
NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE

mjm onafhankelijk dagblad voor ned, nieuw guinea-JÖL-
3e JAARGANG NO. 226 MAANDAG 2 OKTOBER 1961

Lord Home verklaart
Rusland ziet gevaar van gewapend

conflict in
De Britse minister van buiten-

landse zaken, Lord Home, ver-
klaarde gisteren dat het na de be-
sprekingen van de Amerikaanse
en Russische ministers van buiten-
landse zaken in New Vork, duide-
lijk was, dat ook de Russen nu
beseften hoe groot het gevaar was
geworden van een gewapende
botsing tussen Oost en West in de
kwestie Berlijn.

De Britse minister legde d?ze ver-
klaring at' na zijn aankomst in Londen
uit New Vork, waar hij de opening van
de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties had bijgewoond.
Lord Home zei te hopen, dat' d.e oar-
logsdreiging rond Berlijn was afgeno-
men. Hij voegde er aan toe: we ver-
keerden in een situatie die op oorlog
zou kunne*n uitlopen, als een van bei-
de partijen de ernst van de toestand
zöu onderschatten.
Volgens Lord Home waren de bespre-
kingen van de Amerikaanse minister
Dean met de Russische minister van

buitenlandse zaken, Gromiko, vriend-
schappelijk en constructief en van be-
tekenis als voorbereiding tot komebde
c aderhandelingen.
De Britse minister zei, dat *hij de in-
druk had dat de Russen nu beseften
dat de essentiële vrijheden van West
Berlijn gehandhaafd dienden fe wor-
den.

Ook .enkele Amerikaanse politici heb-
!>en zich uitgelaten over de kwestie
Berlijn.

De Amerikaanse vice-president, Lyn-
den Johnson, meent dat de Verenigde
Staten en hun Europese bondgenoten
bun militaire sterkte nog verder moe-
ten opvoeren: ïïi.j _jei au, in 1-Trrijs waar
tiij brsprekingen voerde over de toe-
stand rond Berlijn met de Nato-opper-
bevelhebber, generaal Lauris Norstad.

De voorzitter van de Amerikaan
se senaatscommissie voor de bui-
tenlandse betrekkingen, Fulbright
meent dat het Westen mede schul-
dig is aan de Berlijnse crisis.
Fulbright verklaarde op een pers-
conferentie in Londen de situatie
in Berlijn idioot te vinden. En
Amerika heeft volgens hem veel
tot het ontstaan van deze situatie

bijgedragen.
Fulbright heeft de afgelopen maan
den al meer over de kwestie Ber-
lijn gezegd, waarvan vooral zijn
suggestie om het bestaan van Oost
en West Duitsland als afzonder-
lijke staten te aanvaarden, nog al
veel stof heeft doen opwaaien.

Agrarisch ontwikkelings-
plan in Malakka

De regering van Malakka is be-
zig met de uitvoering van een
plan tot ontginning van oerwoud
voor landbouwdoeleinden, dat in
totaal zes miljoen gulden zal kos-
ten.
Men verwacht dat 25.000 landloze
gezinnen in het kader van dit
plan een bedrijf zullen krijgen
van ongeveer 45 ha. ontgonnen
land.

Dit plan maakt deel uit van een vijf-
jarig agrarisch ontwikkelingsprogram-
ma gericht op een doorbreking van dé
eenzijdige gerichtheid van de écono-
mie van Milakka op rubber en tin en
op éten uitbreiding van de rijslprödüc-
f.ie voor binnenlandse consumptie.
Ongeveer 3 ha. van de nieuwe boeren-
bedrijf jes zullen met rubber worden
beklant en twee. met rijst, groenten en
andere gewassen:
ïfot-nu toe hebben peeds' 4000 gezin
n-en op ddae wijze een eigen bedrijf
gekregen.

