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Intensief diplomatiek overleg

te New York
Naar verwacht wordt zal de ontmoe-

ting tussen de Britse premier Mac Mil-
lan en premier Chrodetsjdf vandaag
plaats vinden, na de rede die de Britse
leider in de Verenigde Naties zal hou-
den. Mac Millan zal in de Assemblee
antwoorden op de aanvallen, die pre-
mier Chroestsjof vrijdag j.l. heeft ge-
daan.

De Britse minister van Buitenlandse
Zaken bracht gisteren een bezoek aan
de Sovjet premier om de ontmoeting
tussen de premiers voor te bereiden.

Volgens de correspondent van de BBC
was dit de eerste ontmoeting die pre-
mier Chroestsjof met een westelijke di-
plomaat heeft gehad, sinds de topcon-
ferentie in mei van dit jaar.
Vanavond zal premier Mac. Millan con-
fereren met president Nasser van de
Verenigde Arabisdhe Republiek. Dit is
het eerste top overleg dat sinds d.'e
Suez-crisis tussen de beide landen is
tot stand gekomen.
TITO EN CHROESTSJOF

Voor de aanvang van de zitting der
Algemene Vergadering bracht president
Tito een bezoek aan premier Chroest-
sjof in het gebouw van de Sovjet dele-
gatie. Toen de twee leiders na twee
uren verschenen hield premier Chroest-
sjof opnieuw een van zijn straat per-
conferenties. Hij zei dat zij volledige
overeenstemming hadden bereikt inza-
ke de buitenlandse politiek, doch liet

merken dat hun verschillen in de com-
munistische ideologie niet uit de weg
waren geruimd.
DEENS AANBOD

Toen het debat in de Algemene Ver-
gadering werd voortgezet, zei de Deen-
se minister van Buitenlandse Zaken dat
zijn land bereid is een eigen bijdrage
te leveren voor de ontwapening, en in-
ternationale inspectie toe te staan, in
Groenland. De Verenigde Staten heb-
ben een grote basis, Tliule, in Groen-
land. De Deense minister zei, dat een
overeenkomst over internationale in-
spectie niet noodzakelijkerwijs gevolgd
behoeft te worden door een ontwape-
nings-overeenkomst
Hij zei dat de Verenigde Naties een
commissie van deski jigen diende sa-
menstellen om voorsteilen uit te wer-
ken voor een serie van geleidelijke en
afdoende controle maatregelen, op een
zodanige manier, dat de balans niet
zou worden verstoord.

de Australische premier Menzies
heeft besloten om naar de Assemblee
dei Verenigde Naties ie gaan. Hij zal

i in New Vork aankomen.
De laatste regeringsleider die in New

Vork is aangekomen _is de premier van
Nieuw Zeeland-

De Veiligheidsraad heeft intussen de
toetreding tot de Verenigde Naties goed
gekeurd van Senegal en Mali, die delen, van de kortgeleden uiteengeval-
len Mali-federatie-

Opnieuw maatregelen tegen
Indonesische bladen

In Indonesië hebben opnieuw 4 bla-
den de uitgave moeten staken. Gedu-
rende het afgelopen weekeinde werden
er 2 drukkerijen geconfiskeerd in Dja-
karta en 4 in andere plaatsen-
De bladen die bij de laatste inbeslagna-
me zijn betrokken, zijn Nusantara. een
anti communistisch blad, "Berita Indo-
nesia" een links georiënteerd nationa-
listisch blad, "Duta Masjarakat" die de
Moslim Nadahtul Ulama partij steunt,
en "Hidup" een weekblad-
De minister van voorlichting, Maladi,
zei maandag, dat de inbeslagname niet
gericht was tegen de nieuwsbladen doch
slechts een middel was om te verzeke-
ren dat de drukpersen niet gebruikt
zouden kunnen worden om orde en rust
te verstoren.
Volgens de correspondent van Radio
Australië hebben nu alle stedelijke dag-
bladen in Djakarta opgehouden te
verschijnen.

Tweehonderd Indonesiers
varlaten m-s. Oranje

In Singapore zijn 200 Indonesische
bemanningsleden van het Nederlandse
passagiersschip "Oranje" van boord ge-
gaan als protest tegen de Nederlandse
rjoli.t'ek in Nederlands Nieuw Guinea.
Een woordvoerder van het Indonesische
consulaat in Singapore zei, dat de zee-,
lieden naar het consulaat waren opge-
marcheerd en gevraagd hadden te wor-
den gerepatrieerd-

De "Oranje" is op een werelrlre's met
1000 passagiers aan boord

De agente van het schip zei dat ge-
noeg vervangend personeel kon worden
aangetrokken om de reis van de Oranje
op tijd te vervolgen.

