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Tweede kamer vraagt
opnieuw uitspraak over NG

De Quay : Nederland niet tegen UNO-beheer
In het jaarlijkse Tweede Kamerdebat met de algemene politieke beschou-

wingen, hebben alle rechtse sprekers dinsdag de minister-president gevraagd
te verzekeren, dat de politiek van de regering fca.v. Nieuw Guinea ongewij-
zigd is.
Het verst hiervan ging de A.R.-fractie-leider, de heer Bruins Slot, die zich
bezorgd afvroeg, of het kabinet inzake Nieuw Guinea wel homogeen denkt.
Andere vragen die de minister-president moest beantwoorden betroffen de
toto, de reis van de Karel Doorman, en de loonpolitiek. Op beide laatste pun-
ten is vooral van de zijde van de oppositie kritiek geleverd.

Minister president De Quay heeft in-
middels verklaard dat Nederland niet
tegen een beheersschap van Nieuw
Guinea van de VN. is, vooropgesteld
dat het zelfbeschikkingsrecht van het
Papoeavolk wordt erkend.

Een aanbod aan de Verenigde Naties
zou op dit moment echter geen bevre-
digend resultaat kunnen hebben.

Prof. De Quay zei dat de regering tot
de slotsom was gekomen dat een ge-
sprek over Nieuw Guinea met Indone-
sië onmogelijk is aangezien Indonesië
he£ recht van de bevolking op zelfbe-
schikking niet erkende.

De aanvallen die van socialistische
zijde op de regering werden gedaan
waren zeer fel, maar de rechtse partij-
on bleken over het algemeen bereid
het kabinet in het komende jaar te
steunen.

De heer Burger van de P.v.d. A. had
weinig anders dan kritiek on de minis-
ters van Justitie en Volkshuisvesting.
Hij had echter woorden van lof en be-
grip voor de minister van Financiën in
het bijzonder voor de wijze waarop de-
ze konsekyent zijn beleid verdedigde.
Maar die politiek is met name op het
punt van de belastingverlaging in strijd
met de gedane* beloften.
Verder vroeg de heer Burger een alge-
mene loonronde van 5 a 6 procent.
LOF VOOR LUNS
Goede woorden had de heer Burae»1
voor het buitenlands beleid van het ka-
binet en deze waardering werd gedeeld
door de regeringspartijen. Dit geldt met
name het terrein van de Europese po-
litiek en het grotendeels afwijzend
standrount van het kabinet t.a.v. de
Europese plannen van de Franse presi-
dent de GatïHe.

NIEUWS IN HET KORT
— De Russische premier Chroestsjof
heeft in New Vork een receptie gehou-
den voor UNO gedelegeerden en een
aantal Amerikaanse genodigden.
Aanwezig waren o.a. de Amerikaan-
se afgevaardigde Wadswordth en UNO-
secretaris generaal Hammarskjoeld.— President Eisenhower heeft gisteren
via een te Cape Caoaveral gelanceerde
radio-satalliet een boodschap gestuurd
aan de voorzitter van de UNO assem-
blee, de ler Boland.
—Bij Boston is een Lockheed Electra
straalvliegtuig in de lucht geëxplo-
deerd. 61 mensen kwamen om het le-
ven.— Bij de presidentsverkiezingen in Bra-
zillië heeft de kandidaat Quadros een
ruime voorsprong op zijn rivaal, maar-
schalk Lott.— Een Australische wetenschappelijke
expeditie is 240 mijl door gedrongen in
het Zuidpoolgebied.

Eensgezindheid in Australische.
HulsvanAfgevaardigen t.a.v

Leden van zowel de regeringspartij
als de oppositie in het Australische
Huis van Afgevaardigden hebben de
regering gewaarschuwd, dat Australië
nog slechts weinig tijd gegeven is, om
PapuaJ/New Guinea voor zelfsbeschik-
king gereed te maken.
Het Huis besprak het wetsvoorstel in-
zake de hervorming van de wetgevende
vergadering van Australisch Nieuw
Guinea.

