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Premier Menzies over Nieuw Guinea:

”Nederlands vlootbezoek niet provocerend„
Premier Menzies van Australië heeft op een persconferentie in Canberra en-

kele aspecten van de situatie in en rond Nieuw Guinea besproken- Ten aanzien
van het Nederlandse vlootbezoek aan Nieuw Guinea zei hij, dat hij er absoluut
zeker van was, dat de Nederlanders geen provocerende bedoelingen hadden
en dat ze ook geen reden hadden voor een uitdagende houding-
Even zeker ben ik ervan, aldus Menzies, dat de Nederlandse oorlogsbodems zich
niet binnen de Indonesische territoriale wateren zullen begeven.

Hij ontkende voorts dat president Soekarno van Indonesië zijn voorgenomen
bezoek aan Australië heeft afgezegd-

Menzies vertelde aan journalisten dat
hij destijds president Soekarno
had uitgenodigd om Austra-
lië te bezoeken en hem had verteld, dat
de reis misschien nuttig zou kunnen zijn-
Er waren echter geen bindende voorbe-
reidingen getroffen en het zag er niet
naar uit dat het bezoek nog dit jaar zou
plaatsvinden. Premier Menzies zei dat
president Soekarno hem had laten we-
ten dat hij de voorbereidingen zou be-
spreken met de Australische ambassa-
deur in Djakarta.
Menzies ontkende, dat Soekarno zijn

bezoek aan Australië zou hebben afge-
zegd-

NIET PROVOCATIEF

Sprekende over de Nederlandse oor-
logsbodems in de Nieuw Guinese wate-

ren zei de Australische premier dat hij
er zeker van was dat noch de Neder-
landse regering noch de schepen van
plan waren iets te ondernemen in de
Indonesische wateren dat provocatief
zou zijn.
Hij zei dat de Nederlandse strijdmacht
in de Pacific slechts een klein gedeelte
was van wat de Indonesiërs ter beschik-
king stond.

Voorloping geen UNO-troepen naar Katanga
De Verenigde Naties hebben alsnog

besloten het zenden van UNO-troepen

naar de Kongolese provincie Katanga

uil te stellen. Secretaris generaal Ham-
marskjoeld die dit gisteravond in Leo-
poldstad bekend maakte, zal de Veilig-
heidsraad verzoeken de toestand in be-
schouwing te nemen. De raad komt
zondagavond bijeen. Hij mam het be-
sluit na kennis te hebben genomen van
het rapport van zijn plaatsvervanger
Ralph Bunche over de toestand in de
afgescheiden Kongolese provincie-

Hiermee is een eind gekomen aan de
verwarring die was ontstaan nadat pre-
mier Tsombe van Katanga na een on-
derhoud met dr- Bunohe eerst had mee-
gedeeld dat de komst van de Verenigde
Natie-strijdkrachten was uitgesteld,
waarna woordvoerders van de Verenig-
de Naties hadden gezegd dat dr. Bunche
geen bevoegdheden had om beslissingen
te nemen.

De naam Tsombe is pas na de troebe-
len in de Kongo over de gehele wereld
gegaan- Op de rondetafelconïerentie, die
enkele maanden voor de souvereiniteits-
overdracht te Brussel werd gehouden,
verkondigde hij echter reeds het stand-
punt dat hij nu noodgedwongen in prak-
tijk brengt- Hij pleitte te Brussel voor
een federaal Kongo, waarin zijn rijke
procincie Katanga een grote mate van
autonomie zou bezitten. Er werd toen
aan zijn stem niet veel aandacht get-
schonken omdat het probleem nog niet
urgent geworden was.

Tsombe verklaarde in Brussel reeds,
dat Katanga geen zin zou hebben om al
zijn inkomsten af te staan aan een cen-
trale regering waarin de extremisten de
leiding zouden hebben.
Het is van het begin af aan duidelijk ge-
weest dat Tsombe werd gesteund door
de grote mijnonderneming in Katanga
de "Union Miniere du Haut Katanga",
die ook enkele juridische adviseurs aan
hem afstond tijdens de conferentie in
Brussel- Toch is hij zelf niet onontwik-
keld- Hij is waarschijnlijk de enigeKon-
golese leider die Engels spreekt en heeft
zich na zijn middelbare schoolopleiding
met succes in de handel begeven.
Zelfs voor Europese maatstaven is hij
een typisch vertegenwoordiger van de
nog zeer kheine Kongolese midden-
stand.
Zijn optreden wordt gekenmerkt door
"ornmon sense, terwijl hij voorts kracht
i*ut uit zijn relaties met de nog altijd
bestaande stamhoofden van Katanga.
Zijn vrouw is een dochter van zon
'tamhoofd. Zij schonk hem acht kinde-

OVERLEG MET CALWELL

Hij deelde de persconferentie verdermee, dat hij met de leider van de [la-
bour-]oppositie, Calwell. overleg zou
plegen inzake diens voorstel tot instel-
ling van een overkoepelend parlemen-
tair lichaam voor Panua en New Guinea.
Hij deelde mee, dat het voorstel van
Calwell, die momenteel Papua en New
Guinea bezoekt, daarna door het Austra-
lische kabinet zal worden besnroken.
Hij kondigde tevens een politieke ver-
klaring over het gebied in Nieuw Gui-nea aan in de komende zitting van hetparlement te Cambera-
ANDERS DAN KONGO

Premier Menzies wees ook op de te-

genstelling tussen de gebeurtenissen in
de Kongo en de situatie in het Austra-
lisch gedeelte van Nieuw Guinea-
Hij zei dat de Kongo een mooi voor-
beeld was van een onvoorbereid land,
dat onafhankelijkheid had gekregen
voordat het hiervoor gereed was. De
Kongo is vervallen in een'stammenoor-
log, waarbij >vele Europeanen werden
gedood.
Premier Menzies zei. dat er geen punten
van overeenkomst waren met Papua en
New Guinea. Het Britse doel bij de ont-
wikkeling van koloniale gebieden was
steeds het volk voor te bereiden op de
uiteindelijke zelfbeschikking en dit
werd ook gedaan door Australië in Pa-
pua en New Guinea, aldus Menzies.

WAARSCHUWING

De labourleider Calwell heeft in Port
Moresby de arbeiders gewaarschuwd te-
gen het communisme- Hij vertelde
acht autochtone delegatieleiders van
werknemersorganisaties dat communis-
ten die in het gebied zouden komen, niet
kwamen voor het verlenen van hulp,
doch om moeilijkheden te veroorzaken-
De heer Calwell zei: "Indien zij komen
hoop ik dat Uw organisaties hen zullen
vertellen dat zij niet gewenst zijn".