De Nederlandse consul generaal in
Singapore heeft de actie van de Indone-
sisch^ bemanningsleden,, desertie gte-
noemd.

Zoekt Loemoemba
communistische interventie

De Raad van commissarissen die sa-
men met kolonel Mobutu de Kongo be-
stuurt, heeft premier Loemoemba er-
van beschuldigd directe militaire steun
van de Sovjet Unie en Communistisch
China te aoeken. De Raad ontllulde
gisteren, over documenten' te bezitten,
waarin Loemoemba om Russische en
Chinese steun in wapens en vrijwil-
ligers vraagt.

LIEVER GEEN INDONESISCHE TROEPEN

UPI bericht uit Leopoldstad dat pre-
sident Kasavoeboe geëist heeft, dat de
Indonesische troepen niet gevoegd wor-
den bij de internationale strijdmacht
van de UNO in Kongo. Het bericht zegt
dat president Kasavoeboe op het punt
staat boodschappen te sturen aan pre-
sident Soekarno en de secretaris gene-
raal Hammarskjoeld.
Indonesië heeft vrijwillig aangeboden
een infanterie bataljon te zenden naar
de Kongo. Volgens de correspondent is
het protest van president Kasavoeboe
ingegeven door de vrees, dat het Indo-
nesische contingent sympathiek staat
tegenover de eisen van premier Loe-
moemba.

De machthebber in de Kongo, kolonel
Mobutu, heeft de contingenten van
Ghana en Guinea opdracht gegeven om
Kongo uiterlijk morgen te verlaten.
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Gesprek met bakker Braun
PublieK reageert op broodprijsverlating
De naam Braun is geen onbekende

klank m Hollandia, vooral sinds er een
prijzenoorlog woedt tussen de Hollan-
diase bakkers.
We weten eigenlijk niet, waar we meer
aandacht aan moeten besteden, aan die
prijzenoorlog of aan de man die in die
oorlog zijn prijzen het meest heeft la-
ten dalen
Zoals uit bet intervieuw met het hoofd
van de Afdeling Algemene Economische
Zaken (gepubliceerd in ons blad van
zaterdag) naar voren kwam, is het in. Guinea een zeldzaamheid, dat
middenstanders elkaar prijsconcurren-
tie aandoen.

Men heeft namelijk in de loop der
jaren de ervaring opgedaan dat het pu-
bliek om een paar centen niet van le-
verancier verandert. Toen we tegen-
over de heer Braun in de voorgalerij

ijn winkel te Ifar zaten, kwam dan
ook al gauw de vraag: hoe reageert het
publiek op Uw prijsverlagingen?
Het antwoord was: "Ik krijg steeds
meer klanten. Sinds ik mijn brood voor
90 cent verkoop heb ik meer dan 100
gewonnen."
Er schijnt dus iets bij het publiek te
veranderen- Maar laten we bij het be-
gin_beginnen.

ENIGE WINKEL

Wie in Ifar, die verlaten uithoek van
het Hollandiase wegennet, voedingsmid-
delen of dranken wil kopen, komt auto-
matisch in contact* met bakker Braun,
want hij heeft er de enige winkel.
De behuizing van zijn bedrijf doet wat
provisorisch aan, maar daarom niet ge-
treurd. Heel Ifar ziet er provisorisch
uit en hoe lang staat het al?

PENSIOEN
Bakker Braun is een voormalig mili-

tair en heeft zowel voor als na de oor-
log in het leger veel met brood en voe-
selvoorziening te maken gehad.
Maar op 1 maart 1955 ging' hij met pen-
sioen en vestigde zich als particulier te
Hollandia. Met medewerking van de
militaire autoriteiten nam hij een mili-
taire bakkerij over, maar toen hij wilde
gaan bakken, merkte hij dat. hij geen
geld had om meel te kopen. Hij tracht-
te een voorschot op zijn pensioen te

