuw Guinea
BVG Op 4 oktober van dit jaar zullen
onder auspiciën van de WONG (We-
tenschappelijke Onderzoekingen in Ne-
derlands Nieuw Guinea), twee etnologen
en een taalkundige in Nederlands Nieuw
Guinea arriveren voor wetenschappe-
lijke onderzoekingen in het zuiden van
dit land.

Dit zijn dr. A.A. Gerbrands, conserva-
tor in algemene dienst aan het Rijks-
museum voor Volkenkunde te Leiden,
de taalkundige CL. Voorhoeve en de
etnoloog L.M. Serpenti-

. De eerste twee zullen naar het As-
mat-gebied trekken- Dr. Gerbrands die
een jaar in Nederlands Nieuw Guinea
blijft, zal een onderzoek instellen"naai-
de plaats en de functie van het hout-
snijwerk in het cultuurpatroon van het
Asmat-gebied om de theorie van een
door hem geschreven proefschrift te
toetsen aan de praktijk- De heer Voor-
hoeve, die eerst eind 1962 naar Neder-
land terugkeert, zal hierbij taalkundige
onderzoekingen verrichten, voor het ma
ken van een proefschrift-

De Amerikaanse etnoloog van de Vale
University, mr- David Eyde, die reeds
in dit land verblijft, zal zich bij dit
team voegen en met behulp van Ameri-
kaanse fondsen een sociologisch onder-
zoek in het Asmat-gebied instellen.

De heer Serpenti, die vergezeld wordt
door zijn echtgenote, zal gedurende
twee jaar een etnologischi onderzoek
op het Frederik Hendrik eiland ver-
richten-
De WONG wordt in Nederlands Nieuw
Guinea vertegenwoordigd door dr. J.V.
de Bruijn, adviseur voor Bevolkings-
zaken bij de dienst van Binnenlandse
Zaken te Hollandia.

Nieuws uit Biak

Streekraad Biak-Noemfoor
steide begroting 1961 vost

BVG De streekraad Biak-Noemfoor, die
van 30 augustus tot 5 september is bij-
een geweest, heeft de begroting 1961
voor de diensten onderwijs, dorpen, we-
gen, gezondheidszorg en streekraad
vastgesteld.
Het onderwijs zal de helft van de uit-
gaven vergen, voor de dorpen is 35%
van de totaal uitgaven uitgetrokken,
voor de aanleg en verbetering van we-
gen tO°/o, terwijl de gezondheidszorg en
de streekraad respectievelijk 3 .o en 20/o
van de uitgaven zullen vorderen.

In de loop van deze vergadering
werd een motie ingediend die het be-
lang van de vorming van middelbaar en
autochtoon kader onderstreepte-

Tot voorzitters van de dorpen Padai-
do en Jeroeboi werden respectievelijk
benoemd Rumkabu, Mozes Benjamin en
Marin Ruland-

Over het onderwijs werd tijdens de-
ze vergadering opgemerkt dat de volle-
dige financiering van scholen en onder-
wijzerswoningen te zwaar drukt op het
raadsbudget. Een adhaesie-subsidie
werd hiervoor de oplossing geacht,
waardoor bovendien de bouwmogelijk-
heden worden verdubbeld. In het verde-
re verloop van de vergadering werden
de eisen vastgesteld waaraan de gebou-
wen bij verlening van subsidie moeten
voldoen. Besloten werd het toekomstige
onderhoud ten laste van de Raad te
brengen.

Over het zoeken naar een modus om
het waardeverschil tussen de vroegere
dorjpsdiensten en het huidige systeem
van dorpsgeldbelasting te compenseren,
werd geen beslissing door de Raad ge-
nomen.
De klapper en de sagoboom bleken bij
de discussie over de vaststelling van de
afkoopprijzen van gewassen en de vrij
making van gronden een belangrijke
rol te spelen.

