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Opslaand in Saigon is misluikt
In Zuid Vietnam is de orde hersteld,

na het instorten van de opstand tegen
de regering van president Ngo Dinh
Diem.
De beide leiders van de opstand, kolo-
nel Nguen Chang Ti en de luitenant

kolonel Kuan Ban Dhong zijn door re-
geringsgetrouwe troepen gevangen ge-
nomen in het binnenland van Vietnam.
De beide leiders vluchtten uit Saigon
in een vliegtuig van de luchtmacht Zij
namen de commandant van het garni-
zoen van Saigon als gijzelaar met zich
mee, die eerder in de coup was gevan-
gen genomen.

Volgens rapporten uit Saigon zijn ver-
schillende leden van het parlement
eveneens gearresteerd. Een regerings-
woordvoerder zei, dat de parachutisten
die aan de opstand hebben deelgenomen
bereid zijn gevonden samen te werken
met de regering. Zij hebben de belofte
van de regering gekregen dat zij niet
het slachtoffer van de opstand zullen
worden. De auctor intellectualis van de
coup is verdwenen tezamen met de
moeste leden van het complot. Er schijnt
nu een betrekkelijke rust te heersen in
Saigon.

Nixonblijitin de Politiek
ViGe-president Dick Mxon, de ver-

slagen kandidaat voor het president-
schap der U.S.A., gaat in Washington
DC een partikuliere advocatenpraktijk
openen.
Dit zal hem genoeg tijd en gelegenheid
laten om zich actief met de politiek te
blijven inlaten. Over vier jaar hoopt
hij v/eer kandidaat to siij'n.

Bevolking van Azië neemt
snel toe

Een rapport van de enige dagen gele-
den beëindigde Colomboplan conferen-
tie maakt gewag van 'n snelle bevol-
kingstoename in geheel Azië. In 10 jaar
tijds nam 't aantal mensen in ditwereld
deel met 100 miljoen zielen toe. Onder
auspiciën van het Colomboplan ontvin-
gen meer dan 4000 Aziaten technische
training.

Abdul Rahman overlegt
nog steeds over NG.

London — Tungku Abdul Rahman is
in de Britse hoofdstad Londen gearri-
veerd voor besprekingen met leden van
de Engelse r«gering inzake Nederlands
Nieuw Guinea.
Daarna zal hij ook in Den Haag gaan
praten over de mogelijkheid van " een
vreedzame oplossing van het geschil
met Indonesië.

Smaldeel Vijf nadert
Zuid Amerika

Hat Smaldeel Vijf heeft een bezoek
gebracht aan het eiland Juan-Fernades,
dat;eens.Daniel Deïoe inspireerde tot
het schrijven van "Robimwv Crusoe".
De bevolking leeft van de kreeftvangst

Stichting Sportbelangen acht overheidsbeleidt a.v.Lichamelijke Opvoeding en Sport te Weinig gecoordineert
Naar wij vernemen betwijfelt men in kringen van het < bestuur van de

"Stichting Sportbelangen" te Hollandia, of dit lichaam wel beantwjbordt aan
het doel waarvoor het enkele jaren geleden werd opgericht.
Bij de Overheid bleek twee jaar gele den behoefte te bestaan aan een over-
koepelende organisatie op sportgebied, die als gesprekpartner door haar kon
worden erkend.

Door een coördinatie van de vele verschillende sportactiviteiten te Hollan-
dia verwachtte men, datnet contact tussen de overheid en de sportwereld doel
treffender zou verlopen. Deze verwachtingen zijn niet bewaarheid en wel
doordat het sportbeleid van de overheid zelf niet is gecoördineerd.
De Stichting wordt al te vaak var* de ene gouvernementsinstantie naar de
andere verwezen, en kan daardoor niets bereiken.

Dit is de mening van de bestuur van de "Stichting Sportbelangen", dat dit
probleem vorige week uitvoerig heeft besproken.

De Stichting Sportbelangen werd in
december 1958 opgericht op instigatie
van het toenmalige HPB van Hollandia,
de heer Soleer. De Hollandiase overheid i
vond bij het regelen van Sportaangele-
genheden steeds een veelheid van sport-
verenigingen en bonden tegenover zich
en' meende terecht dat het contact met
de sportwereld zou kunnen worden ver-
eenvoudigd, als. er een overkoepelende
sportorganisatie werd ingesteld. Er
moest é^ri gesprekspartner met het
Gouvernement komen.

je meer. Tevens wilde men deze orga-
nisatie beschouwen' als adviserende in-
stantie op sportgebied voor de Resident
van Hollandia.

