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Bourguiba verzoekt Hammarskioeldnaar Tunesie te komen
Vuren gisteren gestaant

President Bourguiba van Tune-
sië heeft een telegram gezonden
aan de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Dag Hammars-
kjoeld- met het verzoek om een
bezoek aan Tunis te brengen ten-
einde de crisis om Bizerta te be-
spreken.

In de boodschap wordt gezegd dat
het bezoek van Hammarskjoeld
aan Tunis met het oog op de ernst
van de situatie zo spoedig moge-
lijk dient plaats te vinden.

In Parijs heeft de Franse premier
Debró de situatie in Bizerta besproken
met zijn minister van buitenlandse za-
ken, Couve de Murviile en de chef staf
van de Franse strijdkrachten, generaal
Orly.
In 'n officiële bekendmaking in Parijs
wordt gezegd, dat de Franse en Tune-
sische bevelhebbers in Bizerta tot over
eenstemming zijn gekomen over de
voorwaarden van een staakt het vuren.
De beide bevelhebbers zouden nog eens
bijeen komen, maar konden het voor-
lopig nog «niet eens worden over de
plaats van samenkomst.
In Cairo kwamen gisteren de ambas-
sadeurs van de landen van de Arabi-
sche Liga bijeen dm te spreken over
wat genoemd werd: De Franse aggres-
sie tegen Tunesië.

CIJFERS

Volgens de cijfers die zowel door de,
Tunesische als de Franse autoriteiten
zijn gepubliceerd, zijn er gedurende de
driedaagse veldslag rond Bizerta 1155
Tunesiers en ongeveer 100 Fransen ge-
wond. De Tunesische regering heeft
verklaard dat er 670 Tunesiers zijn ge-
sneuveld. Aan Franse kant sneuvelden
13 militairen en een burger.
Reuter bericht, dat toen het vuren gis-
teravond ophield, de inwoners van Bi-
zerta zich op straat begaven om drink-water te halen, en voedsel te kopen
Het persbureau bericht, dat er slechts
Geinig water in de stad beschikbaarwas, zodat Franse legertankauto's dé

burgerbevolking van drinkwater voor-
zagen.
De schade die aan de gebouwen in de
stad is aangericht getuigt van de hef-
tigheid van de gevechten die in de af-
gelopen dagen zijn geleverd.
Gisteren werkten de hele dag Tunesi-
sche gevangenen onder toezicht van
Franse militairen met bulldozers aan 't
opruimen van puin en het verwijde-
ren van barricaden die tijdens de ge-
vechten waren opgericht.
Van Franse zijde wordt bericht.dat er
in Bizerta 600 Tunesiers gevangen wor
den gehouden. Ook de Tunesiers heb-
ben een aantal Fransen gevangen ge-
nomen en de Tunesische regering heeft
alle Franse ambtenaren in dienst van
het Tunesische gouvernement geschorst.
President Nasser van de Verenigde
Arabische Republiek, die lange tijd een
tegenstander van president Bourguiba
is geweest, verklaarde gisteren in Cai-
ro, dat hij Tunis politieke en militaire
hulp aanbood. De strijd is ondeelbaar,
zo verklaarde hij. ..De Franse aggres-
sie in Bizerta staat op ftén lijn met de
aggressie die in 1956 in Suez werd ge-
pleegd", aldus Nasser.

Perzie protesteert tegen
Russische interventie

De Perzische regering heeft een krach
tig protest ingediend bij de Russische
regering tegen wat genoemd wordt de
''vijandelijke interventie van Radio
Moskou in de binnenlandse aangelegen
heden van Perzië".
Het protest werd overhandigd door de
Perzische minister van buitenlandse
zaken, aan de Russische ambassadeur
in Teheran.
Reuter bericht uit Teheran, dat de Rus-
sische ambassadeur ook gevraagd werd,
waarom de Russische militaire attaché
in Teheran zich j.l. vrijdag onder de
demonstranten bevond die betoogden
tegen de Perzische regering. De poli-
tie maakte van de gummistok gebruik
om de demonstranten in toom te hou-
den en vooraanstaande leiders van het
Nationale Front, dat in de oppositie is,
werden gearresteerd.
Be Russische ambassadeur .verklaarde
dat de militaire attaché, op weg was

naar de zomer-residentip van <je ,~m_

bassade, toen hij in de demonstratie
terecht kwam. De ambassadeur 'ver-
klaarde, dat de ' Sovjet Unio altijd
vriendschappelijke betrekkingen met
de Perzische regering ::cn willen oi.

derhouden.