ti, wat hem niet lukte. Noodge-
dwongen verkocht hij zijn zaak toen
aan Bakkerij De Boer te Hollandia, die
't bedrijf te Ifar ging exploiteren en bij
wie de heer Braun in loondienst werkte.
Na een jaar werden de werkzaamheden
te Ifar echter stop gezet en toen begon
de heer Braun opnieuw voor zich zelf.
Hij kon een klein oventje op de kop
tikken en knutselde met behulp van
wat dumpmateriaal een bakkerijtje in
elkaar, waarmee hij 220 broden per 21
uur kon bakken.
En toen begon de concurrentie- We la-
ten de heer Braun zelf aan het woord:
"De maximum broodprijs was in die
dagen f 1,15, Mijn concurrenten ver-
kochten hun brood in Hollandia-Haven
voor f 1.15 maar kwamen het in Ifar,
waar ik werkte aanbieden voor een gul-
den. Ik liet me toen niet ontmoedigen,
maar zette door. Ik had weinig onkos-
ten. Ik werkte zelf en mijn vrouw hielp
mee en zo hebben we het meer dan twee
jaar vol gehouden.

De klantenkring breidde zich geleide-
lijk uit tot in Hollandia Binnen.
Inmiddels hadden we wat geld overge-
spaard en vorig jaar konden we een
nieuwe oven en een deegmachine uit
Australië kopen zodat ik mijn omzet
kon uitbreiden- Toen werd het tijd om
zelf een prijsverlaging in te voeren."

EXPLOITAITE BEREKENING
Enkele ambtenaren van de Afdeling

Algemene Economische Zaken hebben,
toen zij van de voorgenomen prijsver-

ho rdtn, een nauwkeurige exploi-
tatie-berekening voor de heer Braun
gemaakt en kwamen tot de conclusie
dat het bedrijf bij een broodprijs van
90 et. kon renderen-
Dat was mij voldoende, aldus de heer

i, alle vergroting van mijn omzet
die ik nu krijg is meegenomen. De
meeste klanten heb ik nu al in Hollan-
dia Haven.

NIGIMIJ
Om nu maar meteen de kern van de

zaak aan te vatten vragen we: "hoe is
Uw verhouding tot de Nigimij?"

Bakker Braun antwoordt: "Ik heb
enige tijd geleden de twee topfunctio-
narissen van de Nigimij op bezoek ge-
had om over de onderlinge verhouding
te praten. Ik heb hun gezegd, dat als
zij het monopolie in Hollandia wilden
hebben ze er voor moesten betalen en ik
noemde een bedrag. De Nigimij zag ech-
ter van een koop af en dus 'wordt
concurreerd. Ik ben financieel geheel
onafhankelijk van al mijn leveranciers.
Een moeilijkheid is soms geweest, dat
ik enkele soorten meel alleen van de
Nigimij kan betrekken. Ik heb zo nu en
dan de indruk gehad, dat deze maat-
schappij met de levering traineerde en
uitvluchten verzon om me in moeilijk-
heden te brengen- Omdat ik hier oneer-
lijke concurrentne in zag, belde ik Eco-
nomische Zaken op en toen was alles
meteen in orde".

A.E.Z.
Wat is Uw indruk van de Afdeling

Algemene Economische Zaken? was een
andere vra

lie_ zijde heb ik steeds alle mode-
wor-kin ten, was hot antwoord-
Zelfs loon Eerenvelt zonder importver-
gunning bruin meel had ingevoerd, nam
A r'7, " " " itri reien onder voorwaar-
de dat het rechtstreeks aan Bakkerij
Braun werd verkocht. Enkele goedko-
pe partijen wit mee' die door Eerenvelt, .r-H bleken van mindere
kwaliteit en konden niet gebruikt wor-
den. Tot op heden betrek ik mijn meel
hoofdzakelijk van de PIM en de Nigi-
mij.

PERSONEEL ZELF OPGELEID

Tenslotte zijn we geïnteresseerd in
het personeel dat de heer Braun in
dienst heeft:
In de bakkerij werkt hij met 6 man. al-
len autochtonen uit de Nimboran. die
door hem zelf zijn opgeleid en prima
voldoen. Ze verdienen vrij hoge lonen,
aldus de heer Braun, maar ze laten me
dan ook niet in de steek en dat is be-
langrijk. Voor de huis aan huis bezor-
ging per auto heeft hij twee Europese
chauffeurs-bezorgers in dienst.

Verticaal stratend straalvliegtuig
ontwikkeld

In Nieuw Guinea bestaat behoefte aam
een snel vliegtuig dat op korte banen
kan landen en opstijgen. Dat er bij de
ontwikkeling van dergelijke toestellen
grote vorderingen worden gemaakt
moge blijken uit de volgende beschou-
wing.

