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Nieuw - Guinea Raadoefenplaats
voorparlementair spel en democratie

Het is de bedoeling da* de instelliii&yan de Nieuw-Guinea Raad nog in he
lopende parlementaire jaar plaats vindt

Dit kondigde gisteren de minister var Binnenlandse ..ken,, mr. Toxopeus
aan in de Tweed/C' Kamer. De Raad za' in overgrote meerderheid bestaan ui'
Papoea's. Het zai volgens de minis'ei voor hen een pracht van een oefen-
plaats zijn met het parlementaire spel en de democratische beginselen.

Een zaak die deze raad al meteen op
haar agenda kan zetten is een vraag
van de in Nederland verblijvende Kei-
ezen om zich in Nieuw Guinea te mo-
gen vestigen. De Nederlandse regering
zal op dit verzoek alleen een toestem-
mend antwoord geven als de meerder-
heid van de op te richten Nieuw Guinea
Raad daarmede aceoord gaat. Over de
duur van de termijn waarbinnen de
bevolking van Nieuw Guinea moet zijn
rijp gemaakt voor zelfbestuur kan de
regering nog niets zeggen. De Papoea',l
zelf moeten die termijn vaststellen en
ook hier ligt straks weer werk voor de
Nieuw Guinea Raad.

Minister Töxopeus zei dat het tijd-
stip waarop de bevolking zich zelf ge-
schikt vindt voor zelfbestuur dicfrit.er
bij kan zijn dan velen in Nederland we"
denken

Nu de eerste tien jaar van de ont-
sluiting van Nieuw Guinea voorbij zijr
gaat de regering verder werken aan een
tweede tien jaren, een plan dat geheel
los staat van de duur van de overgang;
periode. Hel nieuwe plan bestaat «uit
drie fasen en heeft tot doel de econo-
mische, staatkundige en sociale^ ontwik-
keling van de Papoea's.

Volgens de staatssecretaris Bot val-
len hieronder zaken als de openlegging
van nog niet in bestuur gebrachte gebie
den, in het binnenland, de vervanging
van Nederlanders door Papoea's bij he
Bestuur en verder een versterkir. var

Mil. balans in Midden
Oosten slaat over naar

Arab. kant
De nieuwe Israëlische afgevaardigde

naar de Ver. 3lai.cn Iviicïiaei Cumé heeK
in New Vork op zijn eerste persconfe-
rentie gezegd dat de milit. ire balans
in_.het Midden-Oosten doorsloeg naajf
de Arabische kant.
Israël, zei hij, zou daarom graag zier
dat de een of andere grote mogendheid
kans zou zien om de toevoer van wa-
pens te doen ophouden. Comé zei verdei
dat hè4 verbijsterend was te zien hoe-
veel moderne Russische wapens er op-
geslagen waren in een land met zulke
geringe afmetingen als Egypte. Hij ze!
ook, dat de Ver. Arabische republiek
beschikte over een door Russen goed
geoefend leger.

de vakbeweging en verbetering van he 1
onderwijs. Vooral zal aandacht worder
gegeven aan he1 vaktechnisch en land
bouw onderwijs.

Israël nodigt
Chroestsjevuit

Premier David Ben Goerion van Is-
raël heeft zijn Russische amfotigenjoof
Chroestsjev voorgesteld een ontmoeting
le hebben.

Hij liet in he*- midden wanneer en
waar die ontmoeing zou moeten plaat-
vinden. In het Israëlisch parlement
werd meegedeeld dat Ben Goerion vier
maanden geleden reeds een gesprek me'
Chroestsjev heeft voorgesteld. De Rus-
sische ambassadeur in Israël zou deze
kwestie gedurende zijn huidige verblijf
in Moskou ter sprake brengen.
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De Z.Jir. strubbelingen
Nigeriaverbreekt handelsbetrekkingen

He 4 Zuid-Afrikaanse parlement heef' de regering volmachten gegeven om
organisaties van Afrikanen buiten de wet te stellen.

Het wetsontwerp daartoe werd vo-rigfe week door de regering ingediend
Veertien Afrikaanse predikanten in Kaapstad hebben de regering verzocht eer
einde te maken aan het gewelddadig optreden van de politie tegen inheemsen
De geestelijken reageerden daarmee

op talrijke berichten volgens welke de
politie links en rechts gebruik maakt
van stokken en ploertendoders. Volgens
deze berichten heeft ze zelfs stakers)
ui* bun woningen gesleurd en afgeran-
seld.

was bijeen om Eisenhowers buitenland-
se hulpprogramma voor het komend^
belastingjaar onder de loupe te nemer.
Zij kapten 136 miljoen dollar af van de
vier miljard 175 miljoen die Eisenho-
wer had gevraagd.