De Stichting Sportbelangen is er ge-
komen. Ze heeft rechtspersoonlijkheid,
heeft een dagelijks bestuur en geld.
Alle sportbonden en clubs van Hollan-
dia en omgeving zijn er in vertegen-
woordigd, t.w. de beide voetbalbonden
(waarvan er 4|éh met 1300 leden), de
athle!tiek en hockey beoefenaars, de
Tennisbbnd, het Jagersgenootschap, de

Het argument daarbij was: Dan bereik
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Kon. Marine, de Jachtclub, de Water-
ski-vereniging, de Soft- en Volleybal
Bond, de Judovereriiging, de Korfbal-
vereniging, de Watersport, de Badmin-
ton- en Tafeltennis clubs en tenslotte
twee sportleraren als vertegenwoordi-
gers van de schooljeugd. Het aantal le-
den van de aangesloten verenigingen
bedraagt meer dan vier duizend.

Dat de Stichting doeltreffend kan
functioneren bleek duidelijk bij het be-
zoek van het Smaldeel Vijf aan Hollan-
dia, toen er een druk en veelzijdig
sportprogramma door de Stichting werd
ontworpen, dat nagenoeg geheel volgens
plan en tot grote tevredenheid van de
opvarenden van het Smaldeel kon wor-
den uitgevoerd.
NOG NIETS BEREIKT

Hoewel er dus intern geen moeilijk-
heden bestaan ondervindt de Stichting
bij het vervullen van de taak waarvoor
ze eigenlijk werd ingesteld tal van
moeilijkheden. Sinds haar oprichting
heeft zij in haar contacten met de over-
heid nog zo goed als niets bereikt.
Reeds twee maal heeft de Stichting een
begrotingsvoorstel bij de Dienst van
Sociale Zaken ingediend, en nu heeft
zij het verzoek ontvangen om voor het
jaar 1962 opnieuw een dergelijk voor-
stel in te dienen, maar van de twee
voorgaande is nog geen enkel resultaat
te zien.

De voorstellen van de Stichting heb-
ben ook geen enkele bindende kracht.
Andere resultaten van het contact van
de Stichting met de overheid zijn er in
de afgelopen twee jaar niet te vermel-
den.

Het Gouvernement heeft enkele ma-
len subsidie verleend ten behoeve van
sportontmoetingen met Australisch
Nieuw Guinea, maar regelde een en
ander niet met de Stichting, maar met
de betreffende afzonderlijke bonden en
verenigingen.
Het bestuur van de Stichting heeft het
gevoel meer beschouwd te worden als
een stel lastige jongens dan als een ge-
sprekspartner.
LICHAMELIJKE OPVOEDING NIET

GECOORDINEERD
De hoofdzaak van deze onbevredigen-

de toestand wordt gezien in het feit dat
de overheid zelf niet beschikt over een
instelling die alle aspecten van de li-
chamelijke opvoeding en de sport in
Nieuw Guinea behandelt.

Voor sportaangelegenheden moet je
bij Sociale Zaken zijn, heet het tegen-
woordig officieel, maar het komt maar
al te vaak voor, dat men voor een be-
paalde sportaangelegenheid drie instan-
ties nodig heeft en van het Residentie-
kantoor verwezen wordt naar de Dienst
Openbare Werken en van daar weer
naar Sociale Zaken. Er bestaat in Nieuw
Guinea geen coördinatie van het over-
heidsbeleid t.a.v. de Lichamelijke op-
voeding van de schooljeugd en de sporj
als -vrijetijdsbesteding, hoewel beide
veelal van de zelfde faciliteiten gebruik
moeten maken. ,-

Het is nu zo, dat een voetbalbond te
Hollandia velden huurt van de Over-
heid (en zelf zorgt-voor hetonderhoud)

terwijl de Overheid de velden weer te-
rug huurt van de voetbalbond ten be-
hoeve yan de schoolsport.