”SEPTEMBER REVUE”
Het was gezellig, gisteravond in het

EDO-Clubgebouw te Hollandia Binnen.
De Amusementsvereniging EDO presen-
teerde haar "September revue" die tal
van aangename verrassingen bleek te
bevatten.
Een grote en veelzijdige schare mede-
werkenden zorgde er voor dat het pu_
bliek in vlotte opeenvolging een aantal
cabaret- en dansstukjes te zien kreeg,
die nu eens kunstzinnig en verfijnd, dan
weer uitbundig vrolijk waren.
Het is moeilijk om uit te maken wiens
prestatie we in de eerste plaats moeten
noemen. Laten we beginnen met Inge
van Aken over wie wij bij een andere
gelegenheid reeds schreven en die ook
hier enkele van haar ballet nummers
ten beste gaf.
Dit keer trad zij - al dan niet als danse-
res- ook op in een aantal schetsjes-

Dan noemen we de EDO-sisters, die
met kundige muzikale begeleiding van
de heren Wiegers en De Bont een aantal
liedjes zongen die prettig in het gehoor
lagen-
De EDO-heren lieten zich ook niet on-
betuigd-
Jos Leander was van de partij met zijn
liedjes over Nieuw Guinea en andere
landen en bovendien als sneltekenaar-
De heer De Bont was behalve guitarist
een waardevolle droogkomiek, che j n
enkele pantomimes alleen al door zijn
oogopslag de zaal aan het lachen bracht.
Een enkel maal nl. bij sommige van de
kleine schetsjes verslapte het tempo van
de voorstelling enigszins, maar dan
was er altijd de conferencier nog: de al-
om bekende Joop van den Berg- Goede
wijn- behoeft geen krans 7.e9,een we, en
daarom doen we er wat hem betreft het
zwijgen maar toe.
Alleen vermelden we zijn zangnummer-
tjes waarin hij Hollandia vergeleek met
Europa Gevaarlijk vinden we dergelij-
ke liedjes, met de Groote Beer in het
vooruitzicht.

We zijn nog niet Volledig geweest-
Een groep teenagers zette tegen het eind
van de avond de zaal op stelten in een
uitbundige nozem-voorstelling.
Mevrouw Van Aken had op verdien-
stelijke wijze voor de costuums ge-
zorgd en de heer Van Aken voerde de
regie. We hebben hem nauwelijks op
het podium gezien, maar hij verdient
wel een compliment.

De sluitingsscene bracht alle mede-
werkende voor het voetlicht, en voor-
zitter Dankmeyer die het openings-
woord niet had kunnen spreken, omdat
hij zich juist had geschminkt voor een
van de zangnummers, dankte alle me-
dewerkenden, en overhandigde bloemen
aan de dames.
Zoals bekend volgen,er nog twee voor-
stellingen, beiden in Hollandia Haven.
Gaat het zien, U zult er geen spijt van
hebben.

Derde partij in
Hieuw Guinea ?

Naar wij uit gewoonlijk betrouwbare
bron vernemen, wordt er in Autochtone
kringen overwogen, om een derde par-
tij op te richten, die de naam "Anti-
Revolutionaire Partij" zou dragen.
De kans wordt aanwezig geacht, dat de
beer Marcus Kaisiepo en leidende rol
in deze groepering zal spelen-
Tot op heden konden wij nog geen de-
finitieve bevestiging van dit bericht
krijgen-

Vervolg op pag. 3



Andere besluiten van de Raad waren:
de bouw van kantoren voor de dorps-
voorzitters in Korido, Opiaref, Jembe-
pioper en Sowek en het beter bevaar-
baar maken van' een voor de prauwen-
vaart belangrijke handelsweg, straat
Sorendidori- In de kantoren van ge-
noemde dorpen zal gelegenheidzijn voor
overnachting door betalende gasten.
Op de komende zitting zal voorts een
regling worden getroffen voor overspel-
zaken gebaseerd op de adat.

In de vergaderweek heeft de Raad
excursies gemaakt naar scholen in aan-
bouw te Arjom en Samber en naar het
hóut-exploitatie-terrein van de "Peico"
op Padaido-

Goneeniratie van preventieve afdelingen
van DGZ in medisch centrum te Hollandia

cakercursussen aan dorpsvrouwen
Een van de meest in het oog sprin-

gende punten van het ook door de
dienst van Gezondheidszorg opgestelde
driejarenpan is wel, dat dit jaar een
begin wordt gemaakt met de opleiding
tot Papoea-artsen. Zoals bekend, ver-
trokken op 8 september zes jongelui,
allen met een PMS-opleiding, naar Port
Moresby waar zij de zevenjarige art-
senscholing aan het Mediaal College
volgen.

