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Timmerman door electrische stroomgedood
Een over de grond hangende electri-

siteitsdraad in Ifar is oorzaak geweest
van de dood van een autochtone tim-
merman van de RWD.
Dinsdagochtend kreeg de timmerman,
Bernhard Pakatana, (50 jaar), opdracht
herstelwerkzaamheden aan een woning
in Ifar te verrichten- De gehele verdere
dag werd hij niet meer gezien.

Woensdagochtend omstreeks II uur
werd zijn ontzielde lichaam aangetrof-
fen, liggende over een electrische lei-
ding van het stadsnet die van de paal
was losgeraakt.

De bevestiging van een isoilator - een
geheel vermolmde houten prop - had
losgelaten waardoor de draad, die niet
gebruikt werd, in een hoek, van het
lilchtnet met onder spanning staande
draden contact maakte.

Een diepgaand onderzoek wordt door

het Veiligheïdstoezioht ingesteld.
Ifar heeft sedert gisteravond geen

straatverlichting daar de draden welke
gevaar kunnen opleveren alle zijn ver-
wijderd-

NIEUWS IN HET KORT
— Op de grote Arabische oliecqn-
ferentie te Beirouth is onder meer de
plaats van de Sovjet Unie als leveran-
cier van olie op de wereldmarkt be-
sproken. Een rapport spreekt de ver-
wachting uit, dat Rusland snel de do-
minerende factor in de wereldolie-in-
dustrie aan het worden is.— De noordelijke provincie van Laos,
Sam Noa genaamd, zal door de com-
munistische Patet-Lao rebellen worden
overgedragen aan de neuftralistiis-che
regering van prins Souvanna Phouma.
Voordat de communisten de provincie
veroverden was zij in handen van
rechtse opstandelingen.— De Franse Kamer van Afgevaardig-
den heeft besloten om het debat over de
vorming van een met atoomwapens uit-
geruste luchtvloot voort te zetten, on-
danks hevige tegenstand van links en
rechts- Behalve atoombommen wil
Frankrijk ook waterstofbommen en ra-
ketten gaan produceren-— In Gorontalo op Celebes is een Cho-
lera-epidemie uitgebroken die al aan
enkele honderden mensen het leven
heeft gekost. De Indonesische regering
heeft vaccinatieploegen naar het be-
treffende gebied gezonden.— De Amerikaanse Marine heeft gecon-
stateerd dat twee Russische raketcon-
trole-sehepen uit het gebied van de
centrale Pacific zijn vertrokken. Vier
weken geleden kwamen zij daar aan,
hetgeen het *^j_ucht in omloop bracht
dat er in Rulsand weer een spectaculair
ruimtevaart evenement werd voorbe-
reid.

Bearin naar Canada
HKH. Prinses Beatrix heeft een uit-

nodiging aanvaard voor een partikulier
bezoek aan de Canadese hoofdstad
Oitawa, waar zij de jaren 1940 — 1945
heeft doorgebracht.
Aanleiding tot dit bezoek is het huwe-
lijk van haar vriendin Baronnesse René
Rocll met een ambtenaar van het Cana-
dese ministerie van Financiën.

Spijtoptanten in Nederland
aangekomen

Het regeringsschip "Zuiderkruis" is
gisteren in alle vroegte aangekomen in
Amsterdam, met ruim 600 passagiers
aan boord-
De meesten kwamen uit Indonesië. 400
van hen zijn spijtoptanten. De ontsche-
ping begon al om half 9-

Om half 8 kregen de opvarenden be-
zoek van de minister van Maatschap-
pelijk Werk, mej. Klompé.

Duitse hulp aan Japan
De Westduitse regering heeft 70 mil-

joen Mark uitgetrokken voor hulp aan
Indonesië.
Volgend jaar komt daar nog 30 miljoen
bij.
De Westduitse bondsattaché heeft dat
in Djakarta meegedeeld. Hij zei verder
dat Duitse deskundigen een onderzoek
hebben ingesteld naar het voorkomen
van delfstoffen in Indonesië en naar de
vooruitzichten voor een ijzer- en staal-
industrie.

