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Australisch Huis van Afgevaardigden debatteert over
hervorming Wetgevende Raad TP/NG. Hasluck stelt voor:
Wetgevende Raad van 37 leden waarvan 6

gekozen autochtonen
Einddoel : verkiezingen volgens gemeenschappelijke

kiezerslijst
In het Australische Huis van Afgevaardigden te Canberra, is maandag het

debat begonnen over het door minister Hasluck ingediende wetsvoorstel tot
hervorming van de Wetgevende Raad van Papua-New Guinea te Port Mores-
by. De oude J^aad heeft 29 leden, waarvan 17 ambtelijke.
Het aantal leden van de nieuwe Raad, als voorgesteld door de Australische
regering, wordt uitgebreid tot 37 waarvan 15 ambtelijke.
In februari of maart van het volgende jaar zullen verkiezingen worden gehou-
den in, naar alle waarschijnlijkheid, zes districten, die ieder een Europees
en een autochtoon afgevaardigde zullen kiezen en wel volgens gesclteiden kie-
zerslijsten.

De "South Pacific Post" vat de essen-
tie van het wetsontwerp als volgt sa-
men:

Het wetsontwerp voorziet in een mi-
:tonc leden van elf-

—Biedt de mogelijkheid tot een verkie-
zing (volgens gescheiden kiezerskorp-
sen) van zes autochtone afgevaardig-
den.

—Stelt zich ten doel om uiteindelijk
verkiezingen te doen houden volgens
een gemeenschappelijke kiezerslijst
voor het gehele gebiedsdeel.

—Reduceert het aantal benoemde niet-
autochtone leden van zes tot vijf.

—Verhoogt het aantal gekozen niet-au-
tochtone leden van drie tot zes-

—Vervangt de uitvoerende raad door
een "Administrators Council" waarin
zowel ambtelijke als niet ambtelijke
leden zitting zullen hebben.

—Vermijdt rassendiscriminatie zo veel
mogelijk.

—Schaft de speciale vertegenwoordi-
ging af van "bijzondere belangen".

—Maakt alle functies bij de wetgeven-
de Raad toegankelijk voor autoch-
tonen.

”VROEGTIJDIGE STAP”
Minister Hasluck beschreef het wets-

ontwerp als een vroegtijdige maar be-
langrijke stap naar zelfbestuur.
Volgens het kiesstelsel van gescheiden
kiezerskorpsen, dat bedoeld is als een
overgangsmaatregel totdat een gemeen-
schappelijke kiezerslijst mogelijk is. is
ieder autochtoon vrij om zich kandidaat
te stellen in een van de zes kiesdistric-
ten.
STREEKRADEN ALS BASIS

De verkiezingen zullen getrapt zijn:
de reeds bestaande streekraden zullen
afgevaardigden naar een "verkiezings-
conferentie" sturen. Deze afgevaardig-
den zijn dus te vergelijken met de
"kiesmannen" in Nederlands Nieuw
Guinea. De candidaten zullen deze ver-
kiezingsconferentie toespreken, waarna
de leden hun (geheime) stem uitbren-

gen. Het aantal afgevaardigden dat ie-
dere streekraad zal mogen sturen wordt
bij besluit geregeld-

Minister Hasluck svas van mening dat
het niet juist wa? v. welke sector van
de samenleving dan ook - hetzij mis-
sie, zending, handel of landbouw - het
idee te geven dat zij recht hadden op
een bijzondere vertegenwoordiging.
Niettemin zal tot de administrator het
verzoek gericht worden, om twee leden
van de "missions" tot lid van de Raad
te benoemen (vroeger waren er drie)
omdat zij voorlopig kunnen worden be-
schouwd als pleitbezorgers van de Au-
tochtonen, zolang deze laatste nog niet
volledig voor hun eigen belangen kun-
nen opkomen.

OPENING NIEUWE ZITTING
Minister Hasluck heeft het wetsont-

werp in het Huis van Afgevaardigden
ingeleid. Over de loop van het debat be-
re'kten ons tot op heden nog geen
nauwkeurige gegevens-

De oude Wetgevende Raad zal op 17
oktober a.s. in zitting bijeen komen.
De opening van deze zitting zal geschie-
den door de Gouverneur Generaal van
Australië Viscount Dunrossil.
Voorts zullen aanwezig zijn, minister
Hasluck, de oppositieleider Calwell en
de "speaker" van het Huis van Afge-
vaardigden Macleay.

