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Nieume lagercommandant scherst zemel
president ais beide premiers van Kongo

De door president Kasavoeboe in de plaats van generaal Lundula benoemde
kolonel Mombutu heeft zowel de premiers Loemoemba en Ileo als president
Kasavoeboe geschorst en het parlement buiten werking gesteld.

In de Veiligheidsraad heeft de Russische afgevaardigde, Zorin een regen
van beschuldigingen laten neerdalen op secretaris generaal Hammarskjoeld-

De door president Kasavoeboe be-1
noemde nieuwe opperbevelhebber van
het Kongolese leger, Mombutu, heeft
alle macht aan zich getrokken en de
politieke strijd voor de rest van het
jaar uitgeschakeld. .

Zowel president Kasavoeboe als de
twee concurrerende premiers, Loemoem
ba en Ileo, zijn door hem geschorst,
terwijl het parlement buiten werking
is gesteld.

COMMUNISTISCHE OIPLOMATEN
VERBANNEN

Mombutu heeft verder de diplomatie-
ke vertegenwoordigers van de Sovjet
Unie, Tsjechoslowakije en andere lan-
den van het Oostelijk blok gelast 'Kon-
go binnen 48 uur te verlaten- Zeven
Sovj et-officieren die in het legerkamp
propagandamateriaal uitdeelden, moes-
ten vandaag bij zonsopgang zijn ver-
trokken. Mombutu vertelde op een pers
conferentie dat het leger achter hem
stond- Tot zijn adviseur heeft hij be-
noemd een voormalig sergeant majoor
die de rang van generaal heeft gekre-
gen.

Hij wil de Kongolese republiek laten
besturen door een college van univer-
sitairgevoiiinden en zal Kongolese stu-
denten en deskundigen die in het bui-
tenland verblijven oproepen om naar
hun land terug te keren. Na 1 janu-
ari mogen de politici weer het heft in
handen nemen.

De beide Kongolese delegaties, die
naar New Vork zijn gereisd met het
oog op het Veiligheidsraaddebat, zullen
naar Leopoldstad worden teruggeroe-
pen.

In de Veiligheidsraad heeft de Rus-
sische afgevaardigde, Zorin, een regen
van beschuldigingen laten neerdalen op
het hoofd van Hammarskjoeld, de se-
cretaris generaal van de Verenigde Na-
ties. In een vijf kwartier durende re-
devoering beschuldigde hij Hammars-
kjoeld ervan de Kongolese regering te
hebben genegeerd, de besluiten van de
Veiligheidsraad te hebben ondermijnd
en hand- en spandiensten te hebben ver
leend aan de NATO-landen en de ko-
lonisten.
VERWEER

In een rustige uiteenzetting heeft

Hammarskjoeld later zijn eigen ver-
dediging ter hand genomen door punt
voor punt de Russische beschuldigingen
te vergelijken met de feiten.

In het debat kwam verder nog dte
Tunesische afgevaardigde, Monoyi Slim
aan het woord, die er zijn teleurstelling
over uitsprak dat de Sovjet Unie door
het beschikbaar stellen van vliegtuigen
en vrachtwagens, in Kongo had ge-
ïntervenieerd.
BELGEN IN NOOD

Zestig a zeventig Belgen in de Ka-tangese stad Manonu, die omsingeldzijn door opstandige stammen, hebbendringend om hulp gevraagd- Het UNO-commando in Elizabethstad heeft allebeschikbare vliegtuigen opdracht gege-ven om te proberen de groep te ont-
zetten. Eerder was gemeld dat in ge-
vechten rond Manonu tussen opstan-
dige Baluba's en Katangese politieman-
nen zeventig mensen waren gedood-

lerse troepen hebben voor de blanken
een vluchtelingenkamp ingericht. Zweedse troepen zijn naar het bedreigde ge-bied gezonden om de leren bij te staan.

Indonesisch leger zet
acties tegen communis-

ten voort
Berichten uit Djakarta melden, datde provinciale acties tegen de Coim-munjiMisdhe Partij voortgang vinden,

twee dagen nadat Soekarno het voorde Communistische Partij op het hoog-
ste niveau heeft opgenomen.