Enige jaren gelden demonstreerde
Rolls Royce het zogenaamde "Vliegende
Ledikant", een vliegend ding, want an-
ders kan men het, niet noemen, met
merkwaardige mogelijkheden, maar nog
zo in de kinderschoenen, dat men er ei-
genlijk alleen maar om kon lachen.

De laatste Farnborough Air Show.heeft de massa belangstellenden het
len doen vergaan. Testpiloot Torn

Brooke gaf een demonstratie met de
Short S.C.I, bijgenaamd de Flying
Beetle, die eigenlijk een verdere ont-
wikkeling genoemd mag worden van
dat "Vliegende ledikant" van enige ja-
ren geleden. Het werd een ware sensa-
tie .want het bleek, dat dit vliegtuig be-
paalde eigenschappen in z;ch vi
die tot nog toe eigenlijk op het ver-
langlijstje van de vliegtuigindustrie en
de vliegermaatschappijen en luchtmach-
ten had gestaan, namelijk een vlieg-
tuig, dat met zeer hoge snelheden kan
vliegen, doch dat voor starten en lan-
den geen behoefte had aan. lange banen.
.Het leek pract'sch een onmogelijkheid,
omdat men met het opvoeren van de
snelheden steeds langere banen nodig
had. Dat was de concessie die men
moest doen aan die hogere snelheden
rlachl; men. Oh , zeker, theore-
tisch zouden korte aan- en uitlopen
mogelijk geweest zijn, maar praktisch
uitvoerbaar werden dergelijke ideeën
niet geacht.

Nii bï'ljl ' dal een en ander '.vel mo-
gelijk is. want de S.C-T. heeft dat bev ■ -

ijfeld zal er in de toekomst
nog veel veranderd en verbeterd kun-
nen worden aan deze machine, maar
het bew'js van de mogel'jkheid is in

val geleverd-
Dit i ' demonstreerde a's oerste

de overschakeling van de jet-flight,
maar de wing-flight, dal wil zeggen
van de verticale start on de liftstralen
van niet minder dan vier RB-108 straal-
motoren naar de horizontale vlucht op
de drijfkracht van de vleugel, waarbij
het, vliegtuig wordt voortgedreven door
de straalkracht van één spuitende
straalmotor, de vijfde dus in dit toestel.

Het toestel kan op deze manier zelfs
volkomen stilstaan in de lucht, om
even later met de snelheid van een
straaljager weg te sprinten.
De machine heeft zogenaamde "delta-
vleugels". De landing wordt uitgevoerd
als die van een helicopter, namelijk
volkomen verticaal. Het geheel maakt
duidelijk, dat er hier sprake is van het
aanbreken van een geheel nieuw tijd-
perk in de luchtvaart. De mogelijkheid
is namelijk niet uitgesloten, dat wan-
neer een en ander verder wordt ontwik-
keld, er in de toekomst verkeersvlieg-
tuigen tot deze machtige prestaties in
staat zullen zijn.
Vliegen met zeer hoge snelheden en
verticaal starten en landen biedt onge-
kende perspectieven.

Wanneer de machine stil in de lucht
of verticaal stijgt, stroomt er geen
lucht om de roeren. De besturing ge-
schiedt dan door middel van vier "con-
trol jet nozzles", kleine luchtstralen die

(Vervolg op pas. 4)



Margarine - debat in Tweede Kamer
Feele kritiekop Unilever

De Tweede Kamer heeft een debat ge-
wijd aan de zogenaamde Planta affaire,
waarmee bedoeld wordt de huidziekte
die enkele tienduizenden Nederlanders
de vorige maand opliepen na het eten
van margarine.
Eerst was er alleen verdenking tegen
margarine van het merk Planta maal-
lat ;r tegen alle 69 merken die dooi-
Unilever worden vervaardig.
Unilever kreeg van veischeidene kamer-
leden felle kritiek, niet alleen omdat ze
zonder afdoend onderzoek een giftig
gebleken stof had verwerkt, maar ook
omdat zij pas in tweede instantie toe-
gaf, dat buiten de Planta ook andere
margarines mogelijk schadelijk konden
zijn. De minister van Sociale Zaken van
Rooy, deelde mee, dat sectie bij de 4
sterfgevallen als gevolg van de huid-
ziekte niet met zekerheid heeft aange-'
toond dat giftige margarine-bestandde-
len de doodsoorzaak waren geweest.
Hij beloofde te zullen onderzoeken of de
wet op de keuring van waren kan wor-
den gewijzigd om herhaling te voorko-
men.