Senator Fulbright:
Amerika moet
Buiten-Mongolie

erkennen
In Washington verklaarde, senator

Fulbright, de voorzitter van de com-
missie voor buitenlandse zaken van de
Amerikaanse senaat, dat het verstan-
dig zou zijn, als de Verenigde Staten
de communistische staat Buiten-Mongo_
lië zouden erkennen. Maar hij voegde
er aan toe dat communistisch China
voorlopig nog niet tot de Verenigde
Naties toegelaten zou mogen worden;
ook al betwijfelde hij of Amerika zou
kunnen voorkomen dat dit punt in-dis_
cussie gebracht zou worden.
In Taipeh (Formosa) werd bekend ge-
maakt, dat de vice_president van natio-
nalistisch China aan het eind van deze
maand een bezoek aan Washington zal
brengen. Hij zal daar de mening van
president Tsjang Kai Sjek kenbaar ma-
ken, dat Buiten-Mongolië niet erkend
dient te worden.
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Door Kieuw GuineaRaad aanvaard :
Motie tot verlening buitenlands verlof aan

lokale Nederlandse ambtenaren
De Nieuw Guinea Raad heeft

zaterdag een motie aangenomen
waarin er bij de Overheid op
wordt aangedrongen, om vooruit-
lopende op de totstandkoming van
het Korps van Bijstand aan de lo-
kaal aangetrokken Nederiandse
ambtenaren recht op buitenlands
verlof toe te kennen. Als overwe-
ging wordt in de motie genoemd,
dat er door het uitblijven van het
Bijstandskorps een groeiende on-
tevredenheid onder de betrokken
groep valt v/aar te nemen, die uit-
eindelijk tot een stagnatie van de
ontwikkeling van het land zou
kunnen leiden.

Een motie van deze strekking werd
door de afgevaardigde De Rijke reeds
in de avondvergadering van vorige
week maandag in het vooruitzicht ge-
steld.
STEUN BIJ OVERLEG IN NEDERLAND

In zijn antwoord van vrijdagavond
j-1. verklaarde de directeur van Finan-
cien, mr. Van der Feltz, dat een derge-
lijke motie, in verband met zijn aan-
staand vertrek naar Nederland waar
hij de personeelsproblemen gaat be-
spreken, wellicht overbodig was. Maar
hij stelde tevens, dat het Gouverne-
ment niet afwijzend stond tegenover
een motie, indien de inhoud er van
een steun zou kunnen zijn bij de in
Nederland te voeren besprekingen
De heer Van der Feltz verklaarde te-
vens dat hij het met de algevaardigen
Gosewisch en De Rijke eens was, dat
de instelling van helt Bijstandskoiips
te laat kwam om nog volledig aan zijn
doel te kunnen beantwoorden.
Het zou weinig zinvol en doelmatig

zijn, aldus de heer Van der Feltz, in-
dien niet getracht zou worden de reeds
hier te lande aanwezige Nederlandse
ambtenaren te doen aanblijven, doch
in plaats daarvan hen te vervangen
door nieuwe nog uit te zenden krach-
ten, die de benodigde lokale kennis en
ervaring in de problemen waarmee ze
te maken krijgen nog moeten opdoen.
Bovendien is het onder de huidige om_

standigheden bijzonder moeilijk geble-
ken de open plaatsen die ontstaan zijn
door de noodzakelijk geachte uitbrei-
ding van de formatie te doen bezetten
door uit Nederland aan te trekken
krachten, aldus de heer Van der Feltz.
Het gouvernement deelde dientengevolg
de mening van de afgevaardigden Gose-
wisch en De Rijke dat. er door de uit-
tocht van de lokale Nederlanders een
noodtoestand in de uitvoerende sector
van het Gouvernementsapparaat dreig-
de te ontstaan, indien niet op zeer kor-
te termijn bepaalde voorzieningen wer-
den getroffen.
ZEVEN STEMMEN TEGEN

In het debat dat zaterdag aan
de stemming over de motie vooraf
ging, bleek, dat niet alle afgevaar-

digden het met de indieners (De
Rijke en Gosewisch) van de motie
eens waren.