De plaatsvervangend leider van de
oppositie, de heer Whitlum, zei, dat het
wetsvoorstel de urgentie van de recen-
te verklaringen van de regering aan-
toonde.
Inderdaad zal "New Guinea" binnen
enkele jaren het laatste beheerschaps-
gebied in de wereld zijn en "Papua"
een van de weinig overgebleven koloni-
ale gebieden. Hij zei dat indien er niet

genoeg geld was om het gebied open te
leggen, Australië internationale hulp
moest accepteren, teneinde de bevol-
king politiek rijp en het gebied econo-
misch zelfstandig te maken.
ANDERE LEDEN

Een regeringsspreker zei, dat indien
de Australiërs dachten dat de onaf-
hankelijkheid voor Papua/New Guinea
zou kunnen worden uitgesteld, totdat
alle autochtonen geschoold waren, an-
dere lieden het initiatief van Australië
zouden overnemen.
De communisten zouden leiders zoeken
die de onvoorbereide massa zouden lei-
den. Naar de spreker zei zou het dom
zijn geen autochtonen op te leiden, die
uiteindelijk het bestuur, de politie, het
leger en de technische uitvoering in
handen zullen kunnen nemen.

Vogels oorzaak van
Vliegongeluk

De voorzitter van het Amerikaanse
Bureau voor Burger Luchtvaart is van
mening dat een vlucht vogels de oor-
zaak is geweest van het ongeluk met de
Lockheed Electra van de Eastern Air-
lines bij Boston.
Hij zei dat de restanten \^an 1 tot 200
spreeuwen in de omtrek waren gevon-
den. Men gelooft dat de vogels in en-
kele van de motoren zijn gevlogen. Het
vliegtuig vervoerde een geheim lucht-
macht document dat door kikvorsman-
nen uit het vliegtuig is opgedoken.
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Welke rol zullen de politieke partijenin
NieuwGuineaspelen?

Door de nieuwe regeling die voor-
schrijft, dat men drie jaar in Nieuw
Guinea gewoond moet hebben om voor
de Nieuw Guinea Raad te mogen stem-
men, daalt het aantal stemgerechtigde
Europeanen aanzienlijk en daarmee te-
vens de kans dat er een Europees afge-
vaardigde, hetzij in Manokwari hetzij
in Hollandia, gekozen zal worden.
Manokwari heeft inmiddels zijn Een-
heidspartij Nieuw Guinea, een groepe-
ring waarin de niet-Autochtonen domi-
neren, maar we vragen ons af of de
partij-vorming onder de Europeanen el-
ders nu nog wel voortgang zal vinden.

Bezien we de situatie in Hollandia,
dan is het duidelijk, dat slechts die
Europese candidaat een kans zou maken
om met Europese stemmen gekozen te
worden die zowel voor Katholieken als
Protestanten zowel voor particulieren
als ambtenaren en zowel voor werkne-
mers als werkgevers aanvaardbaar zou
zijn.
We betwijfelen of er iemand gevonden
kan worden. d;e al deze tegenstellingen
zou kunnen overbruggen. Men kan zich
hierover in zoverre verheugen, dat er
uit valt af te leiden, dat de rassentegen-
stelling in Hollandia niet domineert-
De onderlinge tegenstellingen tussen de
Europeanen worden kennelijk niet
overschaduwd door een gemeenschap-
pelijke tegenstelling tegenover de Pa-
poea.
Als de Europese politieke groepsvor-

in Nieuw Guinea wellicht van
weinig betekenis zal blijven dan is het
van belang na te gaan, wat men van de
reeds bestaande Papoea-partijen mag
verwachten.
Er zijn een aantal omstandigheden die
ons doen vermoeden, dat ook hun in-
vloed voorlopig betrekkelijk gering zal
blijven geringer althans dan van de
'huidige politieke partijen in Nederland.
Ook Europa heeft een tijd gekend waar-
in, ondanks het feit dat er een parle-
mentaire democratie bestond, de poli-
tieke partijen een zeer ondergeschikte
rol speelden. We denken daarbij aan de

Ie helft van de neeentiende eeuw,
toen het districtenstelsel nog in zwang
was en toen het stemrecht beperkt was
tot hen, die een bepaald bedrag aan be-
lasting betaalden.

