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HAMMARSKIOELD OM HET LEVEN GEKOMEN
UNO-vliegtuig in Rhodesia neergestort

Sabotage ?
De secretaris-generaal van de

Verenigde Naties, Dag Hammars-
kjoeld, is dood. Hij kwam om het
leven toen zijn vliegtuig gisteren
in Noord Rhodesia neerstortte. Hij
was daarheen op weg om bespre-
kingen te gaan voeren over een
staakt het vuren in Katanga met
de premier van dit .gebied, Moise
Tsjombe. Zijn lichaam is samen

met dat van verscheidene andere
personen in de rokende wrakstuk
ken van het dpor.de UNO gechar-
terde vliegtuig op een afstand van
ongeveer tien kilometer van Ndo-
la in Noord Rhodesia terug gevon
den. Er is éën overlevende. Deze
is ernstig, gewond en is in een zie-
kenhuis opgenomen.

De oorzaak van de ramp is ogen-
schijnlijk onbekend. Maar volgens een
enbevï^ligd bericht van het pershu-

c i.r Reuter zou een motor van de
DC-6 waarin Hammarskjoeld reisde
door machinegeweervuur beschadigd
zijn toen het boven Elisabethstad
vloog.
Indiase functionarissen van de Ver-

Lgens. Beu -ter- dat 18 uur voordat het vliegtuig
van Hammarskjoeld werd gevonden en

' ivi uur nacteii het was vertrokken, een
vs'-)oidvrtarder van Katanga had be-
kend gemaakt dat luentdoelgeschul van
Ëatanga. dai door Europeanen werd
bediend een vliegtuig had neergescho-
ten.
De enige overlevende vn.i de ramp is
een Amerikaanse sergeant, die deel
uitmaakt van de veiligheidstroepen van
de UNO. Hij heeft medegedeeld, dat
ftch aan boord van het toost:;) verschei-
dene explosies hebben voorgedaan,
Toen het toestel bij Ndola was aange-
komen, besloot Hammarskjoeld tot een
and< re bestemming. Kort daarop deed
zich een krachtige explosie voer. dié
gevolgd werd door enkele kleinere. Het
toestel stortte toen neer. aldus de Ame-
rikaanse ser?e!

Wereld diep geschokt
Het nieuws van de dood van Ham-

akjuclO Uui'ft de- wereld geschokt.
Het Nederlandse ministerie van buiten-
landse zaken zei in een verklaring, dat
de regering diep getroffen was en het
ju beurde zag als een groot verlies voor
de UNO en de hele wereld.
In New Vork zei de minister van bui-
tenlandse zaken. mr. Luns, dat de dood
Hammarskjoeld had getroffen op een
mement dat hij een van de gewichtigste
taken van zijn leven uitvoerde, een
taak die niets minder was dan het
handhaven van de wereldvrede.
President Kennedy wijdde woorden
van grote waardering aan de overleden
secretaris generaal.

President Tsjombe van Katanga naat-
wie Hammarskjoeld onderweg was. zei
dat de omgekomen UNO-functionaris
veel voor Afrika had gedaan, en zeker
ook had kunnen bijdragen aan een op-
lossing voor Katanga.
De koningin van Engeland heeft een
boodschap aan de voorzitter van de Al-
gemene Vergadering gezonden. Zij ver
klaarde dat zij diep geschokt was door
heit bericht over de dood van de se-
cretaris-generaal en verzocht haar sym
pathie over te brengen aan allen die
met hem samenwerkten.
Koningin Elisabeth zond een soortge-
lijke boodschap aan de koning van
Zweden.
De voorzitter van de UNO-assemblee.de ler Boland, verklaarde dat de we-
reldorganisatie een tragisch verlies had
geleden door de dood van Hammars-kjoeld. Hij zei dat de mensheid diens
nagedachtenis zal eren als die van een
edel. onbevreesd en volledig toegewijd
voorvechter van de idealen van vrede
en rechtvaardigheid.
Radio Moskou heeft het nieuws van
Hammarskjoeld dood zonder commen-
taar omgeroepen.

