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Smaldeel Vijf te Hollandia gearriveerd
Duizenden toeschouwers in het havengebied

Het Smaldeel Vijf is in Hollandia aangekomen. Bij het krieken van de dag,
juist toen het grauwe wolkendek begon te breken, doemden de lichten en de
silhouetten van de vier schepen op voor de ingang van de baai van Hollandia
De "Karel Doorman" meerde enige tijd later aan de nieuwe steiger met be-
hulp van vliegtuigmotoren-
Duizenden toeschouwers bewonderden dit staaltje van zeemanschap

Hollandia ontwaakte vanmorgen met
het angstige voorgevoel, dat de aan-
komst van het Smaldeel Vijf door het
ongustige weer tot een miezerige onge-
zellige gebeurtenis zau worden- De re-
gen ruiste onophoudelijk op de zinken
en eternieten daken van de stad en ve-
len zuillen zich met zorg hebben afge-
vraagd waarom de vijftienhonderd gas-
ten die buitengaats lagen zon grauwe
eerste indruk van het land moesten op-
doen- Velen bleven door het slechte
weer langer thuis dan ze wellicht van
plan waven geweest, maar niet allen.

VERWELKOMING OP ZEE
Een groot aantal speedboten, prauwen

en andere vaartuigen voer ondanks de
regen nog voor zonsopgang naar zee,
om het smaldeel daar te verwelkomen.
Zij die achter bleven zagen bij het aan-
breken van de dageraad de lichten van
de schepen opdoemen voor de ingang
van de Humboldt baai.
Cineast P- Terlaag die met een Kelicop-
ter van de Karel Doorman boven het
smaldeel cirkelde, kon al gauw een aan-
tal interessante opnamen maken.
Het angstige voorgevoel waarvan wij
spraken werd gelukkig niet bewaar-
heid. De regen hield op. Het wolkendek
brak-
Het Smaldeel buitengaats leverde een
interessant schouwspel op:
De drie oorlogsbodems lagen te wachten,
omgeven door talloze kleine bootjes, die
onrustig rondvoeren. Ook de tanker
Mijdrecht voer rondjes om de rest van
het Smaldeel.

De bemanning en de vliegtuigen van
de Doorman stonden keurig op het dek
opgesteld.
Toen het weer verbeterde begon het pu-
bliek naar de haven te stromen- Om
streeks half zeven vanmorgen klonken
de saluutschoten over de baai van Hol-
landia, afgegeven door de Karel Door-
man, niet ver van Kaap Soeadja. Ze
werden beantwoord door Hr. Ms. Piet
Hein die aan de oliesteiger gemeerd lag-
Deze schoten waren een extra sein aan
de bevolking dat het grote moment was
aangebroken.
Langs alle wegen vanwaar men een uit-
zicht op zee had zag men daarna lange
rijen mensen kijken naar het indruk-

wekkende schouwspel van de snel bin-
nenvarende Karel Doorman nog steeds
begeleid door de talrijke prauwen en
speedboten- Uit die delen van de stad
waar men geen uitzicht op zee had,
trokken hele gezinnen per auto of te
voet naar het haventerrein zodat zich
daar al gauw een meer dan duizendkop-
pige menigte had verzameld, die vol
spanning het meren van de oorlogsbo-
dem gadesloeg.
VAKMANSCHAP

Dit meren wekte aller bewondering
op. Het werd een vrijwillige herhaling
van het staaltje dat in Fremantle nood-
gedwongen was geleverd. Toen de
"Doorman" de nieuwe_steiger tot op vrij
korte afstand was genaderd, zodat er al
groeten gewisseld werden tussen Mari-
ne-mensen op het schip en aan de wal,
werd een anker neergelaten- Een tros
van de meerpalen in de baai en op
van de meerpalen van de baai en op
een kort komimando via de geluidsinstal-
latie, startten vier op het achterdek op-
gestelde Avengers hun motoren. Met
hun propellers trokken ze het schip
langzaam maar zeker langs de steiger.
Het publiek dat aanvankelijk rustig
langs de steiger had staan wachten werd
door de ronkende motoren zo gefasci-
neerd, dat een deel van de steiger plot-
seling volstroomde met mensen en niet
zonder moeite weer door de politie kon
worden ontruimd.