Dit deelde de directeur van Gezond-
heidszorg, de heer G. Hoekstra, mede
tijdens een dezer dagen gehouden pers-
conferentie te Hollandia- De directeur
verwachtte dat in 1970 tussen 25 en 30
Papoea-artsen zelfstandig in geheel Ne-
derlands Nieuw Guinea werkzaam zul-
len zijn. Op dat tijdstip zal ook het
grootste deel van het in dit gebied werk
zame medische hulppersoneel door au-
tochtonen zijn vervangen-

De Medical College in Port Moresby
zal volwaardige Nieuw Guinea-artsen
afleveren, zulks in tegenstelling tot de
vijfjarige medische school in Suva, Fi-
dji, die opleidt tot hulparts, z".g. Assis-
tant Medical Practitioner. Er bevindt
zich één Papoea-student uit Nederlands
Nieuw Guinea op laatsgenoemdè op-
leiding, terwijl een andere in dezelfde
plaats de tandartsen-opleiding volgt-
De heer Hoekstra zei, dat het in de
bedoeling ligt omstreeks 1964/'ès enkele
Nederlandse arts-docenten aan de Me-
dical College beschikbaar te stellen, dit
als bijdrage van .Nederlands Nieuw Gui
nea in de kosten van de opleiding.
MEDISCH CENTRUM

Op een vraag van een der journalis-
ten zette de heer Hoekstra de plannen
uiteen met betrekking tot de oprichting
van een zg- Medisch Centrum te Hollan-
dia-

Dit medisch centrum is geheel ver-
schillend van een ziekenhuis: het zal
een concentratie worden van medische
opleidingen en van poliklinisch-, labo-
ratorium- en preventief werk. Op de
plaats waar thans nog de uit de Ame-
rikaanse tijd daterende apotheek, zo-
likliniek en andere barakken aan de
Oranjelaan staan, zal een modern twee-
verdiepingsgebouw verrijzen met twee
bijbehorende vleugels.

Beneden in het tweeverdiepingssje-
bouw zijn gedacht: het consultatiebu-
reau voor tuberculosebestrijding met het
schermbeeld-apparaat voor massaal be-
volkingsonderzoek, de gewone polikli-
nieken, de apotheek/laboratoria, de tand
artsenkamers, het consultatiebureau
voor "moeder en kind". Op de eerste
etage komen alle kantoren van de pre-
ventieve afdelingen (tbc-bestrijding,
frambote-siab)e|s.trijd__ng, kindersterftebe-
strijding enz.), schoollokalen, de cantine
en bibliotheek. Op de tweede etage
komen het sterk uit te breiden centra-
le geneeskundige laboratorium nu nog
in Ifar) en stallen voor zieke proef-
dieren.

Het mobile schermbeeldapparaat voor
de tbc-bestrijding, werkplaats e-d., ko-
men in de bijgebouwen- Over het tijd-
stip waarop het Medisch Centrum Hol-
landia zal worden gebouwd kon de heer
Hoekstra nog geen mededelingen doen
aangezien het ca. 5V2 miljoen gulden

(mcl. inventaris) kostende gebouw een
Euromarkt project is. Indien het Me-
dilsch Centrum wordt goedgekeurd en
wordt gebouwd, zal de preventieve en
c}i(rE\t-<_-vie gezioindhieidszforg igejheel te
Hollandia zijn geconcentreerd- Hierdoor
zal! ook veel op organisatorisch gebied- personeel e.d-m- - kunnen worden ver-
eenvoudigd.

VOLKSGEZONDHEID
De heer Hoekstra wijdde een lang-

durige beschouwing aan de wijze waar-
op de dienst van Gezondheidszorg doen
de is het niveau van de volksgezond-
heid te verhogen en zich voorstelt dit
werk te intensiveren. Vroeger lag -het
werk van DVG uitsluitend op curatief
gebied, De gjrote verdienste van de
heer Bierdrager, voormalig directeur
van Gezondheidszorg, is geweest da^thij op de preventieve diensten, naast
het curatieve werk de nadruk heeft
gelegd.

Waar DVG in Nieuw Guinea op het
ogenblik naar streeft zijn gezondheids-
centra waar én patiënten kunnen wor-
den behandeld in kliniek en zieken-
huis én consultatiebureaus aanwezig
zijn voor vrouwen en kinderen, voor
Huiber'culosepatienten e.d. tervAjl van
hieruit ook de campagnes en surveys
worden uitgevoerd.

CURSUSSEN VOOR DORPSVROUWEN
DVG wil ter verbetering van de volks

gezondheid voorts het werk van de Pa-
poea meisjes van de Kindersterfte-be-
strijding uit breiden- Men tracht op het
ogenblik naast deze, over het algemeen
nog jonge meisjes, vooraan-
staande dorpsvrouwen te scholen en
hun een soort bakerscursus te geven-
Deze methode schijnt uitstekend te vol-
doen.

