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Australische hooggerechtshot beslist:
Inkomstenbelasting in TP/NG is wettig
Hinderpaal voor politieke bervorming opgeruimd

Het Hooggerechtshof van Austrajlfë heeft uitspraak gedaan in de kwestie
van de in Australisch Nieuw Guinea ingevoerde inkomstenbelasting- Het Hof
was unaniem van mening dat de belasting volkomen wettig is. Door deze be-
slissing wordt het mogelijk om de voor esteide politieke hervormingen in Aus-
tralisch Nieuw Guinea tot uitvoering te brengen, omdat nu tevens de wettigheid
van de wetgevende vergadering van Australisch Nieuw Guinea is bevestigd.

In de loop van het vorige jaar werd
een gematigde inkomsten-belasting in-
gevoerd die op een heftig verzet van
vooral de Europese ingezetenen van het
territory stuitte. Er werd een associa-
tie van belastingbetalers opgericht, die
op velerlei wijzen trachtte om de maat-
regel ongedaan te maken.

Onder andere werd de wettigheid van
de wetgevend^ vergadering, die zijn
sanctie aan de wet had gegeven, in
twijfel getrokken- Diverse rechterlijke
instanties kregen over deze kwestie te
beslissen:, maar het laatste woord was
aan het Hooggerechtshof van Austra-
lió- De tegenstanders van de belasting
beriepen zich op het feit dat Austra-
lisch Nieuw Guinea eigenlijk uit twee
aparte gebieden bestaat, nl- "New Gui
nea" dat een trustschapgebied is van de
Verenigde Naties, en "Papua" dat zon-
der meer een Australisch territorium
is- De instelling van één wetgevende
vergadering voor beide gebieden zou
volgens hen dan ook onwettig zijn. Als
de wetgevende vergadering onwettig zou
zijn, zouden ook de beslissingen van de
vergadering onwettig zijn en dVis zou
men geen belasting behoeven te beta-
len-

Het Hooggerechtshof besliste echter
dat er aan de wettigheid van de wet-
gevende vergadering niet te tornen viel-

De betekenis van deze uitspraak strekt
verder dan de kwestie van de inkom-
stenbelasting. De plannen tot uitbrei-
ding van de wetgevende vergadering,

waardoor vooral de invloed der autoch-
tonen in dit lichaam zou toenemen, moes
ten uitgesteld worden, totdat de status
van de vergadering was vastgesteld.

Minister Hasluck verklaarde in Can-
berra na het bekend worden van de
uitspraak van het Hooggerechtshof, dat
hij nu de kwestie van de verandering
van de structuur -"er vjetgevende ver-
gadering met het Australisch kabinet
zou kunnen bespreken. Het ligt in de
bedoeling om het aantal niet ambte-
lijke leden uit te breiden- Tot op heden
heeft alleen de Europese bevolkinsgroep

verkozen leden in de wetgevende ver-
gadering.

Vliegtuigen naar
Oost-Indonesië

Het persbureau Antara meldt, dat de
Indonesische luchtmacht moderne vlieg
tuigen heeft gestuurd naar bases op
eilanden in de buurt van Nederlands
Nieuw Giunea, om voorbereid te zijn
op alle eventualiteiten voortspruitende
uit het dispuut tussen Indonesië en Ne-derland-

Staking in Amsterdam
geëindigd

De waarschuwingsstaking van 24 uur
in de haven van Amsterdam is geëin-
digd. Aan de staking werd deelgenomen
door ongeveer 6000 havenarbeiders,
waardoor het werk in de hoofdstede-
lijke haven nagenoeg stil lag- Vooral
kustvaarders en kleine vrachtschepen
werden door de staking getroffen. De
staking werd geleid door de Algemene
Bedrijfsbond Transport, die vroeger was
aangesloten bij de onder communf.s-
tische invloed staande Eenheidsvakcen.
trale.

