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Turkse president verwildert tegenstanders
uitNationaleRaad

President Gursel van Turkije heeft 14 leden Van de nationale raad ontslagen
en een beroep gedaan op het volk om hem in deze actie te steunen.
Hij zei een nieuwe nationale raad te zullen vormen van 23 leden van het oude
comitee. De nationale raad w|as gevormd nadat het leger d* regering Menderes
had afgezet.
Volgens correspondenten vat het Turkse volk het ontslag van de leden kalm
op en tot dusver zijn er geen merkbare tekenen van spanning. Generaal Gursel
vertelde correspondenten dat de discussies in de Nationale Raad de vorm had-
den aangenomen van een totale oorlog in plaats van constructieve samenspra-
ken.

Wij beloofden, aldus de president, op de eerste dag van de revolutie dat wij
Turkije een democratische regering zouden geven, en wat wij nu te zien krij-
gen is erger dan wat er ooit geweest is.
De maatregel van Gursel wordt be-

schouwd als een overwinning van de
gematigde groep in de huidige Turkse
regering.

De Turkse intellectuelen keerden zich
enkele maanden geleden bijna als een
man tegen de regering-Menderes omdat
deze van de beginselen van Ataturk was
afgeweken en de donkere krachten der
reactie van hun banden had los gemaakt
Het leger zoals in vele andere ontwik-
kelings landen een progressieve macht,
toonde zich op 27 mei het zwaard van
de intelligentsia, maar dreigde daarna
zelf te vervallen in excessen, tegen de
overwonnen partij.

CONSERVATIEVE BOEREN
De reactionairen zijn in Turkije niet

de kapitalisten en de koelakken, maar
de eenvoudige boeren die luisteren naar
de hoca, de mohammedaanse schriftge-
leerde, die reactionaire ideeën verkon-
digt. Het officierscomitf en dé nieuwe
regering zijn onvoorwaardelijke voor-
stander? van de scheiding van Islam en
staat, al bevinden zich fn deze regering
meer gelovige moslims dan ooit sinds
de. eerste wereldoorlog.
Maar deze gelovigen onderhouden hun
religie op een wijze, die haar oorsprong
in de mohammedaanse mystiek vindt
en aan het protestantisme herinnert.

NATIONALE ISLAM

Gursel wenst dat de Koran-lezing en
de gebeden inde Turkse taal plaatsvin-
den. Tegen de door Menderes ooglui-
kend weer toegelaten broederschappen
treedt hij streng op.
De regering wil bovendien een nationa-
le islamietisehe conferentie bijeenroe-
pen, die zich met de hervorming van de
eredienst en de zuivering efer leer van
later binnengeslopen" dwalingen moet

bezighouden.
Voorts wil de regering het analfabetis-
me met alle kracht bestrijden.
Bijna tweederde deel van het volk kan
nog niet lezen en schrijcen. Zelfs de re-
serve-officieren en onderofficieren zul-
len na hun opleiding als onderwijzers
naar de dorpen worden gestuurd.
De boeren die geen onderwijs willen
accepteren worden met een extra belas-
ting bedreigd. Terwijl de weerstand op
het platteland nog groot is, in het bij-
zonder tegen het onderwijs voor -meis-
jes, is de drang naar scholing in de ste-
den zeer. groot. De Turken verdrmgen
zich daar om hun kinderen voor de scho
len in te laten schrijven.
Niets tekent het in wezen destructieve
karakter van het nfeme-Menderes be-
ter dan de verwaarlozing van het on-
derwijs, zo merkte een Zwitsers jour-
nalist in de "Neue Zürcher Zeitung" op.

Het regime Menderes is inmiddels
ten val gebracht, maar zoals ook in Cu-
ba gebeurde, dreigden de revolutionai-
ren zich in hun extremisme te ontwik-
kelen tot 'n groter kwaad, dan dat wat
ze zelf hadden vernietigd. Het ziet ér
naar uit dat de Turkse president er in
geslaagd is om de grootste doordrijvers
het zwijgen op te leggen.

