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Zitting staten Generaal geopend

N-_uu.-Gfiin&a Koerier
Onafhankelijk dagblad voor

Gistermidag heeft H.M. de Koningin
met het gebruikelijke ceremonieel de
zitting van de Staten Generaal geopend. Al vroeg stonden duizenden Nederlanders en buitenlandse toeristen
langs de route die de Koninklijke stoet
van het huis Ten Bosch naar het Binnehof volgde-

De Koningin, Prins Bernhard en de
prinsessen Beatrix en Irene die in do

glanzende Gouden Koets zaten werden
langs de hele weg luide toegejuicht

In de troonrede die de Koningin in
de Ridderzaal uitsprak, zette zij zoals
gebruikelijk het regeringsprogramma
voor het komende jaar uiteen.
H.M. begon haar rede aldus:
"De spanningen in de internationale
verhoudingen zijn in het jongste verletoegenomenden
Niet alleen
op

politiek, maar ook op militair een economisch terrein, wordt in toenemende
mate de kracht van de1 vrije wereld
op de proef gesteld.

Het verzekeren van de vrede in de
wereld, het handhaven van recht en
orde, het scheppen van betere sociaaleconomische verhoudingen, dit alles
vraagt grote krachtinspanning, ook van
ons land. De huidige internationale situatie dient voor ons een aansporing
te meer te zijn om mede te1 helpen de
grote waarden van de vrije wereld te
behouden.
De regering ziet in het onlangs tot
stand gekomen Benelutx-unie verdrag
een hechte grondslag voor de verdere
ontwikkeling van de samenwerking met
België en Luxemburg tot heil van de
drie landen. Het Belgisch volk zal, daar
van zijn wij allen overtuigd, zijn huidige moeilijkheden dank zij zijn innerlijke kracht spoedig weten te overwin-

nen-

De regering zal van harte medewerken aan een verdere en. versnelde uitvoering van het verdrag inzake de Europese Economische Gemeenschap. Zij
wil echter geen misverstand laten bestaan over haar opvatting dat bij de
Europese integratie een reeële gemeenschappelijke landbouwpolitiek tot stand
zal moeten komen en dat tijdig een
wezenlijke verruiming van de mogelijkheden van onze agrarische export moet
worden bereikt"

Over de samenwerking in Atlantisch
verband zei Hare Majesteit: "Het stelsel
der collectieve veiligheid van de At-

lantische landen blijft voor de bescherming van de essentiële waarden van de
Westerse wereld een onmisbare waarborg. Alleen als allen bereid zijn in
gemeenschappelijk overleg de noodzakelijke maatregelen te nemen, is de
doeltreffendheid van de militaire en politieke samenwerking verzekerd. Voor
ons aandeel in de defensie zullen grotere financiële bijdragen dan voorheen
worden gevraagd."
Aan de

verhoudingen

binnen het Ko-

ninkrijk was de volgende passage gewijd:
"De internationale verhoudingen mogen zorgelijk zijn, de ontwikkeling in
het Koninkrijk en binnen onze landsgrenzen stemt in menig opzicht tot

dankbaarheid.
De hartelijke betrekkingen tussen de
landen van het Koninkrijk zijn bestendigd. In het bijzonder kwam d't tol
uiting bij de viering van het eerste lusIn.'. van het Statuut en bij de bezoejken, die delegaties van Suriname en de
mede op UwNederlandse Antillen
uitnodiging
dit jaar aan Nederland
hebben gfebracht.

-
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De aard van deze betrekkingen brengt
mee, dat steeds bereidheid bestaat tot
overleg over het Statuut. De verdere
economische ontwikkeling van Suriname en de Nederlandse Antillen stelt
aan deze landen hoge eisen. De Nederlandse regering heeft reeds bereidheid
getoond aan die ontwikkeling wederom bij te dragen- Gij zult in dit zittingsjaar de gelegenheid hebben U uit
te spreken over desbetreffende ontwerpen van wet.
Nederlands Nieuw Guinea zal het komende jaar een belangrijke nieuwe fase
in zijn ontwikkeling naar zelfbeschikking ingaan- Zodra immers de Niéuw
Guinea Raad, die in grote meerderheid
uiÉ vertegenwoordigers van de inheemse bevolking zal bestaan, tot stand zal
zijn gekomen, zullen bestuur en wetgeving slechts) met zijn medewerking
mogelijk zijn. Deze medewerking geldt
eveneens voor het overleg over de wijze
waarop hetl zelfbeschikkingsrecht doeltreffend kan worden verwezenlijkt. In
de organen van de Verenigde Naties

en in dei Zuid Pacific Commissie evenals
bij het samenwerken met Australië, zal
de regering de verwezenlijking van haar
doelstellingen! met betrekking tot Nederlands Nieu^ Guinea krachtig blijven nastreven."