Martin Bormann
gearresteerd ?

Uit de Argentijnse hoofdstad Buenos
Aires kernen tegenstrijdige berichten,
naar aanleiding van het gerucht als zou
de oorlogsmisdadiger Martin Bormann
dezer dagen zijn gearresteerd in de Ar-
gentijnse stad Zarate, 100km ten noord-
westen van de hoofdstad.
Journalisten in Zarate maakten bekend,
dat zaterdag een man was gearresteerd
op verdenking Bormann te zijn.

Dit bericht is later door de autoriteiten
in Zarate ontkend.
Maar uit andere bron komt een bericht
dat de arrestant veel op Bormann leek
en dat zijn identiteit op het ogenblik
wordt onderzocht.

Martin Bormann was vele jaren lang
secretaris van Adolf Hitler en diens
plaatsvervanger. De Duitse justitie
heeft het zoeken naar Bormann opge-
geven in de overtuiging dat hij in 1945
is omgekomen tijdens de verovering van
Berlijn door de Russen.

Tijdens het proces van Neurenberg
werd hij bij verstek ter dood veroor-
deeld-

In aansluiting hierop ontvangen wij
nog het volgende bericht:
De politie autoriteiten in Buenos Aires
wachten op een kopie van de vinger
afdrukken van de voormalige nazi-lei-
der Martin Bormann. Aan de hand van
deze kopie die de regering in Bonn bc-

.schikbaar heeft gesteld, zal men kun-
nen vaststellen of Bbrmann dezelfde
is als een zekere Walter Flegel, die de
Argentijnse politie zaterdag heeft aan-
gehouden- Intussen heeft de directie van
Wet bouwbedrijf waar Flegel werkte
gezegd, dat zij deze man al sinds no-
vember 1944 in dienst heeft.

Bormann bevond zich zes maanden la-
ter_nog in de bunker van Hitler in Ber-
lijn. In Berlijn zal morgen een arres-
tatiebevel tegen Bormann worden on-
dertekend. Dat maakt .het mogelijk om
eventueel zijn uitlevering te vragen.
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Nieuwe uit het Zuid-Pacific
gebied

BINNENLANDSE
KAPITAALVORMING.

De econoom V.D.-Stace" steil in op-
dracht van de Zuid Pa.eific Commissie
een onderzoek naar de wijze van kapi-
taalvorming lon van, de
Zuid Pacific-. Rfj^bezodhl hiertoe- de
volgende geb-édé-ii en constateerde 0.a.:
Frans Polynesiej; «De *;g< nent
maakt zich zeer vèrdietisteïijic'">bts het
beschermen van* het klapperareaal in
dit gebied tegen rattenschade-
Tahiti bereidt zich voor op een expan-
sie van het vreemdelingen-verkeer.
Men verwacht dat het tourisme binnen
vijf jaar de belangrijkste bron van in-
komsten van dit Franse gebied zal zijn,
met. name wanneer het nieuwe vlieg-
veld geopend wordt dat nu zijn voltooi-
ing nadert aan de rand van de hoofd-
stad Papeete.

COOK EILAND (Nieuw Zeeland).

Er is zeer bevredigende vooruitgang
gemaakt met de uitbouw van het coone-
ratiewczen, als een onderdeel van het
overheidsprogramma om de Maori-bc-
volking van deze eilanden te helpen om
te sparen en een deel van hun inkomen
te beleggen in productieve projecten op
het gebied van landbouw en handel.
Bevredigende resultaten zijn ook be-
reikt met een huisvestingsprogramma
dat door de bevolking zelf wordt uitge-
voerd maar met steun van de overheid.
Dit programma zou volgens de heer
Stace een voorbeeld voor andere gebie-
den kunnen zijn.

WEST SAMOA (Nieuw Zeelands voogdijgebied).

