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Veiligheidsraads machtigt UNO-troepen
kalanga binnen te trekken

Na een debat van bijna 16 uur heeft de Veiligheidsraad een door Ceylon en
Tunesië ingediende resolutie aanvaard, wjaarin zij de onmiddellijke terugtrek-
king van alle Belgische troepen uit Kongo, dus ook uit Katanga eist, en waar-
in de UNO-troepen worden gemachtigd Katanga binnen te tjrekken- Maar de
aanwezigheid, aldus de resolutie, zal! niets afdoen van de afinspraken op
onafhankelijkheid van Katanga- De resolutie werd aanvaard mei 9 stemmen
voor; alleen Frankrijk en Italië onthielden zich.

De Veiligheidsraad debatteerde onge-
veer 16 uur over de kwestie Kongo. Er
is alleen een pauze geweest van twee
uur die de afgevaardigden overigens
met onderling beraad hebben gevuld.

De meeste besprekingen waren gewijd
aan een inmiddels aanvaarde resolutie
die was ingediend door Ceylon en Tu-
nesië.

Daarin werd de onmiddellijke terug-
trekking van de Belgische troepen uit
Koügo geëist, ook uit Katanga- De re-
solutie wil ook dat UNO-troepen naar
Katanga worden gezonden, maar deze
zullen zich niet mogen mengen in de
binnenlandse vraagstukken van Kongo,
met name niet in de aanspraken op on-
afhankelijkheid van Katanga. Deze re-
solutie kreeg spoedig steun van Natio-
nalistisch China en EqUador-

Ook Argentinië onderschreef de be-
doelingen er van, maar wilde er de zin-
sneden uit schrappen, die voor de Bel-
gen esn veroordelende betekenis hebben-

Tenslotte gaven ook de Sovjet Unie
en Polen hun stem aan deze resolutie
omdat ze de goedkeuring van de Afri-
kaanse landen had.

EERST UNO-TROEPEN STERK GENOEG

Er was tevoren ook een Russische re-
solutie ingediend. Daarin werd gevraagd
secretaris generaal Dag Hammarskjoeld
te machtigen, alle nodige maatregelen
te nemen om de Belgen uit Kongo te
drijven-

De Belgische minister van Buitenland-
fee Zaken|,; Wiigny, verklaarde m de
raad, dat de Belgische troepen in Ka-
tanga zich niet tegen de komst van
UNO-troepen zouden verzetten. Hij zei
nog met nadruk, dat de Belgische troe-
pen geheel zouden worden teruggetrok-
ken, maar maakte daarbij als vanouds
het voorbehoud, dat eerst de UNO-troe-
pen sterk genoeg moeten zijn om de be-
schermende taak van de Belgen over
te nemen- Ook de Verenigde Staten hebl-
ben zich voor een spoedig vertrek van
de Belgen uitgesproken. Secretaris ge-
neraal Hammarskjoeld zei aan het be-
gin van de debatten, dat het in Kongo
om oorlog of vrede gaat. Het grootste

gevaar vormden volgens hem de Bel-
gische troepe n in Kongo- Daarom drong
hij ook fel aan op hun vertrek.

Hij zelf vertrok gisteren om half vijf
GMT per KLM uit New Vork via Am-
sterdam en Brazaville naar Leopold-
stad, om toe te zien op uitvoering van
de aanvaardde resolutie-

REFERENDUM?
De minister van J nancien van Ka-

tanga wil dat dt volkerenorganisatie
over de onafhankelijkheid van dit ge-
bied een referendum organiseert- Om
dat mogelijk te maken zouden de Ver-
enigde Naties voor Katanga eerst een
militair bestand moeten afkondigen. In
een brief aan secretaris generaal Ham
marskjoeld wordt de Volkerenorganisa-
tie uitgenodigd om zich in Katanga van
de rust en de orde te overtuigen. De
minister van Financien bevindt zich nu
in New Vork en volgde de beraadsla-
gingen in de Veiligheidsraad over Kon-
go op de publieke tribune.
OPPOSITIE GROEIT

In Kongo zelf is de afgelopen 24 Uur
gebleken dat er buiten Katanga nog an
dere krachtige acties worden gevoerd
tegen de centrale regering van Loe-
moemba. In Leopoldstad hebben hon-
derden leden van de Bakongo-stammen
tegen Loemoemba gedemonstreerd) en
ook tegen Ghana en Guinee, die Loe-
moemba militaire steun hebben toege-
zegd-

in het Zuiden beweert de leider van
de Baloeba'-partij, Albert Kalonji een
'öeief vfen de Kasai-pfjTtovintóie los te
hebben gemaakt en tot een nieuwe pro-
vincie te hebben omgevormd.