De afgevaardigde Tanggahma trad
op als woordvoerder van die raads
leden die meenden, dat de lokale
Nederlanders nog best even ge-
duld konden hebben, vooral nu de
tekst van de ontwerp-Bijstandswet
juist aan de Nieuw Gui°ea Raad
was overhandigd.
Pater Van de Berg was van me-
ning, dat de regeling van slechts
één punt (nl. het buitenlands ver-
lof) niet voldoende zoden aan de
dijk zette en ook hij was daarom
tegen de motie zoals die was inge-
diend.
Bij hoofdelijke stemming werd
deze toch aangenomen, zij het met
zeven stemmen tegen.

Radioprogramma
MAANDAG 24 JULI 1961 (49,42 m)

20.00 uur Klok, programmaoverzicht,
nieuws, weersverwachting ,20.20 uur
Actualiteiten of gr. pi., 20.30 uur Sport
rubriek door Ben Smit, 20.45 uur Opera
wereldberoemde opera's (2). 21.15 uur
Buitenlands weekoverzicht, 21.25 uur
Dankmuziek dbor dfe Vi'ctorians olv.
Ger van Leeuwen, 21.40 uur Sahara,

klankbeeld door Guus van der Steen,

21.5z Joe Fingers Carr, piano en zijn
ensemble, 22.15 uur Mark Murphy, .zang.
22.50 uur Nieuws in het, kort. 2:..00 uur
Sluiting.

Afdeling Algemene Personele Zaken

Vander Feltz repliceert
Hieronder volgen in kort bestek

enkele punten die door de Direc-
teur van Financien in zijn ant-
woord in eerste termijn over de
afdeling Algemene Personele Za-
ken van de Dienst van Financien
naar voren werden gebracht:
— Sommige punten waarop het Gou-
vernement door de afgevaardigde Go-
sewisch werd aangevallen, kunnen
evengoed worden opgevat als pogingen
van het Gouvernement om een recht-
vaardig en soepel personeelsbeleid te
voeren; dit geldt voor de verhoogde
inboedelvrijdom bij definitief vertrek
uit Nederlands Nieuw Guinea, en voor
de mogeljkheid om na ontslag uit
's landsdienst met uitzicht op uitgesteld
pensioen op 's landskosten naar Ne-
derland te reizen.— De herziening van de personele wet-
geving wordt gehandicapt door het al-
gemene personeels tekort. Men is ge-
dwongen tot een keuze en laat zich
daarbij leiden door de urgentie der te
treffen regelingen.

'—" N.a.v. de kwestie van het tussen-
tijds verlof van ambtenaren wier ge-
zinnen in Nederland waren achter ge-
bleven, verklaarde de heer Van der
Feltz: De gezinnen waren in Neder-
land gebleven om medische redenen.
Wat gebeurd is, aldus de heer Van der
Feltz, is dat de betreffende ambtena-
ren toestemming is verleend om in
plaats van hét recht op totale gezins-
bereniginff hier te lande, met gebruik
e.vi'.inff van de da?;e~i van binnenlands
.verlof, é-tn keer naar Nederland te mo.
een gaan. Deze ambtenaren kregen
peen nieuw recht en de kosten van
deze regeling waren voor het Gouver-
nement minder dan die van een totale
gezinsherenigine;. waarop de ambtena-
ren te vorep recht hadden, maar waar-
.van zij. nu schriftelijk nfstarjd hébben
gejEaan

— De afgevaardigde Gosewisch werd
door de Directeur van Financiën uit-
genodigd om op zijn kantoor kennis te
komen nemen van de correspondentie
die met Nederland is gevoerd over het
tijdstip waarop de toekenning van gra-
tis overtocht voor ambtenaren met uit-
zicht op uitgesteld pensioen, van kracht
moest worden.