loli'tieke leven speelde zich in die
tijd af in een betrekkelijk beperkte
groep van "notabelen", en bij het stem-
men gaf de persoon van de candidaat,

programma de doorslag.
Dat het partij-element een gerinae rol

3e, bleek uit het grote aantal on-
afhankelijken dat gekozen werd, onaf-
hankelijken, die zich pas nadat zij ge-
kozen waren, in het parlement aaneen-
sloten tot groepen van geestverwanten.
De oorsprong van hot begrip partij ligt
dan ook ;n het parlement en niet er
buiten.
ïnmiddels heeft de situatie zich in Eu-
ropa en met name in Nederland radi-
caal gewijzigd. De afschaffing van het
districtenstelsel en de invoering van het
algemeen kiesrecht, hebben van de no-
tabelen-democratie een massa-democra-
tie gemaakt, waaruit het persoonlijke
element nagenoeg is verdwenen.
De partijen zijn permanente buitenpar-
lementaire organisaties geworden, die
enerzijds door zo effectief mogelijk ge-
voerde verkiezingscampagnes stemmen
proberen te winnen, en anderzijds na

de verkiezingen het optreden van de
parlementsfracties die door de inspan-
ning van de partijen zijn gekozen, blij-
ven beheersen-
Het zwaartepunt van de moderne poli-
tieke partij ligt nu niet meer bij
de parlementsfractie, maar bij het par-
tijbestuur.
Als we ons niet vergissen gaan de am-
bities van partijen als de Parna en de
DVP uit naar het moderne partij-type.
Ons inziens komt de maatschappelijke
situatie in Nieuw Guinea aan de:'
bitie echter nog zeer weinig tegenmoet
evenmin als het kiesstelsel dat aan die
situatie is aangepast.
Het districten-stelsel maakt, dat de
persoon van de candidaat voor de kie-
zers van grote betekenis zal zijn. van
grotere betekenis wellicht dan de vraag
of hij al dan niet tot Parna of DVP be-
hoort.
De aantrekkingskracht van een onaf-
hankelijk candidaat zal voorts in vele
gevallen opgewassen zijn tegen eventu-
ele part'j-propagar
Immers, er is wel algemeen kiesrecht in
Nieuw Guinea. maar toch. zijn het niet
de gewone kiezers wier stem in de
meeste districten de beslissing zal ge-
ven, maar die van de kiesmannen. (In
de landelijke districten zullen immers
getrapte verkiezingen worden gehou-
den, waarbij eerst een aantal kiesman-
nen wordt gekozen die op hun beurt de
afgevaardigde naar de Nieuw Guinea
Raad kiezen). Deze kiesmannen nu zul-
len' typische "notabelen" zijn. di
bun 1: ing het persoonlijke ele-
ment zwaar zullen laten we.'
Zelfs indien iemand zich namens een
partij kandidaat laat stellen, zullen
zijn persoonlijke eigenschappen belang-
rijker zijn dan het feit, dat hij een be-
paald partijpregamma aanhe
Dit maakt de positie van de kandidaten
en later van de afgevaardigden tegen-
over de partijbesturen sterk-
Ook uit dien hoofde mag men dus ver-
wachten dat het "onafhankelijke1 ele-
ment een belangrijke plaats
Nieuw Guinea Raad zal innemen.
Het laat zich aanzien, dat de werkelij-
ke partijvorming in Nieuw Guinea nog
nauwelijks begonnen is en zich pas zal
gaan ontwikkelen als de Nieuw Guinea
Raad eenmaal functioneert-
De moderne partij van het Europese of
Amerikaanse type zal pas veel later
een kans krijgen, namelijk wanneer de
structuur van de samenleving ingrij-
pend zal zijn gemoderniseerd, en wan-
neer in steeds meer districten de ge-
trapte verkiezingen zullen kunnen wor-
den vervangen door directe.

KLM-kantoor ook op
woensdag-middag open

Naar wij vernemen zal het kantoor
van de KLM-Kroonduif te Hollandia
met ingang van volgende week iedere
woensdagmiddag van 5 tot 7 uur ge-
opend zijn.