Zwitserse piloten hebben verklaard)
dat in de omgeving van Luluabure. in
het zelfde gebied, een onbeschrijflijke
wanorde heerst-

Intussen is premier Loemoemba van
zijn reis door Europa, Amerika en Afri-
ka in zijn land teruggekeerd-

Hij heeft met president Nkroemnh
van Ghana afgesproken, dat zonodig
Ghanese troepen zullen worden gebruikt
om de Belgen uit Kongo te verdrijven.
Daarbij zou dan ook Guinee een handje
helpen en wellicht nog meer Afrikaan-
se staten.

Woonschip voor lichtmacht- personeel
Het detachement van de Luchtmacht

dat bestemd is voor dienst in Neder-
lands Nieuw Guinea zal in de loop van
de volgende maand naar Biak worden
overgebracht-

De reis van dit detachement zal plaats
vinden met de door de regering voor
twee jaar gehUUrde "Van Riemsdijck"
van de KPM. Het schip wordjt intussen
bij Verolme in Rotterdam gedeeltelijk
verbouwd, omdat het in Nieuw Guinea
voorlopig ook als woonschip voor het
lujchtmaclhtl personeeli zal, dienen, zo
lang geen normale behuizing beschik-
baar is.

Gerucht tegengesproken
Te Hollandia doen sinds enige tijd

geruchten de ronde, als zou de rege-
ring een schip gecharterd hebben, dat
tegen het eind van het jaar ongeveer
800 burgers uit Nieuw Guinea naar Ne-
derland zou brengen. Van officiële zijde
vernemen wij, dat er bij het Gouver-
nement te Hollandia niets van de komst
van een dergelijk schip bekend is-

Wellicht is het gerucht ontstaan, naar
aanleiding van de komst van de "Van
Riemsrdijck" als woonschip voor hel!
luchtmachtpersoneel in Nieuw Guinea.
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Nieuws uit Fakfak
Eerste houtverscheping uit Roembati
Naar wij vernemen zal op korte ter-

mijn de eerste scheepslading hout uit
het Fak-Fakse naar Japan worden ver-
scheept- Hiertoe zal het Japanse m.s.
"Shonan Maru" zich naar de Wirtopin-
en Salakitibaai begeven-
Zoals bekend heeft de Coöperatie "Onin
Sehati" te Roembati een kontrakt geslo-
ten met de "Manofa Trading Company"
[Kho Keng Thie] voor de levering van
ca. 2.500 m3zacht hout uit het gebied
van het Radjaschap Roembati-
Genoemde maatschappij levert op haar
beurt het hout aan de Japanse firma
"Inka Enterprises" die de "Shonan Ma-
ru" voor het transport heeft gecharterd.
Na de eerste beroering die het woord
"Houtexport" teweeg heeft gebracht, is
er in deze streken eigenlijk weinig te-
recht gekomen van de grootse plannen.
Tot nog toe is het alleen de radja van
Roembati en zijn coöperatie gelukt om
de woorden ook in daden om te zetten-
Hij is feitelijk ook de enige man in de
onderafdeling die beschikt over ervaren
kappers, en - wat wellicht nog belang-
rijker is - werklustigen- De andere plan-
nen werden eigenlijk alleen getorpe-
deerd door het gebrek aan deskundigen
en werkkrachten.
Eerst toen een exploitatieplan op tafel
gelegd moest worden, beseften vele ad-
spirant-houtkappers dat het werk feite-
lijk helemaal niet zo eenvoudig is als
men gedacht had- En juist hierin lag het

voordeel van de coöperatie "Onin Seha-
ti" zij had een ruime ervaring opgedaan
bij de levering van ijzerhout aan de
NNGPM in het begin van haar bestaan.
Bovendien werd zij de laatste maanden
voortdurend gesteund door enkele em-
ployees van de "Inka Enterprises" die
het hout ter plaatse keurden en sorteer
den- Al met al heeft de radja Bauw
getoond dat het nog altijd efficiëhter is
cm de hand aan de ploeg te slaan, dan
om met veel omhaal van woorden aller-
lei fantastische en grootse plannen uit
de doeken te doen om daarna in een
beschamend stilzwijgen te moeten ver-
vallen-