IMPASSE IN VEILIGHEIDSRAAD?
De Veiligheidsraad van de Ver-

enigde Naties is inmiddels bijeen-
gekomen om te overleggen over
de keuze van een' opvolger voor
Hammarskjoeld.
Correspondenten berichten, dat de
keuze van de Veiligheidsraad door
de Algemene Vergadering in een
geheime stemming moet worden
goedgekeurd. Maar zij wijzen er
op, dat het zo goed als zeker is,
dat de Veiligheidsraad het niet
eens zal worden over een opvol-
ger.

De Sovjet Unie blijft' bij haar op-
vatting dat het ambt van secreta-
ris-generaal van de UNO vervan-
gen moet worden door een raad
van drie. die de westelijke, de neu-

trale en de communistische landen.
:ouden moeten venfegenwoordigen.

Voor het gebouw van de Verenigde
Naties in New Vork zijn de vlaggen
van. do 99 ledenlanden van de UNO
plechtig gestreken. Alleen de blauw-
witte UNO-vlag is — halfstok— blij-
ven waaien, als een eerbewijs aan de
man die de organisatie de afgelopen ja-
ren geleid heeft. en zijn leven in dienst»,
van de Verenigde Naties heefit gege-
ven.

Luchtaanval op UNO-
hoofdkwartier in

Elisabethstad
In Katanga is de vertegenwoor-

diger van de UNO ter nauwer-
nood. aan de dood ontkomen, toen
een Katangese straaljager een
aanval met bommen en machine-
geweren uitvoerde op zijn hoofd-
kwartier in Elisabethstad.

O'Brien had juist bezoek van eengroep journalisten, toen de straaljager
een duikvlucht maakte en de groep aan
alle zijden door inslaande kogels werd
omgeven. Een bom ontplofte aan heb
andere einde van het gebouw maar er
werd niemand geraakt. Dit is de twee-
de aanval van deze soort op dr. O'-
Brien.

(Vervolg ui» pa*. I)
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Buitenlandse vraag naar producten Inheemse
kunstnijverheid

Moet er een nationaal museum in
NG komen?

Het Kantoor voor Bevolkings-
zaken te Hollandia bereikten ver-
scheidene verzoeken om bemidde-
ling uit binnen- en buitenland bij
de aankoop van artistiek verant-
woorde producten van (inheemse)
Kunstnijverheid. "De Kroonduif"
plaatste reeds door bemiddeling
van de adviseur voor Bevolkings-
zaken een proeforder van f 600,—
voor producten van houtsnij kunst
in het Asmat-gebied. Dit wordt
vermeld in het jaarverslag over
het jaar 1960 van het Kantoor
voor Bevolkingszaken.

In hetzelfde verslag wordt gesproken
over de bevordering van de kunstnij-
verheid hier té lande, onder meer ten
behoeve van commerciële doeleinden.
Deze zou in banden gelegd kunnen wol-
den van een stichting, die zich ook de
oprichting en instandhouding van een
nationaal museum ten doel zou kunnen
stellen, aldus het verslag, dat vermeldt
dat door het Kantoor voor Bevolkings-
zaken veel aandacht is geschonken aan
de vra-ag of de oprichting van een mu-
seum voor volkenkunde wenselijk en
uitvoerbaar zou zijn.
Deze kwestie werd o.m. besproken met
dr. A.A. Gerbrands.- onderdirecteur van
Het Rijksmuseum voöi( Volkenkunde
te Leiden die kort geleden een studie
van de kunstnijverheid in de Asmat
maakte.
Voor het behoud van cultuurgoederen
ten behoeve van Nieuw Guinea zelf en
mede inverband met de snelle ontwik-
keling van het politieke zelfbewustzijn,
wordt de spoedige oprichting van een
nationaal museum Wenselijk geacht.