Hiertoe is besloten om hen, die tij-
dens de normale kantooruren niet in
de gelegenheid zijn om het kantoor van
de KLM-Kroonduif te bezoeken, toch
de gewenste service te verlenen. In het
bijzonder zal op woensdagmiddag de

mogelijkheid bestaan om problemen
welke verband houden met het rege-
len van passage uitvoerig te bespre-
ken.

Sinds enkele weken beschikt de KLM
-^monduif te Hollandia over een em-
ployé die zich in passage-aangelegen-
heden heeft gespecialiseerd.

(Ingezonden mededeling)

SPC-vergadering
mr Loosjes naar Noumea

vertrokken
Vandaag is de Gouvernementssecre-

taris, mr. A. Loosjes, uit Hollandia
naar Noumea, Nieuw Caledonië ver-
trokken, in welke plaats van 13 tot 26
oktober daaraanvolgend de 21ste zit-
ting van de South Pacific Commission
zal worden gehouden. Zoals bekend,
werd de heer Loosjes zeer onlangs bij
Koninklijk Besluit benoemd tot Ver-
tegenwoordiger van Nederland bij de
S.P.C.

' Dé S.P.C., waarbij behalve Nedfer-
land ook, Amerifca, Auisf<ra|4Si Enge-
land, Frankrijk en Nieuw Zeeland zijn
aangesloten, is een regionale associatie
van staten, die verantwoordelijkheid
dragen voor afhankelijke of niet-zelf-
besturende gebieden in de Pacific.

Van het werkprogramma zal de ge-
zondheidszorg in de Zuid-Pacific gebie-
den ditmaal meer aandacht krijgen dan
de andere onderwerpen op de agenda.
Dit vindt zijn oorzaak hierin, omdat
dit jaar de sectie Gezondheidszorg van
de Research Council van de SPC - een
adviserend lichaam bestaande uit spe-
cialisten op gebied van gezondheids-
zorg en op sociaal-, economisch- en
cultureel gebied - reeds bijeen is ge-
weest, terwijl een nieuwe "Executive
Officer" voor de Gezondheidszorg bij
de staf van de commissie werd be-
noemd. Er zal een voorstel worden be-
sproken of volgend jaar alle drie sec-
ties van de Research Council tegelijk
bijeen zullen komen dan wel weder-
om iedere sectie apart eens in de drie
jnar zal vergaderen zoals in de laatste
drie jaren is geschied.

De komende SPC-vergadering zal
voorts de agenda voor de komende,
vijfde South Pacific Conference - een
bijeenkomst van vertegenwoordigers
van alle volken in tle Zuidelijke Stille
Oceaan - bespreken. Er is een voorstel
ingediend deze conferentie in 1932 te
Pago Pago, Amerikaans Samoa, te la-
te plaats vinden.

Een ander voorstel dat zal worden
besproken is afkomstig van de Austra-
lische regering, die het werk van de
SPC meer "gericht" wil zien. Daartoe
zal volgens de suggestie een onderver-
deling in z.g. "sub-regions" (onderaf-
delingen') noodzakelijk zijn: bijvoor-
beeld een voor Melanesië. een voor Mi-
cronesië en een voor Polvnesië.

Op 3 oktober is de Adviseur van de
Nederlandse vertegenwoordiging, mr.
A. Steensma. reeds uit Hollandia naar
Noumea vertrokken. .

De delegatieleden worden omstreeks
31 oktober te Hollandia terugverwacht.

De bijeenkomst staat dit jaar onder
voorzitterschap van de heer Dodley
MacCarthy, de plaatsvervangend secre-
taris generaal van het Australische Mi-
nisterie voor -de "Territories".



Nieuwe arbeidswetgeving in Australisch NG
Vandaag 6 oktober 1960, is in Australisch Nieuw Guinea een aantal ordon-

nanties van kracht geworden, waarin o.m. voorschriften zijn opgenomen be-
treffende de arbeidsverhouding van werkgevers met autochtonen.

Volgens de "Native Employment Or-
dinance" (1958) met de daarbij beho-
rende "Native Employment Regula-
tions" (1960) worden inheemse werk-
nemers onderverdeeld in vijf groepen.