an

Rijksbijdrage Nieuw-Guineaverhogdm
9to7,4 iljoen

In de miljoenennota wordt onder het
hoofd Overzeese Rijksdelen gezegd:
"Het beleid van de regering is er op
gericht de ontwikkeling van de autochtone bevolking van Nederlands Nieuw
Guinea te versnellen.
_T'

Met het oog hierop wordt aan de geldmiddelen van dit gebiedsdeel een rijksbijdrage verstrekt van f 93,5 miljoen.
Van de jaarlijkse kosten van het Papoea-vrijwilligersjoorps adj f 3,5 miljoen is f 2,5 miljoen hierin begrepen
De resterende f 1 miljoen komt ten laste van het defensieplafond- Bovendien
is voor 1961 voor de Stichting tot voor
bereiding van Agrarische Bedrijven in
Nederlands Nieuw Guinea f 1,4 miljoen, en voor de stichting agrarisch onderzoek in dit gebiedsdeel f 1,5 miljoen aan Rijkssubsidie uitgetrokken.
Nederlands Nieuw Guinea ontvangt
dus in totaal f 97,4 miljoen uit de Rijksmiddellen- Verscheidene in aantal en
omvang toenemende projecten worden
voorts in dit gebiedsdeel gefinancieerd
door het ontwikkelingsfonds van de
EEG.

Nieuws uit Manokwari

Manokwarlhinetkvv
ande erkiezingen

Registratie
Ook in het stedelijk centrum Manokwari is men inmiddels begonnen met
een bevolkingsregistratie ten behojeve
van de opstelling van de kiezerslijsten.
Van 16 tot 27 september vindt' een huis
aan huis_registratie plaats, waarbij iede
re kiesgerechtigde die aan de verkiezing voor de Nieuw Guinea Raad wenst
deel te nemen, in de gelegenheid wordt
gesteld zich op de kiezerslijst te doen
plaatsen.

"De Lens" schrijft, dat het reeds
duidelijk is dat er meerdere gegadigden
zijn voor de ene zetel die aan stedelijk
centrum Manokwari met zijn ongeveer
3000 kiesgerechtigden in de Nieuw Guinea Raad is toebedeeld- Het gebied van
het stedelijk centrum Manokwari is
ruimer dan de kom der gemeente:
vrijwel alle "kolonisten" vallen binnen
dit gebied.

Partij
Voorts meldt "de Lens" vernomen te
hebben, dat bij een aantal inwoners van
Manokwari het voornemen bestaat een
partij op te richten met als doelstelling:
het bevorderen van de eenheid tussen
Nederlanders en Papoea's. Het blad
hoopt binnenkort meer bijzonderheden
hierover te kunnen melden.
Voorlichting

In het sociaal centrum "Sanggeng" te
Manokwari werd op 12 september jleen bijeenkomst gehouden waar varV
Bestuurszijde aan de autochtone bevolking uitleg werd gegeven over de
verkiezingen voor de Nieuw Guinea
Raad. Er waren naar schatting bijna
150 man aanwezig. Verscheidene Arfakse mannen en vrouwen stonden buiten
het gebouw te luisteren.
Het HPB, de heer Peters, verwelkomde de aanwezigen en zei dat de bijeenkomst belegd was om aan de bevolking uit te leggen hoe Manokwari zijn
afgevaardigde in de Nieuw Guinea
Raad zou kiezenDISTRICTEN

Het woord werd voorts gevoerd door
de waarnemend Resident van West
Nieuw Guinea, Dr. W.J.H- Kouwenhovon, die enkele achtergronden van de
tot standkoming van de Nieuw Guinea
Raad belichtte. Hij vestigde de aandacht op het toe te passen districtenstelsel en noemde de districten op, die
volgens de ontwerp-kiesordonnantie
recht hadden op een of twee gekozen
vertegenwoordigers in de Nieuw Guinea Raad: t.w. de twee districten van
Hollandia, de Nimboran, de Schouteneilanden, Japein-Waropen, de stad Manokwari, Ransiki, Radja Ampat, de onderafdeling Sorong,

Teminaboean, Ajaen een deel

maroe, Fak-Fak, Kaimana

van de onderafdeling Merauke.