Het werd van de zijde van de
Nederlandse regering beter geacht om
te wachten tot de wet op het Bijstands-
korps van kracht zou worden. Derhal-
ve geen praatjes voor de vaak, aldus
de heer Van der Feltz.— Tot lid van het Bijstandskorps __un_
nen worden aangesteld alle Nederlan-
ders in de zin van de wet op het Ne-
derlanderschap en het ingezetenschap.
Hieronder vallen dus niet de Neder-
landse onderdanen niet Nederlanders.
Zij die na de inwerkingtreding van de
wet voor de openbare dienst naar Ne-
derlands Nieuw Guinea worden uitge-
zonden zullen tot lid van het Bijstands-
korps worden benoemd.— De instelling van het Nieuw. Guinea
Korps vereist geen aparte (wettelijke)
voorziening. Het Nieuw Guinea Korps
zal bestaan uit ambtenaren die geen
lid van 't Bij.tandskorps zullen zijn. Tot
de leden van dit blijvende korps zul-
len behoren de personen die ongeacht
hun landaard door blijvende vestiging
hun lot met dit land hebben verbon-
den.
— Zowel de bijstandsambtenaar als de
Nieuw Guinea ambtenaar zullen straks
bezoldigd worden volgens een uniforme
nog te creëren, salarisregeling- welke
aangepast zal worden aan de toekom-
stige draagkracht van dit gebiedsdeel.
Aangezien de behoefte van de hier te
lande werkzame Nederlandse ambte-
naar gebaseerd is ób het' behoeftepeil
van Nederland en het hier in beginsel
gaat om personen die buiten hun land

(Vervolg «p pa«.3)



te werk worden gesteld, heeft de Ne-
derlandse regering in principe overwo-
gen om de bijstandsambtenaren, boven
het hen straks toe te kennen Nieuw
Guinea salaris, een behoefte-toeslag toe
te kennen in de vorm van een zg. ex_
patriatie-toelage. Deze komt geheel voor
rekening van het Rijk in Nederland,
zulks in tegenstelling tot het Nieuw
Guinea salaris dat komt ten laste van
de begroting van dit gebiedsdeel. Dit
systeem vindt reeds toepassing in tal-
rijke Britse (voormalige) overzeese ge-
biedsdelen en in toenemende mate ook
bij de hulpverlening aan onderontwik-
kelde landen door de Verenigde Naties.— De heer Van der Feltz schaart zich
achter de afgevaardigde Gosewisch
wanneer die zegt, dat het minder juist
was pensioenbijdragen te heffen van
een bedrag van f 50,— per kind waar-
mee de verlofsbezoldiging van ambte-
naren wordt verhoogd.
— Het is juist dat toekenning van bui_
tenlandse verloven in bepaalde geval-
len nog steeds afhankelijk is van de
bezoldiging die men op basis van de
BBL 1938 zou hebben genoten.
Ook het Gouvernement is van oordeel
dat twee ambtenaren met een zelfde
bfesisbezoldiging identiek behandeld
dienen te worden. De pogingen om aan
de huidige ongewenste toestand een
einde te maken moesten worden ge-
staakt toen in 1960 bekend werd dat de
regering tot de instelling van het Bij-
standskorps had besloten.— Zij die door de Souvereiniteitsover-
dracht in Indonesië hun Nederlandse
nationaliteit hebben verloren zullen de-
ze voor een deel via naturalisatie terug
kunnen krijgen.
Voor dat deel van deze categorie dat
niet in de Europese sfeer leeft kan nu
nog geen regeling worden )getroffen,
omdat nog niet vast staat welke posi-
tie zij op de duur in dit land zullen
gaan innemen. Het Gouvernement
wacht met het nemen van beslissingen
totdat de Raad zich zal hebben uitge-
sproken over het Nieuw Guinea staats-
burgerschap.— Het, binnenlands verlof dat vaak te
kort is voor familiebezoek in de kam-
pong kon over enkele jaren worden op.
gespaard en is dan wel lang genoeg
voor familiebezoek.— Ben pensioengerechtigde leeftijd van
50 jaar is aan de lage kant en moet
als een luxe worden beschouwd. Het is
nog de vraag of in de toekomst de 50.
jarige leeftijd als grens voor pensia.
nering wel kan worden gehandhaafd.,— De huidige onderstandsregeling wordt
pok .door het Gouvernement als ver-
ouderd beschouwd.— Het zou naar de mening van de heer