De aanwezigheid van een goed
geoutilleerd gebouw en van een
conservator zijn echter absoluut
vereist. Dientengevolge zal er een
aanzienlijk bedrag, voorlopig te
stellen op ca. f 100.000,—- met de
oprichting van een museum ge-
moeid zijn. Het bijeen brengen
van dit kapitaal is een nationale
zaak, aldus het verslag, die niet
alleen de Overheid regardeert. Het
Kantoor voor Bevolkingszaken
heeft daarom voorgesteld de orga-
nisatievorm van een stichting te
kiezen.

Zoals gemeld zou deze zich dan ook

met de bevordering van de kunstnij-
verheid kunnen belasten.
TOEZICHT OP UITVOER

De oprichting van een museum zou
voorts een der taken van het Kantoor
voor Bevolkingszaken, t.w. het houden
van toezicht op de uitvoer van etnogra-
fica aanmerkelijk verlichten. Zoals be-
kend is er vpor de uitvoer van etrto-
grafica een vergunning nodig. Een con-
trole op de uitvoer is zeer moeilijk te
efft-ktueren: stellig gaan thans vele
waardevolle zaken door de mazen van
het net. zo werd verklaard. Wanneer
echter zij .die befast zijn met de plaat-
selijke controle op de uitvoer, v/eten
dat c-r een nationaal museum bestaat
dat gaarne etnografica aankoopt, zaï
hun waakzaamheid stellig worden ver-
sterkt. Maatregelen tot een meer ,»ffek-
tief toezicht op de uitvoer zijn in voor-
bereiding en zullen in de lciop van
1961 hun beslag krijgen, aldus het
Jaarverslag van het Kantoor voor Be-
volkingszaken.

Lord Bertrand Russiel (89) en zijn
echtgenote (61) werden vorige week
belde veroordeeld tot een week gevan-
genisstraf vrtegens het aanzetten tot or-
deverstoringen.
Het pubiUck nam het op voor de grijze
pacifistische filosoof en deze rechêsi-
zaak had zondag j|.l. nog een staartje
toen duizenden betogers op de kritie-
ke verkeerspunten van Londién sit<-
down acties op stralaA hielden uit pro-
test tegen" dief BrilSa atoom-beWajjehing.

WAKCO -- PJasticdtenst.

Radioprogramma
DINSDAG 19 SEPTEMBER 1961
20.00 Klok. progr. overzicht nieuws,
en weersverwachting, 20.20 Actualitei-
ten of gram. muz. 2(0.30 Muziek op ver
zoek 21.15 Deze wondere wereld onder
redactie van Gerton van Wageningen
21.30 Muziek en zang uit de film "Thé
King and I" (Rodgers en Hammerstein)
Solisten: Deborah Kerr. Vul Brynner.
e,a. Koor en orkest, van Newman 22.10
Licht klassieke Avondakkoorden. 22.35
Kalman Lendway e-z Gipsy Band 22.50
Nieuws in het kort 23.00 Sluiting.

Hammarskioeld:
Koel. bekwaam en onverzettelijk

Gedurende de acht jaar dat hij de
leiding had van het uitvoerend appa-
raat van de Verenigde Naties zag
Hammarskjbield zich met vele crises
geconfrenteerd. De voornaamste waren:
De Suez-kwestie, de Hongaarse opstand
en de Kongo.