Op het ogenblik worden er in Duits-

land 700 Indonesische studenten en
technici opgeleid-

Indonesisch - Chinees
ascoord

Indonesië en China hebben overeen-
stemming bereikt over de wijze waarop
het dubbele staatsburgerschap van Chi-
nezen in Indonesië in de praktijk moet
worden uitgevoerd-

Een Chinees - Indodesische commis-
sie heeft hierover besprekingen gevoerd
sinds de totstandkoming van dit ver-
drag 5 jaar geleden, waarbij Chinezen
in Indonesië, zowel voor het Chines,-. als
het Indonesische staatsburgerschap
kunnen kiezen. Het verdrag zal nu op
29 oktober worden ondertekend.

Constellationbij landing te Blakuit de baan
Dinsdagochtend omstreeks half acht

is op het vliegveld te Biak een Constel-
lation van de KLM, als gevolg van een
klapband, bij de landing uit de baan
gelopen en met_een wiel in een goot
naast de landingsbaan terecht gekomen-
Deze goot was gegraven in verband met
het leggen van kabels-
Er hebben zich geen persoonlijke onge-
lukken voorgedaan.

Van de zijde van de Dienst van Ver-
keer en Energie, deelde men ons mede
dat daar een nader rapport over het

ongeval wordt afgewacht.
Van de zijde van Burgerluchtvaart

wordt er in geval van een vliegtuigon-
geluk alleen een onderzoek ingesteld,
als er persoonlijke ongevallen heb-
ben plaats gevonden
of als het vliegtuig ernstig is bescha-
digd. Daar in -dit geval noch het een
noch het ander het geval was, is er geen
speciale deskundige van Burgerlucht-
vaart naar Biak gezonden-

Radio Australië meldde gisteravond
dat de passagiers met een Qantas vlieg-
tuig doorvervoerd waren naar Sydney.
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Buitenlandse brief
De mummies van de Kimmelstreet

(Van een correspondent)
LIVERPOOL (P&P - Op 25 april 1960,

omstreeks negen uur, bracht Leslie
Harvey zijn moeder, de weduwe Sarah
Janc Harvey, van de Kimmelstreet 35
in RhyVWales naar het ziekenhuis in
Liverpool. De 62 jarige pensionhoudster
had de laatste maanden voortdurend
geklaagd over inwendige pijnen en de
huisdokter vond het toen maar beter,
dat het kleine en altoos zwijgende-
vrouwtje voor een nader onderzoek in
de kliniek van Liverpool werd opge-
nomen.

Moeder en zoon waren overeen geko-
men, dat Leslie met vrouw en kind, in
de woning van eerstgenoemde zou trek-
ken, het huis zou opknappen en na te-
rugkeer van het oudje uit het zieken-
huis ook in het huis aan de Kimmel-
street 35 zou blijven wonen. Moeder
werd immers ouder en gelet op haar
gezondheid was deze maatregel niet
overbodig".

Op 6 mei jl. toog Leslie Harvey in de
ouderlijke woning aan het werk- Er
moest geschilderd en behangen worden.
Eerst werd de slaapkamer van moeder
onderhanden genomen, gelegen op de
eerste verdieping, en de amateur deed
waarlijk geen half werk. Al het oude
behang trok hij van de muren.
EEN VRESELIJKE ONTDEKKING.
Bij het lostrekken daarvan ondekte de
man een kastdeur, die hij - daar een
sleutel ontbrak - opende- met een
schroevendraaier. Met een zaklantaarn
inspecteerde Leslie vervolgens het in-
wendige van de kast, die een enorme
hoeveelheid spinrag en stof bevatte en
waarin een bedompte atmosfeer hing.
Het licht van de zaklantaarn speelde in
het voorbijgaan met het stof en met het
spinrag, om zich vervolgens vast te
hechten aan iets onnatuurlijks, van gro-
te omvang en grijs-grauw van kleur.
Leslie zag dat vreemde ook en liet
daarom het licht van zijn lamp wat
langer op dit vreemde, geheimzinnige
pak vallen, dat daar achteloos in de
hoek op de bodem van de kast lag.