Reuter bericht, dat in Tasikmalaja
de legerautoriteiten een niet nader ge-
noemd aantal leden van de Communis-
tische Partij en 47 leden van een sym-
pathiserende partij hebben gearresteerd-

De arrestaties hadden plaats op grond
van het verspreiden van propaganda
tegen de regering. In. de Lampongse
Districten hebben gewestelijke com-
mandanten de ontbinding geëist van de
vakverenigingen. die onder de Sobsi
staan- Deze organisatie gaf in Djakar-
ta een verklaring uit, waarin zij iedercdntact met de Communisten ontken-
den.

Groep Papoea-ambtena-
ren op sehiphos aan-

genomen

Op Schiphol arriveerde gisteren met
het KLM-toestel uit Biak de groep van
zeven Papoea-ambtenaren onder leiding
van Marcus Kaisiepo.

Ze brengen als gasten van de Neder-
landse regering een bezoek van twee
maanden aan Nederland. Het is de be-
doeling dat deze oriëntatiereis door
meer van dergelijke reizen zal worden
gevolgd- De zeven Papoea's zullen wor-
den ondergebracht bij Nederlandse ge-
zinnen buiten de grote steden.

Een van de eerste punten op hun
programma is het bijwonen van Prins-
jesdag volgende week dinsdag in Den
Haag.

minister Luns herhaalt
in New Yorh verKlaring

t.a.u. Nieuw Guinea
De Nederlandse minister van Buiten-

landse Zaken, mr. Luns, is met het M.s.
"Nieuw Amsterdam" in New Vork ge-
arriveerd.

Tegenover verslag|ge.ers herhaalde
hij zijn verklaring, afgelegd bij zjjn
vertrek uit Nederland, dat hij de kwes-
tie Nieuw Guinea niet zal voorleggen
aan de Verenigde Naties.
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KoKonao wordt herbouwd als modelderp
BVG. Bij wijze van proefneming zal het
dorp Kokonao in de onderafdeling Mi-
mika, geheel nieuw worden opgebouwd.
Reeds is een begin gemaakt met het
optrekken van dit modeldorp, dat als
voorbeeld zal dienen voor de vernieu-
wing van de andere dorpen in deze on-
derafdeling.

Hoewel van bestuurszijde leiding,
hulp en advies wordt verleend vindt de
bouw in principe door de bevolking in
zelfwerkzaamheid plaats.
BETER MATERIAAL

Het dorp Kokonao heeft huizentypen
van een weinig permanent karakter
door de slechte kwaliteit van de mate-
rialen waaruit deze zijn opgetrokken.
Bovendien vergen deze woningen veel
onderhoud.

Het nieuwe type zal naar men ver-
wacht door beter bouwmateriaal te ge-
bruiken een langere levensduur hebben.
Met de uitvoering van dit plan is in-
middels begonnen- De oude, voor het
merendeel zeer vervallen huisjes wor-
den één voor één opgeruimd en vervan-
gen door nieuwe, ter is een eenvoudig
type ontworpen, dat plaats biedt aan
twee gezinnen. Het geraamte wordt zo
goed als geheel gebouwd van ijzerhout
het dak bestaat uit atap, eventueel te
vervangen door dakzink en de vloer
uit pionken. Voor de wanden wordt

ba toegepast. De bedoeling is om
met plaatselijk verkrijgbare materia-
len een zo degelijk mogelijk huis te

'gen.
Zowel de voorbereidende werkzaam-

heden als het opzetten van de huizen
worden onder supervisie van een plaat-
selijke RWD-ambtenaar met medewer-
king van een ambachtsman, door de
bevolking zelf gedaan-
PLECHTIGHEID

Enige maanden geleden vond met

enige plechtigheid het opzetten van de
eerste nieuwe dorpswoning in Koko-
nao plaats.

