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Hammarskiaeld krijgt steun van
Afro-Aziatische landen
De Afro-Aziatische landen steunen secretaris generaail Hammarskjoeld in
de Assemblee der Verenigde Naties. In een door hen ingediende resolutie vragen zij ongeveer hetzelfde als de Amerikaanse afgevaardigde Wadsworth in
de -Veiligheidsraad.
Rusland richt zich openlijk tegen hetbeginsel der non-interventie in KongoDe afgezette premier Loemoemba is weer opgedoken en opnieuw verdwenen. Op de machthebber in Kongo, kolonel Mobutu is een aanslag gepleegd.

In de Assemblee der Verenigde Naties
die in spoedzitting bijeen is over de
Kongolese kwestie gaan de communistische landen voort met hun aanvallen
op secretaris generaal Hammarskjoeld.
De Sovjet Unie richt zich nu bovendien openlijk tegen het principe van
non-interventie dat door alle andere
landen in de Verenigde Naties wordt
onderschreven. Een Russische verklaring die in de Assemblee werd rondgedeeld zegt dat de Sovjet Unie zal
voortgaan aan Kongo haar hulp te ver-.i-iieli.-

Do Wei lelijke lai-üen

ei.

u_jk

hei

hele Afro Aziatische blok geven in de
Assemblee hun steun aan Hammars-

kjoeld.

Gezamenlijk hebben de Afro-Aziatische landen een resolutie ingediend,
die van ongeveer dezelfde inhoud is
als de resolutie die in de Veiligheids-

Brigadier

Cleland wekt
op tot zelfvertrouwen

De Adtaiinistrator van Paptaa-New
Guinea. brigadier Cleland. waarschuwde gisteren de Europeanen in het gebied om het nieuws uit de landen waar
moeilijkheden zijn. niet van invloed te
laten zijn op hun taak om het gebied
economisch, politiek en sociaal te ontwikkelen.
Brigadier Cleland _ppende de tentoonstelling van de Papua landbouwkundige Vereniging in Sugari bij Port Mo-

resby.
Hij zei: "Ik geloof dat er een werkelijk gevaar bestaat, dat wij sommige
ontwikkelingen in de wereld langzaam

maar zeker gaan zien als de mogelijke
voorloper van gelijke stromingen hier
te landeBEWONDERING
Hij verduidelijkte dat hetgeen de Aus
tralische regering voor Papua en New
Guinea had gedaan, bijna zonder uitzondering het respect en de bewondering h\d gewonnen_van iedereen die
het gebied zender vooroordeel had bezocht. Brigadier Cleland zei, dat er met
deze achtergrond geen reden bestond
om een lijn naar een sombere toekomst
te trekken-

raad werd getroffen door een Russisch veto- De resolutie spreekt nadrukkelijk vertrouwen uit in het werk van
Hammarskjoeld in Kongo en verzoekt
alle leden van de Verenigde Naties
zich te onthouden van het zenden, direct of indirect, van wapens en andere
militaire hulp behalve op verzoek van
de secretaris generaal. De Assemblee
moet haast maken om gereed te zijn
voor morgen haar gewone zitting begintOPGEDOKEN
De afgezette Kongolese premier Loemoemba is dondag weer, na twee dagen
spoorloos te zijn geweest op het politieke toneel verschenen. Met een auto
van de Verenigde Naties keerde hij,
gisteren terug in zijn ambtswoning die
zwaar werd bewaakt door Ghanese soldaten.
Vanaf het balkon sprak hij verslaggevers toe. Hij zou kolonel Mobutu afzetten-, de Russische en Tsjechische ambassadeurs weer terug roepen en naar
de Assemblee *ler Verenigde Naties
gaan om daar de leiding van de Kongolese delegatie op zich te nemen.
Hij beklaagde zich er over dat de
Verenigde Naties nog niet hadden geantwoord op zijn verzoek daarvoor een
vliegtuig ter beschikking te stellenLater verdween Loemoemba weer, vermoedelijk verblijft hij op de ambassade
van Ghana of van Guinee.
AANSLAG