Oorlogssteer in Rhodesia
De voorzitter van de Verenigde Natio-

nale Onafhankelijkheidspartij in Noord-
leeft de 3

vraagd waarnemers naar de federatie te

zenden omdat er een oorlogssfeer zou
heersen. Secretaris generaal Hammars-
kjoeld van de Verenigde Naties is
eens gevraagd tussenbeide te komen.
De oorlogssfeer zou zijn ontstaan, ornda*
volgens de beweringen van de
hankelijkheidspartij iedere Europeaan
h) Rh ■ ._" de ecnti.de v.
wordt bewapend-

VOOR UITBREIDING VATBAAR
De heer Hut legde er de nadruk op,

dat de nieuw gestichte organisatie van

het bedrijfsleven voor uitbreiding vat-
baar is- Reeds zijn de NNGPM te Sorong
en Hoeks Zuurstoffabriek in Manokwa-
ri uitgenodigd om toe te treden, tprwül
waarschijnlijk ook de Imex in Zuid
Nieuw Guinea een daartoe strekkende
uitnodiging zal ontvangen-

Kleine particuliere ondernemers kun-
nen ook lid worden, mits zij zich eerst
in een eigen organisatie verenigen naar
het voorbeeld vaji de "Handelsvereni-
ging." De heer Hut noemde de groep der
kolonisten, die een belangenorganisatie
zouden kunnen stichten, die op zijn
beurt tot de Verteger-woordigrag van
het Particulier Bedrijfsleven zou kun-
nen toetreden.

Het was nog niet bekend of ook de
Australische houtbedrijven die conces-
sies in Nederlands Nieuw Guinea ont-
vingen, tot de organisatie zullen toe-
treden. Het is echter, bepaald niet de
bedoeling om buitenlanders uit te slui-
ten, zo deelde de heer Hut ons mede.

GEEN KAMER VANKOOPHANDEL

Zoals bekend bestond reeds vrij lang
de wens in bepaalde kringen van het
Nieuw Guinese bedrijfsleven, om te ko-
men tot de oprichting van een Kamer
van Koophandel- De betekenis daarvan

zou zijn, dat het bedrijfsleven over een
eigen orgaan zou beschikken dat niet
alleen naar buiten zijn belangen zou
.behartigen, maar vooral ook over de
publiekrechterlijke bevoegdheden zou
beschikken om bindende regelingen voor
het bedrijfsleven in het leven t.
pen- De overheidstaak met betre
tot het economisch leven zou dan tot
op zekere hoogte kunnen worden over-
gedragen aan de Kamer van Koophan-
del-

Het is een bekend feit, dat met name
die bedrijven die hun hoofdkantoor in
Nederland hebben, lange tijd niet voor
een dergelijk lichaam voelden omdat
zoals een vroegere vertegenwoordiger
van een bouwbedrijf het destijds uit-
drukte, dit zou kunnen worden opT^vat
als een "vijandige daad" tegenover de
overheid.

Gezien het feit dat nu zowel de plaat-
selijke bedrijven [via de Aanne""°rs-
bond en de Handelsvereniging] als de
vertegenwoordigingen van Nederlandse
bedrijven in de nieuwe organisatie zit-
ting hebben zou men zich kunnen af-
vragen of de bereidheid om tot een Ka-
mer van Koophandel te komen is *oe-
genomen-

Betekent de instelling van het "Con
tact-orgaan" dan wel de "Vertegemvo ir-
diging particulier bedrijfsleven" een
stap in de richting v^n een Kamer van
Koophandel, zo vroegen wij de hr- Hut-

Deze antwoordde dat de heer Van der
Feltz gedurende de periode dat h j het
directeurschap van economische
waarnam, het bedrijfsleven suggereer-
de om een Kamer van Koophar-
stichten. Dit bedrijfsleven kwam - i
na onderling overleg tot de er»
dat de tijd daar nog niet rijp voor was.
Ook nu kwamen de bezwaren v
bedrijyen-met-hoofdkantoor in 1
land, zij het dat de vrees het g<
nement voor het hoofd te stoten nu geen
rol meer speelde. De bezwaren
van organisatorische aard

Brandwachtpeloton inZuid-afrika
TER BESTRIJDING VAN BINNENLANDSE

ONRUST.
De Zuid Afrikaanse regering heeft de

oprichting van kleine speciale militaire
eenheden aangekondigd, waarmede on-
middellijk overal in de Unie kan wor-
den opgetreden-
Zij zullen geheel uit blanken bestaan en
zullen worden aangeduid als Brand-
wachtpcletons. De troepen zullen wor-
den gerecruteerd uit de commandotroe-
pen, omdat dit de meest geharde mili-
tairen zijn-
Uit hun midden zullen o-m- sch; rp-
schuttersploegen worden gevormd.
De Brandwachtpeletons zullen worden
gestationeerd op alle strategische pun-
ten en zullen worden uitgerust met
pantserwagens. Ze zullen worden bewa-
pend met brengims en andere lichte au-
tomatische wapens- Voorts zullen 12 re-
gimenten- van terrotoriale infanterie
troepen worden gevormd die door ;e-
-heel Zuid Afrika zullen worden gesta-
tioneerd-

De "Brandwachters", zullen bereid
moeten zijn om, zoals de minister van
defensie zei, de duivel zelf bij de oren
te nemen, indien dit noodzakelijk i
zijn. Ze moeten beschikbaar zijn voor
ongelimiteerde diensttijd.

Het bedrijfsleven van N. G. organiseert zich
Naar wij vernemen heeft zich vorige week te Hollandia een organisatie van

het bedrijfsleven geconstitueerd, waaraan de benaming is gegeven van "Ver-tegenwoordiging Particulier Bedrijfsleven in Nieuw Guinea".
Tot deze organisatie zijn tot dusverre toegetreden:

De Kon. Paketvaart Maatschappij, de Nederlandse Handel Maatschappij, Ex-
peditie- en Veembedrijf "Nieuwenhuijs" de Hollandse Beton Maatschappij, de
Amsterdamse Ballast Maatschappij, de IndustriëÜe en Aannemingsmaatschap-
pij V.A-M., de "Aanncmersbond", Ide', Nigimij, de Pacific Import Maatschap-
pij, de Kon. Rotterdamse Llold, de Stoomvaart Mij- Nederland, NV- Oran-je Garage, Technisch Bureau Geveke en Co, Englebert NV.. Blom en Van
der Aa, Handelsvereniging "Hollandia", Shell Nieuw Guinea N.V- en Linde-
teves Jacoberg.

Het voorzitterschap van de organisatie berust bij de heer Th. Hut, ftlge-
meen vertegenwoordiger van de KPM.terwijl de heer J-H. Van Rongen, mai-
nager van Englebert N.V. als plv- voorzitter zal optreden. Het kantoor van Mr.
J-O- de Rijke is met het secretariaat belast-

In aansluiting op dit bericht kunnen
wij het volgende melden:

Men zal zich herinneren dat vorige
week door de Directeur van Economi-
sche Zaken werd ingesteld een contact
orgaan Gouvernement Bedrijfsleven.
Aan de heer Th- Hut stelden we de
vraag of er enig verband bestaat tus-
sen dit Contact-college en de bovenge-
noemde, pas opgerichte organisatie van
het bedrijfsleven-

Die twee lichamen staan v(*lkomen

los van elkaar, aldus de heer Hut, zij
het, dat de leden van het contactorgaan
die het bedrijfsleven vertegenwoordig-n
voortkomen uit de nieuwe organisatie.

De Vertegenwoordiging van het par-
ticuliere bedrijfsleven in Nieuw Guinea
kan beschouwd worden als het gezag-
hebbend lichaam waar ieder die de me-
ning van het bedrijfsleven wil verne-
men.terecht kan.

De betekenis van het contactorgaan
is vooral, dat met betrekking tot over-
heidsmaatregelen c\\o de belangen van
het bedrijfsleven raken, eerst door ds
overheid overleg kan worden gepleegd
met" vertegenwoordigers van het geor-
ganiseerde bedrijfsleven.



