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Premier vanMalakkabemiddelen
lussen Nederland en Indonesë

De eerste minister van Malakka, Ten-
ku Abdoel Raiiman heeft de Indone-
sische minister van Defensie, generaal
Nasution uitgenodigd voor een bezoek
aan Kuala Lumpur om tot een gesprek
te komen over de kwestie Nieuw Gui-
nea. Nasution zou naar MaiTakka 5.0-
-men van 13 tot 16 oktober.
Uit de verklaringen van de premier
valt af te leiden, dat hij graag zou wil-
len bew"drt;jhu bussen Nederland en
Indonesië om deze kwestie tot een goed
einde te brengen.

Op het Maleise voorstel is tot nu toe
geen officieel antwoord ontvangen. Tij-
dens zijn gesprek met de pers zei Teng-
ku Abdoel Rahman, dat hij Indonesië
een lastig probleem vondt en dat hij de
ontwikkelingen volgt met bezorgdheid-

Waarnemers wijzen er op, dat er
reeds eerder berichten in de pers zijn
verschenen over het voornemen van
Malakka om indien mogelijk in de
kwestie Nieuw Guinea een bemidde-
lende rol te spelen. Het is een bekend
fe:t dat het wilde nationalisme van de
huidige Indonesische machthebbers bij
de regeerders van Malakka weinig sym-
pathie ondervindt, hoewel deze laat-
sten zich uiteraard nooit kunnen ver-
oorloven om in het openbaar hel Ne-
derlandse standpunt bij te vallen.

NIEUWS IN HET KORT

— De Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties heeft met een betrek-
kelijk kleine meerderheid besloten om
de kwesties Hongarije en Tibet op de
agenda te plaatsen. Indonesië stemde
met de communistische landen tegen.
Andere agenda punten zijn: Algerije
en de apartheidspolitiek van Zuid
Afrika*
— De afgevaardigde van Malakka bij
de Ver. Naties heeft in de Algemene
vergadering gewaarschuwd tegen Ket
communisme en het uitstervend kolo-
nialisme. Hij noemde West Nieuw
Guinea een koloniaal restant
— rjr. v->r. Arabiscihe Reniibltek wil
niet ingaan op een aanbod van Israël
om een ontmoeting te arrangeren tussen
president Nasser en de Israëlische re-
geringsleider Ben Goerion. Het voor-
t-'.-o ~-r-**ri «red-'-n door de Israëlische
minister van buitenlandse zaken.

— De Z Afrikaans" manster van bui-
tenlandse zaken heeft aangekondigd dat
zijn delegatie bij het komende UNO-
debat over de apartheidspolitiek in z;in
land. gegevens zal bekend maken over
rassendiscriminatie in andere landen.— Mo^boko. de voorzitter van 't college
van commissarissen dat Kongo zo eoed
en zo kwaad als het gaat bestuurt, heeft
verklaard, dat indien de UNO troepen
Loemoemba niet arresteren, de koneo-
lese troepen de strijd zullen aanbinden
■p-ipt de ■--.terriit^er.-.le ctriidmaoht ten-

einde Loemoemba in handen te krijgen.

—Behalve de vijf miljoen gulden voor
het Medisch Centrum te Hollandia.
zijn uit het ontwikkelingsfonds van de.
Euromarkt ook gelden beschikbaar ge-
steld voor gezondheids- en onderwijs-
projecten in Togoland, de Ivoorkust en
jfrans Polynesië.

Moordenaar van school-
jongen gearresteerd?
In de haven van Colombo heeft de

pslitie op het schip "Himalaja", een
man gearresteerd, in verband met de
ontvoering en moord op de 8-jarige
Australische jongen Graham Thorne.
De man werd kort na de aankomst van
het passagiersschip uit Sydney in hech-
tenis genomen.

De man. Steven Leslev Bradley ge-
naamd, zosi gisterochtend ;n Colombo
voor de rechter van instructie worden
geleid. Zün vrouw er kinderen zulten
in Mfrse'l'é "an boo**d gaan.
t-.v.-i e tpn .;-**r*c- *jjt S'-dnev zullen don-
derdag in Colombo arriveren-

jTnt vhe^uig waarmee rt» detectives
oorc>-ir-onke!'il. zouden vertrekken werd
vertraagd door motorstoring. Uitteve-
ringspapieren -worden op verzoek van
de Australische regering reeds gereed
£*er*.'aakt.