Franse troepen ontruimen Bizerta
De Franse troepen in Tunesië

trekken zich terug op de stellingen
die zij voor het uitbreken van de
vijandelijkheden in juli j.l. inna-
men. Overeenkomstig een aceoord
tussen Frankrijk en Tunesië zijn
zij gisterochtend vroeg begonnen
de stad Bizerta te ontruimen. Het
verwijderen van de prikkeldraad
versperringen en stellingen zal
twee dagen in beslag nemen. Vol-
gens de, Tunesische gouverneur
van Bizerta verlopen de werk-zaamheden in een rustige sfeer.

Zoals bekend trokken de Franse
troepen tijdens de gevechten van
twee 'maanden geleden uit hun mi-
litaire bases èh Bezetten verschei-
dene delen van de eigenlijke stad
Bizexta die v.ookH__. in Tunesische
handen was. Aanleiding tot des."

actie was een Tunesische blokkade
van de Franse militaire bases bij
de stad.

OOK MAROKKAANSE BASIS ONTRUIMD

In Marokko heeft Frankrijk gisteren1
zijn luchtmachtbasis bij de woestijn-
stad Marakesj aan de Marokkaanse au-
toriteiten overgedragen. Deze basis die
gelegen is aan de voet van het Atlas-,
gebergte is het laatste steunpunt dat
door de Fransen in Marokko wordt op-
gegeven, overeenkomstig een overeenr
komst met Marokko die verleden jaar
wéFd getekend.

Franse instructeurs en technici zullen
nog in Marakesj hlijven vopr de) op-,
leiding Van de jonge Marokkaanseluchtmacht:, dip bestaat uit 53Q of-lpi.-
ren en manschappen eh éeh beperkt,
aantal vHeg-tiügen, waaronder veertien'Russische Mig-s_raaUa£ers.
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Radioprogramma
MAANDAG 2 OKTOBER 1961
06.30 Klok, nieuws. Muzikale ochtend-
klok, 07.30 Sluiting.
10.00 Klok, Tussen de bedrijven door
{klanken bij de koffie). 10.45 Rongex-
presse 11.00 Sluiting.
14.15 Lunchmwziek, 14.30 Nieuws Slui-
Jt-fe
20.00 Klok, progr. overzicht, nieuws en
wefcrsverwac_.ti.ng, A).20 Adfaaliteiten
of gram. muz. 20.30 Sportrubriek door
Ben Smit, 20.45 Operaprogramma: "Fra
D!i(avola" komische opefc-a van Auber
2ê tete Opname van de Bregettzer -".est
spiele 1--61, 21.25 Buitenlands week-
overzicht door drs. Max Snijd€as 21.35
Orkest Hugo Winterhalter, 22>W Aan
dé-leestafel door KeesMiddelhof, 22.10
Les -Chakachas; 22.30 Benny Góodtnan
en zijn orkest. 22.50 Nieuws 23.00 Slui-
ting.