Vlootdemonstratie gedeeltelijk
afgelast wegens regen

Het laatste gedeelte van het vlootbe-
zoek aan Hollandia is enigzins in het
water gevallen-
Reeds het tuinfeest op donderdagavond
ten huize van de Gouverneur kreeg en-
kele buien te verduren.

In plaats van te wandelen door de
romantisch verlichte tuin, dansten de
gaseen in het niet minder romantische
recoptiepaviljoen op de muziek van een
Marine-band.

HOLLANDIA TE GAST BIJ DE KON
MARINE

Ernstiger consequenties had de regen

voor de vlootdemonstratie die gisteren
zou plaats hebben.

Een grauwe ochtend greinsde de 250
Hollandianen tegen, toen zij zich om
half acht in een dreinende regen in-
scheepten op de twee jagers Hr- Ms-
Limburg en Groningen en het fregat
Piet Hein, teneinde getuige te zijn van
een demonstratie door de schepen van
het smaldeel-

De Doorman was reeds naar buiten
vertrokken en wachtte daar op de ja-
gers. Het programma van demonstraties
behoeven wij niet te vermelden, om de
eenvoudige reden dat de regen roet in
het eten - in dit geval water op de
dekken - gooide- De opvarenden zochten
elk beschut plekje dat maar te vinden
was op en de commandant van heit
smaldeel besloot om de demonstraties
voor een deel af te gelasten-

Toch was er genoeg interessants te
zien. De Limburg naderde de Doorman
in volle zee en schoot een lijn over
waarmede behalve enkele voorwerpen
ook mensen werden overgezet.

Het bedriegelijk gemak waarmede dit
geschiedde, liet niet na diepe indruk
te maken op de toeschouwers.

Vermeld dient te worden, dat me-
vrouw Suenmondt zich een waardige
zeemansvrouw toonde, door in de stoel
plaats te nemen die haar voor enkele
minuten boven de woelige golven bracht-

Wij hoorden iemand zeggen "Het
schip is van ons"- In zoverre leek dit
juist, dat op en onder de dekken, in
de machinekamer en overal waar wat te
bezichtigen viel de bezoekers werden
rondgeleid.

Ondanks soppende schoenen en natte
broekspijpen waren zij gefascineerd
door de varende schepen. Seinen flit-
sten van de bruggen naar elkaar toe.
Manoeuvres werden feilloos uitgevoerd
en alles leidde tot die overtuiging, dat
dit Smaldeel van de Koninklijke Marine
een perfept werkende* organisatie is,
waar Nederland trots op kan zijn.

Het was niet alleen aan de zeelucht
te danken, dat de opvarenden zich om
twaalf uur de lunch goed lieten sma-
ken-

De Doorman wendde na de demon-
straties van het overbrengen van men-
sen Biakwaarts, terwijl de Jagers de
terugweg naar Hollandia aanvaardden,
waar zij om half drie aan de steiger
meerden- Ondanks enkele zeezieken was
het voor de burgerij een interessante
dag-

Nadat de genodigden waren gedebar-
keerd, en de vlaggen van de Gouver-
neur en de Commandant Zeemacht, die
tijdens de vaart op de Limburg hadden
gewaaid waren neergehaald, stoomden
de Jagers en de Piet Hein opnieuw de
baai van Hollandia uit om zich bij de
Karel Doorman te voegen.

EEN RUSTIG WEEKJE....
We hebben een rus-tig weekje gehad-

We hoorden het dinsdag meteen al- De
saluutschoten van het smarend valdeel
zo beschaafd en zachtjes dat we meteen
wisten - dit wordt geen militaristisch .
vlagvertoon, dit wordt een gezellig Hol-;
lands familiebezoekje- En we zijn niet

■ogen uitgekomen.
We hebben na - dinsdag geen snerpende
straaljagers meer gezien, we zagen geen

kende parades, hoorden geen geme-
ne knallen en zagen geen jongens met

lei oorlogstuig druk doen. Nog-
maals, een rustige weekje.
Wat we zagen was een goedmoedige
Doorman, die moe van een verre reis,
wat apathisch mooi grijs lag te wezen
in onze ouwe trouwe Baai.
Als een herstellende jonge moeder, ge-

beerd aan haar ziekbed door drie
stoute zoontjes-
Goed, er heeft een straaljager cns

asdag handvochtig uit de [welver-
diende] middagslaap gehouden. Maar
dat was maar proefdraaien op het dek

Waarschijnlijk was er een vogeltje
in de motor gevlogen- Weet zon onder-

.vikkeld vogeltje veel " " ■De matrozen liepen waardig een Oran-
antje, pingden een spelletje pong,
'ten bij Terlaak een mooi kaartje

of gingen maar een fillempie kijken.
■ uit de tijd dat ze in Hol-
I nog geen "achttien jaar en ouder"
waren.
1 mooie stad, meneer," meldden ze

trouwhartig, "maar niet om in te
WONEN!" We hebben het volmondig

md.
Op het moment dat U dit leest zijn ze

[per pleen] ingevlogen avondjurken
vi >r de tuinfeesies liggen weer maagde-

in de kamfer- De jongens van de
en radio gaan wat vermoeid, na al

opgewondenheid, een zondagje in
Meerzicht recipereren, om nu eens van
de hele kleine bootjes te zien varen.
Zonder Kapiteins ter Zee, maar gewoon

Torn, Dick en Harry.
De uitnodigingen voor de jonge [respec-

sle] dochters om toch maar vooral op
v- -irmelde feesies te verschijnen, gaan

_>n allerlei groezelige billets-doux,
h-'i. dagboek in-
" ie reste-t-il de nos amours? "zingen

veemoedig met Charles Trenet-
Ach ja, ze hebben gelijk- Maar vlagver-
toon, nee! We zijn eens, toen we in mi-
lil ure dienst wat autoritairs mochten
men, met ons peloton in vol ornaat■ men Noord Brabant ingetrokken-
Na de eerste verwarring, die ontstaan
! toen enkele [zeer jonge] jongens
v 't losse flodders afschoten, kwam de
1 'gemeester ons vertellen, dat zijn
schaapjes nu tenminste wisten waar de

g. Of we niet meer
wilden knallen, want er was school en
h-'t stond, zo slordig. Of we wel een
klein biertje lusten. . " .

ir hebben we het toen maai
den- We hebben al ons oorlogstuig in
[plotseling gereedstaand] schuurtje

>gd, hebben een vitaal onderdeeltje
der gesloopt, en zijn

e [onvergetelijke] dagen de gast ge-
'st van onze zuiderburen- Maar vlag-
toon, nee, dat wisten ze in Drunen al-
ligt andere europese volkeren veel

meer-
VRIJBUITER

Monument met gezicht
naar AmeriKa

In Japan is een monument opgericht
ter nagedachtenis van de Japanse gene-
raal Hideki Tojo en zes andere Japan-
ners, die zijn terechtgesteld als oorlogs-
misdadigers- Het monument kreeg de
naam: "Monument der zeven martela-
ren"- Het staat in midden Japan en zal
op 15 augustus worden onthuld.
Het geld ervoor is bijeengebracht door
particulieren- De voorkant van het
beeld staat in de richting van de Vere-
nigde Staten omdat volgens de organi-
satoren van de geldinzameling die de
oorlog in het Verre Oosten zijn begon-
nen-

Overeenstemming over
grondwet Nyssaland
Op de conferentie over de politieke

toekomst van Nyassaland is overeen-
stemming bereikt ove^de nieuwe grond-
wet van dit gedied-
Op de slotzitting werd meegedeeld dat
krachtens de bepalingen van de nieuwe
grondwet de Afrikanen in de wetgeven-
de vergadering voor het eerst de meer-
derheid zullen hebben-
De huidige wetgevende vergadering telt
zeven on twintig leden van wie zeven
Afrikanen. Het nieuwe lichaam zou 33
leden tellen van wie 20 Afrikanen. De
leider van de Afrikaanse nationalis-
tische beweging in Nyassaland, dr. Has-
tings Banda sdhreef het slagen van. de
conferentie toe aan de Britse minister
van Koloniën, MacLeod.