Ondanks zijn onverdroten pogingen om
in 1956 hulp te bieden aan de Honga-

ren, werd hem dat onmogelijk ge-
maakt, door de weigering van de com-
munistische regering van dat land om
hem toe te laten.
In Suez hadden zijn pogingen om te
bemiddelen geen resultaat, maar nada
er in dat gebied een staakt het vuren
was tot stand gekomen organiseerde
hij de politiemacht van de Verenigde
Naties om de toestand te stabiliseren.
De Kongolese crisis was de grootste
beproeving voor hem en zijn organi-
satie. Hij werd eerst door het com-
munistische blok en daarna door de
westelijke mogendheden becritiseerd
over de wijze waarop de UNO troepen
Ln de Kongo werden gebruikt.
Hammarskjoeld bereikte de leeftijd
van 56 jaar. en behoorde tot een Zweed
se aristocratische familie, die twee hon
derd jaar lang belangrijke functies ln
Zweden bekleedde. Hij was een bril-
jant econoom en organisator. In 1953
volgde hij de Noor Trygve Lic op ais
secretaris-generaal van de UNO.
Hij toonde zich nooit geëmotioneerd,
bewaarde steeds afstand cri weerstond
de beproevingen van zijn ambt met
uiterlijke onbewogenheid. Als Zweed
was neutraliteit hem bijna aangeboren.

Hij was in wezen een man van de
vrede. Hij was ongehuwd en leefde
slechts voor zijn werk.
Zijn instelling bleek zeer duidelijk uit
zijn reactie op een aanval die de Rus-
sische premier Chroestsjof in oktober
van het vorig jaar op hem deed. Hij
verklaarde toen: „Het is gemakkelijk
om ontslag te nemen, maar het is niet
zo gemakkelijk om aan te blijven. Het
is heel gemakkelijk om te buigen voor
de wensen van een grote mogendheid
maar het is heel wat anders om tegen-
stand te bieden.
Hammarskjoeld was de tweede func-
tionaris die in functie heit' leven liet.
De andere was graaf Bernadotte. even
eens uit Zweden, die tijdens de Pales-
tijnse crisis in Jerusalem werd ver-
moord.

Mededelingenblad DEZ

Vorige week is het eerste nummer
verschenen van een gestencild mede-
delingenblad van de Dienst van Eco-
nomische Zaken. Ih een woord ter in-,
leiding verklaart de Onderdirecteur
van Economische Zaken. drs. L.G.
Hoornweg, dat het blad telkenmale zal
verschijnen, zodra de Dienst van Eco-
nomische Zaken aan op haar terrein
liggende berichten verspreiding wii
geven.
Toezending aan geïnteresseerden kan
verzocht worden aan deze dienat.



Marinier bij Manokwarl omgekomen
De Koninklijke Marine te Hollandia

heeft gisteren het volgende communi-
qué uitgegeven.

.Door een ongeval is zaterdag j.l. d*
Marinier der eerste klasse, de ztemi-
laftien G.C.L.M, Duin in het bergland
ten zuiden van Manokwari om het le-
ven gekomen.
De Marinier Duin maakte deel uit van
een,oefenpatrouille van het commando
der Mariniers in Nederlands Nieuw
Guinea. Deze oefen-patrouille was be-
zig zich een weg te banien door hel
zwaire terrein in de nabijheid van de
kampong Menjaiboi. Nadat de Mari-
nier Duin de bamboebrug over de kali
Ngemowi was overgetrokken. wilde hij
waarschijnlijk foto's maken van de
brug. In ieder geval heeft hij getracht
om öp een steen in dekali te springen
Hij is daarbij uitgegleden en onder wa-
ter door de snelle stroom meegesleurd
'Men minuten later is hij ongeveer 300
met/er stroomafwaarts teruggevonden.
Door de dichte begroeiing langs de
oever was het onmogelijk voor de an-
dere leden van de patrouille om snel-
ler ter plaatse te zijn. Langdurige
kunstmatige ademhaling mocht niet
meer baten.
Met behulp van een Cessna-vlïegtuig
van de Missionary Aviation Fellowship
is het stoffelijk overschot naar Mano-
kwari overgebracht. Om de landing van
de Cessna iri de nabijheid van de plaats

van het ongeval mogelijk te maken.
hoeft de patrouille een oud vliegveld
nabij de kampong Mënjaiboi openge-
kapt.
Zondag werd de- Marinier Duin m£ï
militaire eer begraven.
Ben uitvoeris.' 'inderxoek is momenteel
gaande.