Ook is het bedrag voor militaire uit-
gaven besnoeid voor geallieerden die

roert economische moeilijkheden vechten
Het bedrag dat Eisenhower voor onvooi
ziene uitgaven heeft bestemd, werd
eveneens aangetast.

Intussen schijnt het aantal stakers
af te nemen, waarschijnlijk als gevolg
van de honger.

Nigeria heeft besloten alle handel me'
Zuid-Afrika stop te zetten. Het interna
tionaal verbond van vrije vakvereni-
gingen heeft zijn 56 miljoen leden op-
geroepen op 1 mei een tweemaands boy
co 4 van Zuid-Afrikaanse goederen Ie
beginnen.

De commissie voor buitenlanse zaker
van het Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden heeft er bij de president
Eisenhower op aan gedrongen zijn am-
bassadeur uit Zuid-Afrika terug te roe-
pen. De commissie wil dat de president
daarmee de wereld duidelijk maakt da'
de Ver. Staten de Zuid-Afrikaanse ras-
senpolitiek veroordelen. De commissie

Frankrijk heeft eerste
serie atoomproeven

beëindigd

De Franse ambassadeur in de Ver
Staten heeft in een bijeenkomst gezegd
dat zijn land de eerste serie atoom-
proeven heeft beëindigd. Hij verklaarde
dat de proeven gehouden zijn om aan
te tonen dat Frankrijk niet aceoord
gaat met een atoommonopolie van an-
dere landen.

Niettemin, zo verklaarde hij verder
eist ook mijn land een volledige on*-

(Vervolg op pagina 4'



Zenden van KarelDoorman
doet Nederland zichzelvevinden

Over de reis van de "Karel Doorman"
naar Nederlands Nieuw-Guinea meld'
het "Algemeen Handelsblad" dat he
vliegkampschip tijdens de afgelopen on-
derhoudsbeurt in Den Helder is voor-
zien van air-conditioning, waardoor he
schip beter geschikt gemaakt is om in
de tropische wateren te varen.
Onder de titel "vlagvertoon" schrijft he
dagblad "Trouw" in een hoofdartikel
niet onverwacht wordt de "Karel Door-
man" met twee jagers voor vlagvertoon
naar Oost-Azië gezonden waarbij hiet
schip uiteraard ook Nederlands Nieuw-
Guinea zal aandoen. De talrijke dreige-
menten van Djakarta en de uit de Sta-
ten-Generaal opklimmende stemmen
van ernstige ongerustheid van alle rege
rings partijen laten nauwelijks ruimte
meer om nog iets minder te doen dar
de thans genomen maatregel van vlag-
vertoon.
Het kan en mag niet anders zijn dan
de uitzending van de "Karel Doorman"
slechts een eerste stap is om onze poli-
tieke en militaire positie ginds te ver-
sterken. Het eskader kan daar immers
niet blijven. Men spreek 4 van tot decerr
ber. Voor die tijd moeten er dus ande-
re maatregelen worden genomen, van
blijvende aard, die tevens een garantie
bieden dat we de ons daar gestelde taak
in een veilige sfeer kunnen volbrengen
Wij verwachten dan ook dat de Neder-
landse regering in haar nadere mede-
delingen deze voorgenomen blijvende
maatregelen zal aankondigne.

Reeds eerder gaven wij aan in welke
sfeer deze maatregelen zullen moeter
liggen, nl. uitzending van een kleine
macht moderne lichte bommenwerpers
waaraan toegevoegd een beperkte sterk-
te van jachtvliegtuigen, opleiding var
een mobiele macht Van in de rimboe
oorlog goed geoefende troepen, zovee 1

mogelijk bestaande uit Papoea eenhe-
den. " Dat z al geld kosten, waartoe nier
mag worden g)eput uit het defensie
plafond, omdat dit zou gaan ten kostÈ
van andere verplichtingen.
Hand in hand met de versterking van
onze militaire positie kan dan getracht:
worden, ook de Nederlandse politieke*
positie te verstevigen door voor dit ge-
biedsdeel bondgenootschappelijke ga-
ranties te krijgen, hetzij met Australië
alleen, hetzij in het breder verband var
de ZOAVO, aldus "Trouw".