Snelheidsrecord: 3450 KM

Een Amerikaans raketvliegtuig v««
het type X 15 heeft een snelheid gehaald
van 3450 kilometer per uur- Het vorige

snelheidsrecord was met 3350 kilometer
per uur met een X 2 in december van
het vorige jaar gemaakt. De X 15 was
onder de vleugel van een bommenwer-
per tot een hoogte gebracht van bijna
14 kilometer-

Hulp aan onderontwikkelde landen
De Verenigde Staten en tien andere

westelijke landen hebben sinds 1953 eenbedrag van 18 miljard dollar voor hulp
aan onderontwikkelde landen besteed-
Een woordvoerder van het State De-
partmant in Washington zei, dat in ver-
gelijking hiermee het Sino-Sovjet blok
een bedrag van 3,8 miljard dollars hadgegeven- De woordvoerder zei dat
voortgegaan moest worden met hulp te
verlenen aan de naties die groeien naar
de staat van "zelf-ontwikkeling".
Frankrijk is nummer twee van de lijst
van gevers aan de onderontwikkelde
landen met een totaal sinds 1953 van
iets meer dan het totaal der Sino-Sovjet
gevers.
De Franse bijdragen kwamen bijna uit-
sluitend ten goede aan de landen van
de Franse gemeenschap.

VHO-Doorman 4-1
De finale van de bliksemtournooi

[voetbal] die donderdag in Berg en Dal
werd gespeeld ging tussen VHO en
KDM I. Eindstand 4—l voor VHO.
Ondanks het feit dat de spelers van de
Karel Doorman vrij vermoeid waren
door het vreemde klimaat en het feit
dat ze drie wedstrijden in drie dagen
hadden gespeeiü, werd bat een zeer
snelle wedstrijd.

Het spelpeil lag hoger dan men in
Hollandia gewend was.

De VHO goals werden gemaakt door
Fea, Ronsumbre en Eysenring- Keeper
Van der Werk was in uitstekende vorm
evenals zijn collega van de Doorman-
Na afloop van de wedstrijd ontving
het team van de Karel Doorman fles-
openers met paradijsvogtelemi
en VHO kreeg sle/utelringen met een
voetballer er op- VHO stelde de eerste
prijs beschikbaar aan zijn tegenstander.

Voor U mevrouw!
Ziekte uit protest

Froukje was altijd een heel gezond
kindje geweest. Behalve de gewone, on-
gevaarlijke kinderziekten had ze nooit
flets gemankeerd^ Gedoktkrd was er
praktisch nooit met haar. Wat er nu

;ing met
daar begrepen de ouders" niets van- Het
kind klaagde voortdurend, nu over dit,
dan over dat.
Buikpijn, hoofdpijn, kjaeljjijnj; gebrek
aan eetlust waren aan de orde van de
dag. Aanstellerij was het ook niet, want
ze moest, herhaaldelijk overgeven.
Dwongen ze haar tot eten, dan 'alles er binnen het half uur weer uit.
Ze sliep onrustig en werd 's nachti
gillend en transpirerend wakker-

Het vreemdste v/as echjber, dat de
dokter absoluut niets kon vinden, wat
op een werkelijke ziekte wees.
een stond voor een raadsel- En dat te-
meer omdat de omstandigheden juist
zo waren, dat Froukje zich dubbel pret-
tig en gelukkig moest voelen-

Ze was enig kflnd en dit had d<3.
ouders wel eens 'verontrust- Een enig
kind kwam beslist wat tekort en tot
hun verdrieten wisten ze, dat e-
broertjes of zusjes voor Froukje bij
zouden komen. Dat had hen tenslotte
met beide handen de gelegenheid doen
aangrepen, ftijdeÊijk een meisje van
haar leeftijd in huis te nemen.
DE HANDEN VOL

Het betrof het kind van een zaken-
relatie van Froukje's vader, die voor een
jaar naar Amerika moest en graag zijn
vrouw met zich mee wilde nemen. Met
het oog op de school achtte men het
echter beter, het achtjarige dochtertje
in Nederland achter te laten. Tot volle
bevrediging van beide partijen werden
de dingen geregeld, Froukje's ouders
dachten hun kind een ware weldaad
te bewijzen met dit huisgenootje- En
toen het haar verteld werd, toonde
Froukje zich ook werkelijk erg blij met
het tijdelijke zusje. Maar juist kort na
de komst van de kleine Ina waren die
geheimzinnige ziekteverschijnselen bij
Froukje opgetreden- Moeder had nu de
handen vol want behalve haar zorg om
Froukje had ze ook veel tijd en-aan-
dacht nodig voor Ina, die in het begin
haar ouders natuurlijk erg miste en
vaak getroost moest worden.

Dit bracht moeder toevallig eens tegen
de dokter ter sprake, toen ze voor de
zoveelste maal met Froukje bij hem
was en weer te horen moest krijgen,
dat bc ,:ver hij kon constateren,
niets mankeerde.
DE OORZAAK

"Wie is Ina?" vroeg de dokter.

Moeder vertelde hem het geval en
toen begon de dokter de dingen beter
te begrijpen. ''Die kleine meid eist dus
heel wat van Uw aandacht op, "zei hij-
"Dan geloof ik de oorsprong van Frouk-
je's ziekte op het spoor gekomen te
zijn. Het is een onbewust protest tegen
de gang van zaken, waarmee haar in-
nerlijk het niet eens kan zijn- Frouk-
je is, zonder dat zij het zelf weet, dood
gewoon jaloers op wat U van Uw tijd
en zorg aan Ina geeft- De aandiajcht,
die Ina krijgt, eist ze voor zichzelf op-
En de gemakkelijkste manier daarbij
is de vlucht in de ziekte.

Zulke dingen kunnen ook gebeuren
als er in het gezin een nieuwe baby-
komt, ö-f als vader en moeder in on-
min leven. Tegen alles, waardoor een
kind zijn eigen rechten of zijn veilig-
heid bedreigd voelt, protesteert het in-
nerlijk. En uit dat onbewuste protest
kunnen allerlei ongewenste dingen
voortvloeien. Soms gaan ze plotseling
weer in bed plassen; soms' gaat het op
school opeens helemaal mis; of er ko-
m i i reen de z;ekteverschijnselen, zoals
bij Froukje het geval is"
"En wat moet ik ertegen doen, dokter?"