Op kolonel Mobutu, de machthebber
van het ogenblik, is door een majoor
van het Kongolese leger een mislukte
aanslag gepleegd. Mobutu wist de man
met behulp van Marokkaanse en Kongolese soldaten te ontwapenen. Tegen-

over verslaggevers zei de kolonel, dat
hij niet van plan was Loemoemba te
arresteren. Zijn doel was alleen het
elimineren van de politieke strijd-

scheepsnouwcongres
scheveningen

in

De ontwikkeling van nieuwe scheeps
zoals super-tankers, koopvaardij-onderzeëers, draagvleugelboten en
luchtkussenboten zal worden bespro-

typen,
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ken op een internationaal scheepsbouwcongres dat gisteren werd geopend in
het Kuhrhaus in ScheveningenOp de Noordzee buiten Scheveningen
zullen later in de week draagvleugelboten worden gedemonstreerd door de
Amerikaanse marine en door de Neder
landse maatschappij Aquavion.

KoninklijkeFamilie terug

in Nederland
Hare Majesteit de Koningin, Z.K.H.
Prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene zijn terug van hun vakantie in Italië.
Zij arriveerden zaterdagavond met
hun vliegtuig op Soesterberg.

Tweede Korea ?
De Britse minister van Buitenlandse
Zaken, Lord Home, meent dat het gevaar van een tweede Korea dreigt, als
buitenlandse mogendheden in Kongo
of in andere net onafhankelijk geworden Afrikaanse staten een ideologische
oorlog trachten te voeren. Lord Home
die dit na afloop van een gesprek met
Eisenhower zei, deelde verder mee dat
premier MacMillan bereid is alsnog de
Assemblee der Verenigde Naties bij te
wonen als dit nuttig kon zijn.

Adviserende Raad wil gemeenteraad
voordal Nieuw Guinea Raad gereed is

voorts straatverlichting, straatnamen en hotel aan de orde gesteld

Gisteravond vergaderde de Adviserende Raad van Hollandia voor _Jet
eerst onder voorzitterschap van het
nieuwe HPB, de heer Dubois. De scheidende voorzitter, de heer Stephan sprak
een kort woord tot de vergadering en
bedankte de leden "voor wat hij van
hen geleerd had."
Hij hoopte dat zijn opvolger op even
prettige wijze met de Raad zou samenwerken als hij zelf had gedaan.
Nadat de notulen van de vorige vergadering waren goedgekeurd, kwam
aan de orde het punt van de straatverlichting

in Hollandia.

De leden hadden een lijst toegezonden gekregen met de plaatsen waar de
overheid dacht dat de lichtpunten geplaatst zouden kunnen worden.
De voorzitter merkte op, dat deze
kwestie zo plotseling op de agenda geplaatst was, omdat de fondsen die op
de huidige begroting beschikbaar waxen voor straatverlichting volgend jaar
niet meer besteed zouden kunnen worden. Het plan dat aan de leden was
overgelegd, was opgesteld in overtég

met de voorzitter van de AMC en met
de Chef Stadspolitie.
Nadat enkele leden enige aanvullingen en wijzigingen van het plan hadden bepleit, besloot de vergadering om
een commissie ad hoc te benoemen, die
dit vraagstuk in overleg met de betrokken instanties zou bestuderen.
In deze commissie namen zitting de
heren MeseJ, Ario en AarsseWANNEER GEMEENTERAAD?
Vervolgens kwam de vraag aan de
orde of de Gemeenteraad van Hollandia
voor of na de Nieuw Guinea Raad diende te worden ingesteld.

Unaniem was de Raad van mening
dat de Gemeenteraad er spoedig diende te komen. Tien leden wilden de instelling van de Gemeenteraad voordat
de Nieuw Guinea Raad gereed zou zijn,
óén wilde wachten tot nadat de Nieuw
Guinea Raad zou zijn ingesteld en één
lid onthield zich van stemming.
TAAK VAN GEMEENTERAAD

Het volgende punt op de agenda was:
de taak van de Gemeenteraad van Hol-,
landia.
Als inleiding tot de gedachtenwisseling las de voorzitter de desbetreffende
passage voor uit het in december 1957
uitgebrachte advies van de toenmalige
Adviserende Raad.
Dit preadvies zal als basis voor de
verdere discussies over dit onderwerp
dienen.
De vergadering achtte deze kwestie
te gecompliceerd om er dadelijk al iets
definitiefs over te kunnen zeggenEerst wilde men het betreffende preadvies bestuderen. De voorzitter zegde
toe, dat de leden ieder een exemplaar
toegezonden zouden krijgen. Op de volgende vergadering, die op 3 oktober
werd gesteld, zou dit onderwerp wederom ter sprake komen.