Een ander voorbeeld van de inaccu-
rate behandeling van de sport-accomo-
datie wordt geleverd door het sportveld
te Hollandia Binnen, waarvoor al twee
maal gelden op de begroting waren opge
voerd, maar dat toch twee jaar lang
niet werd aangelegd.
DESIDERATA— Om in deze toestand verbetering
te brengen acht het bestuur van de
Stichting Sportbelangen het noodzake-
lijk, dat er in navolging van Nederland,
een Bureau Lichamelijke Opvoeding
wordt ingesteld, met een eigen begro-
tingspost, welk bureau moet ressorte-
ren onder de Dienst Culturele Zaken
en het overheidsbeleid ten aanzien van
de lichamelijke opvoeding en de sport-
als-vrijetijdsbesteding coördineert.

—De Stichting wil voorts erkend
worden als representatieve en ter zake
kundige gesprekspartner, wier voor-
stellen bindend zijn.— Voor zover er door de overheid
sportfaciliteiten ter beschikking van
particuliere verenigingen worden ge-
steld, wil de Stichting belast worden
met de verdeling van die faciliteiten
over de verschillende aangesloten ver-
enigingen.

—De Stichting acht het voorts ge-
wenst, dat het onderhoudt van de sport
velden in handen blijft van de over-
heid, die zich daartoe o.a. inkomsten zou
kunnen verschaffen uit een vermake-
lijksbelasting op entreegelden zoals ook
in Nederland het geval is.

Officiële proefvaart.
Het op de scheepswerf Imba gebouw-

de vissersvaartuig "Tengiri" heeft gis-
teren zijn officiële proefvaart gehouden
in de wateren van Hollandia. Aan
boord bevonden zich tal van autoriteiten
van de Dienst van Economische Zaken.

Papoea-meisjes in Zetten
In Zetten worden aan de Christine

Hermineschool 5 Papoea-meisjes opge-
leid voor landbouwhuishoudlerares zo
meldt "Trouw". Het initiatief daartoe
nam een jaar of vier geleden ds. O.K.
Finkensleper.. ,
Verleden jaar werden 2 meisjes opge-
leid; thans zijn het er vijf, die al een
vooropleiding hebben genoten. De cur-
sus duurt 4 jaar waarvan het laatste
een praktijkjaar is. "Graag zou ds.
Finkensieper zien - hij wil dit aan het
departement ook voorstellen - dat de
meisjes de drie jaar aaneen in Zetten
kunnen doorbrengen en haar praktijk-
jaar in Nieuw Guinea, waar zij na af-
loop ook kunnen worden geëxamineerd
door een daartoe bevoegd iemand uit
Nederland.
Het liefst zou het hem zijn, wanneer
een Hollandse lerares met de meisjes
naar Nieuw Guinea meereisde en hen
daar tijdens dat jaar begeleidde."

Het oudste meisje, Rachel Diamara
(22) "is duidelijk de aanvoerdster en te-
recht vinden de anderen. "Rachel was
in Nieuw Guinea immers al 3 jaar lang
onderwijzeres en zij is bijna verloofd"
zeggen ze. Dat geeft wel de doorslag.

Vooral omdat de aanstaande verloofde
niemand anders is dan de Leidse stu-
dent Frits Kirihio."

De meisjes studeren bijzonder nauw-
gezet en ernstig. Misschien zullen zij

Orientatie-reis naar Port Moresby
B.V.G. Zoals bekend zal omstreeks

maart van het volgend jaar een Japan-
se bergingsvloot beginnen met de ber-
ging van talloze, tijdens de oorlog in
de wateren van Nederlands Nieuw
Guinea gezonken schepen.

Reeds in 1956 is men aan de kust van
Australisch Nieuw Guinea begonnen
met de uitvoering van een soortgelijk
bergingsprogramma, dat volgende
maand zal zijn voltooid.
Om kennis te nemen van de ervaringen
op materieel en juridisch gebied op dit
terrein bij onze oosterburen zijn twee
gouvernementsambtenaren naar Port
Moresby vertrokken. Dit zijn de onder-
directeur van de Dienst van Economi-
sche Zaken, drs. L.G. Hoornweg en de
juridisch adviseur van de Dienst van
Financiën, mr. J.R. Hommes. Geduren-
de een tiendaags verblijf zullen zij zich
op de hoogte stellen van alle problemen
die bij de berging van schepen zijn te
verwachten.

Alleen gezonken schepen die bij laag
water op een diepte tussen 20 en 50
meter onder het wateroppervlak liggen,
zullen door de bergingsvloot van de
Japan-Netherlands Salvage Company
worden geborgen.