Het HPB van Manokwari legde tenslotte omstandig uit op welke wijze de
in Manokwari te houden directe verkiezingen in zijn werk zou gaanUit de vergadering kwamen slechts
weinig vragen naar voren en daarom
stelde het HPB voor om de discussie
over dit onderwerp voort te zetten in
kleine gespreksgroepen. De heer Ariks
verklaarde _jich een voorstander van
dit denkbeeld.
VRAGEN

Tenslotte kwamen er toch enkele vragen: de heer Dedaida vroeg of er niet
het gevaar bestojnd dat iemand op twee
plaatsen tegelijk als kiezer zou worden
ingeschreven. Hij zelf was afkomstig
uit Teminabuan en woonde nu te Manokwari en vroeg zich af waar hij zou
moeten kiezenDe waarnemend resident legde uit dat
men om stemgerechtigd te zijn geduren
de een bepaalde periode voor de verkiezing in een kiesdistrict woonachtig
geweest moest zijn zodat dubbele inschrijving niet mogelijk wasDe heer Wamaer zei vernomen tje
hebben dat als hij zich in Manokwari
liet inschrijven, hij zijn rechten als
Biakker zou verliezen. De waarnemend
Resident zei over deze kwestie naar
Hollandia en Biak te zullen schrijven
teneinde geruchten en onrust hierover
te voorkomen.

Wegen
"De Lens" klaagt over
de slechte
toestand van de weg van. Manokwari
naar het vliegveld Rendani- Het blad

schrijft:
Aan de R.W.D.

ligt het niet, die zou
niets liever willen dan de asfaltering
van deze voorname verbindingsweg
met het vliegveld ter hand te nemen,
maar-.... er zijn geen fondsen. '
Wij hebben zo het vermoeden dat degenen, die uiteindelijk de fondsen voor
wegenonderhqud vaststellen, teveel gewend zijn aan en verwend zijn door de
keurig geasfalteerde wegen, straten en
stegen van Hollandia dan dat zij zj,ch
enige voorstelling willen vormen van
de misere op dat gebied, die er in andere plaatsen heerst.

Burgerlijke stand
GEBOREN:
8-9-'6O Richard, zoon van CD. Llucas
en Vrouwe Johanna; 11-9-'6O Rebecca

Starr, dochter van J.P. Manly en D.A.
Manly-Cassidy.

prijsvraag

Gisteren is de uitslag bekend gemaakt
van de door de Handelsvereniging "Hollandia" uitgeschreven prijsvraag voor
opvarenden van Hr. Ms. Karel Doorman.
Het juiste antwoord op de vraag hoe
veel burger-auto's er op 10 september
jl. in Hollandia aanwezig waren luidde: 1513.

De drie prijzen die voor de antwoorden op deze vraag beschikbaar waren,
werden gewonnen door J. van Ek
(f 200,—), L. Jacobs (f 100,—) en na
loting Kersbergen ('f 50,—)
Op de vraag hoeveel automerken er
in Hollandia aanwezig waren op 10 scp
tember jl. moest het antwoord zijn: 42.
Na loting werden de prijzen toegekend
aan Bierbooms (f 100,—) en Thysse:^
(f 50,—)

Tenslotte de laatste vraag: hoeveel
kubieke meters hout .is er verwerkt in
het Christelijk Militair Tehuis aan de
Havenweg- Hierop was het juiste antwoord: 17,25 m3.
De eerste prijs was voor Van Dwingelen (f 100,—) en de vier. resterende
prijzen waren na loting voor: Van Vliet
(f 50,—), Saris (f 25,—), Vsia der Windt
(f 15,—) en Van Ewijk (f 10,—).

Speciaal vliegtuig vertrekt op 27 sept uit Biak

Zoals reeds door de RONG te Biak
werd omgeroepen, vertrekt er op 27
september a.s- een KLM-vliegtuig uit
Biak waarmee bepaalde personen voor
een passagetarief van f 1500, naar
Nederland kunnen reizen.
Dit toestel is in de eerste plaats bedoeld voor de zogenaamde garantiewetgevallen.
Dit zijn personen, die op grond van
de garantiewet recht, hebben op gratis
overtocht uit Indonesië of Singapore
maar die n:et
Nederland,
naar
over de fondsen beschikken om
de extra kosten voor de reis van Nieuw
Guinea naar Singapore te betalen. Deze
categorie zou de reis, dank zij dit goed
kope tarief, nu geheel gratis kunnen
maken. Daarnaast is er plaats voor!
"sociale gevallen" (nigt: sociale noodgevallen) Dit zijn personen die hier te
lande in een marginale economische positie verkeren, maar nog niet in acute

—

moeilijkheden zijn geraakt.