Leslie boog zich wat naar voren en
constateerde toen tot zijn ontzetting,
dat dit géén hoopje oude kleding of iets
van dien aard was, doch dat het hier de
lichamelijke resten betrof van een mens,
die met het hoofd op de opgetrokken
knieën rustte. Geschrokken van wat hij
zag, ijlde Leslie naar de politie om aan-
gifte te doen van zijn lugubere ontdek-
king-

VIJF VRAGEN.
Politie en deskundigen stonden voor

een raadsel en geconfronteerd met een
aantal onbekende punten, zoals het
wie, wanneer, hoe en waarom van het
overlijden en 't raadsel dat het lichaam
niet op de gebruikelijke wijze tot stof
was vergaan.

Deskundigen van Scotland Yard, ge-
holpen en bijgestaan door dr. Gerald
Evans en dr Allan Clifft van het ge-
rechtelijke laboratorium van Scotland
Yard, kwamen na een langdurig onder-
zoek tot de conclusie, dat het gevonden
stoffelijk overschot het lichaam van een
vrouw moet zijn geweest, welke op het
tijdstip van haar verscheiden een leef-
tijd moet hebben gehad liggende tussen
de 45 - 55 jaar. Zij moet gekleed zijn

geweest in nachtkleding, daar de res-
tanten daarvan werden aangetroffen op
en om het totaal gemummificeerde li-
chaam, waaruit kan worden geconclu-
deerd, dat de vrouw op het moment van
haar overlijden of ziek was, of zich ter
ruste had willen begeven. Voorts, dat
aan de hals van het gemummificeerde
stoffelijk overschot onregelmatigheden
en verdikkingen werden aangetroffen
en stofresten werden gevonden welke- na scheikundige ontleding - afkom-
stig bleken te zijn van de wol van een
kous. Het slachtoffer moest dus gewurgd
zijn.

Ten slotte dat het vermoeden gewet-
tigd was, dat het feit reeds een twintig
tal jaren geleden moest hebben plaats
gehad. In die bergruimte, was het zeer
droog ten gevolge van de vrij hoge
temperatuur die daar constant heerste,
hetgeen een gevolg was van het fert dat
door die kast de schoorsteen liep van
de keuken, waar doorlopend een kolen-
fornuis brandde- Ten gevolge daarvan
is het lichaam van de dode als het ware
verdroogd ofwel gemummificeerd.
DE POSTWISSELS.
De recherlche stelde vast, dat de stof-
felijke resten afkomstig waren van me-
vrouw Frances Alice Knight, geboren
in 1884 in Liverpool, die in 1926 trouw-
de met Peter E.W. Knight. Het echtpaar
vestigde zich toen in Rhyl/Wales, waar
de heer Knight toen een praktijk als
tandarts uitoefende. In 1936 kwam hettussen de twee echtlieden tot een echt-
scheiding. De man vertrok naar elders,
doch mevrouw Knight bleef in Rhyl wo-
nen en betrok enkele kamers "bij de
pensionhoudster mevrouw Sarah Jan
Harvey, Kimmelstreet 35- Op 15 decem-
ber 1940 werd op het stadhuis van Rhyl
en bij de politie mededeling gedaan
van de "vermissing" van mevrouw
Frances Alice Knight. Zij stond tot op
heden als "vermist" in de registers van
de burgerlijke stand vermeld.