Nogmaals:
De berichtgeving over

Sorong
N.R.C. VRAAGT OPHELDERING

In een "Critisch commentaar" heeft
de Nieuwe Rotterdamse Courant o.a. ge
reageerd op het artikel in de Nieuw
Guiniea Koerier van woensdag j.I. waar
in de moeilijkhedd» bij de berichtge-
ving over dte infiltratie bij Sorong
naar voren werden gebracht.
Het) blad schrijft:
Hoe gegrond de bezwaren van de Nieuw
Guinea Koerier zijn kunnen wij niet
beoordelen. Of wij een juist beeld heb-
ben gekregen van de gebeurtenissen in
Sorong weten we ook niet. We hepen
het.
Wel zou het mogelijk zijn redenen te
bedenken waarom de Overheid ginds
bepaalde feiten op haar manier zou
willen behandelen.
Zulke redenen kunnen in de eerste
plaats van militaire aard zijn. Zolang
er een partij is die uit nieuwsberichten
aanwijzingen kan putten die het be-
strijden van die partij zouden kunnen
belemmeren, kan het gewenst zijn die
nieuwsberichten te beperken. Dat is een
beïnvloeding van haar vrijheid, waar
de pers, zolang zij binnen redelijke
grenzen blijft, begrip voor heeft, zij
het node.
Andere redenen zouden kunnen liggen
in de verhouding tussen de pers en het
publiek die in een minder ontwikkeldiand moeilijker is dan in onze' westJer-
-9e omgeving. Bij een publiek dat ge-
middeld een geringer kritisch vermo-
gen heeft ten opzichte van nieuws dan
hier. dienen de verbreid.ers van het
nieuws zich veel meer rekenschap te
geven van de effecten die zij tieweeg
brengen met overigens juiste berich-
ten.
Zij zullen soms andere wegen moéten
kiezen dan in hoger ontwikkelde mi-
lieus gebruikelijk zijn en dat wordt
nog moeilijker doordat! hun pub(l.ïek
ook een groep bevat die w,el tot een
juist nuchter oordeel in staat is. En
dit voorlich]t|ngswerk kan soms no-;
wefr moeilijker worden door onerva-
renheid of onverantwoordelijkheid bij
een zich pas ontwikkelende lokale jour-
nalistiek.
Of en in hoeverre dergelijke overwe-

gingen hebben gegolden in de situatie
waar de Nieuw Guinea Koerier nu te-
gen protesteert, kan alleen in Hollan-
dia worden beantwoord. En het lijkt
ons nodig dat er, nu eenmaal de zaak
aan hel daglicht is gekomen, zo spoe-
dig mogelijk een duidelijk en bevre-
digend antwoord gegeven wordt. Want
als er sprake is van een ongewenste
angst voor publiciteit, zoals nu wordt
gesteld, dan zou dit in strijd zijn meti
de manier, waarmee de Nederlandse
regering tegelijk het hele probleem
Nieuw Guinea aan de Verenigde Na-
ties heeft voorgelegd.
Nederland biedt aan een commissie uit
de wereldorganisatie een vrij onder-
zoek aan, alsof het zeggen wil: wij
hebben op Nieuw Guinea niets te ver-
bergen. Het zou betreurenswaardig
zijn als nu de indruk ontstond dat er
wel iets te verbergen zou zijn ge-
weest. Aldus de Nieuwe Rotterdamse
Courant.

ONS COMMENTAAR
Om (* voorkomen dat het voorlich-

tingsbeleid van de Overheid inzake de
infiltratie te Sorong flen onreohte in-
ternationale consequentie*: krijgt, wil-
len wij op deze kwestie nog eens uitt-
voerig ingaan.

Gouverneur Platteel verklaar-
de woensdag j.l. op een bijeen-
komst met de Hollandiase journa-
listen — het artikel in de N.G.K.
was toen al ter perse — dat de
door het Gouvernement verstrek-
te communiqués het maximum
bevatten dat uit veiligheidsover-
wegingen bekend gemaakt kon
worden.

Voor zover bekend was dit de
enige officiële overweging
die bij de Overheid heeft gegol-
den bij "de hantering op haar ma-
nier van bepaalde feiten".
Dat de Binnenlandse Veiligheids-
dienst hierbij een rol speelde wil
niet zeggen dat het oog speciaal
gericht was op de binnenlandse
veiligheid: de bestrijding van de
infiltranten was in principe een
zaak van het Gouvernement en
niet van de strijdkrachten, en dus
werd het security-apparaat van
het Gouvernement ingeschakeld
bij het opstellen van communi-
qués.
De. tweede mogelijke reden die
dsor de N.R.C, wordt genoemd
heeft ons inziens geen enkele rol
gespeeld, al was het alleen maar
omdat de meeste personen in Hol-
landia die . jouralistieke arbeid
verrichten en. dus de Overheids-
communiqués ontvangen, buiten-
landse persbureaus en bladen ver-