Er wordt nu aan een achttal huizen
tegelijk gewerkt;. De bouw van het hele
dorp zal vermoedelijk iets meer dan een
jaar in beslag nemen. Veel zal afhan-
gen van het enthousiasme van de be-
volking zefc Indien het plan slaiagt
zullen wellicht andere dorpen in de
onderafdeling. Mimika het voorbeeld
volgen en soortgelijke permanente hui-
zen bouwen

Gedeeltelijke aanbesteding van
Euromarkt Profest

HBM en intervam
laagste inschrijvers

Gisteren vond op het kantoor van de
dienst van Financiën te Hollandia de
aanbesteding plaats van de waterleiding
met inbegrip van de bouw van een pomp
station en een waterreservoir en de aan
besteding van de elektrische voorzie-

-1 ten behoeve van het te bouwen
Agrarisch Proefstation te Manokwari-

Van de in totaal vier inschrijver^
is de laagste voor het waterleiding ob-
ject de N.V. Hollandse Beton Maatschap
pij met 'n bedrag van f 412.650,— en de
laagste voor de elektriciteitsvoorziening
de N.V- Intervam met een bedrag van
f 265.000,—

De hoogste inschrijver is een Belgi-
sche onderneming namelijk de Enter-
prises Generales Marcus met bedragen
respectievelijk ,an f 474.578,— /en
f 647.307,—.

De gunning is een maand aangehou-
den.

Zoals bekend zal de bouw van het
Agrarisch Proefstation te Manokwari
worden gefinancierd door de Europese
Economische Gemeenschap.

De aanbesteding van de gebouwjen
zal plaats vinden op 15 december. Het
ramingsbedrag is zes miljoen gulden.

Politieberichten Hollandia
Er werd proces verbaal opgemaakt

tegen een echtpaar wegens het feit dat
het acht maal kledingstukken van was-
lijnen had ontvreemd-

-/
Twee opvarenden van de "Karachi"

stalen twee blikken bier en werden
door de Politierechter veroordeeld tot
ieder f 25,— boete en vergoeding van
het bier.

-/
Twee maanden geleden werd aangifte

gedaan van de vermissing van een por-
tefeuille met een rijbewijs en een geld-
bedrag van f 300,—. Dezer dagen werd
de portefeuille gevonden bij T.B. toen
er bij hem een huiszoeking werd ver-
richt naar aanleiding van havendief-
stallen. Van het geld was f 40,— ge-
bruikt.
De politie legt er in dit verband de na-
druk op, dat het zin heeft om aangifte
te doen van de eventuele vermissing
van goederen. Het komt vaak voor, dat
de eigenaars van bij de politie gedepo-
neerde gevonden voorwerpen niet ko-
men opdagen-

Uit een auto die geparkeerd stond aan
de Klapperlaan in Berg en Dal, werden
een belichtingsmeter en 20 blitzlampjes
ontvreemd- De dader is onbekend.
Automobilisten opgepast, sluit Uw ge-
parkeerde auto steeds goed af.

Uit een woning aan de Van der Crab-
laan werd op een middag een portefeuil
Ie met f 40.—, een ring met een ame-
thyst steen en een stersaffier ter waar-
de van f 350,— gestolen. De kostbaar-
heden lagen op een meubelstuk voor
een openstaand raam.

H-Th.P- reed met een jeep die spe-
ling had in de stuurinri.chting, geen
richtingaanwijzer had, geen spiegel, een
lekkende benzineleiding, geen claxon.
De voetrem werkte onvoldoende. De
politiefunctionaris die de handrem con-
troleerde trok er de handle af. Er werd
tegen P. proces verbaal, opgemaakt.'

In de nacht van 9 op 10 september
werd een tentzeil van de PTT gestolen
van een werkobject aan de Havenweg.
Het tentzeil was f 250.— waard.

NEDERLANDSE HOOGLERAAR
NAAR JAPAN

Prof- Jan Tinbergen, de internatio-
naal vermaarde expert op het gebied
van economische planning, is onderweg
naar Japan op uitnodiging van het Ja-
panse ministerie van Buitenlandse Za-
ken. Hij zal et een lezing houden voor
Japanse economen en van gedachten
wisselen met regeringsambtenaren, vak-
bondbestuurders en de pers-

Hollandia heeft nieuw HPB
R. stephan wordt waarnemend

Resident
Onder belangstelling van Bestuurs-

en Politiefunctionarissen en van het
personeel van het Residentiekantoor,
vond gisterochtend de overdracht plaats
van het HPB-schap van Hollandia door
de heer R- Stephan aan de heer J.JH.
Dubois-

De heer Stephan dankte Resident
Eibrink Jansen en tevens zijn onder-
geschikten op het HPB-kantoor, voor
het vertrouwen dat steeds in hem ge-
steld was en voor de prettige wijze
waarop hij met ieder had mogen samen-
werken-

Resident Eibrü'nk Jansten uitte ook
van zijn kant zijn tevredenheid over
de gang van zaken in de afgelopen pe-
riode, en maakte tevens bekend, dat
de heer Stephan het Residentschap van
Hollandia zal waarnemen ails hijzelf in
december a.s- met verlof naar Neder-
land gaat.
Zoals bekend is de hr. Stephan met in-
gang van 1 sept. bevorderd tot Hoofd-
ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur.
De heer Dubois die tenslotte het woord
voerde sprak de hoop uit dat hij op
dezelfde wijze met ieder zoui mogen
samenwerken als zijn voorganger.