Ingezonden

Daar ik bezwaren heb tegen de ver-
klaring van Runtuboy jegens Jakade-
wa ,met betrekking tot het telegram
aan de UNO. maak ik hier aan hef
Gouvernement van Nederlands Nieuw
Guinea bekend, dat Runtuboy geen al-
gemeen vice-voorzitter van de DVP is.maar slechts voorzitter van de afde-
ling Japen.
Het telegram van Jakadewa komt nog
steeds voor een nauwlettend onderzoek
door de UNO in aanmerking en ik
vraag antwoord van de UNO door be-
middeling van de Nederlandse regering.
Aan het Gouvernement van Nederlands
Nieuw Gfuinea verzwik ik om maar
niet iedereen die voorzitter van DVP
wordt zijn gang te laten gaan met het
afleggen van verklaringen, maar eerst
een ledenlijst en een financiële verant-
woording te laten overleggen, voordat
zijn verklaring van kracht wordt. Dü
is nodig omdat de naam van het volk
al dikwijls misbruikt is. Bij de DVP
zijn vele voorzitters, degeen die de
naam van algemeen voorzitter mis-
bruikt wordt afgezet. De verkiezing
van een voorzitter wordt nog bekend
gemaakt.
De voorzitter van de afdeling Nimbo-
ran.

Z. Dwaa,

Rectificatie

Het zal de aandachtige lezer zijn op-
gevallen .dat in de Nieuw Guinea Koe-
rier van gisteren onder het kopje "In-
gezonden" boven het artikel van ds:
Woldendorp uit Sorong een ander be-
richt terecht is gekomen, dat met het
ingezonden artikel niets :te maken
heeffi; ■Het artikel van ds. Woldendorp begint
met: „In deTifa van 2 september" etc.

SPORT
voetbal

De met veel belangstelling te-
gemoetgeziene finale van het Her
cules-tournooi tussen de gecombi-
neerde ploegen van Zeemacht/
Hercules en HVC/POMS heeft
niet die spanning gebracht die
men er algemeen van verwacht
had. Beide elftallen stelden qua
voetbal beslist teleur, hetgeen
waarschijnlijk zijn oorzaak vindt,
in het feit, dat het hier een wed-
strijd betrof tussen twee niet op
elkaar ingespeelde gelegenheids-
combinaties. In dit licht bezien
valt het eveneens te verklaren, dat
tal van spelers zich bij herhaling
schuldig maakten aan te indivi-
dueel, te zelfzuchtig spel.

Het begin, was voor Zeemacht/Hercu-
les veelbelovend. Met snel en pittig
spel werd de verdediging van HVC/
POMS danig aan de tand gevoeld en
vooral het binnujtrïó Bouwens-Den Os
-Harten legde een grote activiteit aan
de dag. De achter zijn voorhoede ope-
rerende Harten viel op door zijn tal-
rijke goede throug'-pas.'Jes. Toch duur-
de het tijdens dit beginoftensief van
Zeemacht/Hercules nog tot in de 14e
minuut eer er sprake was van een se-
rieuze scoringskans. Een direkte vrije
trap net buiten hat strafschopgebied
werd door Den Os hard ingeschoten,
maar doelman Hassan toonde zijn kun
nen en maakte de lage schuiver val-
lend onschadelijk. Een minkjut latier
viel er een doelpunt .... aan de an-
dere kant. Middenvoor Lopulalang had
met een verre pass Gaspar Sibi aan
het werk gezet en voordat de roodwitte
verdediging kon ingrijpen had de HVC
/POMS linksbuiten op volle snelheid
ingekogeld. (0—1). Drie minuten later
kreeg Zeemacht/Hercules haar ver-
diende gelijkmaker. Bij een ogenschijn
lijk ongevaarlijke aanval op rechts
plaatste linkshalf Jouwe een boogbal-
letje in de eigen doelmond. Midden-
voor Den Os reageerde onmiddellijk od
dit buitenkansje en met een fraaie kop
stioot bracht hij de partijen op gelijke
voet (1—1). Een minuut later leek de
roodwitte combinatie zelfs een voor-
sprong te gaan nemen toen Dorningus
te zacht op Hassan terugspeelde. Links-
binnen Bouwens zette evenwel niet
door. zodat Hassan het gevaar nog juist
wist te keren.
Ook het begin van de tweede helft was
voor Zeemacht/Hercules. Reeds na vijf
minuten rondde Harten een pass van
Van Schaik goed af (2—1) en omdat
de HVC/POMS-verdediging raar begon
te schutteren leken Béhz en zijn man-
nen regelrecht op de overwinning af
te stevenen. Het zou evenwel anders
lopen. Nadat Den Oos een door Bou-
wens goed genom'in Mrije trap vter