CONTRACT-ARBEIDERS
De eerste groep omvat "contract-ar-

beiders-eerste categorie" waaronder
worden verstaan de geworven vrijge-
zellen en de gehuwde mannelijke wer-
kers, die niet door hun gezin worden
vergezeld. Met deze arbeiders kan een
contract worden afgesloten voor ten
hoogste twee jaar.

De volgende groep werknemers zijn
"contract-arbeiders-tweede categorie".
Dit zijn de geworven gehuwde arbeiders
die door hun gezinnen worden verge-
zeld. De maximum contractsduur voor
deze categorie arbeiders is gesteld op
vier jaar.
LOSSE ARBEIDERS

Vervolgens spreekt de ordonnantie
over de groep 'losse arbeidere', die
voor onbepaalde tijd in dienst mogen
worden genomen, echter alleen in hun
eigen district of binnen een straal van
25 mijl rondom hun dorp.
ADVANCED WORKERS

De vierde groep werknemers omvat
hen die men in Australisch Nieuw Gui-
nea aanduidt met "advanced workers"
hetgeen wellicht het best zou kunnen
worden vertaald met "geëvolueerde
werknemers". Dezei gfrufep bestaat nl.
uit werknemers, die door langdurig ver
blijf in de wjesters georiënteerde maat-

daarin zodanig hebben
leren bewegen, dat hen op grond van
een door de Districtsofficer afgenomen
examentje, een "Advanced Workers
Certïfigate" is utigereikt.

Deze geëvolueerde werknemers mo-
gen overal in Australisch Nieuw Gui-
nea in dienst worden genomen tegen
een geldloon zonder emolumenten, het-
geen wil zeggen dat de aan de werk-
gever wettelijk verplichte beloningen
in natura zoals het verschaffen van
voeding, kleding, huisvesting enz. voor
deze categorie niet geldt.

VROUWELIJK PERSONEEL
Tenslotte is in deze wetgeving een

categorie "vrouwelijke arbeiders" op-
genomen. Voor werkneemsters op con-
tract is de maximum contractsduur 2
jaar, terwijl de soorten arbeid waar-
voor de contracten mogen worden af-
gesloten, zijn aangegeven.

Het verrichten van arbeid tussen 6
uur 's avonds en 6 uur *s morgens is
beperk^. Aan eventuele a.s. moeders!
is de werkgever verplicht een zwan-
gerschapsverlof te verlenen.
MINIMUM LONEN

In deze "Native Employment Ordi-
nance" met bijbehorende bepalingen
zijn ook de minimum-geldlonen gere-
geld. Als minimum geldloon is vastge-
steld een bedrag van 325 shilling per
jaar of 25 shilling per maan-maand
met daarboven de verstrekking van
vrije huisvesting, vrije voeding, vrije
medische verzorging, vrije kleding, etc.

Het minimum-geldloon voor zware ar-
beid is vastgesteld op 455 shilling per
jaar. (éón shilling is ongeveer 4^/2
cent)

SPAARPOT

Van het loon van de geworven con-
tractarbeiders mag een deel niet aan
de arbeiders worden uitbetaald, doch
moet gereserveerd worden door de
werkgever. 'Deze "spaarpot" wordt aan
de arbeiders in hun dorp van herkomst
uitgekeerd.
OVERWERK

Voor alle werknemers wordt over-
werk vergoed met een uurloon dat
overeenkomt met P/2 x het baslsuur-
loon. Op zon- en feestdagen is het over-
werk per uur 2 x het basisuurloon.

Ook zijn nieuwe voorschriften opge-
nomen betreffende de te verstrekken
kleding, dekens, klamboes, etc. De

evers zijn vports verplicht om
aan al hun werknemers met uitzonde-
ring vah de- Advanced Workers) en
ook de gezinnen van deze arbeiders,
huisvesting te verlenen, behalve wan-
neer de arbeiders na afloop van hun
dagelijks werk terug kunnen keren
naar het dorp waar zij wonen of wan-
neer zij door de Districtsofficer of dooi-
de Arbeidsinspectie goedgekeurde huis-

gn. Aan door de werk-
gever te verlenen huisvesting worden
in de wetgeving eisen gesteld betref-
fende de inhoud van de slaapruimte,
de electrciteits- en watervoorziening,

de kookgelegenheid en de vuilnisaf-
voer. Met toestemming van de Dis-
trictsofficer kan van deze voorschriften
worden afgeweken.