Come-back van Koninklijke Landmacht
„Groote neer” bracht KL-ers te sorong

Nadat de laatste K.L^-ers in 1955 Sorong verlaten hadden, maakte dit on-
derdeel van de Nederlandse krijgsmacht op 8 november jl. haar joyeuse

rentree. De "Groote Beer", op 30 september uit Holland vertrokken en thans
rechtstreeks van Honoloeloe komend, zette op die dag een uiteraard onbekend
aantal manschappen van de K.L., in geheel nieuwe uniformen gestoken, aan
wal.

Terwijl gemeerd werd speelde een
militaire drumband aan boord allerlei
vrolijke wijsjes. Nadat hét schip aan de
grote steiger vastgemaakt had, volgden
uiteraard de gebruikelijke officiële
plichtplegingen.
Het H.P.B. Sorong, de heer A. Scheele.
las een boodschap van de Gouverneur
voor en de commandant van deKL. op
Nieuw Guinea, Kol. Eekhout, sprak
evenzo een welkomstwoord.

Met de cmtschepirtg van de voor So-

rong bestemde detachementen werd
welhaast onmiddellijk begonnen, zodat
op 9 november reeds de commando-
overdracht plaats kon vinden.
Onder het licht van de schijnwerpers
droeg de Majoor der Mariniers R4H. de
Jonge Oudraat in een laat avond-uur
het commando van Sorong over aan de
Luitenant-Kolonel der Infantrie I, Ch.
G.F. Onvlee, tijdens een plechtigheid,
welke voor de vele genodigden een in-
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teressant schouwspel werd. Ook hier
bleek weer dat de militaire drumband,
welke het detachement heeft meege-
bracht, een belangrijke aanwinst voor
Sorong zal zijn.

Familie van verkeersslachtoffer
eiste een kind als vergoeding

De Landschaprechtbank te Hollandia behandelde vorige week de zaak tegen
de 23 jarige J.S. afkomstig uit de Nimboran. Op 3 oktober jl. reed S. als
chauffeur van eeni Volkswagen-kombi op de Sentani-weg de 12 jarige O.A.
aan, die aan de gevolgen overleed. A. was afkomstig van het Eiland Japen.

Het strafrechtelijke deel van de zaak
leverde weinig problemen op. S. had
voldoende ruimte voor zich op de weg,
er waren geen tegenliggers en het zicht
was minstens 70 meter.
Het slachtoffer A, liep links van de
weg, op het uiterste randje van het as-
falt. De Landschapsrechtbank conclu-
deerde dan ook tot dood door schuld
en veroordeelde S. tot 6 weken hechte-
nis.

Door de familie van het slachtoffer
wjas echter ook een civiele vordering
ingesteld bestaande uit . . . een kind.
De vader van O.A. was met elf anderen
speciaal voor deze rechtszaak naar
Hollandia gekomen en diende een
schriftelijke vordering in, met redenen
omkleed. Hij verwees naar de toestand
van voor de vestiging van het Neder-
landse bewind, toen bet principe gold
van "een ziel voor een ziel" of wel "oog

om oog tand om tand".
Werd een lid van de eigens groep ge-
dood door een buitenstaander, dan werd
er als vergelding ook iemand van de
andere groep gedood. Dit principe van
'n ziel voor 'n ziel achtte hij nog steeds
van kracht, hoewel er in 't verleden nog
nooit een proces tussen Seroeiers en
Genjemmers was geweest.

De familie van S., die ook een af-.vaardiging van 12 man uit de Nimbo-
ran had gestuurd, betwistte de claim
van de Seroeiers.

De Landschapsrechtbank vroeg aan
eisers of zij hun vordering konden ba-
seren op een precedent, omdat men bij
onderzoekingen naar het adatrecht van
een groep dient af te gaan op de rechts
praktijk en niet op de mondeling weer-
gegeven rechtsnorm. De vader van het
slachtoffer wist te vertellen dat enkele
generaties geleden in Seroei als vergel-
ding voor een moord, een kind van de
tegenpartij was geroofd en gedood.