Ook besmette margarine
naar Antillen verkocht

Het ANP berichtte op 19 september
uit Willemstad (Curacao), dat twee da-
gen te voren bij een inspectie door d*
"Volksgezondheid" op de Nederlandse
Antillen bleek, dat daar margarine was
geimporteerd, die mogelijk besmet
" " ond, dat er slechts
enkele honderden pakjes die mogelijk
ziekte-verwekkend waren, waren ver-
kocht.

Wat is eenemulgator?

Gedurende de weken, dat de zoge-
naamde "Planta-affaire" Nederland da-
nig_in beroering bracht werd er in de
publicaties regelmatig gesproken over
een "emulgator" in de margarine, die
de oorzaak zou zijn van de ziektever-
schijnselen die.zich over heel Neder-
land voordeden.

Ongetwijfeld zullen velen zich hebben
afgevraagd wat een emulgator eigenlijk
is.

De meesten van ons zullen weten, dat
het niet mogelijk is om bijvoorbeeld
olie blijvend met water te mengen. Olie
blijft op water drijven. We kunnen de-
ze twee vloeistoffen hoogstens voor
korte tijd met elkaar mengen door het
hevig te schudden.
In dat geval zien we hoe oliedruppels
in de watermassa zweven, of wanneer
olie de grootste hoeveelheid vloeistof is,
zien we kleine waterdruppels in de olie
zweven. Zoiets noemt men een emulsie.
Na enige tijd voegen alle druppels zich
weer aaneen tot één vloeistof en het
water doet hetzelfde, waarna de ge-
scheiden toestand hersteld is.

Om nu een blijvende emulsie te ver-
krijgen, maakt men gebruik van de toe-
voeging van een stof die wat molecu-
laire structuur betreft half olieachtig is .
en half waterachtig-. Deze emulgator
vormt als het ware een brug tussen de
twee vloeistoffen, hecht zich met de
oliachtige kant aan de olie en met de
waterachtige kant aan het water.

Op die manier is het mogelijk een blij-

vende emulsie te verkrijgen. Margarine
beval 15*.- water in vet en hierbij is
dus eveneens een emulgator nodig- De-
ze emulgatoren worden veelal gewon-
nen uit plantaardige of dierlijke stoffen
waarin zij voorkomen.
Men noemt ze lecithines. Er zijn er
verschillende van en een van deze stof-
fen moet dan de beruchte emulgator
geweest zijn die in verschillende merken
margarine terecht gekomen is en de
voor velen zo nare gevolgen heeft ge-
bracht.

Moeilijke taakvoor nieuwe
koningen van België

De Belgen, altijd tuk op feestvieren,
hebben nu een grootse aanleiding ge-
kregen tot het organiseren van de door
hen zo geliefde kleurige volksfeesten en
luisterrijke optochten: hun koning
Boudewijn, heeft zich verloofd met de
Spaanse donna Fabiola de Mora V Ara-

\ gon.
De voldoening, die de aankondiging

van de verloving en het huwelijk heeft
.vekt, was d . daar de een-

zaamheid van de jonge vorst vele Bel-
gen een doorn in het oog was. Velen za-
gen daarin de invloed van de stiefmoe-
der des konings, prinses Liliane, die een
huwelijk .niet zou wensen. Zij hopen nu,
dat donna Fabiola spoedig zo populair
zal worden, dat prinses Liane er van-
zelf door naar de achtergrond zal wor-
den geschoven.

Hoe groot de vreugde echter ook is,
zij wordt in Belgische politieke kringen
ietwat getemperd door bepaalde beden-
kingen. Hei .olijk n;et de soci-
alisten 'alleen, maar ook vele katholi-
ken en liberalen, die zich bij herhaling

hebben beklaagd over de ongewenste in-

vloed die de zeer conservatieve hofl
ding op de koning' en door middel -van
hem op 's lands zaken zou uitoefenen.

VERKEERDE INVLOED

Op het hoogtepunt van de Kongo-

crisis is de aard van deze beïnvloeding
weer eens duidelijk aan het daglicht ge-

i, teen de koning, op raad van zijn
adviseurs, trachtte de regering-Êyskens
te do den.
Van de Spaanse feodale jonkvrouwe, zo
gelooft men, kan men moeilijk de in-
voering van meer democratische zeden
aan het Belgische hof verwachten.