PERSONA NON GRATA?
De heer Van Tongeren vroeg. waarhij als lid van de Adviserende Raad
was benoemd in plaats van de heer
Van der Werff, die als no- 1 door het
CWNG was voorgedragen. De "Tifa"
had in dat verband opgemerkt, aldus
de heer Van Tongeren, dat de heer Van
der Werff "persona non grata" was,
en hij wilde weten of dit inderdaad de
reden was waarom de heer Van der
Om

Werff was gepasseerd.
De voorzitter zegde toe deze vraag
aan de betreffende autoriteiten voor te
zullen leggen.
HOTEL
De heer Van Rongen vroeg nadere inlichtingen over de plaats van het nieuwe hotel in Hollandia. De plaats van de
ze instelling achtte hij zeer belangrijk
en hij zou het bijvoorbeeld niet juist
vinden, md.en h\_ een Amerikaanse

zakenrelatie ergens in Berg en Dal zou
moeten onderbrengen. Hij had gehoord
dat het nieuwe hotel boven de Hemel
poort zou komen en vond ook dat punt
niet geschikt, wegens de excentrische
: ngDe heer Van Dooren meende dat het
niet juist was, dat de Raad niet in de
keuze van de plaats van het hotel gekend was.
De Voorzitter beloofde om deze kwestie
aan de Dienst van Sociale Zaken te
zullen voorleggen en op de volgende
vergadering nadere .inlichtingen aan de
Raad te verschaffen.
STRAATNAMEN
De heer Van Dooren bracht vervolgens
naar voren welke moeilijkheden men
in Hollandia ondervindt, indien men
wil aanduiden waar iemand woont.
Door het ontbreken ven straatnamen
moet men steeds zijn toevlucht nemen
tot ingewikkelde omschrijvingen in de
trant van: het vierde huis aan de tweede zijstraat voorbij het huis waar
meneer A voor zijn verlof woondeOok om dit probleem der straatnamen
te overwinnen werd een commissie ingesteld, bestaande uit Mevr. Sfehd.tel
en de heren Van Dooren. Samai en Ohee
Deze zal ter zijner tijd een voorstel
aan de raad doen.
ANGST VOOR PUBLICITEIT?
Na afloop van de vergadering werden
wij door de heer Van Rongen benaderd
met de mededeling, dat er voortaan

geen namen meer in de kranten-verslagen over de adviserende raad zouden
worden gepubliceerdTerwijl wij ons verbaasd afvroegen
wie dit wel bepaald mocht hebben,
legde de heer Van Rongen ons uit, dat
hij geen politieke figuur was en dat het
publiceren van de namen van hen die in
een vergadering van een lichaam als
de Adviserende Raad het woord voerden geen enkele zki had. Hij was hier
gekomen om zaken te doen, zo merkte
hij op en hij wilde niet dat hij bij het
zaken doen hinder ondervond van het
feit, dat zijn opmerkingen in de Adviserende Raad door de Nieuw Guinea Koerier werden gepubliceerd- Hij meende

"

dat het publiceren van de namen der
sprekers slechts berustte op sensatiezucht van de kranten.
Toen wij hem mededeelden dat wij
met hem van mening verschilden en dat
we ons ten alle tijde het recht voorbehielden om ons verslag te sieren met
naam en toenaam der sprekers, verklaarde de heer Van Rongen dat hij
zich dan genoodzaakt zou zien als lid
van de Raad te bedanken. In ieder geval zou hij deze kwestie aan de voorzitter van de Raad voorleggen.