-Van der Feite riiet van wijsheid getui_

gen, maar integendeel van onverant-
woordelijke onvoorzichtigheid, een sa-
larissysteem te ontwikkelen, dat is af-
gestemd op het loonpeil van een eco-
nomisch hoog ontwikkeld land als Ne-
derland.
Nieuw Guinea heeft maar één keus: pi.,
een salarissysteem op te zetten, dat
volledig rekening houdt met de zeer

Gosewisch : niet een hootdambtenaar,

maarik
Wat ik gezegd heb komt niet

voor rekening van een hoofdamb-
tenaar, maar van mij zelf, aldus
verklaarde de afgevaardigde Go-

sewisch ki de Nieuw Guinea Raad
naar aanleiding van de bezwaren
die de Directeur van iFnanciën te-
gen de toon van zijn betoog had
gemaakt.

De heer Gosewisch zag in deze be-
zwaren een nieuw bewijs van het feit
hoe weinig vrijheid een ambtenaar had
om een buitenstaander van informatie
te dienen, zelfs als die buitenstaander
eea volksvertegenwoordiger was.
De afgevaardigde De Rijke ondersteun-
de deze opvatting en hij meende, hoe-
veel waardering hij ook voor de Direc-
teur van Financien had, dat wat in
Nederland gebruikelijk was in Nieuw
Guinea daarom nog niet doorslaggevend
behoefde te zijn.
De heer Van der Feltz had verklaard
dat een handelwijze als van de betref-
fende hoofdambtenaar in Nederland be-
paald ' onaanvaardbaar zou zijn

Het is wellicht niet overbodig om op
te merken, dat ook dit onderdeel van
het debat zich niet kenmerkte door
enige bitterheid, zoals men misschien
in eerste instantie zou verwachten.

Misverstand om hoofd -
artikel Alg . Handelsblad
Het hoofdartikel in het Alge-

meen Handelsblad over het extra
miljoen dat nodig is o"i de Nieuw
Guinea Raad volgens de oorspron-
kelijke plannen te huisvesten (j.l.
vrijdag jn ons blad gepubliceerd)
heeft tot een debatje in de Nieuw
Guinea Raad geleid.
Pater Van de Berg verklaarde niet
ingenomen te zijn met deze publi-
katie in het Handelsblad en even-
min met de overname van het
hoofdartikel in de Nieuw Guinea
Koerier.

Mr. De Rijke bleek later uit de woor-
den van Pater Van de Berg te hebben
begrepen, dat deze hem er van ver-
dacht dit artikeltje geschreven te heb-
ben en in de vergadering van zaterdag-
ochtend bracht hij dit onderwerp dan
ook opnieuw ter sprake. Hij verklaarde
met nadruk de indruk te willen weg-
nem.jh d». zijhs inziens door Patier
Van de Berg was gewekt, als zou hij
uit een soort dópit over het feit dat de
Raad zijn denkbeelden niet had ge-
volgd, door een artikel in het Alge-
meen Handelsblad wraak had willen
nemen.
Hij verlangde dat Pater Van de Berg

zijn excuses zou aanbieden èn deze
deed dat ook. Wel verklaarde Pater
Van de Berg dat het niet zijn bedoeling
geweest was om verdenking te werpen
op mr. De Rijke. Hij had slechts be-
zwaren tegen de publikatie als zodanig
(omdat hij de term "afdankertje" niet
had gebruikt tijdens het debat over de
bouwplannen) en tegen het feit dat de
Nieuw Guinea Koerier dit hoofdarti-
kel opnieuw publiceerde.
(De redactie stelt er prijs op te ver-
klaren, dat het niet haar bedoeling is
geweest, om de afgevaardigde Pater
Van de Berg of welke andere afgevaar
digde dan ook een hak te zetten
Publikatie van dit hoofdartikel leek ons
gewenst, niet omdat de naam van Pa-
ter Van de Berg er in werd genoemd,
maar omdat er uit bleek, dat men in
Nederland nauwlettend toeziet, hoe
Nw. Guinea de door Nederland gefour-
neerde overheidsgelden besteedt. sM'ut
tenslotte de; schri.jv.er. van het ailtikel
betreft (wellicht ten overvloede): ,H(-ofd
artikelen worden gewoonlijk niet door
correspondenten geschreven.)