Op 7 juli jl. werd de 8-jarige Graham
Thorne op weg naar school in Sydney
ontvoerd. Enkele uren nadat, hij ver-
dwenen was, ontving zijn moeder een
telefonische boodschap,, waarin haar
werd meegedeeld, dat een lo«-nrijs van
25.000 pond moest worden betaald.
Dit was de eerste ontvoering van dien
aard 'n Australië. De beste detectives
van S"dney werkten 24 uur per dag om
de io*",ge~i +g vinden.

Het Uiltje van Graham werd on 16
p*i.n.«4t-_i op een stuk bouwland in de
noordelijke voorstad Seaport terugge-
vonden.

Geen extra wapens uit
v.s. naar ënfionesië

De correspondent van de Nieuwe Rot-
terdamse Courant te Washington meldt
dat bevoegde Amerikaanse regerings-
functionarissen rf?m hebben gemach-
tigd te verklaren dat het bericht van
de New Vork Times over een uitbrei-
ding en versnelling van het Amerikaan-
se programma van militaire bijstand
aan Indonesië volkomen ongegrond is.
De politiek en de plannen ten aanzien
van deze hulp zijn ongewijzigd.

.Wel zijn van Indonesische zijde ze-
kere wensen naar voren gebracht, doch
de omvang van het programma is de-
zelfde gebleven. De hulp zal noch wor-
den verhoogd, noch verlaagd-

Ook ten aanzien van Nederlands
Nieuw Guinea kan worden verklaard
dat de Amerikaanse politiek geen wij-
ziging heeft ondergaan.

In deze verklaring kan ook worden
gelezen, dat de houding van voorbe-
houd van de Verenigde Staten ten aan-
zien van de Indonesische politiek ge-
handhaafd blijft. In dit verband acht
men te Washington de jongste verkla-
ring van minister Luns betreffende
Nieuw Guinea, d-e hij in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
heeft uitgesproken, zeer belangrijk.
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Deze maand wordt te Hollandia met de

bouw van een politie -bureau begonnen
Deze maand zal in Hollandia begon-

nen worden met de bouw van 'n nieuw
politiebureau aan dë Oranjelaan ter
vervanging van het oude pand aan de
haven. Bovendien zal in oktober de
nieuwe politiekazerne - een projekt van
ruim 1 miljoen gulden - aan het einde
van deze laan in zijn geheel in gebruik
genomen kunnen worden.

Aan de primitieve huisvesting van de
stads- en verkeerspolitie in de hoofd-
stad van Nederlands Nieuw Guinea zal
midden van.het volgend jaar een einde
zijn gekomen.'

Omstreeks die t-id zal het moderne
politiebureau, gelegen tussen de Oran-
ielaan en het koelhuis, gereed zijn.
Het nieuwe pand, waarvan de afme-
tingen 30 x 8 meter zijn. wordt in twee
bouwlagen opgetrokken- De benedon-
verdieping omvat voorzieningen voor
de stads- en verkeerspolitie zoals cel-
len, berg- en wachtruimte, magazijn en
administrat'e. Op de boyenetage wor-
den o.a. de bureaiux voor de stadspolitie
en de recherche ondergebracht.
A-*n de achterzijde van het pand zal
een garage voor politie- en motorvoer-
tuigen worden gebouwd.

De ontwerper van het gebouw. Ir. A.
v- Noortwiik van de Dienst van Onen-
bare Werken, hee^t als versiering de
voorgevel van de bovenverdieping in
een stenen rasterwerk geprojekteerd.
Het gehele, gebouw zal in steen worden
opgetrokken.
KAZERNE-COMPLEX

Aan het e;nde van de Oranjelaan in
het Kloofkamp is intussen een ander ge
bouwenoomnlex vefrezen dat m het sta-
dium van afwerking verkeert.
Het betreft hier de nieuwe nolitieka-
zerne die voor een belangrijk deel reeds
c-,-**<!*rne f"*£* jn gebruik is.