tegel i woordigen.-
Er waren echter andere omstan-
digheden die tot de moeilijkheden
bijdroegen, zoals het feit dat de
gebeurtenissen die het nieuws op-
leverden plaats vonden in Sorong,
wat even ver is van Hollandia, als
Warschau van Rotterdam. De ver-
tegenwoordigers der niet-Nieuw-
Guinese persorganen misten bijna
zonder uitzondering direct con-
tact met Sorong en waren voor
hun berichtgeving naar Neder-
land en elders dus aangewezen op
dat wat door het Gouvernement
in Hollandia werd bekend ge-
maak^ en dat was niet veel.
Van die zijde kwam dan ook het
verzoek aan het Gouvernement
om meer details, waarop Gouver-
neur Platteel, o.i. niet geheel ten-
onrechte antwoordde, dat hij niet
tot taak had de journalisten aan
smakelijk nieuws te helpen. Zij
moesten volgens hem zelf het
nieuws verzamelen en het bij de
bevoegde instanties verifiëren.
De bezwaren van de Nieuw Gui-
nea Koerier waren van geheel
andere aard.
Het bleek namelijk, dat onze cor-
respondent die in Sorong nieuws
verzameld had en dit — vol ver-
antwoordelijkheidsbesef — bij de
plaatselijke autoriteiten wilde ve-
rifiëren, daarbij geen enkele me-
dewerking kreeg. Het zou moge-
lijk geweest zijn om ongeverifi-
eerde berichten te verzenden, zo-
als de Sorongse informant van De
Telegraaf deed, hetgeen dan ook
resulteerde in een sensatie-artikel
dat grotendeels uit feitelijke on-
zin bestond. IVfiaar zo onverant-
woordelijk is de lokale journalis-
tiek in Nieuw Guinea nog niet.
Inmiddels is ons duidelijk gewor-
den dat he.t de plaatselijke auto-
riteiten te Sorong verboden was
vragen van de pers te beantwoor-
den. De officiële berichtgeving
was (stilzwijgend) geconcentreerd
in Hollandia.
We willen opmerken dat door de-
ze regeling het gestelde doel: de
vijand geen gegevens in handen
te spelen, kon worden gemist, om-
dat niet iedere journalist die in
Sorong vertoeft zijn berichten in
Hollandia kan verifiëren.
Voor de Nieuw Guinea Koerier
kan dit wel en er is wat ©ns be-
treft inmiddels een bevredigende
oplossing gevonden.
Wat nu de door ons gesignaleerde
ziekte die "angst voor publiciteit"
heet, betreft:
We bedoelen hiermee niet een
welbewust streven van de Over-
heid om publiciteit tegen te gaan
— zoals de Nieuw Rotterdamse
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Counant kennelijk veronderstelt— maar wel angst van de indi-
viduele ambtenaren om de ver-
antwoordelijkheid voor een ver-
klaring aan de pers op zich te ne-
men. leder verwijst naar zijn chef.
Het is angst voor intern-ambte-
lijke verantwoordelijkheid.

Het lijkt ons van belang dat
moeilijkheden als welke zich nu
in Sorong hebben voorgedaan
voortana voorkomen worden:

Enerzijds door
een redelijke delegatie van be-
voegdheden aan plaatselijke amb-
tenaren, juist bij belangrijke ge-
bëurteriaeen als een mfUtrmie; en
anderzijds door belangrijke ge-
beurtenissen, in Hollandia te la-
ten bekendmaken, niet door mid-
del van anonieme niets-zeggende
communiqués, maar door func-
tionarissen, die het probleem
geheel overzien, en weten hoe var
ze bij de beantwoording van vra-
gen van fournalisten kunnen
gaan.