Twee groepen Australiërs
bezoeken Hollandia

Vandaag worden op het vliegveld te
Sentani 33 Australiërs verwacht, nl^.
het uit zes personen bestaande tennis-
team uit Australisch Nieuw Guinea met
hun 27 supporters. Ze. maken de reis uit
Lae met een. speciaal gecharterd vlieg-
tuig- De programma's (tevens toegangs-
bewijzen) van de te spelen wedstrijden
zijn in enkele winkels (Juliana en De
Boer) te Hollandia verkrijgbaar voor
de prijs van één gulden.

Morgen arriveert er opnieuw een
groep Australiërs, ook met een gechar-
terd vliegtuig- Het is een afvaardiging
van de "Apex clubs" in Australisch
Nieuw Guinea, die hier de gast zal zijn
van de "Rotary" en de "Ronde Tafel",
welke beide verenigingen enige verwant
schap vertonen met de Apex-clubs van
onze Oosterburen.

Prof. Gluckman had
van gedachten wil-

len wisselen

' Prof. Gluckman heeft gezegd dat hij
veronderstelt dat de Australische re-
gering hem de toelating tot Australisch
Nieuw Guinea heeft geweigerd, van-
wege de felle kritiek die op het be-
stuur van Australië over dit gebied ge-
gegeven wordt.

Hij zei dit in Sydney waar hij aan de
universiteit zal doceren.

Prof. Gluckman zei dat niets minder
in zijn bedoeling lag dan kritiek op
het bestuur van Australisch Nieuw Gui-
nea te geven.

Hij had alleen bedoeld collega's in
Nieuw Guinea te ontmoeten.

Prof. Gluckman zei, dat hij gehoopt
had een verstandig woord te kunnen
wisselen met minister Hasluck en de
administrator van dit gebied-



indrukken uit Australisch Nieuw Guinea tv
Toenemende teelt van handeisgewassen door autochtonen

[Door G. Souter]

Wat heeft Australië op andere gebie-
den dan het onderwijs gepresteerd in
Papua-New Guinea?
ECONOMIE

Papua-New Guinea is nog lang niet
levensvatbaar; de export gedurende het
laatste jaar (hoofdzakelijk uit het be-
heerschapsgebied New Guinea afkom-
stig) bedroeg £16.297000,— (ruim 140
miljoen gulden) en de importen belie-
pen £ 20068000 (ruim 172 miljoen gul-
den). Het is te betwijfelen of de belan-
gen van de Queensland producenten
van grondstoffen (suiker en gronünoten)
coit zullen gedogen, dat Territory
selfsupporting wordt. Het meest mag
men momenteel verwachten van de olie
in het Gulf district en de thee in hiejt
Centrale bergland. Het zijn echter be-
scheiden verwachtingen.

Ondanks deze twijfelachtige progno-
se gaat een regelmatig toenemend aan-
tal autochtonen over van de teelt van
gewassen uitsluitend voor eigen behoef-
te, naar die voor de verkoop) zoals ca-
cao, koffie en copra. De Tolais van het
Gazelle schiereiland hebben nu een jaar
lijks inkomen van meer dan een mil-
joen pound. Als deze ontwikkeling aan-
houdt, zal het probleem van de traditio-
nele vormen van landeigendom acutere
vormen gaan aannemen- Er kan echter
nog weinig gedaan worden om het el-
lendige grondenprobleem van het Ter-
ritory aan te vatten.