De correspondent van het dagblad
"De Telegraaf", Kroon, had een onder-
houd met Soebardjo, hoofd van de Is-
donesische delegatie op de internatio-
nale zeerecht-conferentie die op het o-
genblik te Geneve bijeen is.
Söebardjo zei, volgens het bericht, da'
alle archipel zeeën, ook die rond rond
Nieuw-Guinea, door Indonesië worden
beschouwd als "binnenwateren".
Söebardjo steunde he4 Russische voor-
stel van een territoriale breedte van 12
zeemijlen met dien verstande, dat wat
Indonesië betreft, deze grens rond hei
gehele archipelgebied, met inbegrip var
Nederlands Nieuw-Guinea, zou worder
getrokken. De Indonesische delega'^e,
aldus gaat het bericht verder, overhan-
digde aan het secretariaat van de zee-
rechtconferentie een nieuwe zeekaar

waarop de nieuwe territoriale grenzer
duidelijk zijn aangegeven. Ten aanziet
van Nieuw-Guinea loopt deze gren;
zelfs niet 12 mijl buiten de kust, maar
een goede 200 tot 300 mijl in verband
met de aanwezigheid van een aanta 1

kleine eilandjes van buiten de kust. r]£
men gemakshalve maar in het territori-
ale gebied heeft opgenomen.
Kroon vervolgt: De Nederlandse dele-
gatie kringen winden zich over deze on
wikkeling niet overmatig op. Een woord
voerder verklaarde mij dat men "nie
kan verwachten da1 men in Den Haag
deze claim au serieus zal nemen. Een
zeer hooggeplaatste Amerikaanse gede-
legeerde op de conferentie verklaarde
mij, dat men in Washington deze ontwik
keling reeds lang lang had voorzier
"een Amerikaanse politiek in dit op-
zicht zal geen wijziging ondergaan".
"Wanneer we de Indonesische aan-
spraak zouden erkennen aldus deze ge-

delegeerde, zouden alle beweginger
van de Amerikaanse Zevende vloot var
en _naar Australië zijn onderworpen aar
de goedkeuring van Djakarta.
Wij zijn niet van plan onze vloot duizec
den mijlen te laten omvaren om wate-
ren van de Indonesische archipel te ver-
mijden."
De Haagse redactie van "De Telegraaf"
vernam van welingelichte zijde dat mer
ook in Nederlandse kringen niet is ge-
ïmponeerd door de Indonesische eisen
Al twee jaar geleden heeft Indonesië
deze buitensporige claim ingediend
maar geen enkele zeemogendheid heef1

die erkend. Nederland houdt zich in di'
opzicht strikt aan het besluit van de Ge
neefse zeerecht-conferentie van '58, nl
territoriale wateren van drie mijl uil de
kust. Daarbij mag zich een zone van 9
mijl aansluiten voor controle op douane
rechten, immigratiebepalingen en sani-
taire voorzorgen, zoals op de dezelfde
internationale conferentie is vastgesteld
Deze volkenrechtelijke maatregel wordt
zowel voor Nederland en Nederlands
Nieuw-Guinea als voor Indonesië aan-
gelegd, aldus" De Telegraaf."

Nederland tegenover
Rassenscheiding

De minister-president prof. de Quay
heeft gistermiddag in ondubbelzinnige
bewoordingen de Nederlandse afkeuring
vertolkt van rassendiscriminatie in de
Unie van Zuid-Afrika.
In antwoord op een vraag van het soel
alistische oppositielid mr. Burger wees
de premier erop dat Nederland al enige
malen in de Ver. Naties heeft laten we-

ten dat de apartheidspolitiek naar Ne-
derlandse opvattingen in lijnrechte te-
genstelling is tot het Handvest en eer
verklaring over de rechten van de men?
Ook nu onderstreepte de bewinsmar
dat ons land onder geen enkele voor-
waarde begrip kan opbrengen voor hel
standpunt van Zuid-Afrika over ■ welke
rassendiscriminatie dan ook.

Na de rede van prof. de Quay gaven
de leiders van alle fracties als hun me-
ning te kennen dat de Kamer 2^ph als
volksvertegenwoordiging zich moet wei

den tot het parlement Van de Unie.

Ir ,°en motie ingediend namens vijf pai
tijen wijst de Kamer op het feit dat de
Nederlanders stamverwant zijn met eer
deel van de bevolking van de Unie en
dat de zaken in dat land de Kamer zeer
bijzonderheden ter harte gaan.

Daarom uit de Kamer de vurige wens
dat het Unieparlement mede ter bevor-
dering van een vreedzame wejeldon*-
wikkeling tussen de rassen, zich zal wil
len bezinnen op een politiek die de ras
sendiscriminatie uitsluit en elk schen-
ding van de rechten van de mens weet
te voorkomen.

Ch. J.I.M. WELTER
Een kleurrijke figuur is op 6 april

tachtig jaar geworden. Hij valt 0p in de
kleurloze massa der kamerleden, wel-
licht nog beier passend door zijn
"esprit gaulois" in een latijns milieu.