Ook kwam aan het licht, dat de tand-
arts Knight door de civiele kamer vande rechtbank in Liverpool werd ver-
oordeeld tot het betalen van onder^
houdskosten aan zijn gewezen echtgeno-
te en dat hij elke week 2 pond Ster-
ling over moest maken.
Deze Knight verklaarde na 1936 nimmer
meer contact met zijn gewezen echt-
genote te hebben gehad en dat hij enke
Ie dagen geleden de hem opgelegde on-
derhoudskosten per postwissel aan zn
gewezen echtgenote had overgemaakt.
Bij navraag op het postkantoor in Rhyl
bleek tenslotte, dat het geld ten name
van mevrouw Knight voor het laatst
door de pensionhoudster op een oudeen door mevrouw Knight onderteken-
de machtiging op 24 april 1960 per-
soonlijk in ontvangst was genomen. Op
het postkantoor werd over de periode
25 april tot en met 15 juni 1960 het ge-
bruikelijke bedrag aangetroffen. Dit was
echter door mevrouw Harvey niet af-
gehaald als gevolg van haar verblijf in
het ziekenhuis in Liverpool en iater
ten gevolge van haar gevangenneming-
NOG MEER MYSTERIES

De politie beet zich dieper vast in
het verleden van mevrouw Sarah Jane
Harvey, pensionhoudster van beroep en
aan het licht kwam nu ook, dat op het
adres Kimmelstreet 35 in Rhyl met na-

me in de periode 1936-1940 meer sterf-
gevallen plaats hadden gevonden.
Sterfgevallen die, bezien in het licht
van het aan de gang zijnde en diep-
gaande onderzoek, als zeer verdiatiht
moesten worden beschouwd. Meer
mysterieuze zaken naderden hun op-
lossing, zoals:
1) maart 1939: het plotselinge overlij-

den van de echtgenoot van mevrouw
Harvey, officiële doorsoorzaak: hart-
verlamming;

2) 18 juni 1942 trof een hartaanval de
aldaar op kamers wonende heer
John Mould;

3) in juli 1943 het verscheiden van
Edith Mould, zuster van John Mould
De doodsoorzaak kon niet warden
vastgesteld.
In opdracht van de officier van jus-

titie werden de stoffelijke overschotten
van Alfred Harvey, John Mould en van
diens zuster Edith opgegraven en voor
sectie overgebracht naar het medisch
gerechtelijk laboratorium in Londen1.

Britse partij-malaise
In Engeland zijn er congressen ge-

houden door de liberalen en de socia-
listen (het laatste is overigens nog niet
afgelopen) en het blijkt, hoe moeilijk
het is, de conservatieven, die nu al
sinds 1951 aan het bewind zijn, van
hun nacht te beroven- De conservatie-
ven hebben niet de volstrekte meerder-
heid van het aantal kiezers achter zich,
doch door het districtenstelsel wel een
grote meerderheid in het parlement. De
liberalen jhebben daartegenover veel
minder zetels, dan het percentage stemm-
en zou rechtvaardigen. Hun aanhan-
gens zijn te gelijkmatig verdeeld over
de districten. En zo zijn zij bijna over
al in de minderheid, waardoor hun stem
men verloren gaan.

IK WEET VAN NIETS EN KAN ME
NIETS HERINNEREN.

Op 17 juni 1960, desvoormiddags om
08.00 uur, verscheen de recherche aan
de woning van mevrouw de weduwe
Sarah, Jane Harvey, pensionhoudster
en wonende in de Kimmelstreet 35 in
Rhyl. Zij opende zelf de voordeur van
de woning om de politie binnen te la-
ten-

De detectieve-sergeant deelde het
kleine vrouwtje met de witte haren en
de stekende dglen, verscholen acfciter
de in goud gevatte brilleglazen, mede,
dat zij zich in arrest bevond en dat zij
moest worden voorgeleid voor de of-
ficier van justitie in Liverpool.

Mevrouw Harvey sloeg de ogen niet
neer, toen de politieman haar zijn in-
structies mededeelde, integendeel. Op
een korte en afgebeten toon, snauwde
zij „Ik ga met je mee, maar ik weet
van niets. In de loop der jaren heb ik
zoveel mensen in pension gehad, dat
het me ondoenlijk is om alle bjizon-
derheden te onthouden."