Leden van „Rotary” en „Apex”
uit Lae beachtenbezok
Hollandia

aan

Hollandia heeft in het afgelopen week
end niet alleen bezoek gehad van Australische tennissers, maar ook van een
groep leden van de Rotary en de Apexdlubs uit Lae. Zaterdagochtend arriveerden deze met een gecharterd
vliegtuig op het vliegveld te Sentani
en maandagmiddag vertrokken zij weer.
Ook deze Australiërs werden ondergebracht bij particulieren. Op zaterfdagmiddag brachten de Apex-leden sa
men, met hun gastheren en dames een
bezoek aan de Karel Doorman, zaterdagavond waren er diverse gezellige
bijeenkomsten georganiseerd- Zondagochtend zocht men verpozing aan het
strand van Base G, en zondagavond
was er een barbecue op Skyline, nalat
men eerst geluisterd had naar een inleiding door de heer P.J. Merkelijn, over
diens lezingen in de Verenigde Staten
over Nieuw Guinea en de Amerikaanse

reacties daarop.
De "Apex" is een typisch Australische organisatie, d:<? in 1931 werd gesticht en nu 8000 leden heeft, verdeeld
279 clubs Onder de leden vir.dt
schillende pro-

fessie.
De Apex -clubs maken zich vooral ver
dienstelijk door liefdadigheid en andere
vormen van' activiteit in het algemeen
belang-

Nieuws uit

s

Taminabuan

Malariabestrijding
Binnenkort hoopt men in Taminabuan te beginnen met de bestrijding
van de malaria die in dit gebied, zo
veel voorkomt. Eind vorige maand heeft
men reeds een aanvang gemaakt met
het voorbereidende werk. Het gebied
dat binnen een Va jaar bespoten moet
worden omvat de Distrikten Teminabuan, Ajamaru, Inanwatan en Steenkool.
2 ploegen, elk bestaande uit 1 opzichter en 5 mantri's moeten in deze 6
maanden alle huizen, prauwen en tuinhuizen bespuiten en vooral omdat de
tuinhuizen soms 2 dagen lopen van de
kampongs verwijderd zijn, is dit geen
ewnvoudige taak.
Alleen het Kakoda gebied is malaria
vrij,
maar toch is men van plan om
ook daar met een bespuiting te beginnen, maar dan om de olifantziekte
[filariasis] te bestrijden die in dat gebied veelvuldig voorkomt. In Inanwatan is men al enkele maanden bezig
met het verstrekken van paludrine tabletten, zodat deze kampong voorlopig
nog niet bespoten wordt.
B.W- Baan.
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verrassing

sompititie

van de in dit weekeinde

gespeelde Ie klasse wedstrijden waa
wel de verdiende 4—3 overwining, wel-

ke Hercules op POMS behaalde. Ook
de overwinning van HVC op EDO hing
lang aan een zijden draadjeEnthousiast trachtte EDO de punten
binnen te halen om zodoende de laatste plaats aan HBS over te laten. Met
een iets doortastender voorhoede zou
dit zeker gelukt zijn.
De stand in de eerste klasse is nu:
WIK
9 9 0 0 38-. 9 18
10 8 1 1 23— 7 17
HVC
10 4 2 4 25—25 10
POMS
10 5 0 5 19—21 10
Zeemacht
10 4 1 5 20—28
9
ZIGO
Hercules
10 3 2 5 19—24 8
9 117 12—25 3
HBS
EDO
10
POMS HERCULES

(Ruststand

1

1

8

8—26

3

3—4

1—1)

Herefules was over het algemeen
sterker en speelde enthousiaster óanj
POMS.
Duidelijk was te merken, dat bij
POMS de spil- en midvoorplaats matig
bezet zijn, waardoor zij veel aan kracht
op het middenveld verloren. Alhoewel
Benz eigenlijk al tot de "oudjes" begint te behoren heeft Hercules in hem
nog een back, die door goed spelinzicht
in menige situatie redding wist te brengen. Dit bleek ook in deze wedstrijd,
die over het algemeen een saai verloop
had, weer.
-(punt ontstond, toen na
i
16 minuten spelen Rumbobiar een straf
schop moest nemen. De ingeschoten bal
Si Halsan gestopt, doch over
heen gleed de bal langzaam
in het doel. (0—1)
Even later wist Pattikawa, die later
uitviel, na een scrimage voor het Hercules doel voor POMS te scoren (1—1)
Met Hercules meer in de aanval
kwam de rust.
Na de rust golfde het spel heen en
w^er. Ruipassa sC. orde voor POMS
(2—1) doch kort hierop bracht Rumbobiar de partijen weer op gelijke voet
(2—2). POMS wist door Habiboe «en
voorsprong te nemen, doch Davjies
maakte ook aan deze POMS-illusie weer
een einde door met een pracht sclhot
de stand op 3—3 te brengen- Hercules
werd iets sterker en na enige mislukte
aanvallen, welke zeer zeker doelpunten
hadden kunnen opleveren, scoorde
Smits acht minuten voor het einde het
vierde doelpunt voor Hercules.
Met deze stand kwam het einde en
had Hercules een alleszins verdiende
overwinning behaaldEDO—HVC
(Ruststand 1 0)