"Vee", geduild hebben «n heel Veel
liefde geven. De kinderen 'n alles laten
delen en een beroep op Froukje doen,
dat ze Ina moet helpen troosten, die
haar ouders immers missen moet-"

Z.Afrikaanse Nationalisten
verdeeld
De

blijkt dat de Nationalistische Partij in
zichzelf verdeeld is- Is het verstandig
van de Unie een republiek te maken?
Premier Verwoerd besloot deze kwestie
voor te leggen aan een speciaal partij-
congres. Tevens heeft hij de Engelsspre-
kende bevolking op het hart gedrukt de
rijen te sluiten achter deze actie-
Als tegemoetkoming deed de premier de
concessie dat de nieuwe grondwet eer-
der in een ccnstitutineel dan een execu-
tief presidentschap zou voorzien.

Volgens Verwoerd zullen in een
bliek de nu nog bestaande scheid

ir- en Engelssprekende
bevolking wegvallen. Daarna zal de
natie zich verenigen achter de aparts-
heidspolitiek en zal de Unie zich snel en
vreedzaam ontwikkelen tot haar be-
stemming van leidende Afrikaanse staat
en bolwerk van blanke cultuur.

Deze stelling wordt door de oppositie,
waartoe ook vele Afrikaanders behoren,
niet onderschreven. Het grootste deel is
tegen een verbreking van de banden
met de Kroon en gelooft niet in grotere
voordelen voor een repubiek. Maar. ook
is er reden om te veronderstellen dat
deze overgang niet onder Verwoerds
leiding zou plaatsvinden, wiens per-
soonlijke bedoelingen en wiens rassen-
politiek m(m verwerpt.

Ook voor de zakenwereld is Ver-
woerds visie niet geheel aanvaardbaar.
Tens'ötten moet men op redelijke voet
met het buitenland kunnen blijven han-
del drijven. En: men wil de Gemene-
bestbanden aanhouden en vreest uit het
Gemenebest te worden gezet- Nu het
buitenland veelal afzijdig blijkt te staan
tegenover de rassenpolitiek en dit ook
uit een teruglopende handel en uit "op-
drogende" buitenlandse investeringen
gaat blijken, zijn de zakenlieden bijna
alle tegen Vervoerds opvattingen.
Zeker, in beginsel zijn bijna alle Natio-
nalisten voor de republiek, maar over
het tijdstip daarvan is men het geheel
niet eens- Door iedere nationalist]
premier, van Hertzog af, is de instel-
ling van de republiek als ideaal bepleit
en ook in het partijprogramma opgeno-
men. Nu de Nationalistische Partij al
12 jaar achter elkaar aan het bewind is
is het toch wel veelbetekenend, dat
Verwoerd het nodig heeft geoordeeld
zijn partij nog eens te consulteren over
deze kwestie-

[Obsenorl

Flesjec Gezien de wijze van water-
winning worden waterafne-
mers in het ressort Hollandia

Blikje: Aangedrongen AM-
STEL BIER te drinken!

3e prijs J.H. van den Berg.



Hypnose in de sport

Nieuwe wormen van „doping"bijdeOlympischespelen
Doping is in strijd met de ethiek van

de sport; met de algemene normen van
fatsoen; sommige vormen van doping
zijn schadelijk voor de gezondheid-

Toch wordt doping onder allerlei ge*
daanten in de sport toegepast en tel-
kens weer zijn er nieuwtjes op dit ge-
bied-

Wat er nu precies wel en wat er niet
tot doping moet worden gerekend, daar-
over lopen de meningen nogal uiteen.
IJedereen is het er echter over eens
dat het een handeling is die beoogt
concurrenten in de sport met oneerlijke
middelen de loef af te steken.

VERMINDERD BEWUSTZIJN
Op de laatste Olympische Spelen wer-

den door de Australische zwemsters en
zwemmers geweldige successen behaald.
Volgens het Betlgjische dagblad "Lesi
Sports" zijn die prestaties aan hypnose
te danken-

De deelnemers zouden ongeveer een
half uur voor de start in hypnose zijn
bracht- Ze geraakten toen in een toe-
stand van verminderd bewustzijn, die
hen de zenuwslopende spanning van het
wachten bespaarde.

Slechts enkele minuten voor ze het
water ingingen ontwaakten ze uit de
hypnose. Zo ging het althans met de
zwemster Dawn Fraser, die zeer veel
baat scheen te vinden bij deze kalme-
rende behandeling.

Ook andere zwem-sterren werden
voor de wedstrijd in hypnose gebradht,
de een met meer, de ander met minder

aat. Als hypnotiseur trad op de
jeugdige hoogleraar in de psychologie

Forbes Carlile uit. Sydney-

BELGISCHE ZWEMPLOEG
Deze onthullingen kon "Les Sports"

doen door de mededelingen van Eva
Novak, die 'als lid van de Belgische
zwemploeg zelf aan de Olympische Spe-
len in Melbourne heeft deelgenomen-
Zij was in het geheel niet te spreken

over het gebruik van hypnose in de
sport en zij vroeg zich af of de gezond-
heid van de sportbeoefenaren daardoor
op den duur niet zal worden geschaad'

Deze eigenaardige nieuwe wijze van
handelen werd door mevrouw Novak
ook om andere redenen sterk afgekeurd;
zij beschouwde de intrede van de hypf-
nose in de zwemsport gewoon als een
poging een nieuwe vorm van doping
te introduceren.

Van Australische zijde zijn de be-
richten over doping, hypnose enz- ten
stelligste tegengesproken- Er is een on-
derzoek geweest en de commissie van
deskundigen heeft als haar oordeel uit-
gesproken, dat de successen vanj de
Australische zwemmers kunnen worden
toegeschreven aan een zorgvuldige
scheerbeurt. De zwemmers en zwemsters
zouden zich namelijk voor de start over
het gehele lichaam de huidhaartjes heb-
ben afgeschoren, waardoor de belang-
rijk vertragende werking van de inge-
sloten lucht[bel3en] geheel werd uitge-
schakeld en de lichamen sneller vooruit
schoten.

STIMULERENDE MIDDELEN

Het eerst in de geschiedenis is do-
ping toegepast bij renpaarden. Zij kre-
gen inspuitingen met stimulerende mid-
delen met het doel de dieren tot uit-
zonderlijke presfcat&es te brengen- In
Engeland zijn juist weer nieuwe geval
len ontdekt- Verscheidene paarden wer-
den uitgesloten van de wedstrijden.

De toegepaste middelen waren voor
de dieren lang niet ongevaarlijk. Het
gebruik van dergelijke schadelijke stof-
fen i- jatropine; strychnine en andere
giftige middelen - wordt tegenwoordig
algemeen afgekeurd.

Dij mensen wordt soms extra zuurl-

-stof toegediend voor of na sportpresta-
ties, bijvoorbeeld bij leden van een
voetbalteam. Ook deze handelwijze
wordt over het algemeen niet fair ge-

acht tegenover de tegenpartij

SUGGESTIEVE WERKING
Bovendien is door onderzoekingen van

de Nederlandse hoogleraar, prof- Jong-
bloed, komen vast te staan dat inade-
ming van zuivere zuurstof de wed-
strijdresultaten niet verbetert, op zijn
best gaat er een zekere suggestieve wer
king van uit-

Bij het beoordelen van de hypnose
als middel tot verbetering van sport-
prestaties zullen de meningen wel zeer
uiteenlopen, want. men kan deze zaak
van verschillende kanten bekijken.