Als hij in 1902 naar Indië gaat
komt hij in het Indië waarop Van
Heutz zijn stempel zal drukken. Hr
maakt carrière. Maar deze mar
Welter zou carrière gemaakt hebber
in elk milieu, dankzij zijn grole ga-
ven niet alleen van hoofd, maar ook
van hart Welter is een man wie
niets menselijks vreemd is, geer
krachtfiguur, geen dictator, maar
het beste product dat een democra-
tie kan opleveren.

Wij zien hem in zijn element 0r
de algemene secretarie in Builenzorg
dit ambtelijke apparaat, dat zo voor-
treffelijk voorzag in de behoeft-en var
een centraal bestuurd rijk, zo groot al'
Europa, waarin weliswaar op eigenaar-
dige wijze totalitair geregeerd werd
doch niet om wille van het totalitarisme
maar ten dienste van miljoenen men-
sen van velerlei ras, taal en cultuur.

Ware er geen oorlog gekomen, Weltei
zou via Raad van Indië en het minister-
schap van koloniën vermoedelijk de
eerste katholieke gouverneur-generaa1

van Nederlands-Indië geworden zijn.
Het is de tragiek van Nederland, dat hr
het niet geworden is. In 1940 ging hi'
met de regering als minister van kolo-

niën mee naar Londen en daar ontstond
een conflict, dat beslissend was voor de
latere ontwikkeling,

Welter zag verder en — laten we ook
constateren — juister dan zijn collega's
Hij begreep de Engelsen beter dan vele
anderen en wenste hen niet in blind
vertrouwen te volgen. De Portugese
Falazer eiste voor steun en tijdelijke
gebiedsafstand van de geallieerden be-
hoorlijke waarborgen. Wij, zeer tegen
de zin van Welter, verklaarden onmid-
delijk zonder enige geallieerde garantie
de oorlog a.an Japan. De historie heeft
hem gelijk gegeven, zoals diezelfde ge-
schiedenis hem gelijk gaf in zijn opvat-
tingen over de door hem zo hartstochte-
lijk bestreden soevereiniteitsoverdracht
.NIEUWSBRIEF 1 APRIL 1960.



Wereldgezondheidsdag 1960
uitroeiing van malaria een uitdaging aan de Wereld

Reeds 400 jaar voor het begin onzer
Chris'.elijke jaartelling beschreef Hip-
pocrates een in Griekenland voorko-
mend ziektebeeld, dat wij thans als'
dat van malaria herkennen.
Maar het duurde tot 1880 A.D. voor de
Franse ar4s Lavéran 'de malariaparasiet
verwekker der ziekte - in het bloed var
een koortslijder ontdekte, terwijl pas
in de jaren 1897 en 1898 door Ross en
door Grassi gevonden werd, dat deze
malariaparasiet door muskieten word
overgebracht.

Maar toen deze kennis eenmaal ver-
worven was, kon de strijd tegen mala-
ria beginnen. Deze strijd betekende we'
een soort "wereldoorlog." Want er zijn
weinig gebieden in de wereld - alleer
de héél koude en de heel droge - waar
malaria niet voorkomt. En de eerste re-
sultaten van de strijd waren, gezien de-
ze omvang van het malariaprobleem
maar erg pover.

Men probeerde het direct al naar twee
kanten. Op de eerste plaats trachtte men
de malariaparasiet zelf massaal uit je
roeien door hele bevolkingsgroepen me'
kinine te behandelen. Maar destijds
bleek het, evenals nu, bijzonder moei-
lijk grote groepen mensen te bewegen
regelmatig en gedurende lange tijd een
geneesmiddel in te nemen. En de massa
kininisatie mislukte.

De tWeede aanval was op de muskiet
gericht en had iets meer succes. Doorda'1
men geen middelen kende om volwasser
muskieten uit e roeien, werd de strijd
tegen de larven aangebonden.
Deze larven leven in allerlei soorten
waterverzamelingen zoals plassen, moe-
rassen langzaam stromende rivieren
rijstvelden karresporen, voetsporen er
nog vele andere meer. Veelsoortig zijn
dan ook de methoden, welke in de loop
der jaren zijn ontwikkeld om deze wa-
terverzameling ongeschikt te maken ah
broedplaats voor malariamuggen.
Het succes wisselde naar alle metho-
den hadden gemeen, dal ze kostbaar wr
ren. In de praktijk kwam he 4 er dan
ook pp neer, dat alleen in welvarende
dichtbevolkte streken en in steden waar
de kosten als het ware over heel dicht
bij elkaar wonende mensen konden wor
den verdeeld, larvenbestrijding werd
toegepast.
Tegenover het ve el onvangrijker mala-
riaprobleem onder de honderden miï-
lioenen tellende boerenbevolking op he 1