Gouvernement Hield Braaf
Stand

Een zeer groot publiek was za-
terdagmiddag getuige Van de strijd
dié elf ambtenaren op een gladdo
vettige grasmat hebben gestreden
met elf volksvertegenwoordigers.
Het Gouvernement won deze voet-
bal-vertoning verdiend, en wel
door Braaf Stand te Houden tegen
een vooral in de tweede helft met
steeds meer Inspiratie opdringen-
de Oppositie.

Het is de vraag waar het publiek
meer van genoten heeft, van het soms
vrij aardige spel, of van de koddige
scènes van bijvoorbeeld dikbuikige spe-
lers die door even corpulente tegenstan
ders werden geveld. Dat er uit enkele
duwpartijeh geen ernstige incidenten
voort kwamen v/as vooral te danken
aan de strenge doch rechtvaardige lei-
ding van scheidsrechter Boekraad.
Voor de rust, toen iedereen nog fris
was, slaagde het Gouvernement er in
een I—o voorsprong te veroveren dank
zij een mooi doelpunt van Tarenskeen.
Tijdens de rust was reeds merkbaar,
dat het voor de Gouvernements-spelers
een bijna' wanhopige taak zou worden
om deze voorsprong te behouden. Ve-
len van hen waren reeds doodmoe, maar
al. taaie en ervaren landsdienaren ble-
ken zij ook in de tweede helft van geen
toegeven te weten. Zij keerden iedere
aanval van de Steeds vinniger spelende
raadsleden.
Even hing de Gouvernements voor-
sprong aan een zijden draad: Meset
omspeelde plotseling zeven spelers,
loste een schot ... naast.
Ook daarna was het Gouvernements-
doel nog lang niet buiten gevaar, maar
keeper Veldkamp gaf geen krimp. De
Gouvernementsverdediging, soms aange
vuld met de hele voorhoede, stond als
een rots in de branding. Het bleef I—o.1—0.

fVfri'o,(j; op j»;'!v. H
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sobere omstandigheden waaronder land
en volk van Nieuw Guinea na het be-
reiken van de politieke zelfstandigheid
zullen moeten leven— Het Gouvernement is van mening
dat er alle aanleiding toe bestaat om
het bestaande verschil in duurtetoesla_
gen tussen verschillende plaatsen van
Nieuw Guinea af te schaffen. Pogin-
gen om hiertoe te geraken moesten
worden opgeschort in afwachting van
het Bijstandskorps en de daarmee sa-
menhangende bezoldigingsregeling.

Nieuws uit Sorong
— Van onze correspondent —

Een twintigtal prominente au-
tochtonen kwam op 13 juli j.l.
s avonds in de voormalige Papoea
sociëteit van de H.B.M, te Remoe
bijeen teneinde te beraadslagen
over de overplaatsing van de Heer
Van Zeeland, (afgevaardigde voor
Sorong in de Nieuw Guinea Raad
en H.P.B, van Sorong).
Zoals wij reeds eerder meldden,
wordt de heer Van Zeeland voor-
lichtings-controleur van de Resi
dentie Biak.

Vele sprekers uitten, soms in krasse
termen, hun misnoegen over de gang
van zaken en men kwam tenslotte tot
de conclusie dat men eerst zekerheid
moest hebben of de overplaatsing inder
daad doorgaat. Staande de vergadering
nam men het besluit de afgevaardigde
Van Zeeland hierover te telegraferten.
Naar wij nader vernemen is op 14 juli
j.l. inderdaad een telegram aan de heer
Van Zeeland verzonden, inhoudende de
vraag of de overplaatsing werkelijk
doorgaat. Zodra hierop antwoord Ont-
vangen zou zijn. zou men wederom
beraadslagen.

Tot zover dit bericht van onze correspondent

te Sorong.
Naar de heer Van Zeeland ons

mededeelde, heeft hij inderdaad
een telegram uit Sorong ontvan-
gen. Hij heeft, eveneens telegra-
fisch, geantwoord dat zijn kiezers
er goed aan zouden doen even ge-
duld te hebben \'Oordat ze beslis-
singen gaan nemen.