Personeelstekort bij de politie

Bonzet : meer Hertuerbanders aantreKKen
Het is een veelgehoorde klacht

dat het Gouvernement met de
Papoeanisering van het Politie-
apparaat wel wat laat is begonnen.
Tot op heden was de hoogste rang
die een autochtoon bij de Politie
kon bereiken die van hoofdpost-
huiscommandant. Sinds kort be-
staat nu de mogelijkheid voor deze
groep die grens te doorbreken
door zich te onderwerpen aan een
examen. Wanneer hun algemene
ontwikkeling voldoende blijkt en
vermoed mag worden dat zij ook
verder de nodige capaciteiten be-
zitten, kunnen zij worden opgeleid
tot de hogere rangen.

Het: Hoofd van de Algemene Politie
in Nederlands Nieuw Guinea, de heer
N.J. Bonzet. zei ons te verwachten dat
het in de komende tijd moeilijk zal
blijken gegadigden te vinden voor de
inspéteursrangen. De OSIBA die dit
jaar negen abituriënten voor de Poli-
tie opleverde, is voortaan als bron van
ontwikkelde autochtonen uitgescha-
keld ,omdat de leerlingen die daar nu
op schoei zijn andere bestemmingen
zullen krijgen. Bij de Politie is men
dus aangewezen op leertingen die de
Primaire Middelbare School met goed
gevolg heibben doorlopen. En terwijl
men vroeger met deze jongelui geen
raad wist omdat zij moeilijk in het
Overheidsbestel waren in te passen,
wordt er zoals bekend sinds het begin
van de exodus der lokale Nederlanders

om deze categorie door alle gouverne-
mentsdientten gevochten.
De heer Bonzet zei zich op het stand-
punt te stellen dat het niet aangaat nu
maar het hele Politieapparaat in rang
te laten opschuiven om zodoende de
hiaten op te vullen. Zijns inziens zitten
velen thans aan het plafond van hun
capaciteiten en zou hun aanstelling in
een hogere rang een fiasco worden.
Toen wij de heer Bonzet vroegen of
bet niet mogelijk zou zijn de normen
wat te verlagen, antwoordde deze:
Wat! ze liggen al op de bodem. Hij

zette uiteen dat terwijl in Nederland
voor een aanstelling' als commissaris
van Politie vijfjarige HBS en drie jaar
politieopleidiiag in Hibyiersum vereist
is, men in Nieuw Guinea deze functi._
kan bereiken via de inspecteursrangen
met niet meer dan PMS (die gelijk
stjaat met 2 jaar MULO) en vakoplei-
dingen welke aanmerkelijk lichter zijn
dan die in Nederland.

De heer Bonzet zei die oplossing te
zien in hei aantrekken van korflver-
baiHl.-Jrs uit Nederland. Daarvoor zou-
den de salai-issen echiter aannemelijk
moeten worden opgetrokken. Onze
vrees dal door deze maatregel de Ifoch
al bestaande ontevredenheid in het hui-
dige instfeteurskorps dat pas na vele
.jaren deze rang bereikte, zou (bene-
men, noemde de heer Bonzet overdre-
ven.
ONTEVREDENHEID IN DE LAGERE
REGIONEN

Maar ook in de lagere regionen
wordt het steeds moeilijker mensen te
krijgen. De reden hiervoor is het al-
gemeen erkend lage salarispeil. Dit
stamt neg uit de bezoldigingsregeling
der Politie die hier in 1950 gold en die— hoewel hisr en daar wat aangepast
aan de veranderde omstandigheden —onbevredigend is. Zo verdient een
veldwachter le klasse na zijn oplei-
ding f 67,— per maand. Daarbij heeft
hij verschillende emolumenten als vrije
huisvesting, water, lucht, kl'edlhg en
een maandslijks voedselpakket ter
waarde van ruim f 60,—. Op de buiten-
posten kan een veldwachter hier wel
van rond komen, omdat hij daar een
tuinte bij zijn huis kan aanleggen. In
de stedelijke centra bestaat deze mo-gr-
lijkheid veelal niet.