In dit gebied waar vernieuwing en
grootscheepse aanplant van klapper
jammer genoeg vrij zeldzaam is, wordt
niettemin door Western Samoa Trust
Estates Corporation een waardevolle
bijdrage geleverd aan de uitbreiding
van de klapperproductie. Dit is zeer
nodig want de bevolking neemt in West
Samoa snel toe.
AMERIKAANS SAMOA

(USA voogdijgebied)
Dit gebied had de afgelopen jaren

met economische moeilijkheden te kam-
pen, die nu enigszins zijn verminderd
door enerzijds een toename van de emi-
gratie van Samoaërs naar Hawaii en de
Verenigde Staten en anderzijds een
toename van de werkgelegenheid in de
visconservenindustrie van Pago pago-
FIDJI (Brits)

Het is jammer dat de sociale mcei-
len in de suikerindustrie de voor-

uitgang die is gemaakt op het gebied
van de industrielisering in deze kolonie
in de schaduw hebben gesteld.
De heer Stace vatte zijn' indrukken van
de reis als volgt samen: "Het wordt
duidelijk dat de ontwikkeling van de
plaatselijke nijverheid nu in brede
kring wordt aanvaard als een middel
om de werkgelegenheid in de stedelij-
ke gebieden van de Pacific gebieden uit
te breiden, een middel bovendien dat 'n
bemoedigend resultaat heeft opgele-
verd." Hij voegde er aan toe, dat toene-
mende aandacht wordt geschonken aan
aanvullende maatregelen in de andere
sectoren van het economisch leven van
het Pacific gebied, voornamelijk aan de
dorpseconomie-

Ingezonden

Is AEZ critischgenoegwanneerhet
zijn standpunt bepaalt?
■

"Alvorens-op deze vraag in te gaan
geéóastateeird ïvörden, dat AEZ

onder moeilijke omstandigheden zo goed
mogelijk haar werk 'verricht. Het ont-
breekt deze afdeling in haar dagelijks
werk zeker niet altijd aan realiteitszin.
De belangen van het Publiek en de
Handel mogen ogenschijnlijk tegenstrij-
dig zijn, zij hebben beide elkaar nodig.
Een goed functionerend AEZ weegt
beide belangen tegen elkaar af en dat
is bij het Hollandiase AEZ inderdaad
ook het geval.
De handel wil wel eens het accent op
de winstmarges leggen en AEZ op een
laag prijsniveau.
Het is zeker geen eenvoudige taak, daar
de juiste middenweg tussen te vinden.
Een ieder, die zich voor deze taak ge-
steld ziet dient een grondige kennis te
hebben van de locale markt en begrip
voor hetgeen de handel beoogt-
in dit opzicht blijkt er bij AEZ nog wel
wat aan te schorten.

In de eerste plaats is er nauwelijks
sprake van een prijzen-PROBLEEM,
dus is het de vraag of de visie van AEZ
(en het CWNG) wel actueel is.
Er worden echter een paar stellingen
verkondigd, waarvoor men slechts zijn
schouders zou kunnen ophalen, ware
het niet dat er zoveel kwaad mee wordt
gesticht.

Er is - zegt AEZ - op bet nive;
de detaillist van prijzenconcuren!'
na geen sprake. Die detaillisten r
dan ook practisch alle belangrijke ar-
tikelen van dezelfde importeur
welke laatste veelal de détailprijzen
voorschrijven. Men kan dus met even
veel recht zeggen, dat erop het niveau
van de importeurs bijna geen sprake is
van concurrentie: Beperking van het
niveau heeft geen zin.
ledere insider weet overigens, dat er
dagelijks een intensieve prijzenconcur-
rentie plaatsvindt. Inderdaad reageert
het publiek er matig op, maar is een
gevolg van het feit, dat de prijzenslag
niet spectaculair KAN zijn.