Op een terrein-oppervlak van 36.000
m.2 zijn in 7 bouwfasen door de N.V.
Intervam 19 barakken, 9 badgebouwen,
2 keukengebouwen. 7 commandantswo-
ningen 'n woning voor de kazernecom-
mandant, 'n kantoorgebouw en een can-
tine genlaatet.
In 1955 is met de uitvoering van de
eerste fise hec-rnnen. De totale kosten
bedragen f 1.390.000.—In totaal zal ruim 100 man in **aofd-
zaak autochtoon oobtie-nevsnr. ...-1 met
hun gezinnen onderdak vinden in dit
complex, waarmede een «inde geko-

men zal zijn aan de verspreide behui-
zing in Hollandia en omgeving.
De 19 barakken zijn onderverdeeld in
14 barakken voor 5 gezinnen en 5 ba-
rakken voor 10 gezinnen. Terrein is ge-
reserveerd voor de bouw van twee ex-
tra barakken met een commandantswo-
ning, indienuitbreiding noodzakelijk is-

"Bleedtranstusie" bij
cocospaimen

Op het landbouw-proefstation in de
Rrngiroa - Atol, in. Frans Polynesie,
heeft men een nieuwe methode ontwik-
keld, om slecht groeiende cocospalmen
zgn. sporen-elementcn toe te dienen.
Men gaat daarbij te werk op een wijze
die enige overeenkomst vertoont met
bloedtransfusie. In de stam van de be-
treffende bomen wordt een gat geboord
waarin een koperen buis wordt beves-
tigd* De buis wordt via een plastic
slang aangesloten op een op hoger ni-
veau aangebracht reservoir met een
kunstmest-oplossing.
De benodigde voedingsstoffen zouden zo
zonder verspilling door de plant kunnen
worden opgenomen.

Nieuwe Bernhardbrug
B.V.G- In het kader van de moderni-

sering van het centrum van Hollandia
zal ' ". voor het einde van dit jaar be-
gonnen worden met de bouw van de
nieuwe "Bernhard-brug" over de Nubai- beek.

Deze nieuwe brug zal ten opzichte
van de oude oeververbinding verder in
de richting van de baai komen te liggen
en wel aan de andA-e z;jde van het be-
staande poktiebureau.
Het wegenplan in het havengebied zal
uiteraard hierbij aangepast moeten
worden.
Het is dan ook de bedoeling dat de
nieuwe brug een verbinding zal vormen
tussen de weg langs de baai aan de ene
zijde en de weg langs het postkanooie-
n toko Makassar aan de andere ziïde.
D;t 'taakte deel zal geheel opnieuw
worden bestraat.

Ook een deel van de weg naar Sen-
t.ar-' via Berg en Dal wordt van 'n ge-
heel nieuw ODner*d=»k voorzien, 't Be-
'reft n.pf-n<**!i(-jk '* .10-iM^-ta pn *-neest be-
reden deel vanaf de "hairpin" tot de
"Meteoor".
Een begin is reeds gemaakt met de
verbetering van dit 7 kilometer lange
t-r-aiect door het aanbrengen van een
nieuwe stednslaelaag met. nsfalt.

Over tien sT^andn. verwacht men
met de vernieuwing van het wegdek
over dit traject gereed te zijn-

Radioprogramma
WOENSDAG, 12 OKTOBER 1960
(Op 49,42 en 80 meter)

20.00 uur: Nieuws; weersverwachting.
20.15 uur: De Rambles olv Theo Uden
Masman met zang door Jany Bron en
Marcel Thielemans. 20.45 uur: Hoorspel
"Goud" (deel I). 21.43 uur: Liedjes uit
Nederland. 22.05 uur: Louis Armstrong
and his All Stars met zang door het Sy
Oliver Choir- 22.30 uur: Guy Lombardo
en zijn Royal Canadians. 22.50: Nieuws
in het. kort. 23.00 uur Sluiting.
DONDERDAG 13 OKTOBER 1960.
(op 49, 42 en 80 m.)
20.00 uur: Klok; nieuws; weersver-
wachting. 20.15 uur: Donderdagavond-
concert Uitgevoerd wordt de 2de Sym-
fonie van Mahler door het Weens Phil-
harmonisch orkest 0.1.v- Josef Krips
m.m.v. Teresa Strich Randal, sopraan
en Ursula Boese, alt, en Der Singverein
der Gesellschaft der Musikfreunde.
(opname van het Weens Festival 1960.
Uitzending in samenwerking met de
Oostenrijkse Radio Omroepf 21.55 uur
Katholieke Avondoverdenking: 22.10 uur
Volksdansen en liedjes uit Joegoslavië;
22.18 uur R;cardo Santos en zija orkest;
22.50 uur Nieuws in het kort. 33.00 uur
Sluiting-

Ingezonden
"BUSWEE"

T»en de Directeur van Financien des-
tijds onder luide toejuigingen 't besluit
nam om het rijden met dienstwagens
door Gouvernementsambtenaren dras-
tisch te beperken, motiveerde hij deze
maatregel met te wijzen op het "vol-
doende aanwezig zijn van openbaar
vervoer".