Sommigen zullen zeker volhouden dat
men er niet anders mee beoogt dan het
wegnemen van al te hevige spanningen
en dat dit dus als onschadelijk en zelfs
als gezondheid bevorderend moet wor-
den gezien-

BIJZONDERE VOEDING
Het nuttige van speciale voedings-

middelen, zoals eiwit- en kalkprepa-
raten behoeft men niet als doping te
beschouwen, want het gebruik daar-
van kan men niet als oneerlijk bestem-
pelen-

Overbodig is het echter wel, want een
met zorg sar ide voeding - die
een belangrijk deel van elke training
vormt - vereist geen toevoer van ex-
tra eiwitten, vitamines of mineralen.

Alleen h van suiker bij een
zware spierinspanning is voor een ieder
toelaatbaar: het lichaam van ieder mens
heeft daarbij veel suiker nodig.

Het is voor de sport in het algemeen
en voor de Olympische Spelen in' het
bijzonder te hopen dat er in Rome geen
nieuwe verrassingen op dit gebied te-
voorschijn zullen komen.

Sportslieden moeten zich alleen door
oefening onder verstandige leiding van
een trainer zo goed mogelijk voorberei-
den op de strijd- Op het sportveld en
in het zwembad dienen zij zich te geven
zoals zij zijn-

KRIK-PIK EN KRU-PUK KRANT
Vacantieprijsvraag

„Aan het Werk"
Gevaarlijk spel.

Korte inhoudvan het voorafgaande:

De familie Verbrug is naar Niéuw
Zeeland geëmigreerd. De kinderen,
Peter, Torn en Spriet, ontdekken dat
hier vroeger een Oom Karel van hen
heeft gewoond, die van huis was weg-
gelopen en als een rijk man is gestor-
ven- Zijn vriend, Manke Rooie, zou het
geld naar Nederland brengen, wat
échter nooit is gebeurd-
De kinderen hebben het vermoeden
dat Manke Rooie niemand anders is
dan de bekende politicus Mr- Wings-
leg, eigenaar van een grote schapen-
farm op het Noorder-Eïland. Zij gaan
er in de grote vakantie op de fiets op
uit, om de schurk te ontmaskeren.

Nu hun ogen aan het donker waren ge-
wend, keken ze alle vier met ontzetting
om zich heen. Rijen en rijen bleke glib-
berige lijken die heen en weer zwaaiden
in de bochten-
Erik was weer de eerste die zijn posi-
tieven bijelkaar had. "Het is een vee-
wagen" zei hij beslist, "hier vervoeren
ze geslachte schapen in."
"Ik wil eruit!" schreeuwde Spriet en

*>glibberde naar de -achterklep, de vracht-
wagen schakelde woest over, zodat ze er
met een harde smak tegenaan vloog.
Toen waren de zenuwen haar helemaal
de baas. Snikkend stompte ze tegen het
hout, aldoor gillend dat ze eruit wilde-
De jongens hadden hun handen vol haar
te kalmeren. Ze voelden zich zelf trou-
wens ook niet al te prettig in deze
Blauwbaardachtige omgeving-
De rest van de reis was één grote
nachtmerrie. Spriet zat snikkend op de
grond en de anderen hadden de groot-
ste moeite op de been te blijven, want
om de kanten van de wagen te bereiken
zouden ze'zich eerst tussen twee rijen
van die griezels heen moeten werken-
Koe lang zij zo doorreden zou niemand
achteraf kunnen navertellen, zij hadden
het gevoel dat er geen eind aan kwam,
dat zij er nooit meer uit zouden komen,
En die chauffeur die maar niets hoorde.
Het was een volkomen verslagen en uit-
geput groepje dat tegen donker. einde-
lijk oan de kant van de weg werd afge-
zet.

Wwét ▼ervelgd

NO I: We hebben twee prijsvragen be-dacht zodat iedereen mee kan doen!
Voor de puzzelaars hebben we een

"KOLDERREBUS." ___an_„___

Wij hopen dat jullie er uit kor
Al vind je de oplossing nog zo gek.stuur hem in !

Wil je iets leuks kopen? Doe mee! ! !Je kunt er een waardebon van f 7,50
mee verdienen te besteden bij de Boek-handel Gebr. Terlaak.

NO 2: Voor degenen onder jullie, diefantasie hebben Schrijf een leuk ge-

dicht, verhaaltje of grapje, waar allevier onderstaande afbeeldingen in ver-
werkt zijn-

Wie derft het aan? Je kunt ook hieieen waardebon van f 7,50 mee rerdie-
»en. Je mag natuurlijk heide prijsvra-gen meedoen, maar het hoeft niet.

Als je het wel doet, heb je een dHb bele kans! Stuur je inzendingen voor
2» AUGUSTUS aan:

Nieuw Guinea Koerier

Radioprogramma

Zondag 7 augustus 1960- op 30,8 meter

09.00 uur: Programma-overzicht. 0903
uur: Katholieke Studiodienst- 09.20 uur:
Zondagochtendklanken, a Orkest Frank
Pourcel; b The Multicats olv. Frans
Poptie [mondharmonika]- 10.00 uur:
Boris Christoff. Russische liederen. 1017
uur: Scènes Alsacicnnes [Jules Masse-
net] door het Nationaal Opera Orkest
olv- André Cluyters- 10-30 uur: Nieuw
op 45 toeren- 11.15 uur: Spirituals voor
strijkers en orkest [Morton Gould] door
het Londens Symphonie Orkest olv.
Walter Susskind. 11-35 uur: Het houten
been van Stuyvesant" door Kees Middel-
hoff. 11.4.0 uur: Francisco Cavez en zijn
Latijns-Amerikaans Orkest. 1200 uur:
Klok- 12.20 uur: Paulus en Joris het Vis-
paard [deel 16]: een verhaal voor de
jeugdvan en door Jean Dulieu. 12-30 uur
Cowboy-liedjes door Torn's Prairie
Pioneers- 12-42 uur: Melodieën van
vroeger door Alfred Hause en ziin so-
listen en het blaasorkest van Hanns
Steinkopf. 1300 uur: Nieuws. 13-15 Ge-
deeltelijke herhaling van "De Warwin-
kel". 14.00 uur: Klok.
Op 49,42 meter- 18.30 uur: Programma-
overzicht. 18-33 uur: Protestantse Stu-
diodienst- 19.00 uur: Muziek van Kries-
ler [Preludium en Allegro, Minuet] en
Charier [Joyeuse marche] door Zino
Francescatti, viool en Arthur Balsem,
piano- 1913 uur uur: Franse orkesten-
19.35 uur: Twee liedjes door Frans van-

:■ 19.41 uur: Charlie Ventura en
zijn Septet. 20.00 uur: Herhaling nieuws
aansluitend weersverwachting. 20.15 uur
Franz Winkler Trioier Tombola- 20-30
uur: De Nederlandse Kroniek. 20.45 uur:
Promenade Orkest olv- Hugo de Groot-
-21-29 uur: "Mannetjes en vrouwtjes"

felle de Vries [1]- 21.43 uur: Swing
Party. Rias Dans Orkest olv- Werner
Muller. 22.00 uur: "Deze week" door
Geert Lubberhuizen. 22.03 uur: Over. Bob Meyer presen-
teert . » " 22-35 uur: Specs Powell, drum
en Co. 2300 Sluiting-

HET ARABIERTJE.

rhte uit op blote voeten, dia in de
vochtige grond bleven kleven.