De omzetten per groot- of klein- hande-
laar per artikel laten nl. geen kleinere
marges toe. Er zijn te veel handelaren
op een te kleine markt. Laten we vooral
niet vergeten, dat Hollandia qua markt
naar Europese begrippen maar een dorp
is. Een dorp met een stuk of wat groot-
handelaren met veel te veel levensmid-
delendetnjllisten, met niodemagazijnen
(meervoud!), met drie grote en vele
kleine garage-bedrijven, met vier grote
en tenminste vier kleine aannemi

n, met drie bioscoopbedrijven. " .
En zou nu in dat dorp geen Soncurren-
tie_bestaan? Integendeel, hier is sprake
van concurrentie ten top gedreven; ver-
woed, verbitterd.
Groothandelaren en détaillisten hebben
slechts één uitweg nl. hoe langer hoe
meer verscheidenheid op da markt te
brengen en daarmee steeds aan de om-
zetten van anderen te knabbelen.
Een importeur van zwaar materiaal en
auto's ziet zich genoodzaakt, koelkasten,
airconditioners, wasmachines en buiten-
boordmotoren te importeren. Een détail

list nn provisiën en dranken zoekt het
in ihude-artikelen, pharmaceutica, glas-
werk, gereedschap, schoeisel en andere
artikelen- omdat er "geen concurrentie"
is. Daar komt nog bij. dat vooral te
Hollandia, maar ook elders -de handel
grotendeels is aangewezen op het Gou-
vernement en haar ambtenaren, maar
daar treedt veelal als monopoliehoud-
ster het C.B.L. op.

Onder het hoofd MAXIMUM PRIJ-
ZEN geeft AEZ er blijk van, volkomen
geen begrip te hebben voor wat de han-
del beoogt.
Het gaat nl. helemaal niet om een mar-
ge, die men op een ARTIKEL maakt,
maar om een gemiddeld percentage, dat
men op een GEÏNVESTEERD BEDRAG
maakt- Of die investering nou'nodig is
alleen maar voor het "naakte" artikel
OF voor het artikel, zeewaardig ver-
pakt, tegen een hoog tarief verscheept
enz. maakt geen enkel verschil.
(Het kan in dit verband geen kwaad.
erop te wijzen, dat er WEL invoerrech-
ten betaald dienen te worden over de
kosten van verpakking, vracht en los-
sing).
In Nederland maakt men op een be-- investering in handelsgoederen
meer winst (goedgekeurd door overheid)
dan, in Nieuw Guinea op eenzelfde in-
éstering. Bovendien is in Nederland de

omloopsnelheid van een bepaalde in-
vestering in handelsgoederen enige ma-
len groter dan in Nieuw Girnea.
Hier moet men immers investeren in
twee maanden zeereis en bovendien veel
grote thoudeh-
In Nederland zal de
ciaalzaak kunnen volstaan met bv. een
voorraad- waarde, gelijk aan één maand
omzet.
In Nieuw Guinea zijn het er drie of
vier- Vergelijken we een dergelijke zaak
in Nederland met een omzet van bv.
f 20.000 per maand met eenzelfde zaak
met gelijke omzet in Nieuw Guinea dan
ffp-ft d;t het volgende verschu:
Het bedrijf in Nederland investeert in
ziin handelsgoederen f 20.000.—: dat in
Nieuw Guinea ffemiddeld f 70.000.—
Bij een bruto winstmarge van 15°/ n in
heide landen maakt het bedrijf in Ne-
derland on eenzelfde goedereninveste-
dmg als het bedrijf in Nieuw Guinea
CV'- maand' omzet!) f 10-500.— bruto
winst tegen dat in Nieuw Guinea (1
maand omzet!) slechts f 3.000— Bij de-
ze vergelijking is dan rosr aangenomen,
dat de vanuit Nieuw Guinea bestelde
goederen pas bij aankomst betaald hoe-
ven te worden, wat zeer optimistisch is.-
Nu vindt bovendien AEZ. dat de marges
kleiner moeten zijn.
Men vraagt 7]ch wel eens af. waarom
menig handelaar dit land vaarwel zegt-
Men zou zich beter kunnen afvragen,-
waarom hier nog handelslieden geble-
ven zijn.
Het is tenslotte niet elegant van AEZ,
het publiek laksheid in de schoenen te
schuiven- Het ligt meer op de weg vaci
AEZ, om critischer te zijn ten aanzien
van het eigen vastgeroeste standpunt,
dat de handel maar met meer concur-
rentie en minder marge moet doen.

Een Hollandia's zakenman.