De Lanldschapsrechtbank verklaarde
de eis niet ontvankelijk, en voerde als
argument aan, dat daardoor een vorm
van slavernij zou worden toegestaan,
hetgeen volgens het Wetboek van Straf-
recht is verboden.

Eerste DETA-werkers naar Nederland
Naar wjij vernemen, zal met de m.s.

"Groote Beer", dat omstreeks 24 novem-
ber a.s. uit Hollandia naar Nederland
vertrekt, ook een aantal voormalige
Deta-contractanten op Gouvernements
voorschot-basis meereizen.
Hieruit blijkt dat het het Gouvernement
ernst is met de aan de genoemde cate-
gorie toegezegde overheidshulp.

Radioprogramma

DINSDAG, 15 november 1960 (49,42 m)

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek. 21.00
uur: Het bouwen van Hilton-hotels in
Nederland door C.A.M. Middelhof. 21.11
uur:- De Zaaiers 0.1.v. Jos Cleber. 21.41
uur': Macro-plastics, een reportage-
klankbeeld over de plastic-industrie
door Guus Weitzel, 21.56 uur Dixieland
en New Orleans jazz (div. orkesten).
22.20 uur: Billy Eckstein zingt met het
orkest van Woody Herman. 22.30 uur:
Het George Shearing Kwintet. 22.50
uur: Nieuws in het kort. 23.00uur: Slui-
ting. .■-■:

Radioverbindingen gestoord
Radioverbindingen over de gehele

wereld waren de laatste 48 uur gestoord
door het voorkomen van zonnevlekken.
De verbinding Australië — Engeland
was o.a. alleen mogelijk via Manila en
Vancouver.

Aardbeving in Stille Oceaan
Japanse seismografen registreerden

een vrij zware aardbeving in de Stille
Oceaan, de positie werd nauwkeurig
vastgesteld op 52 graden noorderbreed-
te en 173 graden westerlengte.

Twintig Papoea-leerlingen
naar Australië

Volgend jaar zal het Department of
Education te Port Moresby 20 Papoea
jongens en meisjes voor een middelbare
schoolopleiding naar Australië zenden.
De gegadigden zijn reeds getest op hun. rekenen en algemene ontwik-
keling. Ze zijn allen jonger dan 14 jaar.

Ongewenste escape
De leider van de oppositie in het par-

lement van de Australische staat New
South WaleS, heeft de minister van
justitie verzocht maatregelen te nemen
om te voorkomen dat mannen die hun
gezin in de steek laten zich aan alle
rechtsvervolging kunnen onttrekken
door naar Australisch Nieuw Guinea te
gaan. New South Wales is de enige
Australische deelstaat waar de wet. een
lacune vertoont, die deze "escape" toe-
staat.

Drive-in bioscoop
Binnen enkele maanden zal te Port

Moresby een begin gemaakt worden
met de bouw van een Drive-in Theatre,
een bioscoop waar men met auto en al
kan binnen rijden en de films van de
auto uit kan zien.
Het scherm heeft een oppervlakte van
33 bij 15 meter. Er zal in het theater
ruimte zijn voor 300 personenauto's.

Ambtenaren in TP/NG
beraadden zich over hun

toekomstige status

De Public Service Association of Pa-
pua New Guinea (het verbond van
ambtenaren in Australisch Nieuw Gui-
nea) werkt voorstellen uit met betrek-
king tot de status van de Australische
ambtenaren in Oost Nieuw Guinea.
voor het geval dit gebied te zijner tijd
zelfbestuur krijgt.
Het doel van de voorstellen is de rech-
ten van de ambtenaren te beschermen
en tevens een efficiënt bestuur na de
instelling van het zelfbestuur te garan-
deren.