Mevrouw Harvey, 62 jaar oud, werd
overgebracht naar Liverpool en aldaar
ingesloten. Het Hof van Gezworenen
hoorde haar reeds en sprak het schul-
dig uit, doch dezer dagen zal haar zaak
in hoger beroep voor de strafkamer
worden behandeld.
Haar zoon Leslie heeft bij nader inzien
met zijn gezin een ander adres vei*-
kozen dan het "huis met de mummies".

Vervolg op pag 4



Vierdaagse zonder gewapende groepen
Naar wij vernemen zullen er aan de

"Pacific Vierdaagse" die van 26 t/m.
29 oktober te Hollandia zal worden ge-
houden geen gewapende groepen van
Politie en Kon. Marine of Landmacht
deelnemen.

Er zijn een aantal redenen die tot
deze beslissing der betreffende auto-

riisjten hebben geleid. In het comité
dat 'zich met de organisatie van de
marsen belastte, hebben geen leden van
de Koninklijke Marine of de Politie
zitting. Vertegenwoordigers van deze
beide instellingen waren op de eerste
bijeenkomst van het comité door een
misverstand niet aanwezig en zijn later
buiten het beraad gehouden, zo werd
ons van de zijde van de Algemene Po-
litie meegedeeld.

Bovendien blijkt de voorbereidings-
tijd te kort om de groepen die aan de
marsen willen deelnemen een gedegen
training te geven.

Bouwwerkzaamheden
winkelgalerij hervat

De werkzaamheden aan de winkelga-
lerij te Hollandia-Haven zijn sinds en-
kele dagen hervat en wel door aanne-
mer Beckx.
Naar wij vernemen heeft het grote
moeite gekost een oplossing te vinden
voor de problemen, die waren ontstaan
doordat aannemer Franken niet aan zijn
verplichtingen voldeed- Dezer dagen is
echter een regeling getroffen tussen al-
le instanties die bij de liquidatie van
het bedrijf Franken zijn betrokken,
waardoor de voltooing van het bouw-
werk binnen afzienbare tijd gegaran-
deerd lijkt.

Inmiddels is de- Intervam begonnen met
de bouw van het middengedeelte van
het totaalgebouw.dat oorspronkelijk be-
stemd was om als bioscoop te worden
ingericht, maar dat nu zal gaan dienen
als voorlopig' raadsgebouw voor de
Nieuw Guinea Raad.

WISTU.
dat —de grondslag voor de televisie

reeds is gelegd door Paul Nipkow in
1884, dat de eerste praktische resul-
taten zijn verwezenlijkt door John
Logie Baird in 1926 en dat de 8.8.C,
in Engeland reeds in 1936 met een
geregeld programma startte?

dat — de bekende generaal Van Heutsz
geboren werd in de Drentse gemeen-
te Coevorden?

dat — de Koh-I-Noor een van de be-
roemdste diamanten ter wereld is en
een van de stenen is in de kroon van
de Engelse koningin?

dat —de kolibri de kleinste vogelfa-
milie ter wereld is? Men onder-
scheidt ongeveer 500 soorten, waar-
van de kleinste 5V_ cm lang is.

dat — de aarde een bewegingssnelheid
heeft van meer dan 30 km per se-
conde?

dat —de goudvis oorspronkelijk uit
China afkomstig is?

geaentjes
MS. "KASIMBAR" vertrekt vrijdag 21
oktober te 22.00 uur. Embarkement Pas-
sagiers te 20.00 uur-

JACHTCLUB
Vrijdag 21/10 '60 premiere van de film:
"Guys and Dolls" met Frank Sinatra,
Marlon Brando, Jean Simmons en Vi-
vian Blaine. aanv. 20.15 uur, entree
f 2,50. Zaterdag 22/10 '60 te 18.15 uur de
kinderfilm "Het vliegend oog"

Kunstmatig radioactief
gemaakte stoffen

Over de ontredderingen en over de
ziekten, die atoombommen reeds heb-
ben teweeggebracht en over de mo-
gelijke stoornissen in de menselijke
erffactoren, die als gevolg van radio-
actieve uitstralingen door dergelijke
bomexplosies alsnog kunnen worden
verwacht, is al veel gesproken en ge-
schreven. Misschien nog steeds niet
lang en niet uitvoerig genoeg, want
het is hoog nodig, dat de dreigende
gevaren alom bekend raken.