npast had geschoten, nam HVC/POMS
het initiatief over. In de 10e minuut
"maakte Lucas Sibi (als middenvoor veel
actiever dan als rechtefcuiten) met een
venijnige punter een einde aan een
scrimage voor het doel van Joukema
(2—2) en nadat rechtsbuiten Kurni mee.
in het spel betrokken werd moest de
Zeemacht/Hercules defensie alle zeilen
bijzetten om onheil te voorkomen.
Jammer dat in deze periode doelman
Joukema zich volkomen verkeek op een
als voorzet bedoeld schot van Kurni;
tergend langzaam rolde het leer over
(ie doellijn (2—3). In de volgende mi-
nuut herstelde de roodwitte doelman
zich echter goed door een sthot-ineens
van Poey onschadelijk te maken. Wel-
iswaar werd de l|al opnieuw in de
touwen gewerkt, doch scheidsrechter
Groot had een overtreding van een der
aanvallurs geconstateerd. Vier minuten
voor het einde viel de definitieve be-
slissing. Een verre pass door het mid-
den bracht Lucas Sibi alleen voor Jou-
kema en de HVC/POMS middenvoor
maakte geen fouten (2—4).
Zij tot slot nog vermeld, dat scheids-
rechter Groot zich in de tweede helft
genoodzaakt zag de HVC/PÓMS-speler
Agus P.oey naar de kleedkamer te ver-
wijzen.

De zondag gespeelde wedstrijd
tussen de onder de naam Zwalu-
wen uitkomende jeugdploeg en
een "oude" gelegenheidscombina-
tie van de VHO vormde wel een
anti-climax op hetgeen we in de
afgelopen weken gezien hebben in
de finales van de ZIGO en Her-
cules tournooien.
Er werd slecht, bij vlagen zelfs
zeer slecht gevoetbald en vaak kre
gen de weinige toeschouwers niets
anders te zien dan wat doelloos
heen- en weer getrap op het mid-
denveld-
Dat de jeugdploeg deze wedstrijd
tenslotte won dankte zij niet zo-
zeer aan een groter uithoudings-
vermogen en een grotere snelheid
dan wel aan het feit, dat ze in
middenvoor Harten een speler had
die deze middag met kop en schou
ders boven vriend en vijand uit-
stak.

Over deze wedstrijd zelf kunnen we
kort zijn: In de 10e minuut nam dejeugdploeg de leiding dank zij de on-
vrijwillige medewerking van spil Ker-rebijn. die onoordeelkundig op Stook
terugsheelde (1—0). In deze eerste helftbleek de voorhoede van de jeugd snel-ler dan die van de tegenpartij, maar
dank zij Davies. routinier Benz en debuitenspelval leverde dit geen resul-taten op. .
Een snelle VHO-aanval in het begin
van de tweede helft bracht Meulen-bferg in sphfc^positiÖ. Op h|t jiiisje
moment gaf hij echter af aan de nog
gunstiger staande Habibu maar dezefaalde jammerlijk.
Een kwartier voor het einde bracht eengladde Lopulalang-Harten-Lopulal-ang
combinatie de stand op 2—l. waarna-
Harten in de slotfase zijn schutters-
capaciteiten, toonde door twee maarte-scoren (4—l). Bij-bet laatste doelpunt
ging=(de gebleajseerde ?) Stook niet vrij
uit. In de laatste minuut., tenslotte, be-
paalde Habibu de eindstand op 4—2.