Zij, die thans van dit openbaar ver-
voer n.l. de bus gebruik moeten maken»ervaren elke dag hoe "voldoende" dit
vervoer is. Vooral de werkenden en
schoolkinderen, die 'smorgens van Joka
Baru of Hollandia Binnen naar Hollan-
dia vervoerd worden kunnen hierover
meepraten. Opeengepakt met drie op
een zitbank voor twee of hangend aap
de stang wordt men door de bochten
gesteurd, om tenslotte "fris en monter"
en "blakend van werklust" op werk of
school te arriveren. En dan moet men
eens zien hoe een bus met schoolkinde-
ren van het busstation vertrekt.

Wij weten zeker, dat het Hoofd van
de GAT? doet wat hij kan met bet te
weinige m**ter..aal dat hii tot zün be-
schikk*'r-_i heeft en we zien elk" dag
weer hoe moeiliik in deze bussen de
taak van de chauffeurs is.
Men moet er net -.p*. -.enken wat er
zou gebeur?n bi »" of ar-ë'er engeval.
Ik zou dan niet graag in de schoenen
staan van hen. die verantwoordplijk
zijn voor de wijze wanrer* weric-«nden
en schoolkinderen vervoerd wniiTi

BUSPATIENT

Ingezonden
PUNTJES OP OF NAAST DE "I"
Alhoewel het niet onze gewoonte is

op artikelen in te gaan, menen wij toch
voor deze maal een uitzondering te
moeten maken. En wel om reden dat U
zich bezorgd afvraagt of de installa-
teur zich misschien heeft vergist in de
situatie-tekening, bij de aanleg van de
aanleg van de lichtinstallatie tbv. d«
nieuwe steiger.

Nee Redactie; ONZE (licht) PUNTJES
staan opgesteld volgens tekening van
hogerhand* Misschien dat "Uw" PUNT-
JES een beetje verkeerd staan dosr on-
volledige informaties?

Alleen nog dit: Hier sm in Nederland,
zal een installateur of een electro-tech-
nisch planning bureau er niet aan den-
ken een bouwkundig bestek met teke-
ningen te gaan maken, hoe klein ook
het werk moge zijn.
Het omgekeerde gebeurt echter maar al
te veel, want immers . . . een lichtpunt
is maar een lichtpunt. Eun lichtpuntje
wat later veel ellende kan bezorgen,
buiten de schuld van de installateur.

"Technisch Bureau Kingmsv"

VRIJDAG 14 OKTOBER 1960
(Op 49,42 en 80 meter)
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur "De Warwinkel" (24ste
uitzending); 22.00 uur "Na Sluitingstijd"
een programma, samengesteld door War
winkelwinnaars; 22.30 uur Karl GreH
en zijn Weens orkest; 22.50 uur NiéUws
rn het kort: 23.00 uur Sluiting



Kopen-op-afbefaling in Nederland beperkt
Onderdeel van conjunctuurbeleid van regering

(Van een economische medewerker.)

Bij beschikking van de staatssecretaris van Economisch Zaken zijn in Ne-
derland de afbetalingsovereenkomsten meer aan banden gelegd. Het is niet
verwonderlijk dat deze maatregel praktisch een gevolg is van de troo.-rede en
miljoenennota. In de laatste vooral kunnen wij duidelijk lezen, waarom de re-
gering het nodig acht deze remmen aan te leggen.
Laten wij eens nagaan welke functie de koop-op-afbetalin? in de tegenwoor-
dige economie vervuJt.

De tijd waarin afbetalingsmagazijnen
wei"'"" eezien als paleizen, waarin ar-
me drommels hun woekerrente gingen
betalen, ligt gelukkig achter ons.
Koop en verkoop op afbetaling zijn

normale verschijnselen in onze maat-
schappij geworden en in alle kringen

van de maatsehapnij wordt aan deze
vorm van economisch verkeer de**1 be-

nomen. Is de hypotheek on een buis
e-'senliik ook geen ifheta1""? Ook dan
delgen we later de schuld, die we eerst
op ons nemen- Het bouwkassvteem is
eveneens een vorm van afbetaling.