Op de jaarvergadering van de Asso-
ciation die vorige week te Port Mores-
by werd gehouden, is besloten om deze
aangelegenheden zo spoedig mogelijk
met minister Hasluck te bespreken.
De vergadering drong er bij de regering
op aan om de zelfde maatregelen te ne-
men, als door Engeland reeds herhaal-
delijk met succes zijn toegepast in an-
dere gebieden die zelfbestuur hebben
gekregen.

200½ MEEGEVALLEN

Wij hadden met Luitenant-Kolonel
Onvlee een gesprek, waaruit ons bleek
dat deze beroepsofficier van middelbare
leeftijd, vader van een flink gezin, voor
de eerste keer in Nieuw Guinea was.
Reeds nu kon hij zeggen dat het hem
allemaal 200°/ o was meegevallen: hij
roemde de goede voorlichting, welke de
mannen van het detachement in Holland
over Nieuw Guinea hadden gekregen.
De huisvesting van de gezinnen, welke
in de meeste plaatsen waarschijnlijk
wel enige problemen voor de betrokken
autoriteiten zal opleveren, zal hier, naar
de Overste hoopt, niet zo veel hoofd-
brekens behoeven te kosten omdat er in
Sorong de laatst tijd nogal wat huizen
leeggekomen zijn. Dit betekend voor een
commandant, naar hij ons verzekerde,
een pak van het hart.

De kleding van de militairen is van
een geheel nieuwe snit. De hoeden ma-
ken een zeer aparte indruk, terwijl ook
de gewone soldaat in dit uniform, met
het pauwenveer-embleem van het regi-
ment "Oranje Gelderland" op de hoed,
uitstekend voor de dag komt.

CHRUSTJOW DATANG

Niet onvermeld willen wij laten, dat
toen de "Groote Beer" in aantocht was,
zich op Doom het gerucht verspreidde
"Chrustjow datang". Waar dit gerucht
van stamt is onbekend, doch.wij kunr
nen met zekerheid melden dat een Rus-
sisch staatsburger van die naam niet in
Sorong gedebarkeerd is.
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DE SPORTvan de afgelopen week

VHO - competitie
De VHO-Competitie is voor wat be-

treft de eerste klasse ten einde.
HVC won haar laatste wedstrijd met
4—o van HBS en door dit resultaat is
de voorsprong van WIK slechts é|n
punt. HBS is wel zeer slecht geëindigd
in dit seizoen. Een gebrek aan spelers
was hier wel é|in der oorzaken van.
Wij geloven wel, dat de Kraaien een
zware dobber zullen hebben in de pro-
motie-degradatiewedstrijden tegen VI-
OS.

De eindstand in de eerste klasse is nu:
WIK 14 13 0 1 58—16 26
HVC 14 12 1 1 36—11 25
Zeemacht 14 8 0 6 31—28 16
POMS 14 5 2 7 31—39 12
Hercules 14 42 8 26—34 10
ZIGO 14 4 19 27—47 9
EDO 14 4 1 9 19—35 9
HBS 14 2 111 20—39 5

Voor het a.s. weekeinde staat voor
zaterdag de wedstrijd HBS — VIOS op
het programma, terwijl zondag de eer-
ste wedstrijd om het kampioenschap
van Hollandia zal worden gespeeld.
Beide wedstrijden vinden plaats op het
sportterrein Berg en Dal, aanvang 16.30
uur.
Wij zijn benieuwd hoe HBS zijn eerste

eschap verdedigt.
De in het afselopen week gespeelde
wedstrijden hadden weinig meer om
het lijf. zodat wij deze keer onze ver-
plagen kort houden.
HERCULES — ZIGO 3—1