Voor vandaag willen wo echter een
ogenblik stilsSaan bij de positieve
kanten, want| die zijn er gelukkig
ojpky F_,adio-fa_/!(_vïte."<t in c^ienst van
het leven kennen we al sedert ma-
dame Curie. Dank zij de moderne
kernfis-lca kon hieraan een grote uit-
breiding worden gegeven-

ENORME VOORUITGANG
Niet langer behoeft er te worden ge-

werkt met het schaarse en peperdure
radium bij de bestraling van kwaad-
aardige gezwellen, want tal van andere
scheikundige elementen zjin thans kunst
matig radio-actief te maken.

Zodoende gaat radio-actief kobalt het
radium meer en meer verdringen in de
instituten voor bestralingstherapie. Er
is aan het gebruik van radio-actieve
stoffen een groot voordeel verbonden
boven de toepassing van röntgenstra-
len. Ze kunnen namelijk in het gezwel
worden aangebracht, zodat ze hun wer-
king daar onmiddelijk kunnen ontvou-
wen.

Röntgenstralen kunnen het gezwel-
weefsel slechts door de huid heen be-
reiken, met het gevolg, dat deze be-4/Hadigd wordt iJ.j gebruik van de
soms noodzakelijke intensiteit

Niet alleen voor de therapie, ook voor
het onderzoek naar kwaadaardige ge-
zwellen brachten de radio-actieve stof-
fen, die tegenwoordig in grote hoeveel-
heid en verschfeidienhejd worden ge-
maakt, een enorme vooruitgang.
GEZWELLEN GELOKALISEERD

Radio-actief borium bijvoorbeeld
hoopt zich bij voorkeur op in hersen-
gezwellen- Daar men de aanwezigheid
van radio-actieve straling gemakkelijk
kan aantonen, vindt men hierin een
uitstekend middel, om een dergelijk ge-
zwel nauwkeurig te lokaliseren.

Andere radio-actieve stoffen hebben
een praedilektie voor schildklierweef-
sel of voor beenmerg en ook daarvan

wordt in de diagnostiek reeds gebruik
gemaakt. Zeer groot belang hebben zul-
ke radio-aotieve "tracers" verder bij
het zuiver wetenschappelijk onderzoek
omtrent de levensprocessen van de
mens.

Ons lichaam herbergt een groot aan-
tal minerale bestanddelen, soms maar
in minimale hoeveelheden, die ieder
voor zich één of meer functies bij onze
stofwisseling hebben. Van die functies
is nqg lang niet alles bekend.
TOT IN DE FINESSES

Men kan ze tegenwoordig tot in de
finesses bestuderen door een weinig ra-
dio-actieve stof in te spuiten, die uit
kalium zal bestaan, als de rol van dit
bestanddeel in de lichaamshuishouding
moet worden bestudeerd, uit natrium
als men de werking van dit element
wil nagaan, enz.

De radio-actief gemaakte stof heeft
dezelfde eigenschappen en gedraagt zksh
in het lichaam preries als het niet ra-
dio-actieve element- Zij verschilt er al-
leen van door . halar aantoonbaarheid,
ook wanneer er slechts uiterst kleine
hoeveelheden aanwezig zijn.
MEDICI EN BIOLOGEN

Zodoende is dus vast te stellen wat
er bij de verschillende levensprocessen
gebeurt met de verschillende elementen
door ze met radio-actief materiaal te
"merken". Vanzelfsprekend gaat het om.
het bezigen van een zo kleine dosis dat
er geen gevaar voor de gezondheid uit
voortvloeit.