Zij werd niet gesteund door de drie
grote vakbonden die nog onderhandelen
over betere arbeidsvoorwaarden voor
de havenarbeiders. Bij de aankondiging
dat de staking geëindigd was, deelde
de stakingscommissie mee dat de drie
vakbonden tot 31 augustus de kans krij'
gen om te onderhandelen over een loons
verhoging. Als dit geen resultaat op-
levert zal de commissie deze taak van
de bonden overnemen- Ook zal dan wor
den bezien hoe een nieuwe bond van
havenarbeiders in het leven kan wor-
den geroepen-

Geestelijke in Cuba
gearresteerd

In Havana is het tot een botsing ge-
komen tussen Cubaanse kerkgangers en
aanhangers van premier Fidel Castro-
Aanleiding tot dit incident was de ar-
restatie van een geestelijke, die in de
kerk een herderlijk schrijven had voor-
gelezen, dat gericht was tegen het groei
ende communisme in Cuba. Hij werd
beschuldigd van conitra-revolu|ioniairc
activiteit, maar even later weer vrijge-
laten-

Inmiddels werden de kerkgangers na
de mis opgewacht door aanhangers van
Castro, die riepen: "Weg met de Ame-
rikanen". De tegenpartij hief het spreek
koor aan: "Weg met Rusland", maar
moest, nadat er rake klappen waren
gevallen, de kerk weer invluchten.

Het incident is afgelopen zonder ar-
restaties.

Duits advocaat voor
Eichmann

Het Israëlische parlement toonde
zich opvallend eensgezind om door een
wetswijziging de komst van een Duitse
advocaat mogelijk te maken voor het
proces tegen de jodenver volger Eich-
mann. Met uitzondering van de com-
munisten zagen alle partijen af van hef
recht om over amendementen te debat-
teren- Eichmann heeft een advocaat uit
Keulen dr. Servatius aangewezen als
zijn juridisch raadsman.
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Krachtige aanmoediging tot
Nw. Guinees nationalisme

Wajoi en Kirihio voerden het woord op rustige
partij-bijeenkomst te Hamadi

De middels aanplakbiljetten en pamfletten aangekondigde oprichtingsverga-
dering van de Partei Nationaal [Parna], heeft gisteravond te Hamadi plaats ge-
had- Een gehoor van naar schatting ruim 400 personen werd toegesproken
door de voorzitter van het voorlopig bestuur,Herman Wajoi [28] en door Frits
Kirihio [25]. Deze laatste vertrekt overenkele weken naar Nederland, en zal
daar als vertegenwoordiger van de Partei Nationaal optreden.

Om acht uur gisteravond opende de
heer Frits Kirihio de oprichtingsbijeen-
komst van de Partei Nationaal [PARNA]
door het fluitorkest "Persaudaraan" uit
Hollandia Binnen te verzoeken het lied
"Hai Tanah Nieuw Guinea" te spelen.
De aanwezigen hoorden het lied staande
aan. Vervolgens richtte de heer Kirihio
een kort welkomstwoord tot de onge-
veer 400 aanwezigen die het Sociaal
Centrum te Hamadi geheel vulden en
ook buiten het gebouw stonden opge-
steld-
De heer Wajoi, voorzitter van het voor-
lopig bestuur van "Parna" hield vervol-
gens een toespraak waarin hij o-a. de
ontwikkeling van Nieuw Guinea schets-
te- Eerst was er in Nieuw Guinea wette-loosheid, aldus de heer Wajoi. ledere
groep streefde zijn eigen belangen na
ieder vocht voor zich zelf. Er werdenkoppen gesneld en er werd gemoord.
Toen kwam het bestuur en de zending-
en geleidelijk drong het besef door, datde oude toestand niet juist was-