In deze wedstrijd speelde vooral Her-
cules een pittig spelletje. Met mooi
aanvalsspel gingen de Herculanen keer
op keer op het ZIGO-doel af.
Ook ZIGO speelde goed, doch over het
algemeen was Hercules iets sterker.
Het was jammer, dat beide partijen
door slecht schieten vele kansen om
de score opgevoerd en de overwinning
Reeds na 6 minuten spelen verzekerde
Hercules zich een voorsprong. Een ver
schot van H. Smit verdween onbe-
reikbaar voor keeper Wardenaar in de
bovenhoek (1 —0). Het tweede doelpunt
zou eerst in de tweede 'helft volgen, toen
Fea zich na 15 minuten spelen mooi
vrij speelde en er 2—o van maakte.
Drie minuten later was het Davies, die
een toegewezen penalty keihard laag in
het doel schoot. Eerst twee minuten
voor het einde, toen de bal door de
donkerte bijna niet meer zichtbaar was,
wist ZIGO de eer te redden. \
HBS — HVC 0—4

Het was goed merkbaar, dat hier de
op éf-.n na hoogste eb de laagst geplaat-
ste clubs tegen elkaar in het veld waren
getreden. HVC speelde met een veel
hoger tempo, waar aan HBS weinig of
geen tegenstand kon bieden.
In "het begin kreeg HBS nog wel enkele
kansen, doch déze werden door de goed
spelende HVC-achterhoode steeds voor-
komen. Het was over het algemeen een
eenzijdige wedstrijd. Regelmatig werd
de score opgevoerd en de overwinning

van HVC is geen moment in gevaar ge-
weest. G. Sibi opende de score door een
hard schot achter keeper Gottschalk in
het doel te doen belanden. A. Poey,
Maro en 1. Jouwe namen daarna even-
eens ieder een doelpunt voor hun reke-
ning. Zo spelend als in deze wedstrijd
zal HBS er een dobber aan hebben om
het vlug en snel spelend VIOS het
hoofd te kunnen bieden.

V.D. LAAR VERRICHT HATTRICK
In de zondagmiddag jl. gespeelde ere-

vvedstrijd WIK tegen het Bondselftai
van het VHO, welke met 4—o door de
VHO werd gewonnen, scoorde v.d. Laar,
die als midvoor was opgesteld drie
doelpunten.
Het was een wedstrijd, waarin het pu-
bliek heeft kunnen genieten van mooie
staaltjes voetbal. Het tempo, waarin de
wedstrijd gespeeld werd lag zeer hoog.
WIK gaf goed partij en toonden zich
echte kampioenen. Ook zij wisten door
goed samenspel keer op keer keeper
Stook voor problemen te zetten.
WIK verscheen in haar normale opstel-
ling. Het VHO-bondselstal was als volgt
samengesteld:

Stook
EDO

Ferdinandus A. Poey
POMS HVC

Klinkenberg Davies Poraro
Zeemacht Hercules Zigo

Derks G. Sibi
HBS HVC

Nap v.d. Laar B;es

' Zeemacht EDO HBS
Een zeer merkwaardige opstelling

dus, die toch allesmns bleek te vol-
doen. Vooral het binnentrio Nap, v.d.
Laar. Bies liet, vele malen prachtige
staaltjes voetbal zien en als deze spe-
lers iets meer samenspelen, want ze be-
grepen elkaar wel eens niet, kunnen zij
doelpunten aan de lopende band maken.
Het begin was al direct enerverend.
Het Bondselftal drong WIK in de ver-
dediging en de zoals altijd trapvaste
backs van WIK moesten alle zeilen bij-
zetten om verder onheil te voorkomen.
Na dertien minuten omspeelde het bin-
nentrio van het bondselftal de gehele
WIK-achterhoede en keihard joeg v.d.
Laar de bal langs de verblufte Marijn.
(0—1) WIK wist het spel iets meer naar
de ander helft te verplaatsen, doch de
achterhoede van het bondselftal met de
altijd betrouwbare Klinkenberg en de
met een sneltreinvaart lopende A Poey
wist de touwtjes in handen te houden.
Een kwartier voor de ru^t, was het, we-
derom, na goed,aangeven van Derks en
Bies, v.h. Laar. die Marijn met een
goed schot passeerde (0—2). Het was
jammer, dat schoten van Meraudjo, en
D. Hanasbei net over het. doel gingen
en dat Hoet even voor de rust een
pracht kans miste. De kampioenen had-
den, wel een doelpunt verdiend.
Na 'de rust duurde het 20 minuten voor-
dat het Bondsèlftal tot scoren kwam.
Geheel onverwacht kreeg G. Sibi de
bal onbereikbaar voor keeper Marijn in
het WIK-doel. Even hiervoor had do