Radioprogramma
VRIJDAG 7 OKTOBER 1960
49,42 en 80 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur "De Warwinkel" (23);
22.00 uur "Na Sluitingstijd", een pro-

gramma samengesteld door Warwinkel-
winnaars; 22.30 uur André Kostelanetz
en zijn orkest: 22.50 uur Nieuws in het
kort. 23.00 uur Sluiting.

ZATERDAG 8 OKTOBER 1960
30,8 meter
12^30 uur !Pïlog^an_naov_rsaclht; i8',33
uur Allerhande (gr); 13.00 uur Nieuws;
13.10 uur Band of the Grenadier Guards
0.1.v. Majoor Harris: 13.25 uur Malan-
do en zijn orkest; 13.40 uur Sportjour-
naal door Bob Spaak; 14.00 uur Buck
Clayton Jam Session; 14.30 uur Slui-
ting.
t9,42 en 80 meter
20.00 uur Klok. nieuws, weersverwach-
ting: 20.15 uur Muziek op verzoek; 20.45
uur De Nederlandse Kroniek; 21.15 uur
Jelly Roll Morton en zijn Red Hot Pep-
pers en Trio; 21.35 uur "Onder ons"
caba^etjprogramma met Tru'us Kobp-
mans, Rens van Dorth en Cas Oost-
hoek; 21.50 uur KRO-dansorkest olv.
Klaas van Beek met zang door Cock
van de Palm; 22.15 uur Musical. Night-
cap: U aangeboden door Jackie Glea-
son en zijn orkest en de zangeres Mar-
garot Wliiting; 23.00 uur Sluiting.

Nieuws uit Suriname
BACOVEN CULTUUR

Het Surinaamse departement van
Landbouw Veeteelt en Visserij ziet in
een hervatting van de bacoven-cultuur
het aangewezen middel om het agra-
risch inkomen van Suriname belang-
rijk te verhogen. Er zijn enkele plan-
nen ontworpen djie uitgaan van een
samengaan van, ondernemings- en bevol
kingslandbouw op dit gebied. Een re-
gelmatige afscheep met daarvoor inge-
richte schepen is voor deze cultuur een
eerste vereiste en de mogelijkheid daar-
toe wordt op haar beurt weer beheerst
door een verzekerde aanvoer van een
minimum hoeveelheid producten.
Van Nederlandse zijde bestaat belang-
stelling voor dit soort cultuur. Een
groep ondernemers waaronder de Ne-
derlandse Handel Maatschappij en de
KNSM en de firma Hoboken werd be-
reid gevonden een proefbedrijf op te
zatten van voorlopig 200 Ha.
SCHEPEN ONDER SURINAAMSE
VLAG

Dr. Winsemius heeft te Paramaribo
opgericht de N.V. Enship met een maat-
schappelijk kap:taal van f 25.000,—.
De bedoeling is dat deze onderneming
het beheer zal voeren over buitenland-
se schepen die zich daarbij willen aan-
sluiten, onder voorwaarde dat die sche-
pen onder Surinaamse vlag willen va-
ren.
HOUTZAGERIJ

Enige tijd geleden kreeg de "Suri-
naamse pndustria! Development Cor-
poration", een Surinaams Ame>';'
se combinatie, waarin o.a. de Surina-
mer. Lim Apo belangen heeft, een con-
cessie voor de exploitatie van hout in
een gebied van 50.000 hectare tussen
Moengo en Albina. De opzet is in dit
gcr\ed een moderne houtzagerij te
stichten waarvan de productie uitslui-
tend bestemd is voor export.
ONREGELMATIGHEDEN BIJ SURINAAMSE

LUCHTVAARTMIJ.
Bij de Surinaamse Luchtvaart Maat-

schappij hebben zich financieële onre-
gelmatigheden voorgedaan. In verband
hiermede werd de directeur van deze
maatschappij de heer N. Zaal, door.de
Surinaamse justitie aangehouden. Vol-
gens onofficiële berichten zou er ge-
knoeid zijn met het aantal werkelijk
gevlogen charter-vluchten bij de ope-
ratic "Sprinkhaan". Bij deze affaire
zouden ook een of meer Amerikanen
betrokken, zijnv die thans niet meer in
Suriname aanwezig zijn. De Surinaam-
se minister van Openbare Werken en
Verkeer heeft Ir. Patoir, thans onder-
directeur van dit departement, voor-
lopig belast met het voeren van de di-
rectie van de Surinaamse Luchtvaart
Mij.