platteland stond men vrijwel machteloos
Hierin kwam verandering door de

ontdekking van het DOT.
Wanneer dit middel op de binnenwan-
den van huizen wordt gespoten, blijkt
het in staat, op grote schaal volwassen
malariamuskieten te doden. Deze komer
namelijk vaak binnenshuis om hun
honger te stillen en zititen dan even op
een wand om uit te rusten. En aange-
zien he1 middel ongeveer een half jaai
werkzaam blijft en op eenvoudige wij-
ze op de wanden kan worden aange-
bracht, is huisbespuiting z0 goedkoop
dat het mogelijk geworden is, alle hui-
zen, ook die ap het platteland, te behan
delen. Daardoor kunnen nu ook de boei
en de boerenarbeider op het land tegte.
malaria beschermd worden.

Waar het leven en het geluk van ze
vele mensen betref 4 is de aandranj

groot om hen deze bescherming zo spoe
dig mogelijk te geven. Deze aandrang
wordt een uitdaging, wanneer de kans
bestaat dat, door te wachten, de gelegen
heid om te helpen verloren gaat.
En deze kans is er inderdaad.

In sommige landen is, na aanvanke-
lijke successen, de malariamuskiet na-
melijk ongevoelig voor DDT geworden
wanneer dit verschijnsel op grote schaa7

en wijd versprijd zou gaan optreden
zouden we op het platteland opnieuw
machteloos komen te staan.
De wereldgezondheidsorganisatie heeft
daarom een belangrijk initiatief geno-
men en heeft alle landen, waar een ma-
lariaprobleem bestaat, opgewekt thans
dit probleem radicaal aan te pakken. Ze
radicaal, dat he 1 volledig wordt opgelost
en er binnen afzienbare tijd geen ma-
laria meer bestaat.

Thans hebben wij - aldus de wereld-
gezondheidsorganisatie - het geschikte'
wapen. Maar dit wapen kan ons ui*
handen geslagen worden, indien op gro-
te schaal ongevoeligheid van muskieten
op zou gaan treden. Daarom moet het
probleem nu worden aangepakt, en ra-
dicaal, en door alle landen tegelijkertijd

Ook Nederlands-Nieuw-Guinea heeft
de uitdaging aanvaard, al behoren de
problemen hier tot de moeilijkste, welke
kunnen worden ontmoet. Naast de huis-
beswiitdng moeten hier nog andere be-
strijdingsmethoden worden toegepast.
En het is merkwaardig dat nu, met an-
dere medicijnen, de oude methode var
massadistributie van geneesmiddelen
weer opgang maakt. En, onder de ge-
wijzigde omstandigheden, met meer suc-
ces dan vroeger. Samen met de huisbe-
spuiting is geneesmiddelendistributie
thans nutfig gebleken.

Het bleek ook mogelijk, de moderne
geneesmiddelen door zout te mengen
waardoor regelmatig gebruik door hele
bevolkingsgroepen bereikt kan worden
Elders boekte deze manier van malaria-
prophylaxe reeds succes. Een proef in
een moeilijk bereikbare bevolkingsge-

bied in Nieuw-Guinea is aan de gang.
De strijd zal op ons eiland moeilijk

en mogelijk langdurige zijn. Maar het
resultaat wordt met vertrouwen tege-

moet gezien. Moge het onze generatie-
gelukken de ziekte, waardoor de men-
heid sinds mensenheugenis geplaagd
wordt, de baas te wordten.

Nieuws uit Seroei
ADVISERENDE RAAD JAPEN

De Adviserende Raad Japen kwam or
31 maart en 1 april j.l. onder voorzit-
terschap van het H.P.B. Seroei, de heel
F.E. Meyer, in vergadering bijeen.
Men besloot ter vervanging van he 1

vertrokken Europese lid J. Jansen 4hanr
de heer G. Hofstra aan de Gouverneur
voor te stellen.
De in de vorige vergadering daartoe
benoemde commissie brach4 vervolgens
verslag ui 4 over haar 4ourne door de
Waropen ter bespreking van de vraag
of deze streek tesamen met Japen één
s4reekraad zou kunnen vormen.
Men bleek hiertegen geen bezwaren te
hebben ontmoe4, m.u.v. het eiland Nau