Inmiddels hadden slechts weinigen
acht geslagen op de rest van het Smal-
deel- De jagers "Groningen" en "Lim-
burg" die wat achter waren gebleven
stoomden nu ook naar binnen en meer-
den vlot op de hun toegewezen plaat-
sen- Tenslotte kwam ook de tanker
Mijdrecht naderbij. Het koos ligplaats
aan de ingang van de Imby baad. Met
zijn typische bovenbouw droeg het in
niet geringe mate bij tot de totaalindruk
die het Smaldeel maakte.
GESLAAGD VLAGVERTOON.

In het havengebied van Hollandia
heerste inmiddels een ongewone ver-
keers drukte. Allerwege toonde men
zich opgewekt en onder de indruk van
het schouwspel van het binnenlopende
Smaldeel- Zonder enige twijfel mogen
we dan ook constateren dat het eerste

deel van het vlagvertoon zijn doel nie
gemist heeft-

Rapport pleit voor
OPHEEFING DRANKVERBOD
IN TP NG
Een subcommissie van het departe-

ment van Sociale Zorg in Port Moresby
heeft in een rapport medegedeeld dat
het voortgezette wettelijke verbod tot
het gebruik van alcohol voor autochto-
nen, een toenemende minachting voor de
wet en politieke wrok merkbaar doet
worden-
Het rapport is aangeboden aan organi-
saties die vertegenwoordigd zijn in de
Wetgevende Vergadering, met het ver-
zoek hun inzichten hieromtrent te mo-
gen vernemen-
Onder deze organisaties zijn het Port
Moresby Vrijwilligerscorps en de kerke-
lijke organisaties. De commissie zegt in
haar rapport, dat het misschien noodza-
kelijk is om in de streken waar de be-
volking nog zeer primitief is het verbod
op het gebruik van alcohol te handha-
ven, doch in andere gebieden wordt dit
opgevat als een discriminatie tegen de
autochtone bevolking, gebaseerd op de
huidskleur. Het rapport zegt voorts:
Indien wij, Australiërs, van plan zijn de
bevolking van dit gebied op te voeden
tot gelijkgerechtigden, dan zullen wij
het volk niet langer kunnen behandelen
als kinderen. Wij kunnen hun de gelijk-
gerechtigheid niet ontzeggen, ook al
zullen zij in het begin de gestelde rege-
len overtreden- ,
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FIMEXPEDITIE NAAR DEBALIEM
Het filmstudio-centrum van de Ame-

rikaanse Harvard Universiteit wil vol-
gend jaar een wetenschappelijke film-
expeditie uit zenden naar de Baliem-
vallei. Voor voorbereidende besprekin-
gen met de Nederlandse autoriteiten
was de directeur van dit studiecentrum,
Robert Gardner de afgelopen dagen in
Nederland- Hij vertelde dat een vol-
kenkundige film zal worden opgenomen
in de Baliem-vallei-
Het is de bedoeling dat begin 1961 eerst
een groep kwartiermakers naar Nieuw
Guinea gaat. De eigenlijke filmexpeditie
komt dan in mei. De Amerikanen den-
ken een half jaarbezig te zijn-

Geen schadevergoeding
door I.G. Farben

24 Nederlanders die gedurende de oor-
log hebben gewerkt bij de Duitse I.G-
Farben Industrie hebben op hun eis tot
uitbetaling van loon en schadevergoe-
ding tot een bedrag van 10.000 Mark een
afwijzend antwoord gekregen.
Uit een rapport van de liquidatoren van
dit concern blijkt verder dat van nog
47 Nederlanders die eenzelfde eis heb-
ben ingediend de zaak nog wordt aan-
gehouden.

Relletjes in Zuid-Korea
Troepen zijn te hulp geroepen ter as-

sistentie van de politie in wijdversprei-
de ongeregeldheden door drie districten
van Zuid-Korea, die gevolgd zijn op de
verkiezingen van jl. vrijdag-
Het hoofdkwartier van de politie in
Seoul verklaarde dat de militairen zijn
ingezet in drie plaatsen in het Zuiden.
De president van Zuid-Korea Hu Chung
heeft verklaard dat er geen mobilisatie
zal zijn en ook de staat van beleg niet
opnieuw zal worden afgekondigd, niette-
genstaande de politie niet bij machte is
om de ongeregeldheden onder controle
te krijgen. Een woordvoerder van de
nationale politie vertelde dat meer dan
80 politiemensen zijn gewond door de
gewelddaden die bedreven werden na-
dat op enkele plaatsen de stembussen in
brand waren gestoken.