topscorer van de VHO-competitie, D.
Itaar,, het ongeluk bij een botsing een
arm te breken. Er was van ruw spel
geen sprake en het was dan ook een
ongelukkige samenloop van omstandig-
heden. Kennelijk drukte dit voorval een
stempel op de spelers, want er kwam
een zekere matheid over het spel. Doch
nadat de invaller van WIK in het veld
was gekomen, het VHO-Bondselftal had
heel sportief Bies buiten de lijnen laten
plaatsnemen, zodat een tijd werd ge-
speeld met 10 tegen 10, zette WIK al-
les op alles om de achterstand te ver-
kleinen.

Doch twee minuten voor het einde
schoot v.d. Laar een keiharde schuiver
in de benedenhoek.
Na afloop van deze wel zeer mooie,
snelle en sportieve wedstrijd reikte de
voorzitter van de VHO, de heer Korver,
de prijzen aan de kampioenen en per-
soonlijke prijswinnaars uit.

Allereerst aan de sportiefste speler
van het seizoen: G. Sibi van HVC: de
beker voor de topscorer kwam in het
bezit van D. Itaar van WIK, die door
het breken van zijn arm helaas de be-
ker niet zelf in ontvangst kon nemen.

Tot groot enthousiasme van vele aan-
wezigen overhandigde de voorzitter
hierna de beker aan de kampioenen van
dit jaar WIK. Hij memoreerde, dat
WIK dit kampioenschap zeer zeker ver-
diend heeft, want, dat zij ondanks te-
genslagen, o.a. het vertrek van Vic
Eisering. toch zoveel teamgeest hadden
kunnen opbrengen om hun kleine voor-
sprong te behouden.
Dit was dan wel een fles champagne
waard, die in de bejcer werd geledigd.
Hierna kregen VIOS (kampioen 2e klas-
se) en Hercules II (kampioen reserve
le klasse) de door hen verdiende bekers
in -ontvargs te nemen. Met een dank-
woord aan allen, die de competitie had-
den doen slagen eindigde de voortitter.

VOETBALBOND HOLLANDIA
Uitslagen van zaterdag en zondag.

Afd. Hollandia Binnen.
Kl. IA: Juliana — Spoetnik ... I+-4
Kl. 2A: MUS — LOS 2 o—7
Kl. 2B: PKS — ARMS 2—i
Kl. 3A: MVV 3 — ARMS 3 o—l
Kl. 4 : DGZ 5 — Spoetnik 3 2—2
Juliana — Spoetnik I— 4: Of het door
de naamsverandering kwam is niet te
zeggen, maar do kweekscholieren, die
thans onder de naam Spoetnik uitko-
men, speelden een prima partijtje,
waartegen OSIBA niet veel had in te
brengen. Met de rust, was de stand
reeds 2—o en met een voortdurende
kleine veldaneerderheid. wisten de
Spoetnikianen tenslotte uit te lopen tot
4—l. Bij de Kweekschool, die dit jaar
voor" het eerst aan de competitie deel-
neemt, zagen we vele bekende gezich-
ten, o.a. W. Diimara en A. Hanasby.
Juliana heeft het eerste elftal noodge-
dwongen moeten verjongen, maar deze

(Vervolg op pag 4)



AFDELING HAMADI:
ploeg zal na ingespeeld te zijn, toch
haar weg wel vinden.

In de afdeling Hamadi begint 15 de-
zer de competitie met voorlopig 26 elf-
tallen. De inschrijvingen blijven echter
nog steeds binnenkomen.