Wanneer er gesproken wordt over een
vreedzaam gebruik van kernenergie,
moet men dus niet alleen denken aan
de toepassing daarvan voor verkeer,
verlichting of verwarming. Ook de art-
sen en de biologen zijn bij het vreed-
zaam gebruik van kernenergie ten
nauwste betrokken.

dr. H.W- Scalongne

ORIENT THEATER
vertoont heden 20/10 en morgen 22/10
een uiterst spannende film. Een avon-
tuurlijke wapensmokkel dwars door de
oerwouden van Cuba - vol actie en ro-
mantiek.
”SANTIAGO”

Met Alan Ladd, Rosana Podesta en
Lloyd Nolan. In Cinemascope en kleu-
ren.
Holl. Binnen heden 20/10: "FRANKEN-
STEIN 1970" met Boris Karloff-
Sentani heden 20/10: "ANATOMY OF
A MURDER" met James Stewart.
Holl. Binnen morgen 21/10: "ANATOMY
OF A MURDER"

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 20/10 en vrijdag 21/10 de
GROOTSE BIJBELSE film:

"SINHUE, DE EGYPTENAAR"
in cinemascope en fcolor de lux.
"Sinhue, de Egyptenaar" een jonge dok-
ter uit de tijden voor Christus.
Een zeer boeiend verhaal. Mis deze film
niet. HEDENAVOND in REK.
SPOEDIG "GUYS AND DOLLS"
"GUYS AND DOLLS" met FRANK
SINATRA, MARLON BRANDO, JEAN
SIMMONS, VIVIAN BLAINE IN CI-
NEMASCOPE. IN REK-
Binnenkort: Robert Mitchum en Susan
Hayward in: "White Witbh Doctor".



Afgezien van het ietwat grillige kies-
stelsel zijn er evenwel redenen genoeg
voor de conservatieve kradht. De gun-
stige economische conjunctuur, de zeer
ontwikkelde sociale wetgeving, de vre-
delievende gezindheid van MacMillans
buitenlandse politiek, de optvotogding
der koloniëen, al deze dingen maken
dat men van een andere regering niets
beters te verwadhten zou hebben. Een
deel van de labourkiezers is overgelo-
pen naar de conservatieven en is daar
in die hoek gebleven. De benaming con-
servatief is eigenlijk niet meer van toe-
passing op Churchills partij, die de rus-
tige middengroepen vertegenwoordigt.
LIBERALEN VOL HOOP

Indien de Liberalen pogen stemmen
te winnen, zien zij niet uit naar de
kans conservatieve keizers over te ha-
len, maar labourlieden vülor zlich te
winnen. Zij hebben op hun congres veel
■water in hun wijn gedaan. Zij aanvaar-
den nu veel meer staatscontrole en zij
zijn bereid, het geliefkoosde kiesstel-
sel te behouden.
Voorheen waren zij vooir evenredige
vertegenwoordiging, omdat hun aantal
kamerleden dan meer in overeenstem-
ming zou zijn met hun percentage stem
-men. Thans hebben zij dit beginsel laten
vallen. Dan hebben zij resoluut de kern
wapens aanvaard als afschrikwekkende
strijdmiddelen. En zij zijn voor nauwe
economische samenwerking met het
Europese vasteland.

Nu zijn de twee andere partijen, con-
servatieven en Labour, regeringspar-
tijen geweest en __ij hopen dit weer te
worden- Vandaar dat zij minder "Eu-
_V>pees" zijny omdat een regering in
Londen rekening moet houden met het
hele Gemenebest. Maar de liberale op-
positie kan zich veroorloven, dit te ver
onachtzamen. Traditioneel isi anderzijds
weer de aanvaarding der kenrnbewa-
pening.