China trekttroepen terug van
Hepalese grens

De regering van de Chinese Volksre-
publiek heeft aan de regering van Nepal
medegedeeld dat de Chinese troepen tot
op 20 km van de grens zijn teruggetrok-
ken volgens de overeenkomst die tussen
de beide landen was gesloten.
Dit werd gisteren in New Delhi verno-
men. Verleden maand drongen de chine-
se troepen door binnen de 20 km zone
om de Tibetaanse verzetstrijders die
zich daar bevonden aan te vallen-
De regering van Nepal, protesteerde
hier heftig tegen. Uit het feit dat de
Chinese regering nu zijn troepen tot op
20 km van de grens heeft teruggetrok-
ken neemt men in New Delhi en Kat-
mandu aan dat de Chinezen de operaties
tegen de Tibetaanse verzetsstrijders
hebben beëindigd.

Nieuws uit Fakfak
Haast met NG-Raad

EvenaJSs Riders in het land is het
Bestuur ook in Fak-Fak reeds begon-
nen .met de voorbereidingen van de
verkiezingen voor de Nieuw Guinea
Raad.

Resident Winia heeft het noodzake-
lijke overleg met de betrokken onder-
afdelingshoofden reeds gepleegd en in
Kaimana en Fak-Fak, de gebieden van
de Afdeling waarin leden voor de Raad
gekozen moeten worden, kam men nu
aan de slag- De zojuist gearriveerde AA
Herberts vergezelt' de' heer Dte Jong
naar Kaimana om aldaar behulpzaam
te zijn bij de voor-lichting in deze voor
dit land en deze streken zo onbekende
materie.

In Fak-Fak hebben de distriktshoof-
den reeds een begin gemaakt met het
opstellen v\an de kiezerslijsten- Dorp
aan dorp wordt getoerneerd om de
kiesgerechtigden te registreren. Boven-
dien aal spoedig een voorlichting en
registratieprogramma voor het ressort
worden uitgevoerd- Hiervan vormt de
voorlichting wel de hoofdschotel, want
men is er zich van bewust dat zonder
voorlichting de bevolking in het geheel
niet zal begrijpen wat haar straks te
doen zal staan en hoe zij zal dienen
te handelen-

Gezien de vele nieuwe begrippen die
bij de bevolking ingevoerd moeten wor-
den, zal vooral deze voorlichting tijd-
rovend zijn en zij zal ook een zware
wissel trekken op het 88-personeel in
de onderafdeling-

Naar wij vernemen zou het in de be-
doeling liggen om de verkiezingen van
het ene lid voor de Nieuw Guinea Raad
dat uit Fak-Fak moet komen, te kom-
bineren met de verkiezing van de streek
raad Fak-Fak- Ten einde e.e-a. vlot te
doen verlopen, zullen de eisen welke
aan het kiezerskorps gesteld worden en
ook de gehele wijze van verkiezen, van
de Fak-Fak Raad aan die van de Nieuw
Guinea Raad aangepast moeten wor-
den.

Het is te hopen dat de haast waar-
mede e.e-a. gepaard gaat, niet ten koste
zal gaan van het begrip en bewustwor-
ding van de bevolking; dit is vooral
voor de streekraad van groot belang
aangezien hiervoor immers circa 12 per-
sonen gekozen moeten worden, in te-
genstelling met de verkiezingen voor de
Nieuw Guinea Raad welke slechts een
persoon dienen op te leveren.

Kon. Landmacht weer terug
Toen ongeveer vier jaar geleden de

laatste leden van de Koninklijke Land-
macht Fak-Fak verlieten, zal wel nie-
mand gedacht hebben, dat dit onderdeel
van de krijgsmacht nog ooit terug zou
komen. Toch is het nu zo ver.
Enige maanden geleden is een groep
hoofdofficieren op bezoek geweest en
niet lang daarna kwam Kolonel Eek-
hout in eigen persoon cok nog pools-
hoogte nemen. In de afgelopen week
zetten de eerste manschappen wederom
voet op Fak-Fakse bodem. Onder lei-
ding van de Luitenant Van Epe hebben
de kwartiermakers hun intrek genomen
in de [nu nog] Marinierskazerne- Bin-
nen vier maanden zal echter het bij de
bevolking van Fak-Fak zo popuÜaire
legeronderdeel het kamp geheel in bezit
genomen hebben-

TENNISBAAN VERLICHT
Na er jaren op gewacht te hebben

heeft Fak-Fak thans eindelijk ook zijn
verlichte tennisbaan- Zondagavond werd
de feestelijke verlichting voor het eerst
ontstoken en werden de eerste partijen
gespeeld. Indien de gehele verlichting
kompleet is, zal en lichtsterkte van 3
kilowatt de baan beschijnen, thans ont-
breekt er nog een enkele buis aan.