Personen rond Nixon en Kennedy

Professoren en filmsterren nemen deel
aan verkiezingscampagne

Jonge generatie overheerst
OOK OMA KENNEDY [95] HELPT!

(Van een correspondent)
"NEW VORK (P & P) - Een Amerikaan-
se presidentsverkiezing plaatst de dooi-
de beide partijen aangewezen kandida-
ten voor een uitermate moeilijke taak-.
Daarbij gaat het niet zo zeer om d,e
propagandisten, die de partij-organi-
saties in staat, stad en op het platteland
ter bespreking van de kandidaten stel-
lemmaar om de staf. die de kandidaat
met haar speciale kennis van alle
vraagstukken, die in de verkiezings-
campagne een rol spelen, ten dienste
staat. Het belangrijkste lid van deze
generale staf is ongetwijfeld de centrale
figuur voor pers, radio, televisie en al-
gemene openbare betrekkingen (public
relations).

Voor Vice-president is dat Herbert
George Kle:n. de 42-jarige hoofdredac-
teur van de "San Diego Union" in Ca-
lifornië. Klein, die nog in 1944, toen hij
bij de marine diende, voor Roosevelt
stemde, later republikein werd en Nixon
bij diens strijd om zijn eerste zetefl
in het Congres leerde kennen.

De perschef van senatoir Kennedy,
Pierre Emil Salinger, is pas 35 jaar oud.
Op 7-jarige leeftijd was hij een muzi-
kaal wonderkind, maar besloot later
journalistiek te gaan studeren, was in
de oorlog commandant van 'n torpedo-
bootjager en na de oorlog redacteur van
de "San Francisco Chronicle" en van
"GoH'.er's Magazine". Zo wel hij als

een buitengewoon goed
voor de subtielste

in de openbare mening.
De verantwoordelijkheid, die op deze
mannen rust is enorm.

Maar alleen met een perschef zijn de
candTdaten er niet.
KENNEDY'S "BRAINTRUST"

Geen enkele presidentschapskandi-
daat in de Amerikaanse geschiedenis,
zelfs Franklin D. Roosevelt niet heeft
ooit een dergelijke "hersentrust" samen
gesteld als Kennedy. Het aantal hoogle-
raren dat geestdriftig voor hem werkt,
bedraagt bijna honderd en de universi-
teiten, waaraan zij zijn verbonden, lig-
gen over het gehele land verspreid, van
Harvard en Rutgers over het midden-
westen tot aan de kust van de Stille
Oceaan.
Voor economische vraagstukken be-
vindt zich onder hen een kwartet van
beroemdheden: prof. Paul Samuelson
van het. "Massachussetts Institute of
Technology", prof. John Kennet Gal-
braith en prof. Seymour Harris van de
universiteit van Havard en prof.
Richard Lester van de Princeton-uni-
v ersiteit-
Oorspronkelijk was deze aeamedische
staf een groep van de oostkust, maar
Kennedy was handig genoeg, om deze
regionale slagzij snel ongedaan te ma-
ken.

In de militaire sector behoren tot de
"bra'intrust" twee bekende generaals,
James Gavin en John Medaris. die be-
langrijk werk verrichtten bij de moder-
nisering van het leger en de luchtmacht,
maar later, ontevreden over de politiek
van Eisenhower, hun ontslag namen.

De verbindingsman tussen senator
Kennedy en zijn intellectuele specialis-
ten is prof. Arcbibald Cox vanHarvard
üniversity, die op het gebied, van het
arbeidsrecht en sociale vraagstukken
gespecialiseerd is. In Russische aangele-
genheden wordt Kennedy voorgelicht
door prof- Zbigniew Brzezinski, een

„groot kenner van de geschiedennis der
Sovj et-Unie.
Alle genoemden en ongenoemden zijn,
evenals de twee kandidaten, niet veel
ouder dan veertig jaar.