(waarvan de bekende Indonesië-ganget
Silas Papare afkomstig is). Op Na-
Meel, men zelfs unaniem van mening te
zijn dat haar vertegenwoordiger, i.e. de-
ze Silas Papare, in het buitenland ver-
toefde. Toch meent de commissie wel te
mogen stellen dat ook dit eiland tenslot-
te zal bijdraaien. Een algemeen begrij-
pelijke en verstaanbare benaming voor
de nieuwe dorpsgemeenschappen bleek
een zeer groot probleem, waar men dooi
langdurige discussies uitkwam door de
term "Negeri" aan te bevelen.
De eigennamen van de verschillende
dorpsgemeenschappen bleek wat ge-
makkelijker te zijn, al zullen er nog en-
kele uitgedacht moeten worden. Vervol-
gens splitste men t.b.v. de verkiezingen
de bestuurs-distrietien Zuid- en West
Japen in 2 kiesdistricten elk, hoofdza-
kelijk om te voorkomen dat uit deze
kiesdistricten alleen vertegenwoordigers
van de allergrootste dorpen gekozen zou
den worden.
De grenzen van de overige kiesdistric-
ten in Japen/Waropen zullen paralle'
lopen met de bestuursdistricten. T.a.v
de a.s. leden van de streekraad bepaal-
de men dat het kiesdistirict Ansoes-Woo:
er 2 zal mogen leveren, Pom-Serewen 1
Oost-Japen 2, Menawi-Ambai 2, overig
Zuid-Japen 2, de Boven-Waropen 1 er
de Beneden-Waropen 3, waarmede he4

aantal gekozen leden op 12 zal komen te
staan, waarvan dan nog 2 door de Gou-
verneur te benoemen leden zullen wor-
den toegevoegd. Het aantal kieskringen
werd voor Japen op 35 en voor de Wa-
rooen op 17 gesteld, welke resn. 339 en
145 kiesmannen zullen mogen leveren.
Deze kiesmannen kiezen dus de boven-
staande sfreekraadleden per kiesdistrict
Men is thans met de voorbereiding van
de streekraad Japen/Waropen op papier
klaar. De heer Minderhout. Admi^stra-
tief Ambtenaar belast met exposé var
de gang van zaken bij de streekraad
Biak-Noemfoor. Deze ambtenaar za 1

thans de "kiesordonnanMe streekraad
Japen/Waropen" voorbereiden. Zodra
deze officieel geworden is, kan de ei-
genlijke verkiezing beginnen.
Men verwacht dat de eerste fase, n.l. he'
verkiezen der kiesmannen, in augustus
zal kunnen geschieden en de tweede
fase, n.l. de verkiezing der streekraad-
leden door de kiesmannen, in september
of oktober a.s. Het js wellicht interes-
sant nog te vermelden dat de commissie
die over de Waropen verslag uitbracht
voor 6 dorpen in het binnenland geen
kans zag een verkiezing te organiseren
en daarom voorstelde hiervoor 6 kies-
mannen te benoemen, zodat de eerste
fase aldaar overgeslagen word 4.
De reden is gelegen in het feit dat deze
dorpen door zwerfsfammen bewoond
worden, die nog geheel analfabeet zijn
en buitendien voortdurend afwezig.

Oscar voor
Bert Haanstra

De Nederlandse cineast Bert Haanstra
heeft tijdens de jaarlijkse prijsuitrei-
king van de Amerikaanse Acadjetnie
voor filmkunst in Hollywood de hoogste
beloning gekregen voor de beste do-
cumentaire ovSer een vast onderwerp.
De bekroonde film is gemaakt in op-
dracht van de Nederlandse regering.

Ber4 Haans4ra is de eerstfe Neder-
landse bezitter van de zozeer begeerde
Oscar.



wapening op dit gebied.

Zijn woorden bevestigde de inhoud var-
een rapport aan de Ver. Naties over
het staken van de kernproeven.

Intussen bliljven de Afrikaanse en
Aziatische landen in de Volkerenorga-
nisatie aandringen op een speciale bij-
eenkomst van de assemblee om over de
Franse proeven te spreken.

Vervolg van pagigina 1. Pubïïcaiie van de dienst Es. Zaken
Detaïlppijzen te Hollandia per 1 april 1960

Niet in staat afscheid te nemen wen-
sen wij alle vrienden en kennissen eer
goed verblijf op Nieuw-Guinea
A.TH. Severijn-v.d. Hijde
Glenn, Sandra, Rory 7-4-196C

125T

Alle vrienden en kennissen nogmaals
een goed verblijf op Nieuw Guinea
H.A.N. Severijn- de Jong
Dave Sjilde Andy Robert. 7-4-196C

125C

E.K. ANTONIE wenst vrienden er
kennissen veel succes en een goed ver-
blijf toe
a/b. MS Karossa Nederland. 1246

12e Verantwoording Spijtoptanten.
Vorige saldo f. 12463,0?