PASTOOR LOUTER IN DE BLOEMETJES

Zondag jl- werd in de pastorie van
de Terreinleider vjan de R.K- Missie
een feestelijke bijeenkomst gehbuden
ter ere van pastoor Louter. In aanwe-
zigheid van een vijftigtal genodigden
werd het feit gevierd dat pastoor Lou-
ter in april jl. de ridderorde van Oran-
je Nassau ontving.

GEEN HOLLANDIASE BOKSPLOEG.
Het is helaas niet mogelijk gebleken,

om een Hollandiase boksploeg samen te
stellen. Wel waren er een aantal per-
sonen met bokservaring, maar zij had-
den hun training de laatste tijd ver-
waarloosd.

Het hockey-elftal van Hollandia dat
zal uitkomen tegen een ploeg van het
Smaldeel, is als volgt samengesteld:
Doel: Keulemans- Achter: Portier, Hoet.
Midden: Blies,, de Boer, Dierkx. Voor:
Fea, Aarsse, Potjer, Kreeke, en Scheer.

Nieuwtjes uit Nederland
—De gemeente Driebergen kreeg zestig
jaar geleden van een rijke dame een
stuk bos cadeau, onder voorwaarde dat
het niet bebouwd mocht worden- Bur-
gemeester en Wetshotuders van Drie-
bergen meenden nu echter, dat de tij-
den veranderden en dat een,klein stuk-
je er nu wel van bebouwd zou mogen
worden- De erfgenamen zijn het daar
niet mee eens en hebben de gemeente
een proces aangedaan-
—De vereniging van schroothandelaren
in Nederland heeft de hoofdredacteur
van het Vrije Volk, de heer K- Vbs-
kuil, een proces aangedaan, omdat hij
als radiocommentator voor de VARA
gezegd zou hebben: in die sdhroothande'
tieren oneerlijkheid en corruptie welig.
Dat nemen de schroothandelaren niet,
ook al is er pas een schrootschandaal
geweest.
—Wie naar Zandvoort gaat met vacan-
tie, kan daar gemakkelijk Duits leren.
In de gemeenteraad is er over geklaagd
dat er in die badplaats meer dan hon-
derd in het Duits gestelde aanbiedingen
van kamers met pension voorkwamen,
hoewel de kaimers zoekende Duitsers
het bordje "kamers te h)u|ur" op d{e
duur ook wel begrepen zouden hebben.
De Zandvoortse winkeliers gaan zelfs
zo ver, dat ze hun Nederlandse klanten
in het Duits aanspreken en dat vond de
burgemeester toch te ver gaan-
—De Nijmeegse vierdaagse wordt mee-
gelopen door het Tweede Kamerlid Van
Rijckevorsel. Waarom doet U dat, vroeg
een journalist hem. Omdat het een kwes
tic van volhouden is, was het antwoord
en dat kan ik gewoonweg niet laten.
—Adrianus Verhoeven uit Puttershoek,
oud amateur-wielrenner, werkte bij de
Aramco, de oliemaatschappij in Saoudie
Arabië. Hij mocfht op een gegeven mo-
ment met verlof naar Nederland, en
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DE SPORT van de afgelopen week
De V.H.O. competitie

De grootste verrassing was wel het
gelijke spel dat POMS, HVC zaterdag
wist af te dwingen- Hierdoor staat WIK
aan het eind van de eerste helft van de
competitie drie punten voor op zijn
naaste concurrent HVC- De wedstrijd
HBS — WIK, welke zondag gespeeld
zou worden werd door de zware re-
genbuien van zaterdag op zondagnacht
afgelast-
De stand in de le klsase luidt:
WIK 7 7 0 0 30— 7 14
HVC 7 5 11 15— 5 11
POMS 7 4 2 2 17—17 8
Hercules 7 2 2 3 13—13 6
Zeemacht 7 3 0 4 12—14 6
ZIGO 7 3 0 4 12—19 6
HBS 7 115 B—lB 3
EDO 7 10 6 4—19 2

Programma voor het a.s- weekeind
[aanvang der. wedstrijden 16.30 uur,;
terrein Berg en Dal]