Na een bezoek aan Hyde Park kreeg
Kennedy overigens ook de officiële
steun van mevrouw Eleanor Roosevelt,
die daarna in haar veel gelezen rubriek
"My Day" schreef: "Ik geloof, dat Ken-
nedy veel weet en steeds open staat
voor nieuwe denkbeelden. Daarbij heeft
hij een harde kop en berekent hij de
politieke gevolgen van iedere schaak-
zet, die hij doet, zorgvuldig. Mijn ge-
sprek met hem Vet het gevoel achter,
dat ik te doen had gehad met een man,
die wenst te bewijzen, dat hij niet
slechts zijn eigen land, maar de gehele
mensheid helpen wil en kan."
IN HET NIXON-KAMP

In de staf can Richard Nixon vindt
men ook een groot aantal kundige per-
sonen, maar men kan niet zeggen, dat
zij hetzelfde hoge geestelijke niveau
hebben als de adviseurs van Kennedy.
Het zijn meestal praktische en door de
wol geverfde politici, zoals Leonard G.
Hall, de vroegere voorzitter van de re-
publikeinse partij, of John Clifford
Folger, een intieme vriend van de kan-
didaat _en gewezen ambassadeur in
België- Verder is er de uitstekende or-
ganisator Robert Finch, die samen met

r Hugh Scott van Pennsylvania en
Meade Alcorn, de opvolger van Hall
in de nartij-hiërarchie alle knepen van
een verkiezingscampagne op 'n prikje
kent.

De belangrijkste man in de Nixon-
pioeg is echter wel de huidige minister
van Justitie Wïïliam P. Rogers. H=o

functie gedwongen
is wat achter r' nen te werken,
evenals de huidiffe minister van bin-
nenlandse zaken Fred Seaton dóet.

Natuurlijk heeft ook Nixon de be-
schikking over een aantal intellectue-
len, onder we de economische advi-
seurs van president Eisenhower. Arthur
F. Burns en Raymond Saulier-
Verder zitten in dere groep van Nixons

Ie socioloog dr. Charles L 1
stem, de expert voor Rusland prof. Wil-
liam Elliot van de universiteit van Har-
vard en de hoogleraar voor politieke
wetenschappen aan de universiteit van
Michigan prof. George Grasmuck.
STERRENPARADE

ledere kandidaat voor het president-
schap in Amerika moet ook kunnen
steunen op een comité van beroemdhe-
den, dat meestal is samengesteld uit
Sterren van Hollywood en Broadway.
In Hollywood heeft de toneelspeler
Georffe Murphy een dergelijk comité
voor Nixon gevormd. Zijn voornaamste
helpers zijn Helen Kayes. een der gro-
te sterren van het Broadway-Theater
en de filmproducent Mervyn Leroy.

Aardsatelliet ?
Reeds enkele dagen heeft men te Hol-

landia 's avonds omstreeks half acht een
hemellichaam waargenomen, ter grootte
van een ster, dat zj.ch van West naar
Oost met, naar lekenoordeel, vrij grote
snelheid voortbeweegt. Binnen enkele
minuten doorschrijdt het 't zichtbare ge-
deelte van de sterrenhemel. Naar ver-
luidt zou het een aardsatelliet zijn-
I

Antwoord aan k.
Als antwoord op het ingezonden arti-

kel van K. in ons blad van gisteren ver-
nemen wij van de zijde van AEZ het
volgende:
Een minder sterke stijging' van de kos-
ten van levensonderhoud in Nieuw
Guinea dan in Nederland kan het ge-
volg zijn van de volgende factoren:
a) In de detaillisten-prijs van consum-
tie-artikelen in Nederland zijn bepaal-
de heffingen en belastingen verdiscon-
teerd die op de exportprijs naar Nieuw
Guinea niet van invloed zijn.
De exporteurs leggen voorts bij het be-
palen van de exportprijzen vaak andere
maatstavcm aan,- bij het vaststellen van
de prijs van goederen die in Nederland
zelf worden afgezet.
b) De invoerrechten in Nieuw Guinea
zijn in de loop der tijd op bepaalde
punten gewijzigd.
c) Van de totale import van Nieuw
Guinea komt maar 40 a 50"/ouit Neder-
land-
d) Enkele in Nieuw Guinea geprodu-
ceerde consumptie-artikelen, zoals bij-
voorbeeld eieren, zijn in de afgelopen
jaren sterk in prijs gedaald.