De oompetitieindeling is als volgt.
1 : SPN, SVO, SIB, VITA, Biak Timur,

Ermambo.
2A: SPN 2, SVO 2, DÖZ 2, SIB 2, Biak

Timur 2.
2B: SPN 3, SVO 3, DGZ 3, Via 2.
3A: SPN 4, SVO 4, SIB 3, TMI 2, Biak

Timur 3.
3B: HBM, TMI 3, STIVA, DGZ 4, VITA

8, Biak Timur 4.
Het is jammer, dat het Hamadiveld

zo slecht is. Op deze woestijn is goed
voetbal practisch niet mogelijk en het
verschil in kwaliteit met het Berg en
Dal-veld, dat er vlak bij ligt, is dan
ook schrijnend.
Het Gouvernement blijft echter doof
voor de vele verzoeken, die reeds zijn
gedaan, om HAMADI een enigszins be-
speelbaar veld te geven, hoewel de voet-
ballers van deze kampong hebben aan-
geboden zelf het veld in hun vrije tijd
te verbeteren.

OFFICIELE TEGENSPAAN
Een beschouwing in het maandblad

"Oost en West" van de hand van de
Nederlandse journalist Fraas Rohart
waarin ward gesteld dat de Australische
regering haar beleid ten aanzien van
Australisch Nieuw Guinea zou hebben
herzien onder invloed van de maatre-
gelen die in Nederlands Nieuw Guinea
zijn genomen, heeft een tegenspraak
uitgelokt van de kant van de Assistant
Administrator, Dr. John Gunther.
Het betreffende artikel was voor de
South Pacific Post uit het Nederlands
vertaald door de Director of Education
van' Australisch Nieuw Guinea, de heer
G.T. Roscoe.
Dr. Gunther ontkende bepaalde uitspra-
ken, die hem door "Oost en West" wa-
ren toegeschreven, en zei het te betreu-
ren, dat het blad probeerde om een te-
genstelling te creëren tussen het beleid
van de Australische en de Nederlandse
reaerinèeh in Nieuw Guinea.

Laatste Nieuws
De Belgische regering heeft geweigerd

kritiek te aanvaarden over haar rol in
de Kongo, welke is geuit in rapporten
van functionarissen der Verenigde Na-
ties. De Belgische minister van Buiten-
landse Zaken Wigny, vertelde op een
nieuwsconferentie in de Verenigde Na-
ties dat het Belgische volk en de rege-
ring verontwaardigd zijn over de be-
hadeling die zijn land is gegeven.
Wigny zei: „Indien zij zich niet herin-
neren dat België een soevereine staat
is, is het onmogelijk om met de Ver-
enigde Naties samen te werken. Hij

zei dat de functionarissen van de Ver-
enigde Naties onderdanen bleven van
hun landen. Hij was in het bijzonder
zeer bitter gestemd over de rapporten
van de Indiër Dayal die als vertegen-
woordiger van Hammarskjoeld in Kon-
go is gestationeerd.
Hij beschuldigde er de Verenigde Na-
ties van België-tot de zondebok te wil-
len maken omdat zijzelve geen orde
kunnen houden in de Kongo. Hij voeg-
de hieraan toe: ~Wij zijn niet bereid
om deze rol langer te spelen". Een
woordvoerder van de Verenigde Naties
in Kongo heeft gezegd, dat de lerse pa-
trouille die door. de Balubastamnien in
een hinderlaag zijn: gelokt, -waarschijn-
lijk 46 Baluba's hebben gedood, voor-

dat zij werden gedood.
Volgens het rapport dat gisteren in
Leopoldstad is ontvangen zijn de licha-
men van elf Baluba's gevonden terwijl
er nog 25 stamleden worden vermist.
Dit is gebleken bij een ondervraging.