De mogelijkheden voor stedelijke ar-
beiders breiden zich uit- Ongesctioolde
stedelijke arbeiders verkregen onlangs
een minimum geldinkomen van £ 3 per
maand door middel van collectieve on-
derhandelingen met de werkers- Dit
loon is gelijk aan 64 .gulden per maand
plus rantsoenen. Het is weinig meer dan
een formele erkenning van een loon-
tarief dat al op uitgebreide schaal werd
betaald, en tevens een vertraagde er-
kenning dat de autochtone werknemers
voldoende verantwoordelijkheidsbesef
hebben om hun eigen voedsel en kle-
ding te kopen-

De lenen in Papua New Guine
ruwweg vergelijkbaar met die in Ne-
derlands Nieuw Guinea. Een chauffeur
in particuliere dienst verdient onge-
veer £ 6 per week; een goede timmer-
man niet minder dan 10 pound; een
Gouvernementsklerk 12 pound; een on-
derwijzer 14 pound.
Hollandia beweert, dat een autochtoon
als hij in staat is om een Europeaan in
Gouvernernentsdienst te vervangen, een
Europese salariëring krijgt. De beslis-
sende factor in de Nederlandse ziens-
wijze is bekwaamheid en niet ras. Port
Moresby is echter van mening, dat het
autochtone loon altijd moet voortkomen
uit de economie van Papua-New Guinea
en niet uit de veel gezondere Austra-
lische economie en dat het bijgevolg
lager moet blijven dan het niet-autoch-
tone loon. Dit argument is economisch,
niet raciaal- In geen van beide gebieds
delen heeft zidh nog de situatie voor-
gedaan die gelijke betaling vereiste.
BESTUUR

Omstreeks 1962 zal de laatste 10%.
van Papua New Guinea onder bestuur
gebracht zijn. Hollandia verwacht het-
zelfde te hebben gedaan omstreeks 1964,
maar men vermoedt, dat haar omschrij-
ving van "bestuur" in dit verband wat

vager is dan die van Port Moresby.

De Nederlanders werken nu hard in
het terrein, maar de Australische patrol
officers zijn in hun helft van Nieuw
Guinea veel langer bezig-

Op het laagste niveau van zelfbe-
stuur heeft Papua-New Guinea al een
nuttig netwerk van 27 streekraden. De
Nederlanders daarentegen beginnen bo-
venaan: hoewel zij maar één streek-
raad hebben, zien zij er geen bezwaar
in om een Nieuw Guinea Raad in te
stellen met een verkozen Papoea meer-
derheid- Ook hier is de Australische
politiek gezonder, maar langzamer en
minder spectaculair- De hervormde Le-
gislative Council (Wetgevende Raad) in

Port Moresby zal misschien drie ver-
kozen autochtone leden hebben, maar
deze leden zullen niet gekozen worden
op een gemeenschappelijke lijst zoals
de Nederlandseraadsleden. Autochtonen
zullen op autochtonen stemmen en Eu-
ropeanen op Europeanen-

"Onze morgenster" zegt Willie Gave-

ra Uit Hanuabada, "zal zijn: onze eigen

mensen, academici, die de functies ver-
vullen van diensthoofden Dat J^
teken zijn dat we gereed zijn Deze

morgenster is nog ver weg- He hulp

corps van het overheidsapparaat (Auxi-

iary division of the Public Service) dat
een op de autochtoon afgestemde opla-
ding heeft genoten, heeft 340 leden. Als

dSXlet «Junior Certmeate'^
i_" _.fl_m ze over naar de Third Divih

sion". Maar op het ogenblik zijn er
maar 27 leden van de Third Division:
hulpartsen, hulpinspecteurs van onder-
wijs en klerken.

Nieuwe cursussen die spoedig zullen
worden opgezet, houden echter de be-
lofte in dat het autochtone aandeel in
het Gouvernement zal worden uitge-
breid.

Een politieschool zal autochtone in-
specteurs en onderinspecteurs opleiden
(sergeant majoor is nu de, hoogste door
autochtonen beklede rang), een Papoea
Medische school zal hulpartsen opleiden
en uiteindelijk, hoopt men, volledig be-
voegde autochtone artsen, en een land-
bouw college in Kerevat zal soortge-
lijke cursussen geven als die in Haw-
kesbury.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 18 september 1960
Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds. W.P. Kramer
Vlootpredikant.
Chr. Mil. Tehuis 08-45 uur ds. H-F- Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. W-P. Kramer
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. H.G. Bos-
wijk.
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds- A- Rigters
Sentani:
10.15 uur ds- H.G. .Boswijk.