Op diepten van meer dan 50 meter
wordt alleen gewerkt indien de ver-
wachting bestaat dat de wrakken kost-
bare lading bevatten.
De geschatte minimum hoeveelheden
scrap bedragen: Hollandia 50.000 ton;
Biak: 35.000 ton; Manokwari: 25.000 ton
en Sorong: 20.000 ton. De totale waarde
hiervan (in hoofdzaak non-ferro meta-
len) wordt geschat op 25 miljoen gulden.

Raden van onslagnaem in TP/NG
In antwoord op de bewering van te-

genstanders van de inkomsten belasting
in Australisch Nieuw Guinea, dat de
ambtenaren door de nieuwe belasting
het land uit gejaagd werden, deelde de
Assistant Administrator, Dr. J. T.
Gunther mee, dat gedurende elf maan-
den, nl. van juli 1959 tot mei 1960 221
ambtenaren ontslag genomen hadden,
waarvan slechts acht de belasting als
reden opgaven.
143 ambtenaren, mannen zowel als
vrouwen verlieten de dienst om per-
soonlijke redenen, en onder hen waren
er 53 die gingen trouwen. Van de ove-
rigen namen er 23 een baan in Austra-
lië en 12 kregen aantrekkelijke aanbie-
dingen in andere werkkringen. 18 amb-
tenaren namen ontslag omdat ze niet
tevreden waren met de algemene om-
standigheden, en vijf wilden niet lan-
ger blijven omdat ze zich niet veilig
voelden. Een verliet de dienst wegens
wat hij noemde het slechte moreel bij
het overgangsapparaat.

samen wél met hulp van het gouverne-
ment en kerk een christelijke school of
opleiding kunnen opzetten in Nieuw
Guinea, aldus de 'verslaggeefster van
Trouw. ' - "
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Binnenlandse moellijkhedenvoor Nedru
Na zijn terugkeer uit New Vork heeft

Nehroe een critieke situatie aangetrof-
fen in verschillende bondsstaten. In
Assam is de taalstrijd weer verscherpt
en heeft de regering nieuwe moeilijk-
heden gekregen met de stam der Na-
ga's. In Uttar Pradesj is de Congres
partij in een ernstige drisisi geraakt
omdat een dissident de controle over
de partij-afdeling van deze staat heeft
overgenomen; men moet er thans een
nieuwe premier vinden maar men kan
het over niemand eens worden. In Oris-
sa vertoont de regeringscoalitie tussen
de Congres-partij en de Ganatranta
Parishad ontbindingsverschijnselen. In
Andhra en Mysore tenslotte zijn de oude
rivaliteiten binnen de leiding der Con-
gres-partij weer acuut geworden.
Genoemde moeilijkheden zullen op de
komende gedelegeerden-vergadering van
de Congres-partij het voornaamste on-
derwerp van bespreking vormen. Deze
vergadering was oorspronkelijk belegd
voor een debat over het derde vijfjaren
plan.
Het gevaarlijkst is de toestand in As-
sam, waar de Assamiya's tegen de zin
der Bengali en der kleinere stammen
hun taal tot ambtstaai willen verhef-
fen. Na de bloedige incidenten in juli
die in geheel India grote ontzetting te-
weegbrachten, bleken de Assamiya's
niet van hun eis te willen afzien. Zij
dwongen de Congres-partij in Assam,
een taalwet aan te nemen die het Ben-
gaals alleen nog maar als ambtstaai
toelaat in de merendeels door Bengali
bewoonde districten. De Bengali heb-
ben opnieuw naar het wapen van het
lijdelijk verzet gegrepen ,welk wapen
in India zo dikwijls tot gruwelijke ge-
welddatVghjeoJen voert. In Delhi ziet
men de komende ontwikkeling daarom
met de grootste bezorgdheid tegemoet,
temeer omdat Assam aan China grenst
en Peking duidelijke expansieneigingen
in deze richt ng getoond heefi.
De moeilijkheden met de Naga's zijn

van andere aard. In juli gaf de Indi-
sche regering toe aan de wensen dei-
gematigde Naga's en besloot, hun ge-
bied tot een autonome bondsstaat in
de Indiase Unie te maken. De extre-
misten onder de Naga's waren hiermee
niet tevreden en verscherpten hun
strijd tegen het leger. Eind augustus
kwam het tot een gevecht van grotere
omvang. De regering rust thans een
grote militaire expeditie uit om de on-
afhankelijkheidsstrijders volledig te on-
derwerpen. Het leger had dit al lang