PLANTA-ZIEKTE
In Suriname hebben zich nu ook

twee gevallen voorgedaan van de zo-
genaamde "Planta-ziekte". Het ene ge-

'lval betreft een soldaat, het andere een
arbeider. Het Departement van Volks-
gezondheid had reeds eerder opdracht
gegeven de betreffende merken uit de
handel te nemen. Dezer dagen wordt
een topfunctionaris van Unilever in Su-
riname verwacht om de kwestie te re-
gelen.



NIEUW C.W.N.G. BESTUUR
De afdeling Sorong van het CWNG

koos op 28 september j.l. een nieuw af-
delingsbestuur, waarin zitting namen:
J. Bos, voorz'tter, D.M. Hukom, vice-
voorzitter, A.S.E. Meyer, secretaris, M.
Lokollo, 2e secretaris, J. Pattipi, pen-
ningmeester en AP. Lanting als 2e
penningmeester. Voor de naaste toe-
komst staan verschillende activiteiten
op stapel, o.a. een openbare vergade-
ring met Dr. F.C. Kamma als spreker
op 12 dezer.

AUSTR. LEPROLOOG BEZOCHT
NEDERLANDS NIEUW GUINEA

B.V.G. Het hoofd van de Leprabe-
strijding in Australisch Nieuw Guinea
dr. D.A. Russell heeft een bezoek van
twee weken aan dit rijksdeel gebracht.
Hij werd op zijn tournee door Neder-
lands Nieuw Guinea vergezeld door het
hoofd van de Leprabestrijding hier te
lande, de heer B. Zuiderhoek, die on-
langs zelf een uitgebreid bezoek bracht
aan Papua & New Guinea.

Het orientatiebezoek bracht dr. Rus-
sell langs diverse plaatsen in dit rijks-
deel alsmede langs de leprozerieën in
Sorong, Seroei en Wasior.

Dr. Russell deelde aan het eind van
zijn tournee mede zeer verheugd te zijn
Nederlands Nieuw Guinea zo intensief
te hebben kunnen bezoeken.
De soorten lepra in Nederlands Nieuw
Guinea zijn dezelfde als die in Austra-
lisch Nieuw Guinea voorkomen, zo zei
hij. De bestrijding ervan in beide delen
van het eiland, en de bestrijdingsmid-
delen, komen eveneens in grote lijnen
met elkaar overeen.

In één opzicht verschilt de aanpak
van deze volksziekte in Nederlands
Nieuw Guinea met het Australische
territoir.

Hier te lande worden alleen de z.g.
lepromateuze typen - degenen die aan
de besmettelijke soort lepra lijden - in
leprozerieën opgenomen, terwijl de z.g.
tuberculoide typen (de niet besmettelij-
ke vorm van lepra) poliklinisch worden
behandeld.

In Australisch Nieuw Guinea worden
alle leprozen in de 11 leprozerieën,- die
er in dat territoir zijn, ondergebracht.
Het is hierom, dat de leprozerieën in
Australisch Nieuw Gu;nea van veel
grotere omvang zijn.

De heer Russell sprak er zijn spijt
over uit door vliegtechnische redenen
niet de gelegenheid te hebhen gehad

Merauke te bezoeken.
Juist in die gebieden heerst de "ziekte
van Hansen", zoals de lepra ook wel
wordt genoemd, aan weerszijden van
de grens.
In Merauke wordt thans een leprozerie
gebouwd, welke dan nauw met de me-
dische staf van de leprozerie in Balimo,
over de grens met Australisch Nieuw-
Guinea, kan samenwerken.