Deze moeten echter de reiskosten a
f 1500, zelf betalen.
De heer Leedekerken, hoofd Reiswezen te Hollandia, deelde ons mede, dat
ondanks het feit dat er al jaren op
een dergelijke gelegenheid is gewacht,
de animo voor dit vliegtuig betrekkelijk gering is.
De voorbereidinstijd is te kort gebleken. De groep personen waar het hier
om gaat, blijkt moeilijk in enkele weken tijd te kunnen besluiten om te ver-

—

trekkenGEHUWD:
8-9-'6O Ost, Cornelis en Lorang, Elise

Marie Elionore. 13-9-'6O Helman, Willem en Bender" Verena Rosé.

Vervolgens wijdde de heer Lagerberg

voorlichtingsambtenaar te Manokwari
een beschouwing aan de bevoegdheden
van de Nieuw Guinea Raad.

Uitslag

OVERLEDEN:
12-9-'6O Lapre, Johan Pieter oud 77 jaar-

DC 8 naar Sydney
De Koningklijke Luchtvaart Maat-

schappij heeft gisteren aangekondigd,

dat een KLM DC 8 passagiersvliegtuig
op 4 oktober een vlucht van Amsterdam naar Sydney zal maken als voorloper op de lijndienst van Nederland
naar Australië met DC 8 toestellen.

Regering
miljoenennota

stelt belastingverlaging veer
bij

Tweede Kamer ingediend

Uit de miljoenennota die gistermiddag door de minister van Financiën bij
de Tweede Kamer is ingediend, blijkt,
dat de regering het met het oog op
conjunctuur, zoals deze met name tot
uiting komt in de spanning op de arbeidsmarkt, noodzakelijk acht, van de
ontwerp-rijksbegroting 1961 een cpnjuncturele tegendruk te doen uitgaan.
1961 zal een moeilijk jaar zijn om de
Nederlandse economie in evenwicht te
houden. Een te sterke opvoering van de
bestedingen zal niet nalaten haar weerslag te hebben op het prijs- en -kostenpeil en tenslotte op de betalingsbalans
en de deviezenreserves.
Het.beleid is er voorts op gericht een
ontwikkeling van de uitgaven te bevorderen, waarbij deze echter minder stijgen dan het nationale inkomen.
BELASTINGVERLAGING
De regering hecht grote waarde aan
rlaging van de belastingdruk, met
name in de sfeer van de directe belastingen. Zij is bij het uitzetten van het
beleid voor de periode 1961-1963 tot
de conclusie gekomen, dat naast een
verruiming van het gemeentelijk belastinggebied waarvoor tenminste f 100
miljoen per jaar moet worden gereserveerd, en een verlies aan belastingopbrengst van f 65 miljoen, dat voortvloeit uit de wetsvoorstellen betreffende de algemene belastingherziening
(reeds eerder ingediend), aan een verlaging van de belastingdruk in de sfeer
belastingen, waarbij zij

in het bijzonder het oog heeft op de
verlaging van de inkomsten en loonbelasting,

jaar.

een

hogere prioriteit

mo|elj

end dan aan een geheel
'de tijdelijke belastingaan het einde van dit

Deze omstandigheid heeft er toe geleid dat, tegelijk met de begroting, drie
fiscale wetsontwerpen bij de Tweede
Kamer zijn ingediend waarin de regering haar voorkeur voor de verlaging
van de inkomsten- en de loonbelasting
heeft neergelegd. De regering is van
plan deze verlaging op 1. juli 1961 te
doen ingaan, tenzij een verdere verscherping van de conjunctuur uitstel
noodzakelijk maakt.
RUIM NEGEN MILJARD
De begroting in haar geheel vertoont
een uitgaventotaal van f 9.662 miljoen
terwijl de middelen worden geraamd
op f 9-468 miljoen zodat voor de gehele dienst een tekort ontstaat van f 194
miljoen.