—

Stook was in goede vorm en
werkte een prachtig schot van G. Sibi
over de lat. HVC had pech, toen even
later bij een uitval op het EDO doel,
Jouwe voor open doel een kans miste.
Eerst in de 22e minuut kreeg EDO
loon naar werken toen KlenCke een
lage voorzet van Tan inschoot (1 —0)
HVC kwam iets opzetten, doch de EDO
achterhoede gaf geen krimp.
Na de rust pakte HVC de zaken beter aan- Kort na het begin van de 2e
helft botste Van 't Kaar tegen een EDO
back aan en viel uit- Even hierna
scoorde Mano voor HVC de gelijkmaker
(1 —1). De strijd kreeg nu een spannend verloop. HVC viel aan, doch EDO
verweerde zich met man en macht. In
de 20e minuut nam G. Sibi een uitstekende corner, keeper Stook werd verrast en de ongedekt staande invaller
van HV/C scoorde (I—2).
EDO zette alles op alles. Van Laar
ging midvoor spelen om nog een gelijkspel te forceren. Hevige aanvallen volgden op- het HVC-doel) Zo werd een
hard schot van Van Laar door keeper
V.d. Werk nog net via de lat over het
doel getipt- EDO hield vol, dofch de
schoten waren te slecht gericht.
Zo kreeg deze wedstrijd nog een sen
sationeel slot- Met de stand 2—l voor

zeilen

Keeper

1—2

Er stond zondagmiddag een harde
wind op het terrein Berg en Dal. HVC
verscheen zonder A. Poey, die tijdens
het VHO-tournooi geblesseerd was.
Gedurende het grootste gedeelte van
de eerste helft was EDO sterker, doch
de weinig doortastender voorhoede wist
ondanks hard werken van dit overwicht geen gebruik te maken. De achter
hoede van EDO, onder aanvoering van
V.d. Laar hield de gevaarlijke voorhoede van HVC goed in bedwang en stuwde
haar eigen aanval steeds goed op.

HVC kwam het eindeVHO BLIKSEMTOURNOOI
De uitslagen van de gisteren gespeel-

de

wedstrijden zijn:
KDM I
VIOS

HVC

——

1—0

HBS

2—0

Door deze uitslagen brachten KDM I
en HVC het tot de finale, welke vandaag op het sportterrein Berg en Dal
wordt gespeeld (aanvang 16.30 uur).
Er vindt geen voorwedstrijd plaats. Als
de jongens van de Karel Doorman iets
beter spelen dan vandaag, dan geven
wij ze een grote kans de voor dit tournooi uitgeloofde beker in de wacht te
slepen.

VHO Bondselftal tegen Karel Hoor-.
man I.

De beide nloegen, die woensdag a.s.
om 16.30 uur tegen elkaar ep Berg en

Dal zullen aantreden zijn als volgt sa-

Zondag vdnd de vijfde petfiodieke
zeilwedstrijd van de "Watersport vereniging Jachtclub Hollandia" plaats.
De "Stern" klasse startte om 13.00

uur en de "Vrijheidsklasse" tien minu-

ten later- Het was ideaal zeilweer.
De uitslag in de Sternklasse was:
1 Dick Übbink/J. Huisman
2 uur 10 ni|in,
2 H.O. Wagenaar/Mej. M. Bloemkolk
2 uur 10 min. 50 se|c(.
3 L. Nieuwenhuijs/H. Nieuwenhuijs
2 uur 14 min- 55 sec
4 W.P. Hamers/Ariita Kuiken
2 uur 16 min. 10 secv
5 G. Graafland/ W. Huisman
2 uur 18 min. 20 sec-6 Ramondt/Peter Kuiken
2 uur 19 min-

-7 P.J. Platteel/v.d. Schilder
2 uur 23 .miin. 30 sec.
8 Buma/A- de Wit
2 uur 26 min. 30 sec.
Vlak na de start lag Graafland voor,
maar al gauw nam Wagenaar de leiding,
gevolgd door Übbink en Nieuwenhuijs.
Kort voor het einde van het grote
kruisrak in de Imbybaai nam Übbink
de leiding van Wagenaar over en stond
die niet meer afin de Vrijheidsklasse was de uitslag:
1 J.J- Kraan/R. Nieuwenhuijs
2 uur 1 min. 20 sec.
2 R. van Wely/Mackay
2 uur 4 min. 20 sec.