De Amerikaanse minister van Jus-
titie, William Douglas, zal alle macht
van zijn departement gebruiken om
nieuw verzet dat in de staat Louisana
is gerezen tegen rassenintegratie op
scholen, de kop in te drukken. Van-
daag, dinsdag, zouden nl. 5 negermeis-
jes in New Orleans overgaan naar twee
scholen die tot dusverre alleen voor
blanke kinderen waren geweest. Om dit
te voorkomen nam de wetgevende ver-
gadering van Louisiana dit weekeind
in ijltempo een wet aan waardoor zij
alle openbare scholen aan zich kan trek
ken om zo de integratie te verhinderen.
De eerste tegenmaatregel van Washing-
ton is een verbod om.de nolit.ie oodracht
te geven ogewenste kinderen te weren.

De politie in Los Angelos is een diep
gaand onderzoek begonnen naar.de
moord die dit weekeind is gepleegd op
een 68-jarige journalist. Deze had in de
afgelopen weken zich beziggehouden
met het onderzoek naar de activiteiten
van- vroegere nationaal socialistische
jongeren in. Zuid-Calitorn-ië, De politic
heeft al een aantal jonge nazis onder-
worpen aan een verhoor.

Vervolg van pag. 3

RKS Naaicursus 0.1.v. Zuster Weren-
friedo wordt m.i.v- donderdag a.s. ge-
houden op de Mgr. Cremerschool Dok 9

no. 2851
Te koop gevraagd: Theemeübel en Djoc-
ja's zilverwerk. Brieven met prijs en
beschrijving onder no. 2846 van dit
blad.

no. 2846
"~De "WIGWAM" serveert heden, loem-
pia, lemper en dagelijks saté.

nb. 2850
Gevraagd: ter overname Dames-, He-
ren- en meisjesfïets, W. de Haan, Dok 2
telf. 245

no. 2853
INTERVAM N.V. vraagt voor haar.kan-
toor te Hollandia, eèn typiste. Sollicita-
ties: Dagelijks van 08.00 — 13.00 uur.

no. 2852

Beleendmak'ingj
Hierbij deel ik het publiek en een ieder die er belang bij mocht hebben
mede, dat de winkel A.B.C, in de Oranjelaan (naast Fiat-Service), met
behoud van naam, geheel door mij is overgedragen aan de heer SOEN
TJIONG GIE.
Men gelieve zich dus voor zaken met deze winkel voortaan uitsluitend met
de nieuwe eigenaar te verstaan.

ONG KIEM TONG
"Toko MAKASSAR"

9-Umprogrummu
REK THEATER

vertoont morgen 16-11 en 17-11 de zeer
sublieme film

"THE BLACK TENT"
met Anthony Steel, Donald Sinden en
Anna Maria Sandri in technicolor.
REK Holl.-Binnen hedenavond: THE
BLACK TENT.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 15-11 voor slechts een
avond

"THE ELEPHANT GIRL"
(Gadis Liar)

met Para Luman en Teody Belarmino.
Een boeiende oerwoudfilm.
Haven morgen 16-11: "KOMBALI SA-
ORANG"
Sentani heden 15-11:- DU BIST MUSIK
met Caterina Valente.
Holl.-Binnen morgen 16-11: GADIS LI-
AR dengan Para Luman.

ONDERTROUWD:
B.G. KREUZEN
Ï.J. EILANDER

Kerkelijke inzegening door Ds. Kat 18
november te 17.00 uur, waarna gele-
genheid tot gelukwensen tot 19.00 uur
in het Chr. Militair Tehuis.

no. 2854

OPZIENER GEVRAAGD

Diploma Ambachtsschool, eveneens in
het bezit van rijbewijs A
Aanmelden:

MALARIA BESTRIJDING

ZIGO

Op woensdag 16 nov. tussen 20.00 en
21.00 uur hebben leden en donateurs
gelegenheid om in het clubhuis afscheid
te nemen van de fam. Ungerer en Jan
Mantulameten.

no. 2848

Vciov* cic sa-si- Sint Nicolaas
Fondantborstplaatjes per 250 gr. f 1,25; Fondant figuren a f 0,75 per stuk
Instellingen en H.H. Winkeliers bij grote afname KORTING.

"DE VAKMAN" (Bergweg)
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