Daarbij vormt het feit, dat donna Fa-
biola uit Spanje komt, in het bijzonder
voor de Belgische linkerzijde, aanlei-
ding tot een, zij het ook door eerbied
voor het vorstenhuis gematigde, kritiek-
Vele Belgen zijn op Spanje gebeten, om-
dat het steeds heeft geweigerd de uit de
oorlog beruchte Rexisfenleider Leon
Degrelle, in België bij verstek ter dood
veroordeeld, uit te leveren.

Het is, gezien dit alles, een buitenge-
woon moeilijke taak, waarvoor donna
Fabiola, als koningin der Belgen _ zal
komen te staan. De belangrijkste kant
daarvan is wel deze: er aan mede te
werken, het vertrouwen van België in
de rol van het koningschap, dat sind*
de oorlog enige malen aanzienlijk is
geschokt, te herstellen.

Nieuws uit het Zuid-Pacific
gebied

Dr F. Tross, de leider van het fram-
boesia-bestrijdings-team van de Wereld
Gezondheids Organisatie in de Pacific,
voert een framboesia resurvey uit op de
Cook eilanden. Framboesia is nagenoeg

eid op deze eilandengroep, en
het doel van dit laatste survey is: mid-
delen te vinden om de uitroeiing te
voltooien.

Sinds 1954 hebben Dr. Tross en zijn
team samengewerkt met de gezondheids
autoriteiten in Fidji, West Samoa, de
Britse Salomcns eilanden, de Gilbert en
Ellis e:landen en de New Hebrides,
Als gevolg van een en ander is h*t aan-
tal framboesiagevallen in deze gebieden
gedaald van een gemiddelde van 15%
tot slechts enkele restgevallen.
De plannen voor de complete uitroeiing
van de ziekte zouden binnen enkele ja-
ren kunnen worden voltooid.

GEZONDHEIDSOPVOEDING
De deskundige van de Zuid Pacific

commissie op het gebied van de ge-
zondheidsopvoeding Miss Leem'e Mar-
tin is eind augustus jl. uit Noumea
naar Papeete op Tahiti vertrokken, om
met de gezondheidsdeskund'gcn van
Frans Polynesie besprekingen te voeren
over de cursussen op het gebied van de
gezondheidsopvoeding die daar volgend
jaar zullen worden georganiseerd-
Midden september is Miss Martin op de
New Hebrides aangekomen met een
soortgelijk doel.
MICRONESISCHE LEIDERS

In augustus jl. werd op Guam de
jaarlijkse conferentie van Micronesische
leiders uit het Amerikaanse trustgebied
der Pacific Eilanden gehouden-
De volgende districlen waren verte-
genwoordigd: Palau, Yap, Truk, Pctoape,
Rota, Saipan, en de Marshall eilanden.
De conferentie fungeert als een advise-
rend lichaam jegens de Amerikaanse
Hoge Commissaris.

Ingezonden
Geachte Redactie
Ik ben maar een leek, maar het lijkt

mij (en ik verzeker U vele anderen
met mijl toch sterk dat het prijspeil in
N-N.G. sedert 1956 slechts met 3 a 4°/o
gestegen zou zijn.
N.N.G. betrekt zijn import hoofdzake-
lijk uit Nederland in, welk land de le-
venstandaard sedert 1956 met 15°/ oge-
stegen is.
De vier loonrondem die er sedertdien
geweest zijn, zijn er niet voor niets ge-
weest. Uiteraard is dit gedeeltelijk een
gevolg van de huurverhoging, maar
toch niet helemaal?

Het is toch duidelijk dat de duurte in
Nederland mede zijn invloed doet gel-

"den op de duurte in N.N.G.?
Vooral als men in aanmerking neemt

dat de vrachttarieven in vergelijking
met 1956 behoorlijk gestegen zijn. zou
het toch logisch zijn als de prijzen in
N-N.G. in sterkere mate stijgen dan in
Nederland-

Weet U hiervoor een verklaring?
K.

NASCHRIFT:
Neen, maar we zullen bij A.E-Z. voor

U informeren-
Redactie.

(Vervolg op pag 4)



uit de vleugeltips en aan de zijkanten
van de romp spuiten, zoals dat ook de
bedoeling zal zijn bij het besturen van
ruimtevaarttoestellen.
Bij het overgaan van de verticale naai-
de horizontale vlucht helpen ook de
vier liftmotoren mee, doordat deze 30
graden naar achteren kunnen worden
gedraaid, waardoor ze meehelpen met
de voortstuwing- Hetzelfde geldt voor
het landen, dus het overgaan van hori-
zontale vlucht naar de verticale.
Dan worden de vier straalmotoren der-
tig graden naar voren gedraaid en rem-
men de machine af.