Toen ze buiten kwamen, sloeg het
warme zonlicht hen tegemoet, maar dat
vonden ze nu heerlijk. Hoe mooi was de

binnenplaats met de bloeiende

oleanderstruiken, net grote witte en
roze boequetten en de stijve, manshoge
cactussen zaten nu vol rode en gele
bloemen. Vogeltjes kwetterden in de
struiken om het klaterende fonteintje
en Doka zat op de rand van d(
selde bak zijn toilet te maken, terwijl
Djoem, nieuwsgierig over zoveel bezoek
f-net zijn voorpoten op de bak stond en
verbaasd in het rimpellende water Do-
ka's evenbeeld zag.

"Oh, wat is het hier heerlijk!" riep
Salmira en ze pakte Aleppo bij de han-
den en sprong als een dolleman met hem
in de rondte.

ude man stond lachend toe te kij-
ken, maar zodra de kinderen hem za-
gen, vlogen ze op hem af. en knielden
neer om zijn rokzoom te kussen zoals

'oren daar :'n het Oosten doen-
"Saloem Aleikoem, edele Heer!"
"Goede morgen, ik hoef niet te vragen

of jullie uitgeslapen bent" lachte deze-
"Kom eens hier en help mij deze mais-
pannekoeken te bakken!"

«in...FAAM

Tegen inlevering van 75 wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en drop
rollen bij de N.V. Paeific Import Mij
één prachtige Volkeron Attns «adeam.



Korte berichten
Het door België bestuurde mandaat-

gebied Ruanda Urundi wordt het vol-
gend jaar autonoom en kort daarna on-
afhankelijk- Dit is gezegd door de resi-
dent van dat gebied.
Hij voegde eraan toe dat het gebied
voortaan verantwoordelijk is voor zijn
eigen veiligheid, omdat contact met de
centraleregering in Kongo niet langer
mogelijk is.
Het gebied krijgt een eigen politiemacht»
leger en in de toekomst een eigen be-
taalmiddel. Tot Ruanda Urundi onaf-
hankelijk zal zijn geworden zullen er
Belgische troepen in dat gebied blijven.

-/-

Premier MacMillan heeft een persoon-
lijke brief gestuurd aan president de
Gaulle- Dit is in officiële kringen in Pa-
rijs bekendgemaakt.
Over de inhoud van de brief is niets be-
kendgemaakt. Er werd ook niet gezegd
of de Gaulle er al op heeft geantwoord.

In Japan hebben rond 200000 mensen
deelgenomen aan een mars ter herden-
king van de verwoesting van Hiroshima
15 jaar geleden door de eerste atoom-
bom- Ongeveer 4000 deelnemers van de
mors trokken gisteren Tokio binnen na
de hele afstand van Hiroshima af, ruim
700 kilometer te hebben gelopen-

*<
President Soekarno van Indonesië

heeft de oprichting aangekondigd van
een Nationaal Front. Deze instelling
dient ter bevordering van de voltooiing
van de Indonesische revolutie-
Het lidmaatschap staat open aldus de
verordening voor ieder die doortrokken
is van de geest van de onafhankelijk-
heidsverzekering van 1945- President
Soekarno zelf is voorzitter-

■/

President Garcia van de Philippijnen
heeft een wet getekend waardoor de
rijst- en maisbedrijven kunnen worl-
den genationaliseerd in d« eerstvolgende

drie jaar. Duizenden vreemdelingen,
meest Chinezen zullen zo na 1963 wor-
den geweerd uit deze kidustrie.

De genomen malatregelen schrijven!
de vreemde handelaren voor zich bin-
nen twee maanden te laten registre-
ren en hun investeringen in deze indus-
trie op te geven.

Een vreemdeling die de wet over-
treedt kan worden gestraft met 10 jaar
gevangenisstraf.

AFGHANISTAN
EEN NEVENTERREIN VAN DE

KOUDE OORLOG

Afghanistan heeft na 1954 ongeveer
$215 min aan economische hulp van de
communistische landen ontvangen en
ongeveer $127 min van deVerenigde Sta
ten. Eveneens is het geholpen door de
Verenigde Naties, Frankrijk en de
Bondsrepubliek. Alleen Engeland heeft
geen hulp geboden. In het land vertoe-
ven vele buitenlandse tedhnici, vooral
Russen en Amerikanen-

De Russen hebben zich geconcentreerd
op duidelijk aanspnokend, vrij snel te
verwezenlijken ontwikkelingsprojecten:
de straataanleg in Kaboel, een goede
bakkeiij, enige uitstekende grote ver-
keerswegen, een Luchthaven- De beste
autobussen en SOVo van de taxi's zijn
van Russische makelij; de legeruitrus-
ting is voor een deel Russisch [de solda-
ten dragen soms de Nazi-stalen hel-
men].

Omdat de SU- dichterbij is en de le-
vensstandaard in de S.U- laag is, kun-
nen de Russen vele technici en geschool-
de arbeiders leveren- Sommigen van hen

zijn Centraal-Aziaten- De Russische
hulptechniek is gericht op de snelle af-
levering van het werk, met veel publi-
citeit, en dan een zich rustig terugtrek-
ken. De Russen leven eenvoudig en heb-
ben onder de Afghaanse bevolking de
reputatie van doeltreffendheid.

De Amerikaanse benadering is geheel
anders en er wordt veel [en vaak ten
onrechte] critiek op geoefend. Hun be-
moeiingen zijn verbonden aan enige
mislukkingen, m.n. het Helmoend-vallei
irrigatieproject, dat destijds door een
Amerikaanse firma verkeerd is opgezet,
warna de Amerikaanse regering moest
bijspringen. Voorts hebben de Ameri-
kanen een enorm vliegveld bij Kanda-
har gebouwd, dat niemand wenst te ge-
bruiken; Zij zijn begonnen met de aan-
leg van wegen, die nimmer klaar schij-
nen te komen en hebben een luchtvaart-
maatschappij, die niet goed functio-
neert, opgericht. Tenslotte hebben zij de
reputatie gekregen zich afzijdig te hou-
den en in weelde te baden.

Het Amerikaanse hulpprogramma «is
niettemin arglistiger dan op het eerste
gezicht lijkt. De nadruk ligt nl- op het
onderwijs; het middelbare en hogere
onderwijs is gevitaliseerd met Ameri-
kaanse financiële en technische hulp.
Eveneen hebben de Amerikanen kans
gezien zich door het verelen van advie-
zen en geldmiddelen dieper in te graven
in het regeringsbestel dan de Russen.
die de Amrikanen daarom benijden.

Momenteel zijn de Afghanen zelf de
lachende derden- Maar er zijn er ook,
die vrezen, dat de vreedzame Russisch-
Amerikaanse concurrentie op de duur
een feller karakter zal gaan krijgen.

„MOONLIGHT BAY"
Steeds heerlijke haantjes No.

"" WINKEL 9VJOAN^
Weer compleet voorzien van haar HELENA RUBENSTEIN COSMETICA

ARTIKELEN o.a-
Diverse Skin-Creams en Lotions, Complexion powders, Compact Make-Up,
Compakt Rouge, Fondations, Eye Shadow sticks, Nagellaks, Lipsticks, Masca-
ra- Matic, Shiampoo's, Hair Sprays, Color-tint Rinses, Nudit Magie Wave
[Hair removers], Zonne-brand creams, Deodorant [anti perspiraht], Color Sheen
headliner-

VOOR MANNEN
After Shave Lotions, Dandruff Control Shampoo, Hair Groom [eream], Roldry
Deodorant, Prince Corielle Body-Sachet.