S.A.V. Hercules f. 2100 —
N.N. f- 25-

Evang. Chr Kerk, Holl. Binnen
(Ned. sprekende gemeente) f. 263,37
(Storting hr. P.B. Lindeman)

TOTAAL f. 14851,45

BEKENDMAKING
De chef van het Postkantoor te Hollan-
dia dccl4 mede, da 4 met ingang van 1
april a.s. de pakketpostdienst met Au-
stralisch Nieuw-Guinea en Papua za*
worden opengesteld.
De tarieven zijn als volg 4:
ZEEPO. T: t/m 1 kg. f. 2,50

boven 1 4/m 3kg f. 3,20

" 3 t/m 5 kg f. 4.10
LUCHTPOST: t/m 1 kg f. 2,20

boven 1 t/m 3 kg f. 2,85

" 3 t/m skg f. 3,68
vermeerderd met f. 1,45 per 500 gran

of gedeelte daarvan.
Voor nadere inlichtingen tfn. Hla. 115.

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILM BEDRIJF

vertoon4 heden 7/4 en morgen 8/4
Ingrid Bergmann en Cary Gran4 in de
socie4y-romance "INDISCREET" .
Humoris4isch en aangrijpend!
Hollandia Binnen heden 7/4

"JEANNE D'ARC" (Saint Joan)

friet Rici___d Wi4mark, Jean Seberg.
Sentani heden 7/4

"WHAT LOLA WANTS"
me 4 Tab Hunter en Gwenn Verdon.
TER OVERNAME: modern kinderle-
Öikant met bedje; kinderstoeltje, badje

en diverse huish. art. De Vos Marine-
weg Berg en Dal tel. 104. 1248

TE KOOP AANGEBODEN:
1 Landrover i.z.c. 1 kinderbedje me
matras, 1 compleet eetservies v. 12 pers
Te bezichtigen na 17.00 uur. J. Lash-
Regenbooglaan no. 518. J___i
A.S. zaterdag 9 april KINDER CABA-
RET in Hercules clubgebouw. Voor ie-
dereen toegankelijk entree f. I,— p.p.
Aanvang 18.30 uur 1251
VOLKSWAGEN te koop gevraagd.
v.d. Scheer — tel. Hla 80 1247

VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN.

Appelmoes, "Hero", blik a 425 gr. f. 1—
Idem, blik a 850 gram f. 1,80
Aroma, "Maggi", fl. no 1 a 75 gr f. 1,15
Brinta, blik a 500 gram f. 2,50
Jams "Letona", in blik a 680 gram:
strawberry f. 1,80
andere smaken f. 1,6C
Kaas, "Eyssen", blik a 300 gram f. I,BC

" , "Kraft" blik a 340 gram f. 2,07
Kinderbiscuiits "Liga", p. a 155 g. f. 1,2-
Makreel in blik a 400 gram
"Fisher", hoog blik f. 0,7?'

" -, ovaal blik . f. 0,80
"Neco" , hoog blik f. 0,7?
"Zwan" , " " f. 0,7?
Melk, evap. "Fries Meisje", bl. 453 gram

f. 0,80

" , condens " " ," 397 gram
f. 0,75

Sigaretten:
"Camel", pakje a 20 stuks f. 1,40
"Chesterfield", pakje a 20 stuks f. 1,40
"Players" pakje a 20 stuks f. 1,50
Idem, tins a 50 stuks f. 3,85
"State Express", tins a5O stuks f. 4,30
Soepen:
"Heinz", diverse soepen (o.a. oxtail-
tomato- vegetable-) blik a 439 gr. f. 1,20
"Olba", in blik:
Bruine bonensoep, bl'k a 850 gr. f. 1,90
Erwtensoep m/kluif, " a 425 gr. f. 1,17

Idem m/worst, blik a 425 gr. f. 1,15
Idem m/kluif, blik a 850 gr. f. 1,96
Idem m/worst, blik è. 850 gr. f. %—

Kippensoep, blik a 425 gram f. 1,32
Idem blik è 850 gram f 2,25

"Royco" in pakjes (droog):
Erwtensoep, pakje a 165 gram f. 0,85
Groentensoep, pakje a 65 gram .f 0.59
Kippensoep, pakje a 56 gram f. 0,5?
Tomatensoep, pakje a 80 gram f. 0,91
"Unox". geconcentreerde soepen,

blik a 35 cl. f 1,40
P'nijzen. gemend, in blik: "Olba"
Boerenkool m/worst, bl. a 450 gr. f. 1.50

Idem , m/worst, blik a 850 gr. f. ?.30
Bruine bonen m/spek, 425 gram f. 1,50

Idem m/spek, a 850 gram f. .4?
Hutspot m/klapstuk, bl. a 425 ?r. f. 1,8?