PRIMITIEF

Maar het volk van Nieuw Guinea heeft
nog steeds de reputatie in de wereld ei-
genlijk geen volk te zijn- Men ziet de
Papoea nog aller wegen als 'n primitief
mens, en in die toestand kon volgens
de heer Wajoi geen verandering komen,
als Nieuw Guinea niet een eenheid werd
en een eigen staat vormde met een ei-
gen vlag, net als alle landen overal el-
ders ter wereld hebben gedaan-
Nog niet zo lang geleden aldus de heer
Wajoi, verschenen er nog artikelen in de
krant naar aanleiding van de demon-
stratie te Sentani, waarin de Papoea
werd afgeschilderd als primitief en on-
ontwikkeld; een stammenvolk dat nog
niet aan een demonstratie toe zou zijn.
Misschien is het waar, zo vervolgde de
heer Wajoi. Wij zijn primitief en dom
misschien, wij hebben kroeshaar en heb-
ben een donkere huid maar wij zijn
mensen met twee ogen en oren en han-
den en voeten. We moeten nog veel le-
ren, we hebben nog geen academici,
maar Nederland had ten tijde van de
strijd tegen Spanje ook nog geen acade-
mici en het wilde toch vrij zijn.

Sindsdien heeft Nederland zich ont-
plooid tot een hoogontwikkeld land dat
zich een Karel Doorman kan permitte-
ren- Hij deed met name een beroep op
de jeugd, om niet bij de pakken neer te
zitten maar zich aaneen te sluiten en te
werken aan de ontwikkeling van het
land. Zo zou de wereld inzien, dat
Nieuw Guinea geen arm, primitief land
meer was, maar een land net als alle
andere-

GEVAARLIJK.
Na de pauze, waarin gelegenheid be-

stond om zich als lid van de partij op
te geven, hield de heer Frits Kirihio zijn
toespraak, waarin hij uitvoerig stilstond
bij ieder punt uit het partijprogramma
van PARNA- Alvorens daartoe over te
gaan, stelde hij echter de vraag: wat is
politiek? Er is 'n tijd geweest, aldus de
heer Kirihio, dat politiek in Nieuw
Guinea iets gevaarlijks was. ledereen
die iets roods aan zijn kleding had werd
scheef aangezien en iemand die een ro-
de zakdoek uit zijn broekzak had han-
gen, liep de kans een pak slaag te krij-
gen van de vertegenwoordigers van de
overheid, wier taak het eigenlijk was
om voor recht en orde te waken.
Dit was niet de bedoeling van de hoge
overheid, aldus de heer Kirihio-
De lagere plaatselijke vertegenwoordi-
gers van die overheid gingen echter hun
bevoegdheden soms te buiten-
Maar deze tijd is nu voorbij. Nog steeds
is politiek misschien iets gevaarlijks,
waar je eerst mee moet leren omgaan
net als met een prauw, maar met Parna
hoefde men van politiek niet bang meer
te zijn, meende hij- Daarbij legde hij er
de nadruk op, dat hij politiek niet be-
schouwde als iets negatiefs.
Het was niet de bedoeling af te breken,
maar om de bestaande mogelijkheden
voor land en volk te benutten. Het gro-
te belang van politiek was pas duide-
lijk geworden in het licht van de komen
de Nieuw Guinea Raad.
Die raad krijgt zeer grote bevoegdheden
en die zullen we trachten te gebruiken,
aldus de heer Kirihio, overeenkomstig
de punten van ons partijprogramma-
Door de Nieuw Guinea Raad zal Nieuw
Guinea niet meer uitsluitend door Ne-
derlanders geregeerd worden-

EEN VOLK

Terwijl hij vervolgens de punten van
het partijprogramma een voor een da
revue deed passeren, sprak hij o-a- over
de noodzaak voor alle inwoners van
Nieuw Guinea om één volk te worden
van hoe verschillende afkomst zij ook
mochten zijn. Een Australisch bezoeker
merkte op, aldus de heer Kirihio, dat er
hier geen rassendiscriminatie bestond,
maar hij vergiste zich- De heer Kirihio
illustreerde deze stelling door te verwij-
zen naar de verschillende status van
„totoks", „indo's", indonesiërs" en" „Pa-
poea's in het ambtelijk apparaat- Pama
is voor een gelijke status voor ieder die
in dit land wil blijven en de Papoea
als zijn gelijke wil beschouwen-
Ten aanzien van de wenselijkheid van
de vorming van een nationaal ambtena-
renkorps, stelde hij dat Nieuw Guinea