Fak-Pe,k Bode

Wilde stakingte Amsterdam
breidt zich uit

De wilde staking in Amsterdam breidt
zich sterk uit. De gisteren geprocla-
meerde waarschuwingsstaking van 24
uur was voorwat 't oostelijk havenge-
bied betreft vrijwel algemeen- De sta-
king heeft een kalm verloop zodat er
nog geen ingrijpen van de politie is no-
dig geweest- Aangenomen wordt dat nu
meer dan 2000 man het werk hebben
neergelegd. Deze staking die niet door
de drie grote vakbonden wordt gesanc-
tioneerd wordt geleid door de bedrijfs-
bond Transport die vroeger aangesloten
was bij de voormalige onder commu-
nistische invloed staande Eenheidsvak-
centrale-

De stakers eisen verhoging van het
weekloon met bijna 20 gulden tot 105
gulden- Dat is ook het weekloon dat de
havenwerkers bij de Stoomvaart Maat-
schappij Nederland ontvangen.

De drie grote vakbonden hebben ver-
klaard tegen de staking te zijn omdat
ze het nu gaande overleg doorkruizen.

De Algemene Bedrijfsbond Transport
heeft voor vandaag een grote vergade-
ring belegd waarin de verdere actie zal
worden besproken- Voor deze bond is
ket intussen een groot probleem want
er is geen geld om de stakers te steu-
nen.

Adviserende Raad Hollandia
gaat zich beraden over

gemeenteraad
De Adviserende Raad van Hollandia

zaf <ip donderdag 18 augustus a.s. in
vergadering bijeenkomen. Op de agenda
staan de vraag of Hollandia al dan niet
een Gemeenteraad moet krijgen en een
bespreking van het passer-wezen te Hol-
landia.

Programma PARNA
De oprichtingsvergadering van de

Partei Nationaal [Parna] zal vanavond
in het sociaal centrum te Hamadi plaats
vinden. In het partijprogramma komen
de volgende punten voor:
1 Gods liefde als basis van een staat.

Mitsdien verwerpt Parna de rassen-
discriminatie.

2 Spoedige vorming van een nationaal
ambtenarenkorps-

3 Aanleg grote wegen.
4 Oprichting volkscredietbank-
-5 Verlof voor ieder ambtenaar.
6 Aantrekking buitenlands kapitaal.
In een van de pamfletten van de Parna
wordt els ideaal gesteld: in 1970 moe-
ten er Papoea's de functie van Resident
en van Commissaris van politie bekle-
dee.

„indonesies geconsolideerde
Kracht"

ANP Minister Soebandrio verklaarde op
een rondreis door Oost Indonesië te Ma-
kassar, dat bij de strijd om West Nieuw
Guinea "thans niet meer gepoogd wordt
Nederlanders over te halen tot onder-
handeling doch dat wij hen zullen door-
dringen van onze geconsolideerde
kracht"- Op de vraag of niet de conclu-
sie kan worden getrokken dat de NederL
landers in de Nieuw-Guinea politiek
"steun moeten hebben van buitenlandse
machten waardoor zij zo driest en on-
beschaamd zijn geworden dat zij zijn
overgegaan tot de huidige uitdagende
handeling in West Nieuw Guinea", ant-
woordde hij, dat als buitenlandse mach-
ten de hand in het spel hebben, zij op de
duur bekend zullen worden en aan de
kaak gesteld. Hij voegde er aan toe dat
men met dergelijke vermoedens in 'n si-
tuatie als deze echter voorzichtig moest
zijn- Hij zei, dat hij Oost Indonesië niet
bezocht in zijn hoedanigheid van minis-
ter, maar als voorzitter van de "bewe-
ging voor de bevrijding van West Irian"-

vrachtauto Kantelde
Gistermiddag raakte een met zand be-

laden vrachtauto van de firma Robert
een verkeersbord op het kruispunt van
Havenweg en Polimac. De wagen raak-
te in de berm en sloeg over de kop.

De bestuurder moest met een gebro-
ken schouderblad in het ziekenhuis wor-
den opgenomen.