3 De Weers/Rob de Weers
2 uur 6 min-4 Ter Schiphorst/Mevr. Ter Schiphorst
2 uur 9 min.
Loosjcs/Mej.
Verbunt
4
2 uur 12 min- 40 sec.
6

Pieters/Snitker

2 uur 12 min. 50 sec.
De start was hier voor Van WelyBijl finishte als eerste, maar moest door
een protest van Ter Schiphorst worden
uitgesloten, evenals Bender die werd
uitgesloten door een protest van Bijl.
Hierdoor kreeg Kraan de eerste plaats
De prijsuitreiking is uitgesteld in verband met de afwikkeling van de protesten.
*

mengesteld.

Voetbal in Nederland

KAREL DOORMAN

V. Ro'ssum

V-d. Poel

V-d- Wiel

Spijker

Legermate

Homerson

V.d. Kamp

Hoffman
Kortman

V. Rijsel

Diependaal
.1-

Fea

Lopulalang

Bies

(POMS)
(HBS)
(Hercules)
Nap
Eysenring
('Zeemacht)
(WIK)
Klinkenberg
A. Poey
(HVC)
(Zeemacht)
V. 't Kaar
Coorengel
Meraudje
(HVC)
(WIK)
(ZIGO)

V.d. Werk
(HVC)
VHO BONDSELFTAL

Hieraan voorafgaand zal een vete-

—

Karel Doorranenwedstrijd
(aanvang
15.45
gespeeld
man worden
Burgers

uur)

Het kompetitie-voetbal stond jl. zonalthans voor wat het betaalde
voetbal betreft :__ zijn geheel stil, aangezien de KNVB voorrang had gegeven
aan de wedstrijden om de Nederlandse
voetbalbeker". Een achttiental bekerresultaten luidt:
[amat]
ZwarteGermanicus
3—3
meer.
2—2
Rapiditas [amat] — Volendam.
I—3
Enschede — Tubantia.
dag

—

Ajax

—

Volewijckers

— —
—
———
——

BaronieNAC
de Valk.
Fort.una's4
Rapid JC
MVV't Gooi — Blauw-wit.
Go Ahead.
Leeuwarden
Graafschap.
DOS
AGOVV

DWS

Haarlem

Elinkwijk.

HilversumEDO.

I—l

I—l1—1
2—l

5—2
2—3
4—3
B—l
2—2

3—o
3—l

Vervolg op pag. 4-

RECTIFICATIE

DOK VIII

WI-JKEL. 51

Aangeboden: vier bankschroeven f 50,—
rottan luierstoel f 20,—; Osram bestralingslamp f 20,—; Tafelfan diameter 31
Hr. Deirming, BOS mess
tra. f 2_,

Heeft ontvangen:

—.

Onze bekende gordijnstoffen, herenpantalons, drill stoffen, dames pyama's grote maten, baby doll's, flanellen lakens, ligstoelen ;i._e_. huiswerkboekjes, rhatrastijk, herenzwembroeken, heren en jongen.pjama's,

effen en bedrukt

26ste VERANTWOORDING
STEUNACTIE SPIJTOPTANTEN
Vorig saldo
f 3652,96
f 116,50
HPB Manokwari
PJC (Prot. Jongerenclub)
f 31,59
9,64
f
ECK Sentani
5—
f
Mevr. M.Th. Barends
Nieuw Saldo
f 3815,69
DENKT U ER OM
Sentani, gebouw Ponne, geeft een dansavond op a.s- zaterdag 24-9-'6O piet
extra kaarsen-dans van mevr. Van Amstel- Muziek onder leiding van J.C. and
Four. Entree f 2,50
DUS KOMT U ALLEN
no 2348
AANGEBODEN;

Rottasi zitje, blank buffet, idem etenstafel met stoelen, divanbedden, kasten
etc.
Eigendoms woning met RVO-perce _. Zo
nodig overname woning met gehele inboedel.
CRAMM, Cattenburg na 17.00 uur
no- 2352
SVBH Programma

VOLLEYBAL WEDSTRIJDEN
18.00 uur
HBS terrein om 16.00
Woensdag:

—
—

—

— —

Recochet; HBS
Karel Doorman
Karel
HBS
Recochet en
Doorman
Donderdag:

Zeepaardje; ZeeKarel Doorman II
KOC en Karel Doorman II
paardje
KOC.