Zaterdag 6-8: WIK — ZEEMACHT
Zondag 7-8: EDO — POMS
Om de le klasse-competitie uiterlijk

op 30 oktober as. te beëindigen 'wordt
eerstdaags eveneens op woensdagmid-
dag gespeeld en is de eerstvolgende
wedstrijd:

Woensdag lft-8: HERCULES — ZIGO

POMS — H.V.C- I—l
Beide elftallen hadden een wijziging

ki hun elftal aangebracht- Van Het Kaar
speelde bij HVC en Lopulalang bij

POMS midvoor- Beide proeven bleken
geen succes en van enig teamverband
was in de le helft wenig te merken
Er werd ljukraak geplaatst en de vuur-
pijlen waren niet van de lucht. Eerir
voudige kansen werden op grandioze
wijze verknoeid.
HVC behield doordat ze vinniger op de
bal zaten het beste van het spel, de
POMS voorhoede was iets gevaarlijker
doch vond een hechte verdediging onder
aanvoering van Van der Werk tegen-
over zich-
Zo kwam de rust en bleef de stand
o—o.
Van het Kaar en Lopulalang waren na
de rust weer op hun oude plaatsen op-
gesteld en bleek dit een verbetering te
zijn. Er ontwikkelde zich een levendige
strijd en vooral de voorhoede van POMS
waarin Lopulalang zich onderscheidde
door gevaarlijke passes, was zeer be-
wegelijk en gevaarlijk. Even nadat Ha-
biboe buiten bereik van keeper Van der
Werk tegen, de paal had geschoten
bracht Pattikawa met een harde dia-
gonale schuiver in de 16e minuut de
stand op I—o voor POMS. Na dit doel-
punt kwam HVC meer in de aanval
en vooral A. Poey, die van de back-
plaats naar de midvoorplaats verhuis-
de, bracht leven in de HVC voorhoede.
Twee minuten voor tijd bracht A. Poey
met een hard onhoudbaar schot uit een
prachtige lok voorzet van L- Sibi
de partijen weer' op gelijke voet. HVC
bleef aanvallen en kreeg de wedstrijd
een! spannend' slot, toen Van het Kaar

een vrije Schop kreeg te nemen. Het
schot ging echter ver naast.

Interstedelijke
zeilwedstrijden

Gedurende het afgelopen weekend
vonden in de baai van Hollandia voor
het eerst interstedelijke zeilwedstrijden
plaats tussen een team vy'an Biak en
twee teams van Hollandia.

In tegenstelling tot wat aanvankelijk
verwacht werd, kwamen de Biakse gas-
ten reeds op zaterdagochtend in Hol-
landia aan, zodat de eerste wedstrijd
op zaterdagmiddag kon worden gehou-
den. De organisatoren van' deze cnt-
moeting konden over negen boten be-
schikken, drie voor ieder van de drie
ploegen.

Het team Hollandia I bestaande uit
de heren Graafland en Kragt, Van We-
ly en Jansen en Ter Schiphorst en Bijl,
won de eerste wedstrijd met 18 pun-
ten-

De wedstrijd op zondagmorgen, die
onder niet bepaald ideale weersomstan-
digheden plaats vond, werd een over-
winning voor Biak [Jansen Sr. en Jan-
sen Jr., Silvius en Hoppener, Vreeze
en Meyer] met totaal 17 punten. Het
team Hollandia II bestaande uit Wage-
naar en Hamers, Geval en Aarsse en
Bender en Kraan, won de derde ont-
moeting.

De wedstrijden werd luister bijgezet
door een borrel op zaterdagavond in de
Jachtclub.

Uitvoering RK
Kleuterschool

In het RKS gebouw aan de Oranje-
laan had gisteravond de tweede uit-
voering plaats van de kindershow van
de R.K. Kleuterschool te Hollandia-Bin-
nen.

De kinderen van de hoogste klassen
brachten in vlot tempo een aantal zang
nummers en schetsjes, die door het over
het algemeen zeer jeudige publiek bij-
zonder werden gewaardeerd.

De regio was in handen wan mevrouw
Valenbreder, die in de afgelopen we-
ken het programma op school met de
kinderen had ingestudeerd.

Aan de aankleding van de kleuters
was door moeders veel aandacht besteed
en het resultaat mocht gezien worden-

Behalve de kinderen 'zelf leverden
ook anderen een belangrijke bijdrage
aan de voorstelling- In de eerste plaats
willen we dan noemen de jeugdige, maar
daarom niet minder vaardige conferen-
cier Roy Hansens, die tussen de be-
drijven door het publiek bezig hield, en
de zaal met kinderen als het ware naar
zijn hand zette.