Een schoolreisje langs de Ballem-rlvler II
Een schoolreisje langs de Ballem-rivier II

De volgende dag ging bet weer ver-
der naar beneden, richting Noordwest,
om de Noord Baliem weer over te ste-
ten over een andere,^anhangbru|
Helaas moesten we één van onze dra-
gers achter laten die zich niet goed ge-

voelde en die de kans kon benutten om
me? e. n Cessna van de MAF (Zendmgs-
tacht^artdienst) mee te vliegen van
Mal-, naar Tiom- Wi] vonden een op-
Sssing doordat één Van de mensen m
Maki met ons mee wilde naar Jukwa
de derde Zendingspost van de Austra-fi£ Baptisten Wii ÏWide gehele
dag onder een stralende hemel en na
derden tegen het e^nde van de middag

onze bestemming. -Tukwa is gelegen op

een hoo_ te van ongeveer 7.200 voet en
ook deze berg moest tot slot beklom-
men worden vanaf het peil van de ri-

"er op iets meer dan 5000 voet- We

kwamen ook hier hijgend en zuchtendS^Sat de post gelegen is, bovenop

de berg- Wat een imponerend uitzicht
over het begin van de Baliem die rond
dlbocht Zuid Baliem genoemd wordt!
Naar het Oosten strekt zich om de
hoek de eertijds geheimzinnige vallei,

Shanari-La. uit.
De derde dag ging het tegen een uur

of twaalf langzaam hellend omlaag aan
de noordzijde van .Tukwa- Naar het Wes
ten wisten wij de UFM Zendingspost

Bokondini en voor ons uit over de ber-
gen de posten Wolo en Kelila. We zou-
den deze dag de Grote Vallei betreden.
Een vriendelijke gids liep weer met ons
mee en bracht ons langs het dorr> Okwa.
Daar voegde zich nog een man bij ons
die met ons meeliep tot aan de over-
zetveer over de Baliem. Later bleek
dit één van de grote medicijnmannen
te zijn- Stralend weer maakte de tocht

mede tot een genoegen en van verre

werden ons door personen die in de
tuinen aan het werk waren, vriende-
lijke groeten ttoegeroepenj. Als regel
vraagt men ook: "Geme?" Waar bent
U op weg naartoe?

Reeds om twee uur stonden we langs
de oever van de Baliem waar deze de
naam Zuid Baliem krijgt en we keken
met belangstelling uit naar de manier
waarop men ons over deze snelstro-
mende en kolkende rivier zou loodsen.
We wisten nl- dat één der partijen pas
kortgeleden de lange hangbrug had ver
nield om veilig te zijn tegen overvallen.
We behoefden niet lang te wachten;
onze gids gaf een schreeuw naar de
overzijde en daar stapte een jongeman
op een vlot van vier boomstammetjes
en boomde zich met een lange taaie
stok naar het midden van,de rivier- Met
een grote zwaai van het vlot tegen de
sterke stroom in was het vlot ineens
over het midden en_toen was het een-
voydig om aan onze kant te komen.
Ik werd uitgenodigd voorop het vlot
te stappen, de voeten op de twee bui-
tenste stammetjes, de handen om de mid
delste stammetjes. Een van de kwekelin
gen stapte op -het midden van het
vlot en de gondelier zwaaide zn stok
al handig voor de eerste paar. rukken,
onder de wal langs, tegen de stroom in
Hij berekende de volgende manoeuvre
terwijl hij zeer aandachtig de sterke
stroom taxeerde en toen, plotseling,
zwaaide de kop van het vlot tegen de
stroom in. We kregen een ruk, gingen
voor een deel onder water terwijl de
stroom ons vlot greep en daar bruiste
het water van de stroomdraad om ens
heen en het leek alsof we werden mee-
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gesleurd door de stroom- Maar onze
Baliem-stuurman had zn acties nauw-
keurig berekend en plotseling schrok-
ken we van de rust van ons vlot. We
lagen ineens in een inham van de rivier
in de luwte en waren al aan de over-
kant- Vreemde sensatie om zo ineens
over deze kolkende rivier, met schuim
koppen aan alle kanten vvan het vlot,
in de luwte langs de wal te liggen en
rustig uit te kunnen stappen.