gewenst maar werd door Delhi tot nog
toe tegengehouden.
De crisis in Uttar Pradesh is terug te
voeren tot een machtsstrijd binnen de
Congres-partij aldaar. Verleden maand
werd G.B. Gupta tot president van de
partij-afdeling gekozen, hoewel de pre-
mier van deze Uttar Pradesj, dr. Sam-
poerranaud, tevoren verklaard had dat
hij na een verkiezing van Gupta zou
aftreden. De partijleiding in Delhi aan-
vaardde dit aftreden, maar men kan
het in Uttar Pradesj niet eens worden
over een opvolger:
Daar Uttar Pradesj de grootste bonds-
staat is en meer dan een zesde deel
van de leden van het Indiase parlement
kiest, mag de Congres-partij het kiezers

corps van deze staat niet van zich ver-
vreemden. Met het oog op de federale
verkiekingen in het voorjaar van 1962
komt een langdurige- machtsstrijd in
Uttar Zradesj de regeringspartij dus
bijzonder ongelegen.

(Neue Zürcher Zeitung)

Nieuws uit Manokwart
NEMEN PAPOEA'S BEDRIJVEN

OVER?
Er zoude* door enkele Papoea's

plannen zijn gevormd om bedrijven, die
m handen van Nederlanders zijn, die
tz.t. van hier willen vertrekken, van
dezen over te nemen en zelf te gaan
exploiteren, zij het dan voorlopig nog
onder leiding van de huidige eigenaar,
zo schrijft "De Lens", en het blad ver-
volgt: Wanneer het een bedrijf is van
enige omvang en betekenis zal die
overname wellicht op financiële moei-
lijkheden stuiten. Maar wij kunnen ons
ook voorstellen, dat de Papoea gaat re-
deneren: "Er worden door het gouver-
nement in de agrarische sector zoveel
credieten verstrekt, waarom zou het
gouvernement niet bereid zijn ook in
de commerciële sector de behulpzame
hand te bieden, vooropgesteld natuur-
lijk, dat voldoende betrouwbaarheid en
commerciële zekerheid door de Papoea
kan worden aangetoond". ,
BURGERLIJKE STAND MANOKWARI
GEBOREN:
Francis Henriette, dochter van *.U

Wolff en M.F.E. Wolff-van Eekhout.
Henk Johannes Benjamin, zoon van G.
E. Simon en C.E.M. Simon-Wardenaar.
Anna Louise, dochter van E. Rijken en
H. Rijken-Jan Wie. Fokke Johannes,
zoon van Mr. C.W. Labree en T. Labree
-Huisman. Dany Erwin, zoon van G.A.
Schram en E.M. Schram-Doppert._Pier-
re Henri Francois, zoon van P.E. Lo-
riaux en E.J. Loriaux-Runtuwene. De-
siree Antoinette, dochter van M.Th. de
la Croix en W.S. de la Croix-Willems.
Dicky Cornelia, dochter van E.J. Bekker
en C. Bekker-Keus. Marja Yvonne,
dochter van A.M.E. van Nierop en L.
van Nierop-Boom. Philip Johannes, zoon
van Ph.O. Wigeri V. Edenma en M. Wi-
geri v. Edema-de Jong.
Nieuws uit FAK FAK

NIEUWE OPERATIEKAMER
Dank zij de voortvarendheid van de

Eaw. Gouvernementsarts H.J. Nijessen
en de samenwerking van velen, is Fak-
Fak thans een normaal functionerende
operatiekamer rijk geworden.

Gedurende de aanwezigheid van Dr.
Jac. S. de Vries te Fakfak werden on-
dermeer drie grotere orthopaedische in-

grepen met succes verricht. Bij twee
kinderen werden klompvoetjes geope-
reerd en bij een 'grotere jongen een
knie-operatie gedaan.