Nieuws uit SORONG
Dodelijk onneval

a.b. Karachi
Enige uren voor het vertrek van de

"Karachi" uit rlc haven van Sorong,
heeft een noodlottig ongeval een einde
gemaakt aan het leven van een Ambon-
nese tally-klerk, genaamd H.N.
Zondagmiddag 25 dezer omstreeks 14.00
uur stapte hij in één van de laadtahken
mis. waardoor hij achterover een val
van ca. 3 meier maakte. Hoewel hij bin-
nen 15 minuten reeds het hospitaal bin-
nengebracht werd, mocht geneeskun-
dige hulp niet meer baten.

Busstaking geeindigd
Sedert 20 dezer rijden de bussen voor

het schoolkinderen-vervoer wederom
normaal. Naar wij vernemen zijn thans
besprekingen gaande oirn aan een aantal
hangende problemen, die deze busdien-
sten betreffen, een einde te maken-

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE. GEMEENTEN

Zondag 2 oktober 1900
HOLLANBIA
Pauluskapel 08.30 uur ds- A.M. Middag,
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur dr. H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds- A.M- Middag,
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds W. Sirag.
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds H.G. Boswijk
In beide diensten bediening H. Avond-
maal.
SENTANI

10-15 uur ds W. Sirag. .
Bediening H. Avondmaal.

(Vervolg op pag, 4)



Ook Katherioe Cornell, John Wayne,
Irene Dunne en Walter Pidgeon behoren
tot de partjgangers van deze kandidaat.

Aan democratische zijde vinden wij
onder leiding van Kennedy's zwager
Peter Lawford, een beroemdheid van
het toneel en de televisie, sterren als
Frank Sinatra, Ja-mes Stewart, Hanry
Fonda, Marion Anderson en Edward G-
Robinson. . .
DEFAMILIE HELPT

Vooral echter mogen die helpers der
kandidaten niet worden vergeten, die
hun het naast staan: de leden van hun
familie- Op dit punt heeft Kennedy zon-
der twijfel een grote voorsprong, want
de "Kennedy-clan" is een typisch Ame-
rikaans-lerse familiegemeenschap, waar
in allen voor een en een voor allen
strijden, wanneer het om iets belang-
rijks in de familie gaat. Zelfs de 95-ja-
rige grootmoeder is voor "Jack" te vel-
de getrokken.

Slechts vader Kennedy wordt op de
achtergrond gehouden, omdat deze vroe-
gere ambassadeur in Londen indertijd
tegenover de Hitler-beweging een hou-
ding heeft ingenomen, waarop hij zich
niet bepaald mag beroemen.
Ook Kennedy's vrouw, Jacqueline, zal
zich buiten het strijdperk moeten hou-
den, want zij verwacht een tweede kind.
Daarentegen is Richard Nixons echtge-
note Pat, een gewezen lerares, de van
een brandende eerzucht is vervuld en
óver aanzienlijke diplomatieke gaven
beschikt, zonder twijfel de beste adju-
dante, die deze kandidaat zich kan wen-
sen.

GEVRAAGD voor spoedige in diensttre-
ding:
EEN COMMIES (vlot kunnende typen)

en
EEN TYPISTE (op uurloon),

voor het kantoor voor Bevolkingszaken.
Aanmelden: ten kantore, Dok 11.

REK THEATER
Vertoont heden voor het laatst de film:

''MACHINEGUN KELLY"
Bankroof, overvallen en kidnapping

Zaterdag 1-10 e". 2-10 de film:
"TARZAN HIDDEN JUNGLE"

Met de nieuwe Apollo van het oerwoud
Gordon Scott en de zeer bekende ac-
trice Vera Miles. Morgen deze film in
REK.
Verwacht in REK

"TEA AND SYMPATHY"
en "NIGHT PEOPLE"

Heden 30-9 in de Jachtclub de film:
"BLOND GEVAAR"

met Diana Dors-

ORIËNT THEATER
vertoont heden 30-9 voor het laatst:

"BADMAN'S COUNTRY"
met George Montgomery, Karin Booth
en Buster Crabbe.
Buth Cassidy en zn bende, de gevrees-
de mannen van het Westen- Een uiterst
spannende en actievolle Western.
Haven morgen 1-10 en, overmorgen 2-10