Begonnen werd in Inanwatan, later
ook achter Sentani, terwijl thans het
Moejoegebied in het Zuiden aan- de
beurt is. Het resultaat van Inanwatan
was dat de vrouwen die de, overigens
vrij korte, bakerscursus hadden ge-
volgd en van DVG-zijde verloskundige
instrumenten hadden ontvangen, prak-
tisch alle bevallingen in het gebied
waar zij wonen hadden verricht. Op
deze wijze zijn KSB-meisjes in staat
hun gebied uit te breiden en zich spe-
ciaal te bemoeien met verbetering van
de dorpshuishouding op gebied van hy-
giëne, voeding e.d-m-

DVG streeft er verder naar ook een
wat oudere, autochtone verpleegster/
vroedvrouw voo-r deze "rural uplift"
in te zetten- Hierdoor kunnen overal
kleine gezondheids-subcentra ontstaan
en kan de invloed van de ziekenhuizen
veel verder in de periferie worden uit-
gedragen.
PROEFPROJECT

De heer Hoekstra wees in dit ver-
band ook op het proefprojekt voor de
milieusanering op Biak. Dit projekt, dat
zal worden geleid door een ingenieur
van de Wereldgezondheidsorganisatie
aan wie een Nederlandse MTS-er uit
Nieuw Guinea wordt toegevoegd, heeft
ten doel om in de dorpen op Biak put-
ten te bouwen voor goed drinkwater.
Daarnaast zal echter een aantal autoch-

tone abituriënten van de Lagere Tech-
nische School worden opgeleid tot wat
Amerikanen en Engelsen "sanitarians"
noemen.

Als dit proefprojekt slaagt en de op-
leiding van de jongelui is voltooid ligt
het in de bedoeling hen over geheel
Nederlands Nieuw Guinea "uit te zet-
ten" en in hogergenoemde gezondheids-
subcentra onder te brengen.

De keuze voor het proefprojekt is in
eerste instantie op Biak gevallen, om-
dat hier de eerste Streekraad van Nieuw
Guinea reeds in functie is on deze der-
halve,voor de nodige fondsen, voor pro-
paganda in de dorpen en de uitwerking
van de plannen zorg kan dragen. Deheer Hoekstra legde er evenwel de na-druk op dat het medische werk in
Nieuw Guinea niet op zichzelf staat;
samenwerking met andere diensten is
imperatief, omdat het veranderen van
bestaande levensgewoonten van de be-
.ojkingj d:e allermoeilijkste tractor ia

die DVG in zijn werk ontmoet. Zonder
intensieve samenwerking is welslagen
onmogelijk.

LEPRABESTRIJDING
Over de leprabestrijding hier te lande

zei de heer Hoekstra desgevraagd, dat
in Nieuw Guinea poliklinische behande-
ling bijna onmogelijk is; de moeilijke
verbindingen spelen hierin een grote
rol- Om deze reden is DVG gedwongen
grote - en dure - leprozerieën te bou-
wen, al zal deze dienst binnen afzien-
bare tijd ook speciale lepra-poliklinie-
ken oprichten - zoals in Biak en bin-
nenkort ook in Merauke het geval is -waar de patiënten derhalve poliklinisch
behandeld worden-

In Merauke wordt dit jaar de gepro-
jekteerde leprozerie voor een groot deel
afgebouwd, evenialls de leprozerie te

Kaimana. De heer Hoekstra zei dat het
gehele voorgestelde bouwprogramma
van leprozeriën op het budget voor 1961,
'62 en '63 is gehandhaafd.

De aantrekking van artsen uit Ne-
derland verloopt zonder al' te grofe
moeilijkheden, aldus antwoordde de di-
recteur Gezondheidszorg op een andere
vraag. Specialisten zijn echter veel
moeilijker te krijgen- De heer Hoekstra
zei dat van de 64 artsenplaatsen op de
begroting van dit jaar er 58 gevuld zijn-
Daarnaast zijn er nog enkele Marine-
artsen met toelage en voorts gesubsi-
dieerde zendingsartsen. Men kan het zo
stellen, afgemeten naar de onder be-
stuur gebrachte bevolking is er onge-
veer één arts op 8000 mensen in Neder-
lands Nieuw Guinea aanwezig-
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Korte berichten
In Mexico begonnen maandag de fees-

telijkheden ter herdenking van het feit
dat 150 jaar geleden de vrijheidsstrijd
tegen de Spanjaarden werd ingezet.
40 landen zijn bij de feesten, die een
maand duren, vertegenwoordigd.
Dondefdag is het hoogtepunt. Dan zal
president Mateo, zoals gebruikelijk, de
befaamde strijdkreet herhalen van de
priester Miguel Dalco I Castilia in de
plaats Dolores- Deze kreet betekende
het begin van de elfjarige strijd tegen
Spanje.