Reeds een jaar lang stond in het zie-
kenhuis een autoclaaf klaar dat is een
apparaat voor sterilisatie van operatie-
linnen, operatiejassen en operatiehand-
schoenen. Ongelukkigerwijze was de"-autoclaaf inmiddels defect en» de repa-
ratie gaf nogal wat hoofdbrekens. Het
technisch inzicht en- de goede zorgen
van de heer Van Es uit Sorong' evenwel

veranderde deze situatie juist op trja.
Een belangrijk tekort is nu nog het

ontbreken van een goede operatielamp,
volstrekt onmisbaar in de operatieka-
mer. Deze lamp is echter op komst.
Nieuwtjes uit Nederland
— De gloednieuwe treiler Egmond is
uit Urnuiden vertrokken naar de vis-
gronden in de kille Noordelijke IJszee.
Op het schip zelf is het ook een kou-
de boel. Het fungeert nl. als drijvende
ijskast en is in staat de gehele vangst
in te vriezen.
—Bij de PTT bestudeert men de moge-
lijkheid om in de avonduren en tijdens
de weekeinden een lager tarief in te
voeren voor telefoon gesprekken. Men
wil zodoende de drukte overdag be-
perken.
— Het aantal ongehuwde moeders in
Nederland neemt toe. Meer dan de helft
van hen is minderjarig en varieert in
leeftijd tussen de 15 en 19 jaar. In
1959 werden 3000 buitenechtelijke kin-
deren geboren.— De start- en landingsbanen van het
vliegveld Zestienhoven bij Rotterdam
wordt verlengd van 1300 tot 1800 meter.
Het risico van gewaagde landingen op
een te korte baan wordt hiermee dus
opgeheven.— De ANWB gevestigd in de Park-
straat te Den Haag is te kle:n behuisd.
Daarom verhuist het bureau naar de
Van Alkemadeiaan om daar nog meer
toeristen nog beter van dienst te kun-
nen zijn.— De politie in Den Helder heeft op
verzoek van verontruste ouders een
cursus zoenen verboden. Een jongeman
had deze cursus ontworpen en adver-
teerde er mee in het Teenager-blad
"Tuney Tunes", hij kreeg er ruim 750
brieven op, want het lesgeld bedroeg
een kwartje, dat duurder werd naar-
mate op de volgende lessen het on-
derwijs pikanter werd. Het is nu af-
gelopen met de "kus-cursus".
— Amsterdam kan nog een 20.000 werk
nemers, zowel mannen als vrouwen ge-
bruiken. In Rotterdam vertelt men, dat
er 5000 mannen van 65 en ouder een
volledige baan behielden en dat door de
grote vraag op de arbeidsmarkt de be-
jaarden zonder veel moeite er werk
kunnen vinden of hun pensioenering
kunnen uitstellen.

Radioprogramma

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Sportpraatje. 20.20 uur:
Opera-programma. Uitgevoerd de ko-
mische opera "De"Barbier van Bagdad"
(P. Cornelius). Uitvoerenden: het Weens
Symfonie Orkest, het koor "Singverein
der Gesellschaft der Musikfreunde" uit
Wenen en solisten. Het geheel staat on-
der leiding van dirigent Heinrich Holl-
reiser. Deze opera werd opgevoerd in
het kader der "Bregenzer Festspiele
1960". Uitzending in samenwerking met
de Oostenrijkse Radio Omroep. 22.00
uur: Zing mee met Russ Morgan enïddie Wilser, piano. 22.20 uur: Cyril
Stapleton en zijn orkest. 22.30 üur: Nat
Kirig Cole, zang met orkest van Nelson
Rfddle. 22.50 uur: Nieuws in het kort
23.00 uur: Sluiting-