Deze uitvinding biedt ongelooflijke
perspectieven vele fabrieken hebben
grote belangstelling voor deze Engelse
madrne- Het zal misschien niet lang
duren of ook andere landen in de we-
reld zullen met dergelijke vliegtuigtype
komen en dan is deze overgang in de
luchtvaart een feit geworden.

Terwijl de conferentie aan de gang
was, werd er een tentoonstelling ge-
houden waar de diverse voortbrengse-
len, van het gebied werden uitgestald.
Deze tentoonstelling omvatte o.a. een
uitgebreide collectie houtsnijwerk.

Epidemie te Seroei
(Van onze correspondent te Sersei)
Op 23 september j.l- werd door het

HPB van Seroei bekend gemaakt, dat
het aan de ingezetenen van het eiland
Japen verboden is zich naar de Waro-
pen of naar Biak te begeven-

Deze maatregel is genomen in ver-
band met het uitbreken van een waar-
schijnlijk besmettelijke epidemie. Voor-
al kinderen in do ieeïtijd van 0 tot 3
jaar ijs ■■■-, aan k' 'r.rrhee. en
braken.

Op Oost-Japen wierden reeds en^ge
sterfgevallen geconstateerd en naar ons

nü ook
Op West-Japen geconstateerd, tterwijl
de toestand op de Noordkust nog niet
bekend is. Een kinderarts uit Hollan-
dia verblijft al sedert enkeiel d_tgen,
in Seroei en bezoekt \ nd de
kampongs waar de ziekte het hievigst
is. Over de aard van de epidemie kon-
den wij geen mededelingen verkrijgen.

Slechts in zeer dringende gevbllian
en na keuring door een arts kan men
Seroei verlaten.

In aansluiting op dit bericht verne-
men wij dat de internist Dr. Neeb juist
van een bezoek aan Seroei in Hollandia
is teruggekeerd. Hij deelde ons mede,
dat de hierboven aangeduide ziekte een
soort darmontsteking is die, zoals onze
correspondent reeds mededeelde, vooral
bij kinderen optreedt. De ziekte is het
eer.ft geconstateerd aan de o<_stk/_ist
van Japen en heeft zich vandaar in
westelijke richting verspreid. Naar het
HPB van^ Seroei, de heer Meier consta-
teerde is de Noordkust nog vrij geble-
ven van besmefting-
Naarmate de ziekte zich verspreidde.
js zij in intensite't gedaald, aldus dok-
ter Neeb, zodat momenteel slechts plaat
sehjke maatregelen en locale bestrij-
ding noodzakelijk is.

Er is bepaald geen volkomen quaran-
taine ingesteld- Alleen worden die per-
sonen van wie bekend is dat zij naar
elders willen vertrekken voor alle ze-
kerheid aan een prophy^nctische be-
handeling onderworpen, teneinde-de ver
spreiding van de ziekte zo veel mogelijk
te beperken.

Laatste nieuws
Zoals bekend, bestudeert een inter-

departementale commjissie in Neder-
land, bestaande uit vertegenwoordigers

Zaken, Financiën en Justitie, op het
ogenblik de rechtspositie van de lcka-
le „ambtenaren in de Bestuursdienst in
Nederlands Nieuw' Guinea.

In ■ mot hei: streven, zoveel
mogelijk middelbare en lagere functies
over te dragen aan autochtonen, ligt het
in de verwachting, dat
de huidige bestuursfunctionarissen in
de komende jai
poea's zal worden overgenomen.

Deze huidige functionarissen zijn in
hoofdzaak degenen, die na ele Indone-
stóchle souver_initeijtsovc.rdra.cht
Nieuw Guinea zijn gegaan en wier po-
sitie daardoor verschilt van de uit Ne-
derland uitgezonden krachten.

Hoewel over het advies, dat de inter-
departementale co-o-
gen, thans uiteraard nog niets kan wor-
den m
A.N-P- vernam, een rede , is, dat
de commissie zal aanbevelen, voor dehiervoren bedoelde ambtenaren e
danige regeling te treffen, dat zij zul-
len worden gelijkgesteld met de uit Ne-
derland uitgezonden krachten.

Nader vernemen wij, AM mei de term
"bestuursdienst" niet uitsluitend het Bin
nenlands Bestuur wordt bedoeld, maar
het gehele overheidsapparaat.