Zij zijn echter nog niet de all/er-
laagste bezoldigden onder het politie-
personeel, want daar onder zijn nog
de veldwachters 2e klasse. Dit zijn on
geschoold/e politiemensen, dikwijls nog
analfabeet, dici f 33,— per maand vrr-
dienen plus de bovengenoemde emo-
lumenten.
Op onze vraag of dit inkomen niet be-
neden het noodzakelijke bestaansmini-
mum ligt; zei het' Hoofd van de Alge-
mene Politie Aait dit nj«rt te zeggen
va£t, zolang dé, Dienst van Sociiüe Za-
keri dit minimum nog niet heelt uit-
gerekend. Daar is het wachten dan op
én pp een algemene herziening van de
bezoldiginsregeling diV bij <fe DiensH
van Binnenlandse Zaken in de maak
is.. De heer Bonzet zei de gang van
zaken bij de Politie — de tak van
dienst van welks goede functione-
ring vele andere overheidsdiensten
afhankelijk zijn — in de naaste

toekomst met zorg tegemoet te
zien. Temeer daar door de recente
maatregelen, vele onmisbare
krachten binnenkort met verlof
kunhen gaan. "'" ■-"■-■"■-.

Nederlandse Reacties
op voorstellen van Luns

Het Algemene Handelsblad heeft
enige vooraanstaande figuren geïnter-
viewd over de voorstellen van minis-
ter Luns tot internationalisatie van
Nieuw Guinea.
Prof. dr. F.J.F.M. Duynstee: Va banque.
„In dit complexe geval zie ik drie pun-
ten. In de eerste plaats maakt Neder-
land een splitsing in de soevereiniteit
waarbij de eigenlijke soevereiniteit
aan de Papoea's zou worden gegeven,
maar de uitoefening ervan bij wijze
van voogdij in handen van het inter-
nationale beheierslichaam zou komen.
Zodoende zou West Nieuw Guinea, als
het voorstel doorgaat, terstond een min
dter.ia_.ige soevereane sl!|aa!t ziljn. 'Eten
soeverein West rïieuw Guinea echter
moet ook in de toekomst .een bron zijn
van veel narigheid en conflict.
In de tweede plaats vraagt het voor-
stel de Verenigde Naties om in het ge-
schil tussen Nederland en Indonesië
zonder enige reserve partij te kiezen
tegen Indonesië, terwijl het mij voor-
komt, dat het meer op de weg ligt van
de Algemene Vergadering om een
vreedzame oplossing tussen beide lan-
den te bevorderen.
En in de derde plaats vraag ik mij af,
of de Nederlandse regering hier niet
een soort "va banque-politiek" speelt:
alles of niets. Mocht dit mislukken.
waartoe de kans groot is, dan zijn wij
er ergeir aan doe dan ooit en de con-
sequentie lijkt mij, dat dan dit kabi-
net moet aftreden".
Prof. dr. J. van Baal: vastgelopen.
„Dat komt natuurlijk niet onverwacht,
maar ik betwijfel ten zeerste of het
veel zal veranderen. Nieuw Guinea is
en blijft nu eenmaal een vastgelopen
vraagstuk, sinds het buiten de soeve-
reiniteitsoverdracht werd gehouden.
Men zal er ook nu niet uitkomen. Voor
Nieuw Guinea zelf blijft de onzeker-
heid bestaan. Die onzekerheid is een
enorme handicap voor de ontwikkeling
van het land. Indonesië heeft in 1950
een kans gehad, toen Nederland voor-
stelde de soevereiniteit over Neder-
lands Nieuw Guinea (West Irian) over
te dragen aan de Unie. Als Indonesië
dat toen aanvaard had, hadden ze
Nieuw Guinea nu al lang en breed ge-
had.
Er moet mij nog een ding van het
hart: het is niet zó vreemd, dat men
in de sftaatkunde een probleem heeft
waar men mee zit. Dat is in het leven
01 k wel eens het geval. Nieuw Gui-
nea is,zo'n probleem waar we mee zit-
ten. Men windt zich in de Nederland-
se politiek te veel op; men probeert
kost wat het kost een oplossing te for-
ceren".
De groep Rijkens: menselijke zwak-
heid.
..Men kan achter de stap, die d,e Ne-
derlandse regering heeft genomen, al-
lerlei motieven vermoeden, waaronder
"r zijn, die in het vlak van de mense-
lijke zwakheden liggen. Moeilijk _«_
aanvaarden is, dat het hoofdmotief
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wijze staatkunde zou zijn. Wijze staat-
kunde nl. had geboden een oplossing
te zoeken, die de vriendschapsband met
Indonesië, waar Nederland ruim 300
jaar gewerkt heeft, te herstiellen. Dat
dit niet mogelijk zou zijn zonder de in-
zichten t.o.v. zelfbeschikking geweld
aan te doen,' heeft de regering bepaald
nie. duidelijk gemaakt.
blijven ijveren in deze richting, omdat
Natuurlijk zullen in Nederland velen
nu eenmaal huu motieven zuiver va-
derlandslievend zijn.
Nog lijkt, er een kans voor de regering
om na de "volte face", die zij thans ge-
tfiaakt ho."ft, in een betere richting te
gaan koersen. Misschien denkt zij zelf
langs deze lijn.
Daarnaast blijft de mogelijkheid be-
staan, dat het voorstel niet de twee-
derde meerderheid in de Verenigde
Naties zal halen. Het zou wel heel erg
jammer zijn, als de schone kans, die de
historie Nederland thans biedt, niet
werd aangegrepen.
Moge in de komtende tijd de Neder-
landse) regering de staatsmanwijsheid
tonen, die nodig is, en alle secundair-j
motieven terzijde stellen".