(Vervolg op pag. 4)



Inmiddels wordt bericht', dat er in
Elisabethstad nog steeds 'sporadische
geyechtfe/n Voorkomen tussen troepen
van de UNO en van Katanga. O'Brien
verklaarde, dat de UNO-müitairen ver
scheidene sleutelposities in dé, stad in
handen hadden

DE V.B.H. KOMPETITIE
Na de uiijslagen van de afgelopen we-
ken luidt, de stand in de drie eerste
klassen als volgt:

EERSTE KLASSE A:

Spoetnik 10—17
MVV >■ 10—16
Juliana - 9— 9
DGZ 10— 7
TMI 9—5
DOS 10— 4
Spoetnik kampioen.

EERSTE KLASSE B:
NAMS 10—15
LON 9—14
LOS 11—12
SVC 7—lo
Ajapo 9—lo
KSM 9— 8
SPD 11—4
Morning Star 10—3

EERSTE KLASSE C:
SAN 13—19
SVO 14—17
SPN 14—17
VITA 15—17
SVL 15—17
SIB 14—14
SPR 13—11
SBU 15—11
Biak Timur 15— 7

De plannen van het Bestuur van de
VHO en dat van de VBH om in de
aanstaande kompetitie te komen t^t
een gezamenlijke "Ereklasse" zijn nog
wel niet helemaal rond. maar vooruit-
lopend op een eventuele nieuwe inde-
ling zijn van VBH-zijde de volgende
clubs aangewezen voor een plaats in de
te vormen "Ereklasse": Spoetnik
(Kweekschool). Juliana (OSIBA). Zee-
vaartschool Hamadi DVG VITA NA
MS (Hollandia Binnen), SVL (Hamadi)
MW (Hollandia-Binnen) en SVC Sen-
tani). Het aantal deelnemende VBH-
verenigingen zal maximaal acht bedra-
gen.

IERS UNO-GARNIZOEN
KRIJGSGEVANGEN

Het lerse UNO-garnizoen in Jadot-
stad is sinds zondagavond krijgsgevan-
gen. Dat heeft de commandant telegra-
fisch meegedeeld aan het UNO-hoofd-
kwartier in Leopoldstad. Er was een
staakt, het vuren overeengekomen.
maar het werd zondag door de Katan-
gese soldaten verbroken. Deze liepen
in korte tijd de lerse bezetting onder
de voet. De blauwhelmen worden
zwaar bewaakt maar hun behandeling
schijnt niet slecht te zijn.
De UNO-trcepen die vanuit Elisabeth-
stad naar Jadotstad waren gestuurd
voor assistentie, zijn teruggetrokken.

Nieuws in hetkort

— De Nederlandse mannequin Stanny
Baer. die onlangs in do Verenigde Sla
ten tot mias lïfewuty wferd verkolen
moet over het bedrag van $ 10.000 dat
zij door deze verkiezing won. in Ne-
derland ruim f IO.OOp belasting beta-
len. Belastingdeskundigen zijn echter
van mening dat deze aanslag onjuist is
omdat, in dit geval geen arbeid verricht
zou zijn. De rechter zal hierover nu
uitspraak moeten doen.

Enschede — De Enschedese politie
heeft een soort veldslag geleverd met
enige duizenden Twentse jongens. Re-
den van dit krachtdadig optreden was
bescherming van een groep Italiaanse
textielarbeiders die door de Twentse
jongens dreigden te worden aangeval-
len met steek- en slagwapens.