VOOR CADEAUS
Parfums, Parfum sets, Bath and Complexion soaps, Body Sachets, Dusting
Powders- 2068

BINDWERK I
7

I *DRUKKERIJ Qebr. TERLAAK
ORANJELAAN HOLLANDIA TEL. 171.

ii ~ ~ ~ "^— =1

9ySItSH9P Lift©
Ieklas Pasiagieß-schepeD - Ieklas accomodetis enrecreatie (wmM, bioscoop tic.)
General Agency : NAVCOT Australië Pf^.Ltd.
Afvaarten van Sydney naar Nederland
tot ultimo januari 1961 (goedkoop seizoen)

t.v. FAIR SKY route via Suez 2 september 1960
t.v. CASTLE FELTCE route via Suez 19 september 1960
m.v. FAIRSEA route via Suez 23 oktober 1960
t.v. FAIRSKY route via Suez 10 november 1960
t.v. CASTLE FELICE route via Suez 11 december 1960
m.v. FAIRSEA route via Panama 12 januari 1961
t.v. FAIRSKY route via Suez 15 januari 1961,

bespreek tijdig" bespreek Veilig*
Bespreek bij „INTERTOER"

Passagebureau lÜTERTOER
p/a Boekhandel Gebr. TERLAAK Telefoon 93 en 92

pittige, pure koffie

GOEDKOPER OAftl EL&C ANDERS MERK
Te HoSlamsSsza in elke P & O zaaK verkrijgbaar legen
F. 2.05 pen* oSakje inhoudsj-scJe SO gram netto.

PHILIPS

M^ \ PHILSPS

FOTOLITA en ARGAFOTO lampen
voor binnenshuis fotograferen en filmen-
VRAAGT INLICHTINGEN en BRO1-
CHURE bij SHOWROOM "BETRIX".

TE KOOP: Volkswagen p-n.o.t.k.
Box 1,20 X 1.20 m. f 40,— Kinderstoel
f 25,— Fan f 30 —Edy wasmachine plus winger f 100,—
Nieuwe peignoir [wit] mt- 40 a 42 f 25,-

Alles in goede staat-
H- Blaauw, ABM woning v- Waarden-
burglaan Dok 5. tel- 15- 07-00 — 15.00 uur

2061

TE KOOP: 1 divanbed plus matras
f 100,— 1 opvouwbaar babybadje f 35 —
1 binnenvering matras f 50,— 1 kubofa
box met gekleurde spijlen 80 X 100
f 60,— Na vijven de Clerqlaan 834.

2062

Tekoop aangeboden: geheel nieuwe jon-
gensfiets [leeftijd 8 tot 14 jaar] p.n.o.t.k-
Wermenhoven- Hla tel 482 Dok 5-

No:

Bij de Afdeling Arbeidszaken te Hol-
landia is plaats voor een:

HOOFDCOMMIES

filmprogramma
ORIËNT THEATER

HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 6/8 en moren 7/8
Boris Karloff in

"FRANKENSTEIN 1970"
Een huiveringwekkende griezelfilm!
Een film, die Uw bloed doet stollen en
de haren tenberge doet rijzen! Onge-
schikt voor personei met een gevoelig
hart en zwakke zenuwen.
In Cinemascope-

Haven zondag 7/8 Matinee "THE SAGE
OF HEMP BROWN".
aanvang 10.15 uur- Een zeer spannende
Western.
Holl. Binnen heden 6/8: "THE LONELY
MAN" met Jack Palance en Anthony
Perkins.
Sentani morgen 7/8: "THE LONELY
MAN"- »

"REK THEATER"

Heden en morgen 7/8 vertoont de 20th
Cent Fox met trots de film:
"HET DAGBOEK VAN ANNE FRANK"
In Cinemascope: Met Melly Perkins en
Shelly Winters.
Het verhaal van een jong meisje. Warm
en ontroerend is dit verhaal wat U te
zien krijgt- Deze film die overal in de
wereld naam heeft verworven en ook de
hoogste onderscheidingen kreeg-

In verband met de lengte der film
■worden er twee pauses gehouden-
Verhoogde toegangsprijzen Loge f 3.—
en Zaal f &—
VERWACHT :'n REK "I'LL MEET BV
MOONLIGHT"
REK Hollandia Binnen vertoont op
7/1 "THE MERAUDERS" een zeer goe-
de wester»-

Hiermede betuigen wij onze hartelijke
dank aan Dr- de Vries en het verplegend
personeel van het Centrale Ziekenhuis
te Dok II voor de kundige hulp en lief-
devolle verpleging van
Mevr. Clarenbach- van Veldhoven
D.P. Clarenbach en kinderen-

-2060

ONTPAKT: Gezellige flats in 6 kleuren
maten 2 t/m 7, stro en plastic tassen,
meisjes jurkjes, petticoats, mooie effen
stoffen.

VIJSMA Witte Olifant.
2068

In de "WIGWAM" aan het Imby ter-
rein heden verkrijgbaar: Pangsit, Loem- i
piah en Saté. 2067

VH.O. Mededeling.
Alle VH.O. competitie wedstrijden dit
weekend afgelast i.v-m- de aanhouden-
de regens-

LUCHTPOSTSLUITING IN DE
KOMENDE WEEK-

Maandag: Merauke- Tanah Merah- Biak
[extra 06.30]
Woensdag: Biak- Manokwari- FakFak-
Wamena- Lae- Sydney.
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong-
Amsterdam-Cs- Djakarta.
Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong-
FakFak- Amsterdam-Cs.
Voor nadere inlichtingen tfn- Hla 114-


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 180 06.08.1960
	Premier Menzies over Nieuw Guinea: ”Nederlands vlootbezoek niet provocerend„
	NIET PROVOCATIEF
	Voorloping geen UNO-troepen naar Katanga
	OVERLEG MET CALWELL
	ANDERS DAN KONGO
	WAARSCHUWING
	Oorlogssteer in Rhodesia
	VOOR UITBREIDING VATBAAR
	GEEN KAMER VAN KOOPHANDEL
	Brandwachtpeloton in Zuid-afrika TER BESTRIJDING VAN BINNENLANDSE ONRUST.
	Het bedrijfsleven van N. G. organiseert zich
	Vlootdemonstratie gedeeltelijk afgelast wegens regen
	HOLLANDIA TE GAST BIJ DE KON MARINE
	EEN RUSTIG WEEKJE....
	Monument met gezicht naar AmeriKa
	Overeenstemming over grondwet Nyssaland
	Snelheidsrecord: 3450 KM
	Hulp aan onderontwikkelde landen
	VHO-Doorman 4-1
	Voor U mevrouw! Ziekte uit protest
	DE HANDEN VOL
	DE OORZAAK
	Z.Afrikaanse Nationalisten verdeeld
	Hypnose in de sport Nieuwe wormen van „doping" bij de Olympische spelen
	VERMINDERD BEWUSTZIJN
	BELGISCHE ZWEMPLOEG
	STIMULERENDE MIDDELEN
	SUGGESTIEVE WERKING
	BIJZONDERE VOEDING
	KRIK-PIK EN KRU-PUK KRANT Vacantieprijsvraag „Aan het Werk"
	Radioprogramma Zondag 7 augustus 1960- op 30,8 meter
	HET ARABIERTJE.
	Korte berichten
	AFGHANISTAN EEN NEVENTERREIN VAN DE KOUDE OORLOG

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6