ANTARA FANTASEERT

Djakarta - Volgens de correspondent
van het Indonesische persbureau An-
tara op de Molukken, hebben de Neder-
landse autoriteiten in Westelijk Nieuw
Guinea deze maand 104 Indonesiërs uit
hun functies ontslagen. Volgens "An-
tara" werden de Indonesiërs beschul-
digd van het voeren van politieke acti-viteiten van anti-Nederlands karakter-

Zestig van hen zijn employees van
de KLM .aldus genoemd persbureau.
Van de zijde van de KLM in Den Haag
wordt vernomen, dajt de mededeling
over ontslagen bij de KLM volkomen
uit de lucht gegrepen is. Er zijn in to-
taal nog geen zestig KLM-employees
aldaar, zo werd meegedeeld.

(Vervolg van pag. 2)

SEPTAVIOL
Een niet giftig, doch zeer aangenaam riekend desinfectant voor medisch,
huishoudelijk en veterinair gebruik (R.W. Coëfficiënt, zelfde als lysol)

Verkrijgbaar bij: UW DROGIST
i {

(Vervolg van pag. 3)

"JOAN» heeft zojuist ontpakt:
Damesbloesen, ochtend-, en middag-
japonnen, waarvan vele in grote ma-
ten.
Ook weer te krijgen, Eugène Egg

Crème Shampoo.
MEDEDELING
Vanaf morgen 30 september is Win-
kel "JOAN" enkefl 's middags ge-
opend van 17.00 uur tot 19.30 uur.

no. 2406

Bij de dienst van Binnenlandse Za-
ken te Hollandia, Dok 11, kunnen wor-
den geplaatst:

GEROUTINEERDE
ADMINISTRATIEVE KRACHTEN

Salaris naar gelang van schoolopleiding
en kantoorervaring.

Aanmelden tijdens de kantooruren
REK THEATER

vertoont heden 29-9 en 30-9 de meest
sensationele film.

"MACHINEGUN KELLY'
met Charles Bronson (als Maohinègun
Kelly), Susan Cabot en vele andere.

Een lafaard werd geboren, die later
beruchtst^

gangsters. H'j volvoerde bankovervallen
en roof. Een zeer grote episode uit Ame-
rika's gangsterwereld. Hedenavond in
REK- 18 jaar en ouder
Spoedig in REK

"TARZAN HIDDEN JUNGLE'
met Gordon Scott.
Verwacht in REK

"THEA AND SYMPATHIE"
en "NTC-HT PEOPLE"

ORIENT~THÉATER
vertoont heden 29-9 en morgen 30-9

"BADMAN'S COUNTRY"
met George Montgomery, Karin Booth,
en Buster Grabbe.
Bad Masterson en zijn bende de ge-
vreesden van het Westen- Hun kogels
schreven geschiedenis. Uiterst spannend
en actievol.
Holl.-Binnen heden 29-9: "THE CASE
AGAÏNST BROOKLYN" met, Biprren
Mc Gavin.
Holl.-Binnen morgen 30-9: "GRAFT
AND CORRUPTION"" met Dennis O'
Keefe.
Sen+ani heden 29-9: "GRAFT AND
CORRUPTION'^
Zeepaardje heden "Elk wat wils" aanv.
20.30 uur. Maandag Algemene leden-
vergadering aanv- 20-00 uur. 2402
In de "WIGWAM" heden nassi ramas,
lemper. Morgen: nassi koening, loempia.

J no. 2407
Te koop: Rottan bankstel met tafeltje
en 3 stalen stoeltjes. Boslaan 879. Dok 5

no. 2405
Te kook: Volkswagen model 1953 lever-
baar 16-11-'6O. prijs f 2500,— van Reijn.
van de Sandelaan 923 Tel. 426. 2401

DOKTER DE GRAVE HOUDT OP
30 SEPTEMBER

GEEN SPREEKUUR

Ter overname aangeboden begin novem-
ber:
IJskast Electrolux dual 220 Itr. p.n.o.t.k.
Eettafel (formdda) 4 stoelen f 2ioo,i—<;
Rottanzitje (drie stoelen, 1 tafel) f 120,-
Bdekenkast (metaal) f 50,—; Kinder-
bedje f 50,—; Babytafel f 15,—: Erres
fan f 40.—; Cocosmat 2x3 f 15,—; Erres
radio f 100,—Van der Kaaden, Astrolabelaan 743

tèlf- 538-
-no. 2387
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