niet hoefde te wachten met de aanstel-
ling van Papoea's in hogere bestuurs- en
politie-functies, tot er Papoea academici
zouden zijn. Door middel van een uit-
bouw van de bestaande opleidingen als
Osiba, PMS tot respectievelijk zes en
zevenjarige opleidingen, zou men in de
behoeften van Nieuw Guinea kunnen
onderafdelingschef en inspecteur van Po
litie buiten de stedelijke centra.
In 1966 studeren de eerste Papoea aca-
demici af en die zouden na enkele ja-
ren de hogere gouvernementele functies
kunnen vervullen zoals die van resident.
Nieuw Guinea heeft geen behoefte aan
middelbaar onderwijs dat op Nederland
se leest is geschoeid, aldus de heer Ki-
rihio. De Papoea die hier werkt heeft
niets aan Frans en Duits bijvoorbeeld-

Ten aanzien vam een eventuele onge-
rustheid bij de niet autochtone groepen,
die nu de bovengenoemde functies nog
uitoefenen, merkte hij op, dat er naast
het overheidsapparaat nog het particu-
liere bedrijfsleven was dat hij niet voor
Papoea's wilde reserveren-

ZWEMMEN

Er waren echter ook Indonesiërs in
Nieuw Guinea, aldus de heer Kirihio,
die zoals onlangs in Merauke was ge-
beurd, brieven naar Indonesië hadden
geschreven om wapens. Die wapens wil-
de de heer Kirihio niet zien als middel
om Nieuw Guinea te bevrijden,
maar om onenigheid en onrust te zaaien
Dit zijn mensen, zo vervolgde hij, die
vaak goede betrekkingen bij het gouver
nement bekleden, hun kinderen krijgen
goede scholing net als tedereen of beter
zelfs en niettemin maken zij zich schul-
dig aan een dergelijk gedrag-
Zij moesten oppassen, aldus de heer Ki-
rihio, dat zij zelfs niet door de muskie-
ten en de krokodillen zouden worden,
verjaagd. Ze zouden er beter aan doen
om van te voren maar vast te gaan

zwemmen-

Deze opmerking ontljokte het eerste
gejuich aan de vergadering, een gejuich
dat werd herhaald, toen de heer Ki-
rihio stelde dat de tijd van de "pro's"
voorbij was- De tijd dat je pro-Neder-
lands of pro-Indonesisch w/as heeft af-
gedaan. Nu zijn we nog slechts voor ons
eigen land, zo merkte hij op.

GELD

In het laatste deel van zijn toespraak
legde hij er de nadruk op dat het niet
genoeg was om de politieke macht in
handen te hebben» maar dat men voor
de uitvoering van de overheidstaak geld
nodiig had, en daarvoor spoorde hij zijn
toehoorders aan te werken. Hij illus-
treerde een en ander met voorbeelden
uit de Nederlandse economie.

Tenaanzien van de aantrekking van
buitenlands kapitaal consijateerde hüjfl
dat vele investeerders waren afgeschrikt
door de onzekere politieke status van
Nieuw Guinea-

Hij meende echter dat de Nederland-
se regering moest trachten om voor
Nw- Guinea leningen in 't buitenland te
sluiten, naar 't voorbeeld van andere on
derontwikkelde gebieden- Als de be-
staande wetten dat onmogelijk maakten
dan moeten die wetten veranderd wor-
den, stelde hij-



De vergadering werd gesloten door
het spelen van drie strofen van "Hai
Taraah Nieuw Guinea" dat door de aan-
wezigen staande werd meegezongen-

Naafloop van de vergadering die een
rustig ordelijk verloop had, drukten ve-
len het bestuur van de nieuwe partij

de hand.
Het voorlopig" bestuur is als volgt

samengesteld:
Voorzitter: H- Wajoi [ambtenaar Dienst
van Financiën]
Vice-Voorzitter en secretaris: A-F. Indei
[ambtenaar Dienst van Financiën]
Penningmeester: S. Malibela [Assistent
laborant DGZ]