ONRUST IN ALGIERS
Gisteren vonden in Algerije aan
de vooravond van een algemene
staking, die was uitgeroepen door
de "Geheime legerorganisatie" als
protest tegen de Algerijnse poli-
tiek van generaal De Gaulle, weer
verscheidene bomaanslagen plaats,
van vandaag een radio en televi-
De Franse president zal in de loop
sietoespraak houden tot het Fran-
se volk, waarin hij, naar men ver-
wacht, de volgende stap zal be-
kend maken in het regeringspro-
gramma van zelfbeschikking voor
Algerije.
Reuter bericht dat de mogelijk-
heid bestaat van een heftige recht
se reactie onder de Europeanen
in Algerije, met tegen-demonstra-
ties door de Moslims.

Nieuwe maximum detail-prijzenvastgesteld
Bij besluit van de Directeur van

Economische Zaken van 22 sep-
tember j.l. is een nieuwe "staat
van maximum detaüprii.zen" vast-
gesteld, die dezer dagen in wer-
king is getreden. Zoals bekend
zijn de herzieningen van deze
staat o.a. gebaseerd op schomme-
lingen in de groothandelsprijzen.

Naast enkele prijsverhogingen zijn
dit maal. enkele nogal belangrijke prijs-
verlagingen tot stand gekomen.

oude nieuwe
prijs prijs

Suiker per kilo 75 c. 70 c.
Macarcni in blik 75 c. 70 c.
Gesuikerde melk in blik
"Fri-s Meisje" 70 c. 65 c.
"Kraft" kaas in blik 180 c 175 c.
Appelmoes "Hero" "*/_ blik 95 c. 80 c.
Appelmoes "Hero" heel blik 165 c 140 c.
Dubbele sperciebonen

"Hero" '/_ blik Hls c. 90 c.
"Hero" heel blik 180 c. 155 c.

Pelco koffie per blik 480 c. 470 c.
De prijsverhogingen zijn:
Sauries "Tiga Bunga"
p. blik 90 c. 95 c.
"Royco" kippensoep
p. pakje 55 c. 65 c.
Mayonna/New Makreel
p. blik 75 c. 80 c.