De voornaamste uitgangspunten van
de begroting zijn:
Ie Het bouwprogramma zal 80.000 woningen omvatten,_waaronder 32.500
woningen die ten laste van de begro
ting zullen worden gefinancieerd, en
32.500 woningen, die worden gesubsidieerd op grond van de premieen bijdragebeschikking woningbouw
1960.
2e Het voor 1961 voorgestelde defensiep'lafond vator militaire uitgaven
ad f 1.850 miljoen, dient te worden

verhoogd met een bedrag van onge-

veer f 55 miljoen als gevolg van de
loonmaatregelen 1960 en met een be
drag van f 8 miljoen wegens verhoging van de toelagen op da militaire pensioenen.
3e Bij de belastingramingen is uitgegaan van een verdere expansie van
de Nederlandse volkshuishouding.

Nieuws uit FAKFAK
MPKbestond 25 jaar
Op 6 september jl. bestond de Molukse Protestantse Kerk 25 jaar.
Dit feit is te Fak-Fak herdacht met
een kerkdienst in de protestantse kerk
aldaar, waaraan de koren van de ODO,
de meisjes VVS en de LSB van de Molukse Protestantse Kerk hun medewerking verleenden.
Zoals bekend geschiedt het zendingswerk in het gebied van Fak-Fak en zuidelijk daarvan tot en met Merauke onder auspiciën van de Molukse Protestantse Kerk.

Gommando overdracht
Op 7 september vond te Fak-Fak de
overdracht plaats van het Afdelings'
Commando van de Algemene Politie
door commissaris Post aan zijn collega
de heer KoesDe heer Post is inmiddels met zijn
gezin met verlof naar Nederland vertrokken.

Nieuw Guinea opnieuw
voor de Ver.Naties ?
Volgens het Franse persbureau AFP
concluderen waarnemers te Dgakarta
uit het besluit van Soekarno om de
Algemene Vergadering van de UNO bij
te wonen, dat Indonesië de kwestie
Nieuw Guinea opnieuw aan de Verenig
de Naties zal voorleggen.
Indonesië zou daarbij op een gunstige
beslissing hopen, nu de Afrikaans-Azia
tische groep groter is dan voorheen.
Uit welingelichte kring wordt vernomen
dat president Soekarno zelf de aanval
tegen Nederland zal leiden.
Men herinnerde er aan, dat Soekarno
onlangs verklaarde dat het kolonialisme een der belangrijkste onderwerpen
is. die hij voor het UNO-foi _im zou behandelen.

UNO-assemblee geopend
De vijftiende algemene vergadering
van de Ver. Naties werd gisteren in
New Vork geopend. De plechtigheid
werd bijgewoond door vele staatshoofden en regeringsleiders waaronder de
Sovjet

prem:er

Chroestjof.

De Ver.

Staten handhaaft de strengste veiligheidsmaatregelen in de stad, om de
veiligheid van de communistische leiders te waarborgen- Er waren maandag
wilde tonelen buiten het hoofdkwartier
van premier Chroestsjof in Park Avenue, waar een menigte van anti-communistische demonstranten de politie
volkomen uit de hand dreigde te lopen.
Niettegenstaande de bereden politie
braken de demonstranten bijna door
houten barrières terwijl zij de vuist

VOOR DE BALIE

Moet een hondje kostgeld
betalen?
Moe heeft het omstreden hondje teruggebracht naar haar voormalige kostganger- Hetgeen niet wegneemt dat zij
promt een aanslag in de hondenbelasting heeft gekregen nadat zij tijdens de
vorige zitting had gezegd: "Die hond is
van mij".
"Een hond is altijd object van hevige
emoties", zei de raadsman- Zelden; heeft
een advocaat zulke ware dingen gezegd.
Want dit hondje is oorzaak geweest van
een complete roman, met dichtgeknepen'
keel, ontvoering en al wat er verder bij
hoort.