Op onze vraag waarom er geen Biak-
kera( ml »>et bes*Wir zitting hadden,
antwoordde de heer Wajoi, dat twee
Biakkers die aanvankelijk voor een be-
stuursfunctie beschikbaar waren, juist
waren overgeplaatst naar buiten Hol-
landia. Het feit dat de oudere generatie
niet in net Partijbestuur was vertegen-
woordigd, verklaarde hij door te wijzen
op de tegenstelling die in die generatie
vanouds heeft bestaan tussen de Biak-
kers en de Seroeiers, die nun respectie-
velijke leiders vonden in Kaisiepo enpapare. De bedoeling van PARNA was,
aldus de heer Wajoi om deze tegenstel-
ling in de jonge generatie te overbrug-
gen door middel van een Nieuw Gui-
nees nationaal gevoel-

De heer Kirihio vertrekt over enkele
dagen naar het gebied van de Geelvink-
ba-ai, Waar hy verscheidene plaatsen wil
bezoeken.

Begin septen lDer reist hij door naar
Nederland om zi-in studie voort te zet-
ten.

Tsjombebehoudt zich alle
politiekereenten voor

De Kongolese premier Loemoemba
heeft in een radiorede nog eens met
nadruk gezeSd, dat zijn regering van
plan iq Pers°°nlijk naar Katanga te
gaan- Als de BelgiSCne troepen van plan
zijn °nS te °°den, zo voegde hij eraan
toe, da"i zullen wij sterven voor het
vülK- Ma,ar terwijl Loemoemba zijn,
enlotionele rede hield, maakte dé Ka-
tangese premier Tsombe nog eens dui-delijk- dat hij z _cn tegen de komst vanLoemoemba zou verzetten. Tsombe heeft
er tenslotte mee ingestemd, dat Katan-ga door Uno-troepen zou worden be-
*maat hij heeft als voorwaarde ge-steld dat er geen troepen zullen wordengestuurd Uit communistische landen enevenmin uit Ghana en Guinee. Boven-

£ erlangt hij erkenning van allereenten Van Katanga.
,°P een persconferentie in Elizabeth-stad Zei Tsombe, dat hij de UNO-troe-Pen toeliet omdat hij niet de oorzaak

vilde zijn van een gewapend conflict-
Duizenden Belgen in Katanga staan

gereed om te vertrekken- Verscheidene
Belgen in Elizabethstad zeiden na de
uitspraak van de Veiligheidsraad, "als
onze valschermjagers vertrekken gaan
Wij ook"- De Belgen vrezen dat 't ver-
trek van de Belgische troepen zal lei-
den tot politieke twisten waarvan zij
dan het slachtoffer kunnen worden-
OP HOOG NIVEAU

pc premier van de federatie van Rho-
desia, sir R°y Welensky, heeft tegen-
over een correspondent van het Britse
blad I>ally Express verklaard dat er be

sprekingen zijn gevoerd over 'n mogelij
ke aansluiting van Katanga bij de fede
ratie.

Deze besprekingen zouden op hoog

niveau zijn gehouden- Volgens het in-
terview waren er van Rhodesia's kant
enkele parlementsleden bij betrokken-

De Ghanese regering heeft het par-
lement officieel machtiging gevraagd om
zonodig troepen te laten deelnemen aan
een offensief tegen de Belgische een-
heden in Katanga.

Dit in aansluiting van de beloften
van president Nkroemah aan premier
Loemoemba- De opposrt!iohele UNlE-
partij heeft deze belofte in een ver-
klaring aangevallen. Daarin wordt de
afscheiding van Katanga een interne
aangelegenheid van Kongo genoemd. De
oppositie sprak haar vertrouwen uit in
het beleid van de Verenigde Naties.