Idem Idem bl. a 850 gr. f 2.8K

Zuurkool m/spek blik a 425 gr. f. 1,67
Idem Idem blik a 850 gr.f. 2,50

"Zwanenberg"
Boerenkool, aardappelen, rookworst,
blik a 500 gram f. 1,6C
Witte bonen m/spek in tomatensaus.

blik a 425 gram f. 1,60
Idem Idem blik a 850 gr. f. 2,60

Macaroni m/ham, blik a 500 gram f. 1,75
Tahoe per stuk f. 0,35
Vlees en vleeswaren:
a. in blik.:
Boterhamworst "Olba" of "Unox" a 200
gram f. 0,96
Corned beefs in blik a 340 gram:
"La Blanca" f. 1,70
andere merken f. 1,9C
Gehakt, gestoomd "Olba/Unox" a 200
gram f. 0,96
Idem gedraden Idem a 200 gr. f. 1,40
Hamworst, Idem a 200 gr. f. 1,. 0
"Jamonilla", lunoheon boterhamworst

"Zwanenberg" blik a 340 gr. f. 1,9C
Leverpastei "Ünox", blik a 198 gr. f. 1,11

Idem idem blik a 100 gr. f. 0.6e
Rundvlees "Unox", blik a 453 gr. f. 2,4?
Smac "Unox", blik a 200 gram f. 1.42

Idem Idem blik a 340 gram f. 2,—
Varkensvlees " blik a 453 gr. f. 2,6C
b. biepvries, per kilogram (Australisch)
Biefstuk f. 7 —
Duitse biefstuk f. 6,—Gehakt f. 5_
Rundvlees f. 5,50
Soepvlees f. 4.,5C
c diepvries, verpakt, Australisch):
Chuck steak pak a 1 lb. f. 2,50
Minced steak pak a 1 lb. f. 2.25
Porkchop pak a 1 lb f. 3 50
Silverside steak pak a 1 lb f. 2.7?
Thick flanks pak a 2 lbs f. 5 —
Topside steak pak a 1 lb f. 2.75
Tripe pak a 2 lbs. f. 3 —
Veal lion chop pak a 1 lb f. 3.—Veal steak pak a 1 lb f. 3,50
Diversen:
Aanstekers, "Imco" triplex, 4700 serie

f. 1.2?
Idem Idem streamline 6800

f. 1,40
Batterijen, "Eveready" no. 950 f. 0,40
Inkt, "Parker Quink", fl. a 2fl. ozs f. 0,90
Shelltox blik a 0,90 liter f. 2,70
Tandpasta, "Medinos" M2, p. tube f. 0.7?
Idem , Idem Chlor. MC2 p. tube f. 0,80
Idem „Prodent" 2P " f. 0,75
Toiletzeep, "Lifebuoy", tabl. a 113 gr

f. 0,38
Idem "Pears Transparan4" tabl kB2 gr

f. 0,7C

He 4 publiek zij gewaarschuwd, da 4 de
pakken diepvriesvlees een gewicht heb-
ben van ongeveer 450 gram (-1 lb-) of
ongeveer 900 gram (-2 lbs), ook indien
di 4 n|et duidelijk op de pakken zelf is
aangegeven.

DIENSTEN BETHEL — KERK
0.1.v. Evang. C. Totays.

Zaterdag 9 April 15.00 uur Doopdiens'
Aer-Strip (achtpr BPctl j,]rr!pocf,)
Z._.;lc.0 IC c^iii i_.CC uur Nederlandse
dienst met H. Avondmaal H'dia Haven

De fd. Directeur van de centrale ge-
vangenis te Hollandia-Binnen maaki
bekend, da 4 i.v.m. de enorme order por-
t-efeuile van de Timmerfabriek geduren-
de zes maanden geen nieuwe particulie-
re orders kunnen worden aangenomen.

1245
Dr. J.G. Wes4er, Chirurg, is van 7 tof

12 april wegens diens4reis niet te con-
sulteren.

ZEEPAARDJE: zondag 17 april Paas-
omtbijt voor kinderen van de leden.
Deelname slechts mogelijk na opgave:
iedere Dinsdag en Vrijdag van 5 — 7
u. s'micidags b/d. Bibliotheek. Voorkom'
teleurstelling en geeft Uw kinderer
tijdig op.
MENU: Kop chocola- krentenbol-cake-
paaseieren.

"DE NIEUWSBRIEF"
uitgave stichting voorlichting buiten-
land brengt U:
"ALLES WAT REGERING EN PERS

VERZWIJGT":
Vraagt U Nu een Proefnummer
"BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK"
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