" -\
Maandag opende de 75ste jaarbeurs

in Utrecht haar poorten- 1063 firma's
uit 23 landen nemen aan deze najaars-
manifestatie deel.
De beurs duurt tot en met zaterdag.
Ze toont alleen goederen uit de ver-
bruikssector, zoals glas en aardewerk,
lederwaren, speelgoed, luxe metaalwa-
ren, voorwerpen, sieraden, sportartike-
len, woning- textiel en parfumerieën-

Ne
Gisteren werd het merkwaardige ver-

haal bekend hoe een Portugese jongen
de vlucht over de Atlantische oceaan
gezeten in de ruimte van het neuswiel
van een Constellation overleefde.
De jongen, Daniel Carrera Dameilo: 17
jaar, afkomstig van Sata Maria J_i de
Azoren, werd ontdekt, gedrukt tegen het
onderstel toen het vliegtuig in Bermada
landde-
Hij had niet te lijden gehad van de
oerren'!ren durende vlucht doch leden
van de bemanning zeiden dat de jongen
zöu zijn gestorven, indien het vliegtuig
op de normale hoogte van 18.000 voet
had gevlogen. Het toestel maakte de
oversteek echter ditmaal op 8000 voet
hoogte.
Een dergelijke vlucht werd vroeger ge-
maakt in de naoorlogse jaren door een
Timorese jongen van Timor naar Dar-
win in Noord Australië.

Op de begraafplaats in de Iraanse
stad Abadan is een gedenkteken opge-
richt voor de bemanningsleden van het
Nederlandse watervliegtuig Martin
Marmer P.303. die precies 2 jaar gele-
den verongelukte.
Toen het vliegtuig onklaar raakte wist
vlieger Hubeek een ramp te voorkomen.
maar hij en zijn 9 bemanningsleden
kwamen bij het ongeluk om.
Een grote menigte autoriteiten woonde
de plechtigheid bij-
Het monument werd onthuld door de
Nederlandse ambassadeur in Teheran,
dr. Lewald.

De orkaan Donna die eerst op Sint
Maarten en vervolgens op Portorico,

Cuba en de eilandjes voor de kust van
Florida grote verwoestingen aanrichtte
trekt nu de Atlantische Oceaan op.
Maar voor zij boven zee verschijnt, zal
zij naar verwacht wordt nog meer scha-
de veroorzaken in de Amerikaanse staat
Georgia ten noorden van Florida.
Haar laatste prooi was de sinaasappel
en grapefruitoogst van Florida.
De financiële strop beloopt een bedrag
van ongeveer een half miljard gulden-

Van de vele bruggen die de zuidpunt
van Florida met Key West verbinden,
zijn er 6 zo zwaar beschadigd dat zij
buiten gebruik moesten worden gesteld-
Het aantal doden in Florida bedraagt
tot nu toe 4-

Laatste Nieuws
De Veiligheidsraad heeft geweigerd

in te gaan op een Russisch verzoek om
nog vanavond in verband met de Kon-
golese kwestig bijeen te komen-
Verwacht wordt dat.de raad in de loop
van de dag een datum voor de nieuwe
Kongozitting zal verschaffen.
Het Russische verzoek gaat gepaard met
beschuldigingen tegen de Verenigde
Staten, België en de NATO die samen
met secretaris generaal Hammars-
kjoeld en het UNO-bevel in Kongo een
imperialistische samenzwering tegen de
Kongolezen op touw gezet zouden heb-
ben-

Gisteren werd de zitting van de Vei-
ligheidsraad op Amerikaans voorstel
voor onbepaalde tijd verdaagd, totdat
men opheldering over de situatie in
Kongo heeft.
RADIO LEOPOLDSTAD IS WEER IN

FUNCTIE
Verwacht wordt dat zowel president

Kasavoeboe als premier Loemoemba een
deel van de zendtijd zullen krijgen.
Om kwart over elf trokken öc r;:
UNO-troepen die het radiogebouw be-
waakten zich terug op een sectie van
zeven man na-
Tegen vijf uur verscheen de minister
van Voorlichting Boiikango van het
kabinet Ileo bij het radio gebouw ver-
gezeH van militairen.