Hollandia krijgt
paarden

Het is er van gekomen, Hollandia
krijgt paarden- Zoals wij enige tijd ge-
leden reeds meldden, bestonden er plan-
nen om een paardensportvereniging te
Hollandia op te richten- Liefhebbers
weröen verzocht zich op te geven.
De vereniging is nog niet geconstitu-
eerd, zo vertelde Drs- LG. Hoornweg,
de initiatiefnemer ons, maar toch zijn er
al maatregelen genomen om een zestal
paarden aan te kopen, nl. drie ponies
voor kinderen en drie paarden van een
groter slag voor volwassenen. De ponies
zullen in Merauke worden betrokken,
maar de andere paarden moeten uit het
buitenland komen.
Dit besluit werd dinsdagavond genomen
tijdens een vergadering in de jachtclub
van een aantal geïnteresseerden- Drs.
C- Terpstra, die binnenkort een bezoek
aan Australisch Nieuw Guinea zal
brengen, zal daar trachten geschikte
dieren op de kop te tikken.
Ir. Van Leeuwen zal voor geschikte
weidegronden bij Hollandia uitzien,
waarschijnlijk te Hollandia Binnen of
te Base G.
Drs Hoornweg legde er de nadruk op,
dat de import van deze paarden ook van
economisch belang is. Naarmate de ont-
wikkeling van Nieuw Guinea voort-
schrijdt, zal1er steeds meer behoefte aan
transportmiddelen ontstaan en dierlijke
tractie heeft in een primitief land vele
voordelen boven mechanische- De aan-
voer van benzine en olie voor jeeps en
tractoren brengt nu eenmaal op vele
plaatsen onoverkomelijke moeilijkhe-
den mee. Voedsel voor paarden daaren-
tegen kan overal wel gevonden worden-
De service van een auto in een kampong
is uiteraard ook een groot probleem, ter-
wijl de verzorging van een paard vrij

eenvoudig is- Dieren hebben bovendien
het grote voordeel, aldus Drs Hoornweg

dat twee exemplaren na enige tijd een

BELGIE EN DE NATO
België ziet zich genoodzaakt zijn mi-

litaire positie in NATO-verband te her-
zien, nu zijn NATO-bases in Kongo
ter waarde van ruim 250 miljoen gulden
moeten worden ontruimd-

Premier Eijskens die dit na een kabi-
netszitting in Brussel meedeelde, noem-
de deze herziening nodig met het oog
op het financiële herstel van zijn land.
Verwacht wordt dat België de 100 straal
jagers zal afbestellen, die zijn aandeel
zou vormen in de NATO-defensie.

derde voortbrengen, hetgeen met jeeps
niet het geval is.

Op diverse plaatsen van Nieuw Gui-
nea zijn reeds paarden in het productie
proces ingeschakeld: Sarmi, Japen en de
Baliem. Deze zijn afkomstig uit Merau-
ke en zijn alle van een klein soort-
Door de invoer van een nieuw type is
het mogelijk om de paardenstapel van
Nieuw Guinea aanzienlijk te verbeteren-
De heer Hoornweg, die dertien jaar in
Argentinië woonde, is daar een verwoed
paardenliefhebber geworden en kan die
liefhebberij niet gemakkelijk laten va-
ren.
De verzorging van de dieren zal nog wel
enige moeilijkheden opleveren. De mo-
gelijkheid bestaat echter dat de Politie
hier steun zou kunnen verlenen.
Wellicht zou het van belang zijn om het
autochtoon politiepersoneel op te leiden
in het verzorgen en omgaan met paar-
den- Zoals bekend heeft de autochtone
bevolking van Nieuw Guinea oorspron-
kelijk geen enkele ervaring met groot
vee- Het varken is in vele gebieden de
beljangrijkste veesoort

Nieuwtjes uit Nederland

—De directie van een Nijmeegse pa-
pierfabriek schonk 100 aandelen van
f 1000,—; beurswaarde drie ton, aan het
aandeelhoudersfonds van het personeel-
De werknemers van het bedrijf gaan op
deze wijze in de winsten [en verliezen]
van de onderneming delen.

— Purmerend heeft veer plezier beleefd
aan de film PF 60. Deze film werd ver-
vaardigd ter gelegenheid van het feit
dat de stad zoveel eeuwen bestond- De
spelers waren allemaal inwoners van
Purmerend- Vandaar het plezier.