De in de "Staat van Maximum De-
tailprijzen" opgenomen prijzen gelden
op de dag van aanplakking in de on-
derafdelingshoofdplaatfKn Hollandia.
Biak, Seroei, Manokwari, Sorong, Doom
Fak-Fak en Merauke en het district
Sentani.
In de hier niet genoemde plaatsen mo-
gen de prijzen verhoogd worden met de
werkelijke opvoerkosten en een opslag

van KI"/» over deze opvoerkosten.
Deze "Staat van Maximum Detailprij-
zen" wordt in een oplage van 25,000
exemplaren gedrukt en over heel Nieuw
Guinea verspreid, o.a. als inlegblad in
"Pengantara".

Indien de consument een hogere
prijs constateert dan toegestaan
is, kan men zich wenden tot de
Algemene Politie.
In Hollandia kan men zich ook
wenden tot het Bureau Handel,
telefonisch bereikbaar onder no
D. II — 249.
Op prijsovertredingen zal in de
toekomst verscherpt worden toe-
gezien. In dit verband wordt een
beroep gedaan op de consument
en in het bijzonder op de huis-
vrouwen om zich bij het doen van
aankopen grondig rekenschap te
geven van de vraag, of de verko-
per zich aan de toegelaten prijzen
houdt.

Laatste nieuws
Naar wij vernemen hebben tien

Raadsleden de Gouverneur ver-
zocht de Nieuw Guinea Raad in
buitengewone zitting bijeen te
roepen ter bespreking van het
plan-Luns.
Het is nog. niet bekend, op welke
datum deze zitting zal aanvangen.

(Vervolg van pag 3)

filmprogramma
REK THEATER

Ynu are now leaving British sector
"DESPERATE MOMENT"

Berlijn Stad . van avontuur.
Zijn vlucht maakte hem verdachte. Een
man vecht wanhopig voor zijn vrijheid.
"Desperate Moment" met Dirk Bogarde
Mai' Zetterling en Philip Friend.
Berlijn Europa's meest bespro-
ken stad in de kritische dagen. Heden
2-10 en dinsdag 3-10 in REK. 18 jaar.
Hollandia Binnen 2-10 de film;

"VOICE LE TEMPS"
18 jaar.

ORIËNT THEATER
vertoont heden wederom

"DE ZOON VAN DE KHALIEF"
mei Tony Curtis en Piper Laurie.

14 Jaar.
Sejitani heden:
"HET HOOFD ZONDER LICHAAM"

met Williarii Reyno-ds. 14 jaai'.

y *'' ■ ■ ■ i ii i ;

Alle waterafnemers wonende aan het Havencon&plex, t.w. Ha-
venweg, Oranjelaan, Witte Olifant, worden hiermede in kennis
gesteld, dat op DINSDAG 3 OKTOBER 1961 om 11 uur de wa-
tertoevoer naar bovengenoemde buurten, vanwege werkzaam-
heden afgesloten wordt.
Na beëindiging der werkzaamheden zal zonder voorafgaande
waarschuwing de watertoevoer heropend worden.

Winkel l'ifsina
heeft ontvangen:

Trainingspakken .ntcisjeszwem-
pakken en
Teenager-kettingen.

RECTIFICATIE 'MSV ZEEMACHT"
Woensdag 4 oktober 1961:

Winnaar (1) — (2)
Donderdag 5 oktober 1961:

Winnaar (1) — (2).

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr . H. Neeb, Internist, houdt wegens
dienstreis van 4 t.m. 13 oktober 1961GEEN SPREEKUUR.

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. J.G. Wcféfcer, houdt wegens dienst-
reis van 4 tot en met 18 oktober 1961
GEEN SPREEKUUR.

(Vervolg van pag 1)
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