Het merkwaardige is. dat we de afbe-
taling sociaal minder aanvaardbaar
vinden, naarmate het daarmee verkre-
gen goed sneller verbrir-Vt ''c omdat het
daaraan verbonden gevate* groot is dat
de sliitage sneller v*-rioont dau.de af-
betaling. Voorts we*-dt er voor dat, ri-
sico van de verbrui^ e°n zea*.^""
r*remie gevreao-.. in dö imrtn *Tm een

hoge rente, dat de verbruiker ner saldo
veel meer ven*- bet «eed betaalt dan de-
gene die enntant betaalt.

F,r wordt derhalve door de verkoper
j-run ef moer p-w wissel cretroTrVen on
het onvoldoende oernomisoh inziebt -van
de klant. De uitwassen van de afbeta-
ling zün . aat-rii*! tore.oht bestreden.
jVTaar* wanneer de nadele" dooi* wer*e-

liik toeziebt zoveel mnceliik z;in nnf-e-

-y,even urapmm zon d" koon on afbeta-
ling dan niet zonde*- meer worden tn-e-
-o*pl«f-,v,*>

VOORUIT OF ACHTERAF
T7pf V*^n niet ir-ii-iw ontkend dat de

pfhotplino- ooV een wi.**iit»)i n**■♦"""*"■*>

fnnntie heeft _> Z.Ün veel nPnsp" de
n;,,f ~!.- -,-*-.l*'7r>lf V}Tr-tr>(^-n c^orcfn.
"7;* l;, n _o« l-.n+ olleon nr-iir d-.roi.c-* of
■7,'. TTnr(-t*,^r, «ïo*- rlo l"-v.r-f l.et 4-ii^nliMr
rte***-*o"_r*-^ rvoia -roorl +n lnv .PVP*I

■Ril keen on afbetaling ?nsart de fro-
r.or nr-htemf. T.ii enntan+e betaling

wordt vooruit gesnaard. Die noodzaak
tot "n-ii-pn wordt groter naarmate er
mfpr duur-rome o-ebnn'ksartilrelen met
e-en hoge kostt-rijs aan de markt komen.
En dat aantal neemt steeds toe. De
lantste decennia zün er de stofzuigers
gekomen, de radio-toestellen, de auto's,
de bromfietsen, de televisietoestellen,
de üska sten. de fornuizen, enz.

fpmand die geen kans ziet zelfstan-
dig nlm- f Iftnn..— voor een üskast te
snaren, zal er wel fee Ten-men als hü
zich contractueel gehrnden voelt elke
week of maand een henaalrf hedrpo* ter-
zijde te legfen dat ii->n ook nog hü bern
wordt oT.gehaald Zn V--*it hü py ook
toe -pn auto te konen of eefn n.'onwp

radio. Zolder de *.fhet*-.lii.ff zoal bil zün
]even lan«- p.leon rnT"- nUivon vo-*-.-m_

-reu Hü twt zü** --el--* />U*-o .ttooV of

maand aan allerlei kleine uitgaven ver-
ri en zijn welvaart zou dus min-

der toenemen dan met de afl
NIET AFSCHAFFEN!

Om deze reden zou het ook onver-
standig zijn de hele afbetaling af te
schaffen. Het voor deze doelen bestem-
de geld zou immers toch geconsumeerd
worden maar vermoedelijk a-n goede-
ren, die nog irrnder het karakter van
kapitaalgoed dragen. Daarom is afbeta-
ling ook een onjmisbaar systeem in een
moderne samenleving* De fabricage van
radiotoestellen, televisie-ontvangers enz
zou nooit, de hoogte van thans bereikt
hebben. Bovendien danken vele bedrij-
ven, zoals bijvoorbeeld de postorderbe-
drijven, hun bestaan aan d>t systeem.

Toch beperkt de Nederlandse rege-
ring de afbetaling in een tijd van gun-
stige conjunctuur omdat zij verwacht
dat bet verbruik erdoor zal worden af-
geremd. En hierboven beweerden wij
dat dit verbruik toch door gaat? Inder-
daad, maar wanneer de overheid de
kopers dwingt om een hogere eerste
betaling te doen, dan moeten zij toch
eerst een zekere aanloop nemen om be-
paalde goedere^! in bez't te krijgen.