— Door de bouw van de Asuandam in
de Nijl in Egypte, zullen vele monumen-
ten uit de oudheid onder water komen
te staan en voor het nageslacht verloren
gaan. Uit verscheidene landen komen nu
bijdragen, teneinde althans een deel van
die schatten te redden. Een Nederlandse
'ploeg gaat naar Egypte om een dijk te
leggen om de tempel van Phyle- Typisch
Nederlands, zon dijk-

— Een aantal detectives van Scotland
Yard kwam dezer dagen over naar Rot-
terdam, om een Brits ertsschip van
21.000 ton na te snuffelen. Er was na-
melijk sabotage gemeld: zand in de ma-
chine e.d. Een jonge scheepsofficier na-
men ze naar Londen mee- Hij had sa-
botage gepleegd uit heimwee, zo werd
gemeld. Hij maakte de machines on-
klaar toen het schip op weg was van
Engeland naar Nederland, in de hoop
dat het naar Engeland zou terugkeren-
Daar had hij namelijk een vriendinne-
tje naar wie hij evg verlangde- Enfin,
hij is nu terug in Engeland.

— In een leerfabriek in Brabant werd
het werk gestaakt, omdat de arbeiders
aan geheimzinnige verlammingsver-
schijnselen begonnen te lijden. De oor-
zaak is nu gevonden- Een sneldrogende
lijm die in de fabriek werd toegepast,
scheidde vergiftige dampen af- De lij-
ders aan de verlammingsverschijnselen
bleken ook geen trek meer te hebben in
alcohol. De damp is namelijk chemisch
verwant aan de medicijn, die men wel
gebruikt om dronkaards van hun kwaal
af te brengen.



Warenhuis „ JUUANA"
Voor het aanstaande schooljaar heeft U momenteel een grote
keuze bij ons in kinderkleding a. o.

Ramo Kinderjurken, leuke modeüen en prima
kwaSiteiten. Jongensblouses No IRON in diver-
se dessins, Jongenshorfs in 3 kleuren, Robin-
son jongenssandalen,Meisjes-en jongensslips,
Helanca ankiels en goedkope katoenen kin-
dersokken, Pupshirfs. speelpakjes' enz.

GETROUWD:
Cornelis Van ECK

' en
Marina Olga KORREMANS

10 augustus 1960
Toekomstig adres; Steurweg 19
p/a Fam. Heineman
Meuwenplaat 'Nederland-

2078

Door terugkerend verlofganger te koop
aangeboden een in zeer goede staat ver-
kerende FORD - ANGLIA bouwj-1957,
afgelegde afstand 70.000 km. Bezichti-
ging en correspondentie tot 27/8 aan
M.G. v-d. Meulen p/a Marathonweg 80
huis te Amsterdam; daarna Den Haag
p/a mevr Tromp, Colombusstraat 225
Prijs f 2-900.—

GEVONDEN: 1 lange zwarte rechter
nylon dameshandschoen. 1 zwarte
waaier- Tijdens het bezoek van Smal-
deel V. Af te halen bij Adjudant Gou-
verneur, Hollandia telf. 2-
Te koop wegens vertrek: Nieuwe Fiat
500, 4000 km. Telf Hlb. 61 tussen I—7 u-

2103
Sentifar [gebouw Ponne] zaterdag 13-8
om 8 uur speciale filmvoorstelling: "Ko-
rea mei 51" [Take the higVgrounds] le-
den f I,— niet leden f 2,— 2102
Zeepaard je: Donderdag filmvoorstelling
aanvang 20.00 uur "Take the high
ground" met Richard Widmark. 2100
Te koop: Chuvelures en andere planten
waaronder vele orchideën. Telf. 428, Ha-
geman Boslaan 882- 2101
"JOSSY" heeft per vliegpost ontvangen
ochtendjurkjes vanaf f 19,75 en heren
en dames Big Ben regenjassen. 2099
ZIGO. Zaterdag 13 augustus. ROULET-
TE voor leden. Aanvang 21-00 uur-

no. 2108

i

"JDLIAHA"
I

Chauffeur gevraagd:
Werktijden 9—l uur

s—B uur.
Zondags Vrij.
Sollicitaties worden gaarne ingewacht
bij de NIGIMY.