De MULO-band*, door Roy voortdu-
rend aangekondigd als de beste band
van Nieuw Guinea, gaf een aantal aar-
dige muziekjes ten beste-
De kleuters van Hollandia-Binnen wer-
den op de vleugel begeleid door me-
vrouw Valenbreder en mevrouw Han-
sens.

Zoals bekend is het doel van deze
uitvoeringen het verzamelen van vol-

doende geld om een piano aan te schaf-
fen.

Na afloop van de voorstelling, sprak
pater van der Veldt zijn waardering
uit voor wat er gepresteerd was- Hij
vestigde er de aandacht op dat er nu
een mooi gebouw te Hollandia Haven
beschikbaar was voor verenigingswerk,
maar dat het vele avonden in de week
niet gebruikt werd- Als oorzaak zag hij
gebrek aan samenwerking en hij stelde
HollandiJa-Öinnien ten voorbeeld aan
Hollandia Haven-

Hij hoopte dat de ouders in Hollandia
Haven ter wille van hun kinderen de
nodige samenwerking zouden weten te
vinden.

Tenslotte werden de medewerkenden
in de bloemetjes gezet-

De geheimen der
wetenschap

800 FOTO'S PER MINUUT
Het wordt de mens hoe langer hoe

gemakkelijker gemaakt. Tegenwoordig
hoeft men een filmrol niet meer te ont-
wikkelen en af te drukkan; voor hetzelf-
de geld krijgt men de beelden nagenoeg
direct na de opname in handen- De con-
structie van zon supercamera hebben
wij te danken aan dr- Glenn, die hier-
mee een nieuwe periode in de fotografie
inluidde. Zonder verdere bewerking en
zonder tussenkomst van een magneti-
sche band kunnen met zijn apparaat, fo-
to's worden genomen, die naar het heet
niet onder doen voor die genomen m.b.v"
conventionele toestellen.

Het beginsel berust op de samenwer-

king van elektronenstralen en een 16
mm film, die opgebouwd is uit drie la-
gen, t.w. een onderste doorzichtige dra-
gende laag van acetylcellulose, een
eveneens doorzichtige middelste laag,
die elektriciteit geleidt en een bovenste
dunne thermoplastische. De opnamen
geschieden met zon snelheid, dat een
boek vai 800 pagina's in een minuut kan
worden gereproduceerd- 20.000 pagina's
druk kunnen binnen een half uur wor-
den vastgelegd op een filmrol, die niet
groter behoeft te zijn dan een klosje
garen.

Ziehier een pracht gelegenheid om
bibliotheken te documenteren en in
veel kleinere ruimten op te slaan- Ook
in de ruimtevaart is de nieuwe methode
uitermate geschikt voor het maken van
heelal-foto's en het overbrengen hiervan
naar grondstations.

GEVAARLIJKE LIPPENSTIFT
Het gebruik van een lippenstift blijkt

niet geheel van gevaren ontbloot te zijn.
In de laatste tijd hebben de wonderlijk-
ste verhalen hierover hun weg door de
wereld gevonden- Volgens velen zouden
bepaalde lippenstiften een kleurstof be-
vatten, die kankerverwekkend is.
Zon bewering zet niet alleen de weten-
schappelijke wereld in beroering maar
ook de industrie en zoals het overal el-
ders met geïnteresseerden gesteld is, is
ook in de V.S. een openlijk conflict ont-
staan tussen de Food and Drug Admi-
nistration enerzijds en de lippenstiftfa-
brikanten anderzijds.

In hoofdzaak gaat de strijd over de
toelaatbaarheid van de aanvechtbare [?]