In dit geval stellen zij de aankoop en
consumptie van het goed toch neg een
'üd lamp uit en daar is het de regering
nu om te doen. Het verbruik moet wat
verder vierden ongesebort. in het belang
"in 's Innds economische toestand-
Bii het aanleggen van remmen gaat het
°r om de percentages van eerste betaling
juist zo te stellen, dat het rjublièk toch
de lust tot kooo on afbetaling houdt.
ZEGEN EN VLOEK

Vanzol/snrekend heeft de regering
besloten, dat on de meer luxueuze ar-
tikelen een hogere eerste betaling no-
dig is dan op de andere. 7,0 moet er
T-oortnnn VOOv een auto -.! g*ïn/n eonfant
worden betaald voor een bromfiets 9S
"/o*, voor een koelkast ■..O*/», en. voor kte-
diuq- biiveorbeeld 15'/i.

Hieruit blükf tevens nog een sociale
functie van *j|e afbetaling. Temand kan
nlotseb-ig behoefte krijgen aan een ar-
tikel, zonder dat het geld direct aan-
wezig is. Bijvoorbeeld wanneer een
man een tijd geen werk heeft gehad,
praktisch al zijn kleren heeft versleten
dan plotseling een goede baan als ver-
tegenwoordiger kan krijgen, waarbij hij
keurig gekleed moet gaan. Hij koopt nu
een kostuum op afbetaling en is door
zün goede baan in staat om in korte
tijd af te betalen. Zonder goede kleding
kan hij zijn werk niet verrichten!

Anderzijds is de afbetaling voor velen
een vloek geworden cm-f-it men - aan
getrokken door de geringe termijnbeta-
lingen - zijn aankoop hoven de betaal-
kracht opschroeft. Het sociaal schadelij

ke zal altijd blijven, dat mensen, die
economisch het zwakste staan, de hoog-
ste prijzen betalen. Het is de taak van
de overheid de belangen van alle deel-
hebbenden aan het afbetalingsproces
zodanig met elkaar in evenwi'ebt te
brengen, dat er voor de gemeenschap
de grootste vrucht van te verwachten
is.

VOOR U MEVROUW

Zelfcritiek bij het kie-
zen van Uw kleding
Velen van U zullen wel eens mode-

bezocht, hebben Wanneer je daar
zo rustig zit, je ogen en oren goed de
kost geeft en kans zet om als het wa-
re even bulten deze vrouwengemeen-
schap te gaan staan jam van grote verte
objectief op dit alles neer te zien, dan
breken merkwaardige inzichten door,
die ons onszelf beter leren kennen.

Als een paar hon__£_rd vrouwen in een
kleine zaal bijeen zitten, vertonen zij
cnen'ijk en onbeschaamd ! nëe
gamma van hun begerigheid. De warm-
te en de hebzucht lekt haar van het ge-
laat, want de temperatuur is boog en de
getoonde toiletjes zijn adembenemend
mooi.

Eigenlijk is het een buitengewoon ge-
raffineerd idee om aldus de winkel
naar de klant te brengen, in nlaats van
de klant met zachte drang te bewegen
naar de winkel te komen. Psychologisch

is het een vondst, want vrcwen. die
anders alleen naar de winkel gaan nis
z'i 'ets nodiei hebben. wo**den "*.<-*.** hier
plots bewust van allerlei tot dusver on-
geweten behoeften-
VERRADERLIJKE BETOVERING

Het is voor de vrouwen een waai* do-
rado om zo maar die dure. prachtige

i te kunne" betasten en nlooien
en zij zouden geen vrouwen zijn. als ze
zich niet '*eeds zage"l **"i dat beeldige

ruitje en die enige cocktailjanon!
Gesnrc-.fi arden spreken boelirlelen.

"W-.. oen innocic T*,*.n enn -^Ti-*--*Vè->e*-''

"Een juweel van een mantel!" Een ge-
zette figuur laat zich noteren voor een
schat van een japonnetie. dat de slsnke
rrmri11 ,ni'l*i iverVe'ii 1" tot een vovhlin-
dende persoonlijkhe-'d maakt Maar hoe
zsi bet de. grote maten staaft?