De auto werd ernstig beschadigd-

Nieuwtjes uit Nederland

—De Nederlandse sportvliegerclub
kreeg op het vliegveld Hilversum bezoek
van veertig vliegende Amerikaanse da-
mes leden van de club 99- Vroeger
schijnt deze club inderdaad 99 leden ge-
had te liebben maar nu zijn het er al
veel meer- De oudste vliegende dame,
Mrs Gardner, was 58 jaar oud en al
grootmoeder.

—In Valkenburg in Zuid-Limburg
heerst een hoedjesziekte. De vakantie-
gangers zijn allemaal verzot geraakt op
rare hoedjes uit Japan of Italië, die in
de winkels in grote getale te koop wor-
den aangeboden. Het straatbeeld van
Valkenburg lijkt er door op een Carna-
val zonder feest.

— Een Engelse dame die in Nederland
met vakantie was geweest kwam op
Schiphol met een tas waar blped uit-
droop- De douane wilde weten hoe dat
kwam en vond als bron van het bloed
een pas geslachte gans, die de dame van
haar Hollandse kennissen had gekregen-
De KLM stond niet toe dat iets bloe-
dends in het vliegtuig werd meegeno-
men en dat was natuurlijk sneu voor de
dame, want het was een afscheidsca-
deautje. Maar toen bleek pas welk een
service de KLM aan zijn passagiers ver-
leent. De kok van Schiphol kwam er bij
en hij holde met de gans naar zijn keu-
ken, en braadde hem binnen het kwar-
tier. Gebraden ganzen mogen wel per
vliegtuig worden vervoerd.

— Uit Barneveld wordt vernomen, dat
het publiek liever bruine dan witte eie-
ren koopt- Volgens deskundigen is de
verhouding nu 60°/otegen 40°/o. Het bui-
tenland heeft nog steeds veel trek in de
Nederlandse boteren kaas- In de eerste
helft van 1960 voerde Nederland 1200
ton boter meer uit dan in de zelfde pe-
riode van het vorige jaar-

— Ondanks het feit dat er in Nederland
een groot tekort is aan arbeidskrachten,
zodat er binnenkort zelfs weer Italianen
zullen worden geworven, gaan er vele
geschoolde bouw- en metaalarbeiders
naar W.-Duitsland, waar ze meer schij-
nen te verdienen dan in Nederland.

— De. gemeenschappelijke Europese
markt doet zijn invloed gelden bij de
bierbrouwers. Teneinde de gezamenlij-
ke belangen te kunnen behartigen heb-
ben een aantal Europese bierbrouwerij-
en zich verbonden in een belangenge-
meenschap, om op die wijze tot kosten-
besparing op velerlei terrein te komen-

WERKZAAMHEDEN AAN DE
WATERLEIDING

A"lle waterafnemers woonachtig in het
havengebied - Oranjelaan, Bergweg, lm
by, Marineweg, Witte Olifant, Werken-
dam, Havenweg, APO, Strandweg, Dok
II - worden hiermede in kennis gesteld
dat op donderdag 11 augustus 1960 om
1000 uur de watertoevoer naar boven-
genoemd gebied afgesloten wordt i.v.m-
werkzaamheden aan de hoofdaanvoer-
leiding-
Na afloop der werkzaamheden zal zon-
der voorafgaande waarschuwing de toe-
voer heropend worden.



Uniform ontslagrecht voor alle
Bevolkingsgroepen in voorbereiding

Mr. Stolp reageert op verklaring Hr. Moes
De mededeling dat "de Papoea niets heeft, geen ontslagrecht, geen arbeids-

overeenkomst, kortom helemaal geen recht" is wel wat boud, verklaarde ons
gisteren Mr. P-E- Stolp, Hoofd van de afdeling Arbeidszaken van de Dienst van
Sociale Zaken en Justitie, toen wij hem zijn mening vroegen omtrent hetgeen
door de heer Moes van CWNG/Persekding bij zijn aankomst op schiphol aan
de pers was medegedeeld- ,

Ik geef toe, aldus de heer Stolp, dat er tot dusver maar weinig nieuwe or-
donnanties ter regeling van de arbeidsverhoudingen in Nederlands Nieuw-Gui-
nea zijn uitgevaardigd- Dat komt echter omdat wij nog met een stapel verou-
derde voorschriften zitten, die eerst moeten worden weggewerkt- En dat kost
met de huidige personeelsbezetting wel even tijd.