Moe's vorige commensaal was vertrokken
een andere woonplaats.
Hij had zijn hondje meegenomen, maar
moe was van oordeel dat de man één
gulden per week kostgeld moest betalen,
omdat ook de hond bij haar en pension
"is geweest. De kostganger schijnt daar
anders over te denken. De dochter van
moe evenwel is het met haar moeder
eens. Bovendien vinden moeder en dochter dat de hond, als puntje bij paaltje
komt, eigenlijk hun eigendom is-

naar

Gezamenlijk zijn de dames naar de
nieuwe woonplaats van de gewezen
kostganger getrokken om hun kostgeldeis kracht bij te zetten- Het hondje verwelkomde het tweetal buitengewoon
hartelijk. De ex-kostganger nietMaar terwijl het gesprek nog nauwelijks op gang was ontvoerde de dophter
het hondje. Zij nam het be_est mee naar
buiten en verstopte zichzelf en het dier
achter wat struikgewas. In de loop van
het gesprek kneep moe de gewezen
kostganger de keel dicht. Terwijl de
man op zijn bromfiets wegrende om zijn

hond te zoeken, belde moeder en dochter
een taxi- Daarmee reden zij naar huis,
het ontvoerde hondje met zich voerend-

Dit alles had uiteraard enige activiteit
van de justitie tot gevolg. Moe werd gedagvaard wegens mishandeling, de dochter wegens diefstal, want zij had het
hondie onder de arm geslagen. Tijdens
de zitting bleven de dames no«al star op
haar standpunt staan, waarna de rechter drogende stukken uit het Wetboek
ging citeren. Daarop werd de behandeIling van de zaak uitgesteld, om de dames gelegenheid te geven het hondje terug te brengen.
Zij toonden daar aanvankelijk weinig
enthousiasme toe, maar het is toch gebeurd. Dit stemde de justitie kennelijk
mild. De officier, die tijdens de eerste
zitting nare visioenen opriep van tralievensters en weinig modieuze gevangeniskleren, sprak nu over een storm in
een glas water. Zijn eis was naar evenredigheid: vijftien glulden boete voor elk
van de dames.

De rechter deed daar nog een hele
boel af- Hij maakte er één gulden boete voor de moeder van, en één gulden
voor de dochter- Minder kan al moeilijk- Maar ja, het was ook héél zuur geweest het hondje terug te moeten brengen- Hoe snibbig de dames ook hebben
gedaan, voor het hondje hadden beiden
een zwak hart. Dat is wel gebleken.
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NET ONTPAKT
T.V. schoenen verschillende maten in
diverse kleuren, Witte sandalette's en
Beige Flatsschoenen, Petticoats ook
schuimrubberen, in verschillende kleu
ren, Sandaalschoenen voor kinderen
ook in grote maten.
VIJSMA, WITTE OLIFANT
no. 2360
De Griffier van het Lgndgerecht te
Hollandia maakt bekend dat de aangekondigde verkoping van een Volkswagen Pick-up nr. NG. 1783 ten laste van
B.G- Kreuzen op 21 september a.s- op
het terrein van het HPB kantoor op
verzoek van de Inspecteur van Financiën
GEEN DOORGANG ZAL VINDEN
Billijk te koop of te huur wegens
vertrek, een ruim huis op een RVO erf
groot 2003 m 2gelegen aan de Joutefaweg te Hollandia-Binnen, beplant met
diverse vruchtbomen, waaronder 14
dragende klapperbomen, nangka, mangga, soorten djeroeks, zoete djamboe
kloetoek (grote soort), zuurzak, gedondong, pisang, etc. etc. Meubilair _w.o.
een splinternieuwe rottan ligstoel en
een rol kippengaas, eventueel apart te
koop.
Te bevragen bij hr- Davies dan wel bij
hr. Wesselo, Joutefaweg, Holl--Binnen.
no. 2353
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H. ENGLEBERT N.V.
vraagt een

TYPISTE
met ervaring, voor spoedige indiensttreding en voor tijdelijke werkzaamhedenAanmelden persoonlijk of telefonisch,
toestel 144_0f 145.
ZIGO donderdag 22 sept- Roulette voor
leden. Aanvang 20.30 uur.
no. 2854

REK THEATER
vertoont heden 21-9 voor het laatst de
film
"LIEFDE WORDT DUUR GEKOCHT"
Strikt 18 jaar en ouder
Donderdag 22-9 wordt de lang verwachte film in Cinemascope en kleur
"DE SCHARLAKEN MANTEL"
in REK vertoont.
Deze film moet U beslist zien. Cornel
Wilde, George Sanders ziet U in deze
film. Een zeer goede keuze van topsterren.
Spoedig in REK
"DEEP SIK"
HET EILAND DER VERSCHRIKKING
met Allan Ladd. Hier is Allan op zijn
bestVerwacht in REK
"VALUE FOR MONEY" en
"MACHINEGUN KELLY"