Deze week gaat de heer Van
Zeeland naar Sorong teneinde zijn
kiezers de nieuwe situatie uit te
leggen.

KORTE BERICHTEN
— Voor meer dan 1.330.000 werknemers
in Nederland, die in het particuliere
bedrijfsleven onder een collectieve ar-
beidsovereenkomst vallen, is een werk-
tijd-verkorting doorgevoerd of binnen
kort op komst. Dit blijkt uit onderzoo--
kingen van het Centraal Bureau voor
de Statistiek, ingestte'd half mei. In
februari bedroeg het aantal nog 900
000, aldus het CBS, zodat in drie maan
den tijd een forse stijging van de
werktijd-verkorting is opgetreden. Het
gehele rijkspersoneel heeft op I ju'i
de vrije zaterdag gekregen.

Amsterdam — In de Rapenburger straat
in het centrum van Amsterdam is een
woonhuis van drie verdiepingen inge-
stort. Twee bewoonsters van het inge-
storte huis zijn mot. verwondingen on-
der de puinhoop uit gehaald.
Alkmaar — Het nieuwe jacht van prins
Bernhard. dal juist op een Alkmaarso
werf gereed wordt gemaakt voor trans
port naar Italië, is tijdens een zware
storm beschadigd door losgewaaide de-
len van het dak van de scheepswerf.

SEeepaavdie
Dinsdag 25-7 aanv. 20.3 U uur PRE-
M-i-iiE voor geheel Nieuw Guinea van
de Franse film

'"ijHERESE ETIENNE"
in cinemascope. min. leeftijd 18 jaar.
Leden, attentie voor het door ons in-
gevoerde PYAMABAL op 29; dezer( zie
maandprogramma).

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst
"DIE EHE DER DR. DANWITZ"

18 j.ai.
Met Marianne Koch, Karl Heinz Bohm
en Heidemarie Hatheyer.
Een diep menselijke film, aangrijpend
en van grote spanning.
Haven morgen en overmorgen

"THE MÜMMÏ"
met: Christopher Lee en Peter Cusning.

14 .aar.
Sentani heden:

'TWELVE ANGRY MEN"
met Lee J. Cobb. 14 jaar,
Sentani morgen:

"SIEBiRA"
met Audie Murphy. 14 ;aar.
Zeepaardje morgen:

"THERESE EUIENNE"
met Francoise Arnoul. 18 jaar

REK THEATER
vertoont heden 24_7 en morgen 25-7 de
film met Yvonne Mitchel, Terence
Margean, Joan Collins en Kathleen
Harrison in

"TURN 'THE KEY SOFTLY"
Een film met humor. Mooie meisjes ziet
U in deze film. Humoristisch, gedurfd
Hedenavond in REK. 14 jaar.
Spoedig weer een grote film met Alan
Ladd nl.

"PROTJD REBEL"
Mis deze kans niet.
Holl.-Binnen heden: WORLD OF LIFE
■ . 1

I Indien iets anders niet helpt !
~ I

"RESTO GR Al" "L IA UUT' |
geeft Uw haar oorspronkelijke kleur terug en doet hoofdroos en
binnen afzienbare tijd verdwijnen. êtmm\% ____ II Wk __■ _P ___Mêê ft

SUCCES GEGARANDEERD ! ! |f| f) U R E E "

>wwwi_^T-,i^aßjnt^^ - ■ i ','~v*'"r^'________\

IJ ~^IZZ '~1

1\ STRAINÉP.'/J
Jj| foods;»

'f. ■.-. :■■■■- """"^OPROEP
De ambtenaren van het Gouvernement van Nederlands Nieuw
Guinea,, die in de periode 1 april 1960 tot 1 april 1961 de Dienst
verlieten, worden verzo.i.ht ten behoeve van hun 5% bezoldi-
gingsrappel hun adres t. wille:1- opgeven aan:

de Afdeling Financiële Admini-
stratie van deDienst van Finan-
cien Dok II Hollandia N.N.G.

_S i : : : ütf;

(Vervolg van pag. 3)
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