Dat er bij arbeidsverhoudingen voor
de Papoea geen recht zou zijn, is niet
juist, verklaarde Mr- Stolp. Er bestaan
verschillende regelingen die de werkge-
ver verplichten om met betrekking tot
zijn Papoea-arbeider een bepaalde ge-
dragslijn te volgen. Juist deze eenzijdig
aan de werkgevers opgelegde en bij niet
nakoming" strafbaar gestelde verplich-
tingen treft men veel aan in gebieden
als Nederlands-NieuW-Guinea.
Veel meer dan in Nederland moet door
de Overheid in een minder ontwikkeld
gebied, de oorspronkelijke bevolking bij
deelname aan het moderne productie-
proces tegen de vaak meer gewiekste
andere partij worden beschermd.
Denkt U in dit verband maar eens aan
de alom bekende verplichting voor de
werkgever hier te lande, om voor "voeg-
zame huisvesting" te zorgen.

ACHTERSTAND

Op het gebied van het arbeids [pri-
vaat] recht, dat wil zeggen het recht dat
van Overheidswege is voorgeschreven
om tussen werkgevers en werknemers
zonder strafsanctie te gelden, zijn wij
inderdaad nog achter, doch in de ko-
mende jaren hopen wij deze achter-
stand voor een groot deel te hebben in-
gelopen zo vervolgde Mr- Stolp-
In het voormalige Nederlands-Ind'ië was
het arbeidsrecht sinds 1879 enigszins ge-
ünificeerd- Dat wil. zeggen, dat het voor'
alle bevolkingsgroepen gold.

In 1927 is daaraan echter een eind ge
maakt en werd een differentiatie op ra-
ciale basis ingevoerd-

Voor de Europese werknemers kwam
toen, evenals de wet op het arbeidscon-
tract in Nederland, een ordonnantie tot
stand, waarin de rechten en verplichtin-
gen, voortspruitende uit een gesloten
arbeidsovereenkomst, waren vastgelegd-
Voor de Chinezen en andere vreemde
oosterlingen bleef het oorspronkelijk
geldende, oude, uit drie artikelen be-
staande arbeidsrecht betreffende huur
van dienstboden en werklieden bestaan-
Ook voor de Indonesiërs hebben deze
drie oude artikelen gegolden en zij zijn
in Nieuw Guinea voor deze bevolkings-
groep nog steeds van kracht.
Dit meer dan 100 jaar oude arbeidsrecht
heeft echter nooit voor de Papoea gegol-
den, omdat Nieuw Gluinea voor de Sou-
vereiniteitsoverdracht tot het z.g. "recht
streeks bestuurde gebied behoorde" al-
dus Mr. Stolp.

Toen hij zag dat het ons duizelde, ver-
klaarde hij: Het is inderdaad een vrij
ingewikkelde materie en wij trachten

daar dan ook zoveel mogelijk en zo
spoedig mogelijk van af te komen. In
elk geval willen wij tra/chten de nog be-
staande differentiatie op raciale basis
zoveel mogelijk te elimineren.

Voorts wordt gestreefd naar een nieuw
algemeen ontslagrecht- In de praktijk is
wel duidelijk geworden, dat daaraan bij
alle bevolkingsgroepen behoefte bestaat.
Het is de bedoeling om het huidige voor
Europeanen geldende ontslagrecht uit
het burgerlijk wjetboek te lichten, de in-
houd aan de omstandigheden aan te
passen en de nieuwe tekst voor zover
mogelijk van toepassing te verklaren op
alle bevolkingsgroepen.

Op onze vraag wanneer al deze plan-
nen zouden kunnen zijn uitgevoerd,
merkte de heer Stolp lachend op dat
niemand in Nederlands-Nieuw-Guinea
in staat zou zijn om daar een bevredi-
gend antwoord op te geven, omdat der-
gelijke ingrijpende wijzigingen in de
wetgeving nog steeds mede in Neder-
land plegen te worden beoordeeld-

In dit geval werd niet het Ministerie
van Binnenlandse Zaken bedoeld doch
de Raad van State, waarbij de Gou-
verneur "voorlichting" dient in te wan-
nen volgens artikel 126 van de Bewinds
regeling.

NIEUW LEVEN?