(Wordt vervolgd).

. "De eergisteren gelijk gespeelde voet-balwedstrijd POMS — KD I werd doorPOMS middels strafschoppen gewon-
nen.

Met een sympathiek en sportief ge-
baar gaf POMS deze wedstrijd echtergewonnen aan de gasten.

Vanmiddag worden de volgende wed-
strijden gespeeld:

KD I — RKS Aanvang 15.30 uur
WIK — VIOS Aanvang 16.15 uur
HVC — KD 2 Aanvang 17.00 uur

Terrein Berg en Dal-

Laatste Nieuws
Premier Patrice Loemoemba heeft van

daag bescherming gevraagd van de mi-
litairen van de Verenigde Naties tegen
woedende soldaten van het Kongolese
leger. Loemoemba die enkele dagen ge-
leden de hulp van de Verenigde Naties
wilde afwijzen, bevindt zich in de of-
ficierscantine van de Ghanese troepen-
Hij heeft daar de gehele (dag doorge-
bracht. Kongolese soldaten hebben tot
tweemaal toe getracht de kantine bin-
nen te dringen- In hetzelfde kamp waar-
in Loemoemba zich bevond, zat ook zijn
chefstaf Lundula, die later voor zijn
eigen veiligheid in de wachtkamer werd

opgesloten. Een Ghanees officier deel-
de mee, dat Loemoemba contact heeft
opgenomen met president Kasavoeboe
en dat deze zich bereid heeft verklaard
om vanavond naar het legerkamp te
komen.

Met betrekking tot de arrestaties die
in Merauke werden verricht en waar-
over wij gisteren een bericht publi-
ceerden, vernemen wij nog van offi-
ciële zijde, dat het beslist niet waar is
dat op de arrestanten wapens en vlag-
gen werden gevonden, zoals in het Reu-
ter-bericht uit Den Haag werd gezegd.
De nadere bijzonderheden van het voor
onderzoek zullen te zijner tijd beerend
gemaakt worden. Er is geen enkele re-
den tot ongerustheid.

Radioprogramma
Radio programma Zondag, 18 Sept: 1960
op de 30,8 m.
09-00 uur: Programm._-over7.ich 09-03
uur: Katholieke Studiodienst 09.20 uur:
Zondagochtendklanken, a. Geoff Love
en zijn orkest, b. The Banjo Kin
10.00 uur: Piano-concert nr- 26 in D gr.
t- K.V.537 ['t z-g "Kroningsconcert"]
[Mozart] door het Zürich Tonhalle Or-
kest ol.v. Otto Ackerman. Solist: Frank
Pelleg, piano. 10.30 uur Nieuws op 45-
-toeren. 11.15 uur Max Greger en zijn
orkest. 11-35 uur: Dolf van der Linden.
en de Nedrlandse versie van My Fair
Lady. 11-42 uur: Latijnse klanken door
het orkest van Stanlye Black. 12.00 uur
Klok: Promenade Concert door het
Promenade Orkest o-l.v. Benedict Sil-
berman. 12-25 uur: Oom Otto verteld
12.31 uur: Josef Marais, zang. 12.40 uur
Het Zigeuner Orkest van Boedapest
0.1-v. Janos Jvo Csampai- 13.00 uur:
Nieuws. 13.15 uur: "De Warwinkel"
[ged. herhaling]. 14-00 uur: Sluiting.
Op 49,42 en 80 m. 18.30 uur Programma-
overzicht. 18.33 uur: Protestantse Stu-
diodienst door ds- Schalekamp. 19-00
'uur: Willem Andriessen, piano. 19118
uur: Amsterdamse Politie Kapel 0.1.v-
J.K. Pinkse. 19.35 uur: Ray Anthonie
en zijn orkest. 20.00 uur: Klok: nieuws;
weersverwachting- 2015 uur: Bennia
Goodman Combo's. 20-35 uur: "Laat
eens wat horen" [cabaret]. 21.tü u!ur:
Zondagavond-Dansavond [div- orkesetn]
21.42 uur: Gado 2 Belanda. 22.00 uur:
'Deze week door Geert Lubberhuizen.
22.03 uur: Over naar Studio X. Bob
Meijer presenteert Frankie Laine.
22.35 uur: Percy Faith en zijn orkest-
-213-00 uur: Sluiting-

filmprogramma
"REX THEATER"

vertoont heden voor het laatst de su-
blieme film met,
Glenn Ford, Ursula Thiess, Cesar Ro-
mero en Abbe Larie, in