MAANDAG, 14 november 1960 (49,42 m)
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— De onder-directeur van de Amster-
damsche Bank verloor zijn baan, door
'n miljoenen krediet te geven aan de di-
recteur van de onderneming "Socrates"
die nu met ean schuld van 14 miljoen
failliet verklaard werd.— De Haagse scholieren van het Mid-delbaar Onderwijs kunnen een paar da-gen extra vacantie verwachten als Pa-
sen laat uitvalt, dit wegens de grote
afstand Kerst- en Paasvacantie. Deze
vakantie zal "crocüs-vacaintie'l heten.— Miss Nederland kwam op de verkie-
zing van Miss Wereld in Londen, nieteens in de groep van 18 finalisten.— De secretaris van Prins Bernhard, dr
De Graaf, is benoemd tot commandeur
fn de Huisorde van Oranje.— De plaatsvervangend staatssecreta-
ris van Financien, mr. L.O. van der
Plas, is benoemd tot directeur van de
Rijksbelasting academie in Rotterdam.— In Bergen (Friesland) werden
Foulkje en Sitske de Vries in prima
conditie zeven jaar. Zeven jaar geleden
was de tweeling een Siamese tweeling,maar bekwame medici wisten dit ope-
ratief te verhelpen.— Verbitterde Friezen uit de dorpen
rond de militaire vliegbasis Leeuwardenhielden een protest-optocht, om hun be-
zwaren kenbaar te maken tegen de uit-breiding van deze basis. "De Quay neemweg al dat lawaai, we houden het niet
uit. Steeds het gevaar en hinder, niet
meer en niet. minder" stond er op de
spandoeken die ze meedroegen. De
commandant van het vliegveld zei:
„Zolang wij hier vPegcn, hebben de
mensen heel wat minder, last, dan wan-
neer de Rus hier vliegt." Toch hebben
we al succes met onze actie "Makkers
staakt Uw wild geraas" zei . dominee
Gietema. want ze vliegen al lang zo
laag ,nief meer.— De Tweede Kamer behandelde de
kwestie van het tekort bij het Bur-
gerlijk Pensioenfonds. Dit tekort be-
draagt liefst vijf duizend miljoen gul-
den. De regering hoopt in zestig jaar
dit tekort uit de staatskas te hebben
aangezuiverd.- Ook het Spoorwegpen-
sioenfonds kampt met een tekort, nl.
187 miljoen gulden.

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING

Alle waterafnemers woonachtig in het
Imby-eomplexy Havenweg, APO-oom-
plex, Strandweg, tot en met Dok II
worden hiermede in kermis gesteld, dat
op dinsdag 15 november 1960 om 10.00
uur de watertoevoer naar bovengenoem-
de gebieden afgesloten wordt, i.v.m.
werkzaamheden aan de hoofdleiding.
Zonder voorafgaande waarsdhuwing
zal na beëindiging der werkzaamheden
de watertoevoer heropend worden.

Brief van Parna aan Jouwe

Het bestuur van PARNA heeft de
heer N. Jouwe schriftelijk medegedeeld
dat het zijn benoeming tot ere-voorzit-
ter niet erkent, en het door hem voor-
gestelde partijprogramma in zijn geheel
verwerpt.

Arrestatie te
Hollandia

Naar wij vernemen is dezer dagen t»
Hollandia een Indonesiër gearresteerd,
op grond van ongewenste politieke
activiteit.

Hij zou o.a. "djimats", onkwetsbaar
makende amuletten, aan Papoea's heb-
ben verkocht.
De betreffende persoon was reeds vele
malen met de politie in aanraking ge-
weest.

Tegen beloning gaarne inlichtingen
voor terugvinden van zwarte hond, wit-
te bef en pootjes, met gele halsband,
genaamd "NIKKIE" (reu).

Telf. 401, Willhelmïnaftaan 651

TE KOOP~Të7a3!
Partij nieuwe, onverpakte VACMAS-
TER stofzuigers met hulpstukken, af-
komstig uit liquidatie bedrijf.
JnlieMtingen^ Advocatenkantoor Mr.
Adriaansens (tijd. kantooruren telf hla.
88.

no. 2842

Meerijden gevraagd, Witte Rotsweg -
Kindercrèche (Dok V) 07.00 u. en 13.00
u. Prijs n.o.t.k. G.F.H. Wesselo - Witte
Rotsweg, Hollandia.

no. 2843

Silmprogrammu
ORIËNT THEATER

vertoont heden 14-11
"ARDJUNA"

met Rokiah en Ahmad Mahmoed.
Morgen 15-11

"'GAÖIS HAR"
(ELHPHANT GIRL)

met Para Luman en Teody Belarmino.
Een boeiende oerwoudfüm.,

REK THEATER
vertoon-t heden 14-11 en dinsdag 15-11
de film in technicolor

'MEN BEHIND THE GUN"
met Randolph Scott.
Een zeer boeiende Western. Van het be-
gin tot het einde is het spannend. Heden
in REK.
Spoedig in REK

DE HERBERG VAN HET ZESDE
GELUK

(The Inn of the Six Happiness)
met Ingrid Bergman. De meest be-
kroonde film op het film-festival te
Cannes.
REK Hollandia-Binnen vertoont heden
de film:

"RAINTREE COUNTY"
met Elisabeth Tailor en Montgomery
Clift.
1 /

Voor verzorgd gezond haar

BKYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

toRlr LCRE EMI
#- m*~p;
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