Na onderhandeling met de directeur
van het radiostation ging hij alleen het
gebouw binnen en hield een radio-toe-
spraak tot het volk-
Hij kon het gebouw v/eer ongehinderd
verlaten. Toen Boiikango twee uur la-

hter weer bij het gebouw kwam
lieten de soldaten hem niet binnen.
Het is niet bekend op wiens hand de
militairen waren. Het wordt mogelijk
geacht dat zij een derde macht in de
staat willen vormen.

Op een persconferentie na zijn radio-
toespraak verklaarde Boiikango dat
zijn regering de militaire situatie niet
geheel in de hand heeft.

De KLM zal zeer waarschijnlijk haar
vluchten op Tokio via de zuidelijke rou-
te gaan terugbrengen van 3 op 2 per
week-
Hiertoe zou zijn besloten op de Japans-
Nederlandse besprekingen in Tokio over
de herziening van. het luchtvaartver-
drag. Deze vermindering van het aantal
vluchten was al voorzien in het oude
verdrag. Bovendien zal de passagiersca-
paciteit niet worden verminderd.
De nieuwe DC 8 toestellen die nu op
de zuidelijke route naar Tokio vliegen
kunnen veel meer mensen vervoeren
dan de toestellen die tot voor kort deze
dienst onderhielden-

:.,._.„,,,.,,., „september Revue"
15 en 16 september Hollandia RKS-gebouw aanvang 20-30 uur:

DE EDO SISTERS Beter dan ooit.
INGE VAN AKEN Solo dansen.
JOS LEANDER Calipso toutjo.
JOOP V. D. BERG. Hij blaast .... maar ... Raak!

en vele anderen.

Kaarten verkrijgbaar bij fam. Van Aken Dok IX en bij Boekhandel Gebr.
Terlaak en bij fam. Wiegers, achter bibiotheek Dok V-
E-D.O leden f 1,50, niet leden f 2,50 per persoon. 2318

Wegens vertrek te koop aangeboden
z.g.an. RENAULT DAUPHINE

bouwjaar 1960, kleur zwart, km stand
1124.
Te bevr. Mevr- Jordaan, Tobatistr. Hol-
landia Binnen-

no. 2328

MULOZAAL NOORDWIJK- Zaterdag
1. sept. k'nderfilm "De avonturen van
de Toverknikker". Entree Zigoleden
f 0,75; niet-leden f 1,— Aanvang 18.30
uur. Toegangskaarten verkrijgbaar bij
mevr. Matray van der Crablaan Noord-
wijk. 2329

Met spoed te koop aangeboden:
FIAT 600, MULTIPLA^I9SB in zeer goe-
de staat- Tegen elk aannemelijk bod.
Dok 8 Landzijde 4209.

ZIGO vertoont 15/9 aanvang 20.00 uur
entree f 1,50 "Barkleys of Broadway"

CENTRAAL ZIEKENHUIS
H-C.W- Voorhoeve, kinderarts, houdt
tot nader bericht geen spreekuur,

REK THEATER
vertoont heden 14/9 de Maleise film bij
uitstek.

"SUDARAKU"
Zeer subliem en goed gespeeld. Heden
in "REK"-
SPOEDIG de Russische film, die op
het 10e filmfestival in Cannes bekroond
werd-

"DE EEN EN VEERTIGSTE"
LET OP DE SPEELDATA! ! ! !
Donderdag 15/9 en 16/9 vertoont REK
de onvergetelijke film "THE AMERI-
CANO" met Glenn Ford, Ursula Thies,
Cesar Romero en Abbe Lane.
Mis deze unieke kans niet. Donderdag in
REX-
REX Holl_..dia-Binnen vertoont heden
14/9 de film "THE AMERICANO" met
Glenn Ford.

ORIËNT THEATER
HONG - LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 14/9 voor het laatst
"TAMMY AND THE BACHERLOR"

In cinemascope en kleuren-
met Debby Reynolds, Leslie Nielssen en
Mala Powers.
Een hartverwarmende film voor jong
en oud, die ook U zal boeien.
Haven morgen 15/9 en overmorgen 16/9:

"EEN ECHTE PARISIENNE"
met Brigitte Bardot. Een op en top
Franse film ". ■ . ondeugend, gedurfd
en zeer pikant.
Sentani morgen 15/9: "ARROW IN THE
DUST" met Sterling Hayden.
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