Vervolg op pag. 4



toen besloot hij om maar naar huis te
fietsen.' In mei stapte hij op zijn rij-
wiel en enkale dagen geleden kwam hij
in Puttershoek aan, waar hij door de
Fanfare en de burgemeester werd ver-
welkomd.
—Op een bijeenkomst van het Christe-
lijke Nationaal Vakverbond deelde
staatssecretaris Schmelzer mee, dat de
regering binnenkort een wetsvoorstel zal
indienen, dat de bezitsvorming gemak-
kelijker zal maken-
Winstdeling en spaarregelingen met pre
mie, zullen bij de wet geregeld worden,
zodat ondernemingen die dit willen in-
voeren, er hun statuten niet voor be-
hoeven te wijzigen- Bovendien zullen
premies die bestemd zijn voor het ver-
krijgen van duurzaam bezit, zoals een
eigen huis, vrij zijn van belastingen, of
voor zover het de werkgevers betreft
van sociale lasten-
De zogenaamde institutionele beleggers,
dat zijn de pensioenfondsen, de levens-
verzekeringsmaatschappijen en de land-
bouwcredietinetellingen, zagen in het
jaar 1958 hun beleggingen met 2717 mil-
joen gulden toenemen tot een bedrag
van 28 miljard 210 duizend gulden.— Freule Diana Vos van Drakenstein
is de eigenaresse van de mooie bossen
van de Lage Vuurse bij Hilversum. Zij
is van plan om er een bungalow park te
laten bouwen, want anders zou zij de.
bossen moeten verkopen- Een kampeer-
centrum wil de Freule er ook wel toe-
staan-

— De sigarenindustrie heeft zich lange
tijd moeilijk kunnen handhaven tegen-
over de sigarettenfabriekenl, omdat een
deel van de grondstof voor sigaren, nl-
het dekblad niet mechanisch was te
verwerken. Daar is nu verandering in
gekomen en wel door de komst van het
gehomogeniseerde tabaksblad. In Eind-
hoven staat een fabriek waarin de Dcli
maatschappij samenwerkt met een Ame-
rikaanse tabaksmaatschappij, en die zo-
genaamde "band-tabak" produceert. De-
ze fabriek moet nu al weer belangrijk
uitgebreid worden, want de vraag naar
gehomogeniseerde tabak neemt snel toe.

— Teneinde de gemeentelijke recreatie-
gebieden te beschermen, heeft de ge-
meenteraad van Klundert bepaald, dat
personen beneden de 18 jaar zich na
zonsondergang niet meer mogen ophou-
den in het Suikerbergpark- Deze strenge
maatregel is niet gericht tegen de jon-
geren, aldus de raad, maar tegen de
ouderen die zo slecht op de jongeren
passen-

teerkleurstoffen, die carcinogene eigen-
schtppen zouden bezitten- Om de make-
up, die het vrouwelijke schoon moet
verhogen, te redden, werkt men met
man en macht aan nieuwe kleurstoffen
op een andere dan teer-basis.
Men neemt reeds naar hartelust proe-
ven met ijzeroxyde en gebrande suiker,
dodh tot op heden met onvoldoende suc-
ces-

Volgens de laatste berichten zou men
iets hebben gevonden dat een voortzet-
ting van een bepaalde serie experimen-
ten terdege rechtvaardigt- Aan de ande-
re kant doet men, door de fabrikanten
gestimuleerd, allerlei moeite om aan te
tonen, dat de gebezigde kleurstoffen
toch van onschuldige aard zijn. Wij zijn
zeer benieuwd hoe deze strijd wordt be-
slecht.

Korte berichten
De Indonesische premier Djuanda die

een reis maakt door de communistische
landen, heeft op het eiland Brioni een
onderhoud gehad met president Tito
van Joegoslavië- Djuanda zal zes dagen
in dat land blijven en daarna naar In-
donesië terugkeren.
Voordien maakt Djuanda een tocht
naar Montenegro en het zuiden van Joe-
goslavië.

Gisteren zijn de door de staking der
zeelieden van vorige week lamgelegde
Australische schepen voor het eerst
weer 'uitgevaren.
Dinsdag vorige week gingen de zeelie-
den in staking uit protest tegen een be-
slissing van het Hof van Arbitrage-
De staking was in feite donderdag reeds
afgelopen, doch de zeelieden weigerden
de schepen te behandelen voor maan-
dag.

Tijdens een militaire parade in Leo-
poldstad is generaal majoor Victor Lun-
dula geïnstalleerd als opperbevelhebber
van de Kongolese strijdkrachten.
De voormalige sergeant majoor kreeg
zijn benoeming tot opperbevelhebber al
vier weken geleden- De ongeregeldheden
in het land hebben hem evenwel belet
zijn woonplaats Elizabethville eerder te
verlaten om naar Leopoldstad te komen-

Op Cuba doen hardnekkige geruchten
de ronde dat premier Fidel Castro zijn
taak voor enige tijd zal neerleggen om
een medische behandeling te ondergaan.
Het premierschap zal dan worden waar-
genomen door zijn jongere broer Raoul.

Het officiële voorlichtingsapparaat
spreekt de geruchten evenwel tegen.