"THE AMERICANO "
in kleuren- Een zeer subliem verhaal
en meesterlijk gespeeld.
Zaterdag en Zondag vertoont "Rex" de
meest opzienbare Russische film,

"DE 41 ste"
in meesterlijke kleuren. Zie het hoogte
punt van. deze film, Eer, die op het
10de filmfestival bekroond werd door
zijn subliem en excellente spel. "Morgen is de Premiere hiervan m Re^-
STRIKT 18 .TAAR!
Spoedig in Rex "VALUE FOR MONEY"
met Diana Dors.
Verwacht in Rex "SCARLET COAT"-

ORIËNT THEATER

vertoont heden 16/9 voor het laatst
"EEN ECHTE PARISIENNE"

met Brigitte Bardot. Henri Vidal
en Charles Boycr.
Een op en top Franse film ... ondeu
gend; gedurfd en zeer pikant.
Haven morgen 17/9 en overmorgen 18/9
"COWBOY" met Glenn Ford.
Een film die Groot werd door zijn zeld-
zame trouw aan de ruige werkelijkheid-
Nu eens niet het romantische "Wilde
Westen" maar de ruige werkelijkheid.
Hol!. Binnen heden 16/9: "OPERATION
SECRET" met Cornel Wilde.

Weer voorradig: "A 6 *A"
sP.Jf__

DIA-DOZEN - DIAVIEWERS EN ZOVELE ANDERE ARTIKELEN
Verkrijgbaar bij BOEKHANDEL GttftM*. TERLAAK

en PHOTO VAN LEUVEN

Zaterdagavond 17 - 9 - '60 vanaf 18.30 uur
««MOONLIGH7 BAY»

gesloten wegens feestavond
2324

i
"JACHTCLUB"

Vrijdag 16/9, na afloop film, soc. avond
m.m.v.

ACCORDEON/PIANO
Zaterdag 17-9 Kinderfilm vervalt-
Vrijdag' 23/9 na afloop film, soc- avond
m.m.v. de band van Hr-Ms. Karel Door-
man.

Weekeind Dienst 17—18 September

Haven Dr. L. v.d. Berg tel: 175
Binnen Dr. H- Smits tel: 43
Weekdienst 19—24 September.
Haven Dr- L. v-d. Berg tel: 175.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
te Hollandia is op zn kantoor voor 't pu
bliek te spreken op maandag, woensdag,
vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot
12.00 uur.

Te koop gevraagd:
Tornado of Philips electr: koffiemolen.
Aanbiedingen Nieuw Gfuinea Koerjer-

Geboren:
SHIRLEY. AGERBEEK.

15-9-IS6O.
De gelukkige ouders.

2312
Te koop bij Vcrwey, Zeezicht 944.
piano Perzina f 1050,-
-1 persoonsbed met kapokmatrasf 90,-
-poppewagen f 30-
-kinderbedje f 45.-
-baby lux matras f 35.-
-moderne eetkamerstoelen, pst. f 39—

2339
V.H.O.—Kompetitie

Terrein Berg en Dal.
Zaterdag 17 sept. aanvang 15.45 uur
junioren wedstrijd LSB Hamadi-EKS 2
aianvangj. 16-30 uur POMS-Hercules
Zondag 18 sept. aanvang 15.45 uur-
juniorenwedstrijd HVC—Tiong Hwa
aanvang 16.30 uur EDO-HVC

ATENTIE ATENTIE
Toegangskaarten voor de SEPTEMBER
REVUE heden vanaf 19.00 uur aan de
kassa RKS toneelzaal Oranjelaan ver-
krijgbaar. EXTRA BUSSEN ZULLEN
WORDEN INGEZET.

N.V. Automobielbedrijf „Oranje Garage,,
In verband met het buitenlands verlof van onze direkteur,de Heer J-G. Ge- j

val, zal de algehele leiding van onze bedrijven gedurende de verlofperiode be- f
rusten bij de onderdirekteur, de Heer G-van der Linde.

De Direktie I
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