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 11-8 en vrijdfa^ 12-8
de Maleise film

"TIGA DARA"
met CRitra Dewi, Sukarno en MiekeWidjaya-
Spoedig:

"KRONOS"
een Supersensatiefilrn
Verwacht:

'T'LL MEET BV MOONLIGHT"
met Dirk Bogarde.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 11-8 en morgen 12-8

"MARA MARU"
met Errol Flynn, Ruth Roman en Ray-
mond Burr.
Gevaarvolle avonturen om een gezonken
goiudsehat-
Holl.-Binnen heden 11-8: "ARROW IN
THE DUST" met Sterling Hayden-
Sentani heden 11-8: "SON OF ALI BA-
BA" met Tony Curtis-
Holl.-Binnen morgen 12-8: "ANAK PON
TIANAK"

Te koop: in prima staat verkerende
Puch bromfiets, prijs f 250,— R- Edens
Insp- v. Fin- tel 123 Hollandia-

no: ?

Te koop: Meubilair, w.o- dressoir, etens
tafel met stoelen, salonzitje, electr- zig-
zagnaaimachine in salonkast, hang-leg-
kasten, enz.
Adres: Vermeulen, hoekhuis achter CBL

no. 2105

Nieuwtjes uit Nederland
— Het Nederlandse schip NederEbro
kreeg dezer dagen een niet alledaagse
vracht nl. het Koninklijk jacht Piet
Hein en het jacht van Prinses Beatrix
de Groene Draeek- Dezescheepjes moes-
ten naar de haven van Syracuse ge-
bracht worden, waar de koninklijke fa-
milie straks met vakantie zal gaan.

— Het probleem van de Duitse opschrif-
ten in Zandvoort is voor de Duitse tele-
visie besproken. De Zandvoortse burge-
meester zette de zaak voor het Duitse
publiek taktvol uiteen. De winkeliers
ligentie van de buitenlandse bezoekers
van Zandvoort onderschatten de intel-
zo meende hij. De Duitsers zijn werke-
lijk intelliigent genoeg om Nederlandse
opschriften te kunnen ontcijferen-
Wij Nederlanders passen ons ook. aan
als we bijvoorbeeld naar Parijs gaan
verktearde hij.

— Blijkens een publicatie van het Delfts
instituut voor vliegtuigontwikkeling,
gaat de verkoop van de Fokker Friend-
ship zeer vlot. Sinds vorige zomer zijn
er door de Nederlandse fabriek reeds 65
verkocht, terwijl ook de Amerikaanse
Fairchaildfabrieken die de Friendship in
licentie bouwen niet over teweinig af-
trek te klagen hebben.

Komt nu naar BASE-G met vakantie of verlof kamperen.
Wij verhuren prima tenten met inrichting tegen schappelijke prijzen.

"MOO XIGHT BAY"
Dagelijks geopend tot middernacht. Zaterdag tot 2.30 uur

2081 I
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Hedenavond laatste "open" voorstelling VHO KOMPETITIEvan
DE WAARHEID EN NIETS DAN DE Terrein Berg en Dal

WAARHEID Zaterdag 13 augustus a.s-
In de Mulozaal Noordwijk- Aanvang WIK _

EDO2015 uur. Toegangsprijs f 1,— pp. „ .
Kaartenverkoop aan de zaal. Er zijn Zondag 14 augustus a-s.
nog voldoende kaarten te verkrijgen- POMS — HBS

no. 2107 Aanvang der wedstrijden 16-30 uur

Bakkerij „DE BOER"
Heeft ontvangen per AUSTRALISCHE BOOT.

Verse Yoghurt, Icecreams o.a. Choclat Hearts
en Cadbury Chocolade werken.

Vanaf 15 augustus zijnde winkeluren als volgt: s''Maan-
dags t/m Vrijdags van 8.00 - 12.00 uur. en van
17.00 - 20.30 uur.

Zaterdags 8.00 - 13.00 uur en 17.00 - 20.30 uur.
Zondags van 9.00 - 12.00 uur en 1700 - 12.30 uur.
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