In Wageningen begon een internatio-
nale Cusus op het gebied van bescher!-
ming van planten. In de hele wereld,
wordt in de aankondiging gezegd', gaat
minstents 20% van de voedselproductie
verloren door onkruid, ziekten en in-
secten. Om te vernemen wat ertegen ge-
daan kan worden, zijn ambtenaren op
het gebied van landbouwonderzoek en
landbouwvoorlichting een maand lang
in Wageningen bijeen.

De Arabische Liga heeft Perzië uitge-
sloten van een oliedonfertentie die de
Arabische landen in oktober in Beiroeth
willen houden. In een brief aan al haar
leden schrijft de Arlabische Liga dat
Perzië het enige land in het Midden
Oosten is, dat olie levert aan Israël-
De Liga beweert dat Perzië met enkele
andere landen van plan is olie te gaan
leveren voor de pijpleiding die dwars
door Israël loopt. Het doel zou zijn
het monopolie van het Suezkanaal en
de Arabische pijpleiding voor olietrans-
porten door het Midden Oosten te door-
breken.

Een reddingsploeg heeft woensdag de
lichamen van 7 Italiaanse bergbeklim-
mers, onder wie 3 vrouwen, gevonden
op een gletscher van de 3200 meter ho-
ge berg Antelao in de Italiaanse alpen
nabij Cortina d'Ampezzo. De slachtof-
fers werden met touwen aan elkaar ver-
bonden aangetroffen en zijn blijkbaar
omgekomen doordat zij in een 800 meter
diepe kloof zijn gevallen- De 7 bergbe-
klimmers! bsehikten niet over een erva-
rengids. De reddingsploeg vond een hou-
weel op de top van de berg hetgeen er-
op zou wijzen dat zij zijn omgekomen
bij de afdaling,

Het Hoofd Afdeling Arbeidszaken van
de Dienst van Sociale Zaken en Jus-
titie brengt de particuliere werkgevers
in herinnering dat de ingevulde Papoea-
arbeiders - registerfOrmulieren uiter-
lijk voor 1 september a.s- bij het dichtst
bijzijnde Ondenafdelingshoofd mbleten
zijn ingediend-

DIENSTREIS DR. J- G- WESTER.
Wegens dienstreis houdt Dr. J-G. Wes-

ter, Chirurg, geen spreekuur van 3 t/m
8 augustus.

P.T.T. MEDEDELING
Tijdens het bezoek van het Smaldeel

Vijf is het vanaf 2 tot en met 5 au-
gustus mogelijk Telefoniegesprekken
met Nederland te voeren.

Vervolg van pag 2

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 2/8 en morgen 3/8
"DANGEROUS YOUTH"

met Frankie Vaughan, Jackie Lane en
George Baker.
Wat gebeurt er als het leger de hand
heeft gelegd op de koning van de ROCK
en ROLL? Hij heeft teveel haren op
zijn hoofd, teveel Jive en te veel meis-
jes die niet thuis willen blijven en ver-
oordeeld door de gemeenschap die hij
haat- Hoor het nieuwe idool van gram-
mofoon, radio en TV. Frankie Vaughan.
Mist U deze film niet!
Sentani Heden 2/8: "SERGEANT HAS-
SAN" met P. Ramlee-
Verwacht: "FRANKENSTEIN" 1970
SPOEDIGST: "THE LONELY MAN"

Vervolg van pag. 3

Met blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van ons dochtertje

ALIE SYTSKE
C. Terpstra
M- Terpstra-Olivier
Hollandia, 30 juli 1960

n0.2035
De heer en mevrouw Denninghoff

Stelling-Van Dongen geven met blijd-
schap kennis van de geboorte van hun
dochter

LILIAN ISABELLA
Dr. Adrianistraat 33, Rijswijk
Tijdelijk
Oranjekliniek, Den Haag
30 juli 1960

no 2031
Groeten aan lerares Vermeulen,

Ifoofdjonderwjijzer Vo^elzang, familie,
vrienden en kennissen; tot ziens in Hol-
land.
Winston en Andrew Hanssens
a/b- Connie naar Australië

no. 2030
Bij ons vertrek wensen wij vrienden

en bekenden een goed verblijf in Ned.
Nieuw Guinea toe.
a/b. DC-7C- Mevr. Galis, Lot, Nick-

2036

Gezocht een leerkracht voor het ge-
ven van privaatlessen aan dochter in de
5e klasse vanaf 1 september 1960 t/m 20
juli 1961.
Brieven onder no- 2034

no. 2034
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