Zoals bekend, zo vervolgde dr. Rus-
sell. bestaat reeds een nauwe samen-
werking tussen de Nederlandse en Au-
stralische afdehngen van de Gezond-
heidsdiensten die zich met de bestrij-
ding van lepra bezig houden.
Rapporten bijv, worden over en ".
uitgewisseld. Vooral voor wat bc'
de grensgebieden zal men nauw met
elkaar contact onderhouden.
Dr. Russell verklaarde dat met name in
het Australische gebied tegenover Hol-
landia een zeer grote lepr -ing
aanwezig is, terwijl het gebied rondom
Hollandia daar praktisch vrij van is.
Ook in het Centrale Bergland van Au-
stralisch Nieuw Guinea komt. zulks in
tegenstelling tot de berggebieden in het
Nederlandse geb:edsdeel. de ziekl o van
Hansen voor.

De Australische leproloog sprak vol
lof over de hoffelijkheid waarmee hij
tijdens zijn bezoek was ontvangen door
de medische dienst in Nederlands
Nieuw Guiena in het algemeen en over
de assistentie van zijn collega Zuider-
hoek in het bijzonder.

Hij had grote bewondering voor de
houtbewerking door de leprozen in de
kolonie Wasior, welk werk tevens on-
derdeel uitmaakt van de therapie.

Haaptonicuin
met en zonder vet 1

STILBÊLPAN Shësmpoa
met en zonder olie I

C-PiÊ-- l'l-J-

I DMADMA II Alleenvert. N.N.G. " ■ __WHS%I I^^

R.K.S. ZATERDAG 8 OKTOBER,
aanvang 20.30 uur: DANSAVOND met
prijzen.

Muziek: "J.C. AND FOUR",
R.R. Interm. "THE BLUE JEANS"

Entree leden f 1,50, niet leden f 2,50.
250 i

ZEEPAARDJE: Hedenavond aanv. 20.30
uur "ELK WAT WILS" paardenraces
etc.
Vrijdag 20.00 u. Alg. Ledenvergadering.
Zaterdag aanv. 20.30 u. "Elk Wat Wils",
w.o. filmvoorstelling. Entree f 1,50
Zondag 13.00 u. UITSLUTEND ROU-
LETTE. 2453

HERCULES KINDERCABARET
Zaterdag 8/10-'6O in het clubgebouw,
aanvang 18.30 uur. Voor de pauze Caba-
ret, Zang, Dans en Vrolijkheid, daarna
het sprookje "HET ZAKDOEKJE
VAN DE PRINSES".
Entrös leden f 1,—, niet leden f 1,50.

2457

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 6/10 de film van 20th
Cent. Fox.

"DE MANTEL" (The Bobe)
in Cinemascope en color.

Victor Mature, Jeane Simons, Michael
Rennie en nog vele anderen vertolken
deze film,- Be eerste bijbelse film in
cinemascope.
"DE MANTEL" is een film om niet te
kunnen vergeten. KOM EN OVER-
TUIGT U. HEDENAVOND in REK
SPOEDIG in REK de film in cinema-
scope "Vuur boven azie" (The
Hunter). met Robert Mitchum.
BINNENKORT in REK de film:

"I COULDN'T BV THE NIGHT"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 6/10 voor slechts één
dag: "KNOCK ON ANY DOOR"
met Humphrey Bogart. John Derek en
Allëne Roberts.
Een gangsterfilm die U van het begin
tot het eind zal weten te boeien.
Haven morgen 7/10: "LES FANATI-
QUES" met Michel Auclair.
Holl Binnen heden 6/10: "THE FOREST
RANGERS" met Fred Mac Murray.
Sentani heden 6/10: "NAKED IN THE
SUN" met James Craig.
Holl. Binnen morgen 7/10: "THE
WORLD IN MV CORNER" met Audie
Murphy.

'l oktober 19G0 OPENING kiosk "Loen"
Dok II (Landtong). 2453

Gevraagd: Compressor Ijskast min.
110 liter. Brieven met uiterste prijs aan
nr. 2455 van dit blad. 2455

ZIGO. Zaterdag 8 okt. Roulette voor
leden. Aanvang 21.00 uur. 2454

BOEKHANDEL "GEBR. TERLAAK"

heeft ontvangen-

"TONG—TONG" NO S.

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

Verkrijgbaar bij: UW DROGIST
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