ORIËNT THEATER

Zeepaardje heden aanvang' 2|0.00 |_ur
filmvoorstelling "Barkleys of Brodway"
Donderdag 20.30 uur "Elk w&t wils"
Zaterdag 21.00 uur Roulette.

no. 2359

Weer ontvangen:
Klein assortiment
„FELINA B
bustehouders en

Stepins

"goan"

irv
.IV

no. 2357.

vertoont heden 21-9 en morgen 22-9
"DE BLAUWE TIRANA"

i

(THE MAN INSIDE)

In cinemascope, met Jack Palance, Anita Ekberg en Nigel Patrick.
Een sensationeel verhaal van misdaad
en achtervolging- Een wilde jacht van
bezetenen om het bezit van een schitterende Jdeinood. De film. waaruit het
"Trudie" liedje stamt.
Holl.-Binnen heden_2l-9: BADMAN'-S
COUNTRY met George Montgomery.
Holl.-Binnen morgen 22-9: ROH MEMBELA met Daenh Idris.
Sentani morgen 22-9: THE FIRST
TEXAN met Joel Mc Crea-
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pag

3

schudden en beledigingen aan het adres

van de communistische leiders schreeuw
den.
Naderhand protesteerden Russische
ambtenaren bij de New Yorkse politie
over de demonstraties. Zij zeiden dat
er wetten moesten zijn die beletten dat
men tegen Chroestsjof dergelijke beledigingen riep als: bloed-bevlekte slager
en "smerige Rode agressor". De oolitie
autoriteiten verklaarden dat er* geen
wetten tegen de vrijheid van spreken
bestonden in de Ver. Staten.

Laatste nieuws
Kolonel Mobutu, heeft een raad van
commissarissen ingesteld die Kongo tot
het eind van het jaar moet besturen.
Voorzitter is de minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Ileo. Bomboko. Het hele college heeft het karakter van een zakenkabinet. Het telt vijf
tien leden bestaande uit Kongolese studenten of academici. Mobutu heeft verklaard dat de raad de enige instantie
zal zijn die het land bestuurt en het
naar buiten zal vertegenwoordigen.
Persvertegenwoordigers die communiqués van politieke tegenstanders
publiceren worden met uitwijzing bedreigd.
Inmiddels heeft de afgezette premier
Loemoemba na tien dagen te hebben
gezwegen op een persconferentie verklaard nog altijd Kongolees premier te
zijn. Hij liet een document zien dat
naar zijn zeggen het origineel is van
een aceoord dat door Kasavoeboe en
hemzelf was ondertekendKongo's nieuwe sterke man heeft bevolen Patrice Loemoemba te arresteren
als hij probeert per vliegtuig naar New
Vork te komen. Loemoemba wil daar
de Assemblee der Verenigde Naties bij
wonen- Toen hij een UNO toestel vroeg
kreeg hij ten antwoord dat er regelmatig lijntoestellen uit Leopoldstad
vertrekken. Soldaten van Mobutu verschenen vanmorgen op het vh'egv __t
van Leopoldstad en onderzochten
twee verkeersvliegtuigen. Kolonel Mobutu heeft vandaag ook het regeringsgebouw in de Kongolese hoofdstad laten
bezetten. Hij wil het zes verdiepingen
hoge gebouw bestemmen als opleidingsinstituut voor studenten en technici
waaruit het kader van het nieuwe Kongolese bestuur moet worden gevormd.
Pogingen om Loemoemba met president
Kasavoeboe te verzoenen zijn weer mis
lukt. Het schijnt dat Kasavoeboe een
nieuw kabinet wil samenstellen waarin
Loemoemba Slechts vice premier za.
zijn. Loemoemba heeft dit geweigerd.
Hij neemt alleen genoegen met het premiersschap.
Intussen kwam er bericht dat er in
de nacht van maandag op dinsdag een
tweede aanslag op Mobutu is gepleegd.
Er werd een schot in zijn huis gelost
dat geen doel trof- De opperbevelhebber
van de Verenigde Naties heeft besloten Ghanese troepen uit Leopoldstad
naar de Kasai-provincie te sturen om
eind te maken aan de stammen "oorlogen. De Tunesische troepen
in Kasai zullen naar Leopoldstad worden gedirigeerdIn de Evenaarsprovincie zijn de Kongolese troepen aan het muiten geslagen
omdat ze honger hadden en geen soldij kregen. Ze hebben hun officieren en
een aantal plaatselijke autoriteiten van
een stad opgesloten.
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daarheen