Met betrekking tot de Commissie Ar-
beidsaangelegenheden merkte de heer
Stolp tenslotte op, dat deze Commissie
nog steeds bestaat, maar dat zij door
reorganisaties binnen het Gouvernement
en door het nu eenmaal onvermijdelijke
verloop onder de leden eningszins is
verwaterd- Toch is wel gebleken dat de
Commissie als gesprekscentrum haar
waarde heeft bewezen- Het is niet billijk
om de werkgeversgroepering in het al-
gemeen te betichten van gebrek aan
medewerking, aldus Mr- Stolp. Persoon-
lijk was hem bekend__dat vele werkge-
vers wel degelijk belangstelling voor
het bestaan van deze Commissie hadden-
Waar kortgeleden een aantal onderne-
mers zich één organisatie heeft verenigd
die representatief geacht mag worden
voor het bedrijfsleven, achtte hij het
niet uitgesloten, dat alleen reeds door
het ontstaan van deze nieuwe organisa-
tie ook de Commissie Arbeidsaangele-
genheden nieuw leven wordt ingeblazen.

SPORT
Dat de georganiseerde sportavonden

in de nieuwe havenloods van de kant
van het Smaldeel op buitengewoon hoge
prijs werden gesteld, werd donderavond
tot uiting gebracht door de "lange ge-
baarde" aanvoerder van de volleybal-
ploeg "Karel Doorman I-
Na afloop van de volleybal en judowed-
strijden bracht hij in een gloedvolle en
knappe speech hulde aan de organisato-
ren der tournooien.
Een dergelijke ontspannende inspanning
is na een lange zeereis een welkome af-
wisseling, en omdat aan boord weinig
gelegenheid is tot training, zijn derge-
lijk toernooien zeer geliefd- Men blijft
er enigszins in vorm door, aldus de
spreker-
Hij roemde de gastvrijheid van Hollan-
dia en hoopte dat de Marine een volgerij-
de keer de lawine van souvenirs die
zeer op prijs gesteld werden, zou kun-
nen beantwoorden-

De Volleybalfinale werd op die avond
gewennen door Karel Doorman I, nadat
eveneens als poolwinnaars uit de bus
waren gekomen: HBS, KOC en Recochet-
De uiteindelijke volgorde werd: KD- I,
Recochet, KOC en HBS.
JUDO
De Judowedstrijden op die zelfde avond
werden uitstekend geleid door de heer
Sibbald, die het publiek bovendien dui-
delijke explicaties gaf- De Judo-vereni-
ging "Gien Goe" gaf vooraf een kin-
der-judodemonstratie.
Voor de wedstrijden kwam het Smal-
met 13V2 tegen 2 punten, en de 2e met
landia. Hollandia won de le wedstrijd
tegen 2 punten, en de tweede met 5
5 togen IV2 punt.
TAFELTENNIS EN BADMINTON
Het tournooi van tafeltennis en badmin-
ton is niet volgens het plan verlopen,
doordat de spelers van het Smaldeel
niet tijdig op de hoogte waren gebracht
van de wedstrijden. Het werd daar dooï
een individueel tournooi.
Einduitslag tafeltennis: 1. De Leeuw, 3
Kraayenbrink, 3 Hommes en 4 Smits.
Het badminton tournooi werd gewonnen
door 1 Tiong Hoa en 2 Zeepaardje-
HOCKEY

De hockeywedstrijd tussen "Smaldeel"
en "Hollandia" werd gespeeld op een
terrein dat drassig was als gevolg van
de aanhoudende regens. Toch werd het
een aardige match. Uitslag o—o.0—0.
WATERPOLO

Het waterpolo-tournooi werd gespeeld
in twee pools. In de eerste won de
die van de "Groningen"-
ploeg van de burgerij en in de tweede
De finale ging dan ook tussen deze
teams. Uitslag s—l5—1 voor "burgerij Hol-
landia".
Zei een matroos aan de kant van het
bad tegen een andere: "moet je die bur-
gers zien zwemmen, jo!" Waarop de an-
dere matroos antwoorde: "Ja man, die
kerels hebben longen als plunjezakken-"

Protest bijNed. Olympisch
comité

Het Bestuur van de Koninklijke
Zwembond heeft met verontwaardiging
kennis genomen van het besluit van het
Nederlands Olympisch Comité, om geen
4 x 200 meter vrije slag-estafetteploeg
naar Rome uit te zenden- Het Bestuur
acht dit besluit van het NOC onaan-
vaardbaar en onbegrijpelijk.
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commonsense l,
demands Jl |^^^s;;ffl^
that you ...& \^è^ïfis||^
SEE the fabulous NEW 1

KELVINATORS
JtpL * Save space in

/L \f\ your kitchen.

s£' ff*i\ V) * More storage
ga___i__f"^-?V<_/ \l/ . space for your

■ S^Cp^J I?Ib§Is!ÏÖ * Cheaper to operateij&BiPJ^ -electric!