VERDEELD LABOUR
De kans, dat de liberalen labour-

stemmen gaan winnen, bestaat, maar
moet ook weer niet worden overschat.
De ervaring heeft bewezen, dat labour-
kiezers eerder naar de conservatieven
overlopen, omdat zij toch voorstanders
zijn van een twee-partije.isysteem.
Doch dat labour nog meer stemmen zal
verliezen is waarschijnlijk, want de
partij is hopeloos verdeeld. Dat komt
door haar structuur.

De vakbonden en coöperaties oefenen
een grote invloed uit, en zij zijn leden
van de complete organisatie- Daartoe
behoort ook de parlemlentaire gjdoep,
die eigenlijk een partij vormt in de par-
tij. De afgevaardigden moeten in het
oog houden, dat zij nog eens regerings-
partij worden, en hun leider, Gaitskell.
kan geen programma onderschrijven,
dat hij als eerste minister nooit zou
kunnen uitvoeren. Welnu, steeds meer
vakbonden hebben zich tegen kernbe-
wapening verklaard. Maar de parle-
mentairen achten zich niet gebonden
aan een uitspraak in deze van het vol-
ledige congres.

Er is een zwak compromis bereikt,
dat hierop neerkomt, dat de kamerfrac-
tie de "politiek van dag tot dag" vast-
stelt. Haar woordvoerder heeft gezegd,
dat dit betekent dat zij kernwapening
kan verdedigen, ook als "de miaspa"
daartegen is. Aangezien echter ook on-
der de kamerfractie verdeeldheid heerst

over dit punt, blijkt alleen een keer
te meer, dat labour er slecht voorstaat-
Een grote mogendheid als Engeland kan
zich niet veroorloven, door pacifisten
te worden geregeerd. En dat zullen de
kiezers wel laten blijken, als de vak-
bonden hun koers niet wijzigen.

Radioprogramma

DONDERDAG, 20 OKTOBER 1960

20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: Donderdagavondcon-
cert, a. Ouverture tot de opera "L'isola

disabitata" (Die unbewohnte Insel)- J.
in D gr. op. 61. - L v. Beethoven ; c.
Haydn; b. Concert voor viool en orkest
Symfonie nr. 6 in C gr. - Fr. Schubert.
Uitvierenden: Het Kamernrokest van 't
Weens Concertgebouw-orkest olv. Paul
Angerer en de solist Nathan Milstein
(viool)- (Uitzending in samenwerking
met de Oostenrijkse Radio Omroep).

21.40 uur: Protestantse Avondoverden-
king. 22.00 uur: 50 jaar "Instituut voor
de Tropen", een klankbeeld van Jacq.
Idserda. 22.15 uur: Trudy Richards,
zang, met begeleiding orkest olv- Billy
May. 22.29 uur: "Night Mist"; George
Shearing Quintet. 22.50 uur: Nieuws in
het kort. 23.00 uur Sluiting.

GEVESTIGD TE BIAK:

Mr. J.H. JONKER a°"aat . procureur

Kantoor: Mapïaweg, telefoon 77 en 145.
Postadres: Postbox 547 — BIAK —

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

j^ De. verkoop van meer dan tach-
/i\ tig millioen dozenper jaarmaakt

/* r% Brylcreem de meest populaire
(y\ haarcreme. Brylcreem geeft Uw

*$ÊÊk. haar een natuurlijke glans en
H houdthet de gehele dag verzorgd

H Masseer iedere morgen
JB JU Brylcreem inUwhaar en merkop

Wj hoe netjes en verzorgd het eruit
-^ÉÉliiÉi W z*et- Brylcreem doet droog haar

X \ BRYLCREEM
«If pK^L, ~r*'> ; f Brylcreem het haarmiddel

HEREN

ZOEKT U een Colbert, Costuum,
een trevira - off terlenka
pantalon.

a.aab tl da* naat EslSC|ülï!lE£ t*t loot
ESQyiüE U (dedm.
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