— Op voorstel van de minister van Fi-
nacien. prof. J. Zijlstra. heeft de mi-
nisterraad besloten de verlaging van
de loon- en inkomstenbelasting, welke
met het oog op het gevaar van over-
besteding was uitgesteld, alsnog te la-
ten doorgaan. De datum van ingang
zal waarschijnlijk zijn 1 januari 1962.als de Tweede Kamer bereid is er haar
goedkeuring aan te verlenen.
De verlaging van de vennootschapsbe-
lasting evenwel zal niet op dezelftëe
datum, maar eerst op een later tijd-
stip in werking treden.

r 1Rotterdam — Tegen vier Rotterdamse
belastingambtenaren zijn door de of-
ficier van Justitie bij de Rotterdamse

rechtbank gevangenisstraffen van een
tot drie jaar geëist, wegens verduiste-
ring van een geldsbedrag van anderhal
vè tm ten nadele van de schatkist.

i
AnuJtcrdam — Door een felle branob
zijn het centraal magazijn en de in-
koopafdeling van het warenhuis Vroom
en Dreesman in Amsterdam geheel- in
de as gelegd. De schade loopt in d*
miljoenen guldens. De oorzaak van de
brand is kortsluitht:-

-— Uit de komende Rijksbegroting Zaï
blijken, dat het uitgavenplafond voor
Defensie, dat dit jaar f 1850 miljoen
beloopt, zich in het komende jaar voor
het eerst boven de twee miljard zat
bewegen. Deze verhoging van de mili-'
taire lasten houdt verband met de.
kostbare, maar noodzakelijke moderni-
sering van het materiaal van leger en
luchtmacht, de aanbouw van 4 raket-'
fregatten en 2 onderzeeboten en het'
inbouwen van een batterij geleide pro-
jectielen in Hr. Ms. Kruiser "De Ze-
ven Provinciën".

f SS. "ZUIDERKRUIS" 21/9-1961
Embarkement passagiers via de toegangsdeur in de oceaanloods
tegenover kantoor havenmeester

Op 21 September tussen 10.00-12.00 uur
Wegbrengers kunnen zich aan boord begeven UITSLUITEND
ÓP VERTOON VAN EEN BÖORDPAS.
Boordpassen worden op 20 september tussen 07.00 en 14.00 uur
verstrekt bij het HPB-kantoor, kamer 2. Op 2.1 september wor-
den GEEN boordpassen meer verstrekt.
Er zullen arbeiders beschikbaar zijn voor het aan boord bren-
gen der hutbagage.
Het vertrek yan het ss. "ZUIDERKRUIS" is vastgesteld op 21
september te 13.00 üur.

NV. Koninklijke Paketvaart Maatschappij

(Vervolg van pag 3)
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HUISVROUWENVERENIGING
Op woensdtg 20 september

Om 8.30 uur in de quonset achter de
Nieuw Guinea Koerier

CHINESE KOOKDEMONSTRATIE
in Chinese sfeer.

no. 5701'

%eepaard\e
Hedenavond filmvoorstelling aanv.
20.30 uur:

AL CAPONE"
Woensdag "ELK WAT WILS"
Vrijdag: BRIDGE DRIVE, voor inschrij
vingen dagelijks aan de bar.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 19-9 en morgen 20-9
"HET SPOOK VAN DE OPERA"

(PHANTOM OF THE OPERA)
met Claude Rains. Susanne Fostor en
Nelson Eddy. In Technicolor.
In de catacomben van de Parijse Ope-
ra huisde een waanzinnige, die dood en
verdref bracht. Een fantastische com-
binatie van pracht en praal, muziek en
zang en beklemmende sensatie.

14 jaar.
Sentani heden:

"RIO BRAVO"
met John Wayne. 14 jaar.

REK THEATER
vertoont heden 19-9 en morgen 20-9 de
film die iedereen moet zien

HUNTj&D (S.O.S. Kindi vermist)
Nergens .... durfde zij zich te ver-
tonen.
Nergens .... durfde zij te rusten,
opgejaagd en nog eens opgejaagd.
"S.O.S. Kind vermist" met Dirk Bogar-,
de. Kay Welsh en Elisabeth Sellars.

14 jaar.
Spoedig in REK:

"PALLEN ANGEL"
Hollandia-Binnen

"THB VINTAGE'
18 jaar.
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