'js^flpl * Most advaneed

On show NOW at pacific import mij n.v.
en

ELECTRO - VOICE
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De A.M-C. organiseert op zaterdagmiddag 20 augustus a-s. een

JEUGD - PUZZLERIT
voor kinderen van AM-C- en/of Jachtclub leden.

Inlichtingen en inschrijvingen bij het Secretariaat A.M-C- aan de Havenweg
[maast Oranje Garage] op donderdag 11 en vrijdag 12 augustus van 08.00 —
1200 uur-

Tevens verzoeken wij AM-C.-leden auto-eigenaren, die zich met hun auto voor
deze rit ter beschikking willen stellen zich te melden bij het Secretariaat.

Inschrijfgeld per kind bedraagt f 1,— no. 2096

Welk kantoor kan mij tegen nader over
een te komen vergoeding, gebruikte post
zegels leveren? Brieven onder no. 2094
aan administratie van dit blad-

-2094
Te koop Austin bouwj. 1953 Type A7Ö
Countryman [Stationwagon] benzine
verbruik 1 op 9- In goede staat, p.n.o.t.
Heer Hercules- 2092

Vrijdag as. om 1700 uur in het RKS-
gebouw

REPETITIE
van een gecombineerde toneeluitvoe-
ring van kleuters, EK, Kleuterschool
Dok VIII en leerlingen Chr. Koningl-
school.
Zaterdag a.s- om 16-30 uur
UITVOERING IN HET RKS GEBOUW
Toegang f I,— p.p.; leden RKS f 0,75
p.p- no- 2097

De heer en mevrouw
TEN BRINK — VAN IMHOFF
geven kennis van de geboorte van hun
dochter:

EMILY ANTOINETTE
Enarotali 1 augustus 1960.

I WARENHUIS^]
"Jiuir

Chauffeur gevraagd:
Werktijden 9—l uur

s—B uur.
Zondags Vrij.
Sollicitaties worden gaarne ingewacht
bij de NIGIMY.

TE KOOP: FIAT 600 Multipla bouwj-
-1958. In goede conditie.
Vraagprijs f 4000,—

Te bevragen E- JANSZ- Dok VIII
Landz- no. 4209- 2095

FOTO'S toneeluitvoering Christusko-
ning'school,' aankomst en vaartocht
Smaldeel V, schietwedstrijden, zijn te
bestellen bij:

"HOLLANDIA FILM"
2089

WINKELBEDRIJF "MARTENS"
heeft ontvangen nieuwe Babyartikelen
o.a. Schootkussens, Luiertassen, Jurkjes
Broekjes, Baddoeken, Boxen en Box-
kleedjes, Wollensokjes, Babybadjes,
Wandelwagens enz. enz.
Verder: Trevira en Terlenka herenpan-
talons. 2083

Wie heeft mijn autoped gevonden-
Mijn naam en Holland-adres. Singel 88
Den Helder staat onder de voetplank
ingebrand. Tony de Munter, van Has-
seltstraat, Dok V.

no- 2084
Bij de Dienst van Binnenlandse Za-

ken te Hollandia, DOk II bestaat gelegen
heid tot plaatsing van een

KLERK le KLASSE
Aanmeldingen tijdens de kantooruren.

"HERCULES" KINDERFEEST
Zcndagochtencl 14 aug. aanvang 1000
uur voor kinderen van leden en dona-
teurs- Opgave voor deelname voor 12
augustus bij Clubgebouw- no. 2093

BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK

Engelse en Amerikaanse Pocket Books

filmprogramma
REK THEATER

Instede van de film Frankenstein ver-
toont REK heden de sublieme film:

"BIGGER THAN LIFE"
met James Mason en Barbara Rush-
Het verhaal van een man die verslaafd
is geworden aan medicijnen en hierdoo»
moord en andere ideeën op na houdt.

HEDEN AyJDND ÏN REK
18 jaar en ouder.
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