"NAKED IN THE SUN"
met Lita Milan-
Een verhaal van liefde en haat, van
oorlog en verraad in vlammende kleu-
ren.
Holl.-Binnen heden 30-9: "CRAFT AND
CORRUPTION" met Dennis O' Keefe.
Holl.-Binnen morgen: "THE RAWHIDE
TRAIL"

I PHILIPS I BEZOEKT

PHILIPS radioapparaten voor netstroom- en
batterijvoeding- Autoradio's, radio-
grammofoons, Hi Fi- en Stereoihstal-

" lafies.
PHILIPS dipoolarAenn-esi/ vtenfjilatoren, hland-

mlxers, infraphil, strijkijzers en ex-
haustfans.

PHILIPS batterijscheierapparajten, centrifuges
en petroleumfornuizen.

PHILIPS taperecorders en tapes.
PHILIPS accul'aadgelijkrichters.
PHILIPS geeft service en garantie. Onderdelen

in voorraad.
PHILIPS kopen, veilig kopen.

PHIUPSj
fiiimwiiillMWl11 wii iMiJTwHip"/!»»! \tw in—" iibiiÜÏimhiiiiiniii" u' mmlii i "i "" ï~iiw\ Ti in minimi "im" —»i iJSa

Haapultval ?»...
Ter overname aangeëotien

Een renderend WINKELBEDRIJF in gunstige omgeving. Stenen winkel-
pand groot: 6.30 x 8 mtr- R-V.O. perceel (75 jaar) helemaal vlak gedoo-
zerd, groot: 2335 M 2T.e.a.b. onmiddelijk over te dragen.

Inlichtingen : CS© I_tS-«af9 Polimac 2 - H'dta
no. 2411

WEEKEINDDIENST 1 — 2 OKT. 1960
Haven dr. L. v.d. Berg telf 175
Holl-Binnen dr. A.H. Meyer telf Sent 37

WEEKDIENST 3 — 8 OKT 1960
Haven dr- P.J. v.d. Kaaden telf 538
Bij geen gehoor telf. 175

Wij ontvingen van uitgeverij
"DE BEZIGE BIJ"

zeer goede boeken en pockets.
Schrijvers: o.a. Albert Camus, Simon
Vestdijk.
Voor de kinderen: Gouden boekjes-

L.C. Meulenaar p/a. Havenweg
Schuin tegenover "Karel Doorman stei-
ger"

no- 2418

TE KOOP voor de sloop:
OUDE MIL. TEHUIS ANNEX WONING
Inlichtingen: R.G N. NIEUWENHUYS.

Tel. Hla. 227 (kantoor)
Hla. 239 (huis).

2414
TENNISVERENIGING "HOLLANDIA"
Met ingang van 3 oktober as. worden
de speeldagen als volgt gewijzigd:
A: Woensdag en Zaterdag.
B: Maandag en Donderdag
C: Dinsdag en Vrijdag.

M-T- —Il Ifl'P—|li IMI^MMWM ■NHM^B-NK''!«MKuHNHhi
TE 'HUUR:

Woonhuis in het APO-Complex
Te bevragen bij Magazijn "Jossy" Hol-
landia.

no. 2417
Te koop wegens vertrek. Eetkamer-

stel, 1 Eenpersoonsbed, Slaapkamerlam-
pen. H. v. Brink. Pantaiweg, Holl-Bin-
nen. 2409
Te koop: Landrover (bouwj. 1950)7 fn^
lichtingen: C- Venrooy. Tel. Hla. 40
(kantoor)- Hla. 382. 2415
H.B.S. Clubgebouw zaterdag ï ökt
Roulette. Aanvang 21.00 uur- Uitsluitend
voor leden! Op roulette-avonden mogen■ geen andere "hazard-spelen" worden
georganiseerd! 2413
Hercules: zaterdag 1 oktober contact-
avond voor leden/donateurs en intro-
ducé's

no- 2420

Laatste Nieuws
MAXIMUM DETAILPRIJZEN

Naar wij vernemen is met ingang van
morgen een nieuw prijsbesluit van
kracht.
In een bijlage van dit besluit worden
de maximum detailprijzen van meer dan
100 artikelen bekend gemaakt.
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