Alle aanwezigen zijn betovert! dnor
al het fraais, dat od zijn voordeligst
door knanne mei'sies die ficruurtjes -.eb
ben die voor -iiin modellen uitsezoüht
en als bet ware sesohanen zün. worden
getoond. De aanwezige dames vergeten
wie zü zelf zün. Zü nersonif'ceren zich
in de manneouin en de wensdroom: "Zo
zou ik er uit willen zien", wordt een
verraderlijke mr.h'te;t 'n de gedachte:
zo zal ik er ut zien!" De verschoning
van de mannequin heeft zon diepe in-
druk gemaakt dat ze dit. io;letje persé
moeten hebben.
KRITIEK EN ZELFKRITIEK

Een vriendin naast de volslanke da-
me flapt het er tenslotte uit: "Meid,
dat moet je niet nemen, het zal je be-
slist niet staan. Je bent te dik!"

Met een vernietigende blik kijkt d«
aangesprokene haar aan. "Te dik!"
sputtert, ze, wreed in haar droom ver-

(Vervolg op pag* 4)



stoord "Ik weet heus wel wat ik doe en
wat smaak betreft kun jij bij mij nog
in de leer komen!" Een mannequin
wiegt langs hun tafeltje en op slag
worden de vijandelijkheden gestaakt en
zijn ze een en al belangstelling voor
het getoonde ensemble.

Plotseling wordt het dan duidelijk
wtaarom er zoveel onelegante vrouwen
zijn. Dejeddin.gsboei die ons drijvende
houdt en ons behoedt voor het onder-
gaan in een zee van wansmaak heet:
zelfkritiek.

En hier is he_t inzicht dat baan brak.
het kostbaar geheim: weten, wat je niet
kunt dragen is de eerste voorwaarde
om elegant te zijn en de wetenschap
katj iedere vrouw verwerven, die even
medogenloos is in haar zelfkritiek, als
zij is in haar kritiek over haar zusters!

' ELLYMARTTNS

'it4&t loodgietersbedrijf v.S-a. "ROLÜSA" aan de Oranjelaan
vertoorn} te Holiand.a, s_a_ worden voo_-tgexet door de

iwittil Hollandia w
W;_ spreken de wens wat, dat de goede samenwerking met
gouv/ernements-insfellinsein en bouwmaatsctiappfjer. onder
de nieuwe Oirectïe zal bly^era voortbestaan.

(Vervolg van pag. 3)

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. J.G. Wester, chirurg houdt op

13 OKTOBER
GEEN SPREEKUUR

ORIËNT THEATER
vertoont heden 12-10 voor het laatst
"WITNESS FOR THE PROSECUTION"
met Tyrone Power, Mariene Dietrich
en Charles Laughton.
Een perfecte film over de perfecte mis-
daad.
Haven morgen 13-10 en overmorgen 14-
-10: "BREAKTHKOUGH" met David
Brian. Een heel spannende oorlogsfilm.
Holl.-Binnen morgen 13-10: "WITNESS
FOR THE PROSECUTION" met Tyro-
ne Power.
~REX THEATER-
vertoont heden 12-10 de Maleise film

"PANICKY HEBOH"
met Rad.°n Ismail, B- Hermanto. Mia
Martha en Liza.
Hedenavond deze film in REK. Alle
leeftijden.
Spoedig in REK de film

«KING SALOMONS MINES"
met Steward Granger. Uitgebracht door
M.G.M. Let op de datum van vertoning-
REK Holl.-Binnen vertoont heden:

"KING SALOMON'S MINES"
met Steward Granger.

"De Wigwam" serveert morgen: nassi
ramas, loempia, saté-

no. 2511
VERLOREN: op de Havenweg tussen
het Politiekantoor en de Havenloodsen
een blauw linnen boodschappentas in-
houdende een bos sleutels, een paar da-
messchoenen, geldswaarden, notieboek-
je etc. etc.

De eerlijke vinder wordt verzocht
b.g. tas tegen goede beloning, terug te
bezorgen bij de Administratie van de
Nieuw Guinea Koerier.

PERSCONFERENTIE
Minister Toxopeus zal op 22 oktober

a,S. te Hollandia een persconferentie
houden.*

ZEEPAARDJE
Hedenavond "Elk wat Wils", Donderdag
filmvoorstelling "Sterren-gebergte Ex-
peditie", Hierna film "Mrs Miniver"
Voor de laatstgenoemde film zal een
entree van f 1,50 worden gerekend.

no. 2510

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

ÖDe
verkoop van meer dan tach-

tig millioen dozen per jaarmaakt

haar een natuurlijke glans en
houdt het de gehele dagverzorgd

'- Wt&klÊÊÊÊpkwÊ-WW f" ______
___mn —* —■-.-.

fjËJi BRYLCREEM
f Brylcreem het haarmiddel
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