—

—

. ..

corduroy, onderjurken,

Vrijdag:

FINALES

filmprogramma
REK THEATER
Vertoont heden 20-9 en 2.1-9 de film:
"LIEFDE WORDT DUUR GEKOCHT"
met Danny Carrel, Pierre Van Eyck en
Yves Deniand.
Een film flat de bijzonderheid overtreft. Mis deze film niet. Heden deze
sublieme film in REK
Strikt 18 jaar en ouder
Verwacht:
"VALUE FOR MONEY"
met Diana Dors. Een film om niet te
kunnen vergeten.
Spoedig Alan Ladd in
"DEEP SIK"
Een zeer goede oorlogsfilmREK Holl-Binnen vertoont heden 20-9
de sublieme film
"THE SCARLET COAT"
met Cornel Wilde, in kleuren-

Holl.-Binnen.
Gevraagd:

speelgoed.

Een keurig baby-ledikantje, J. van Lottum, Dienst van Openbare Werken.

no. 2345

VOETBAL
Woensdag 21 september f960

16.30 uur

„h.

o. e.i.ai

Terrein Berg en Dal

-

___el DOORMoa

NET ONTTANGEN

(Vervolg

Dames-, he; _n- er. kindervesten, tivinsets. rokk?
-'- grote maten, .4 broe-

Feyenoord

ken,
:x' i horen shirts, witte sportkouzen en teenagers tasjesVI.TSMA WITTE OLIFANT
no- 2353
Te koop aangeboden:

Een rottan bankstel mpt schuimrubber kussens.
Een salon radio met pick-up.
Twee staalbuisbedden met bultzak.
H-H..T. Franken, Hollandja-Binnenl
no 2350

Laatste nieuws
Het beleid van

secretaris generaal
Hammarskjoeld en het UNO bevel in
Kongo zijn geworden tot de hoofdschotel van het debat dat de Assemblee der
Verenigde Naties nu over de Kongolese kwestie voert. Kort na de hervatting diende de Sovjet Unie een resolutie in, waarin Hammarskjoeld en zijn
vertegenwoordiger in Kongo beschuldigd worden van het omverwerpen van
de wettige Kongolese regering. Dez_f
Sovjet resolutie staat nu tegenover die
welke gisteren door de Afrikaanse en
Aziatische landen werd ingediend en
neerkomt op steun aan de politiek van
Hammarskjoeld.
De aankomst van 400 Kongolese soldaten in Leopoldstad veroorzaakte daar
gisteren grote opwinding. Men dacht
dat het troepen van Loemoemba waren:. Maar de opwinding zakte toen
bleek dat het ging om een troep ongewapende recruten die kolonel Mobutu
uit de evenaarsprovincie had ontbodenZij waren leden van de Bangala stam
die de kant van president Kasavoeboe
hebben gekozenDe recruten werden door Marokkaan
se militairen opgeleid. Kolonel Mobutu
heeft bij de UNO autoriteiten in Leopoldstad' geprotesteerd tegen de be-i
stóheMminJJ van Loemoemba. Doordat
UNO soldaten de ambtswoning van Loc
moemba bewaken, kan deze afgezette
premier zijn activiteiten voortzetten.

■ _?«:_<-_",-_!, ~

Voor overname beschikbaar

-

___.-";

Perceel R.V.O. met het voormalig kantoorgebouw der Ned. Handel Maatschappij N.V.
te Hollandia Binnen

-

i

—

--

Fortuna.

van

pag. 3)

4—o

4—l
Willem 2
BW.
o—2
Wilhelmina
NOAD.
Helmondia.
7—l
PSV
WH '16 [amat]
o—s
Limburgia.
In de kompetitie zijn Sparta, Enschede en nieuweling GVAV de enige nog
ongeslagen clubs, terwijl Elinkwijk,
Willem 2, DOS enNOAD nog steeds op
de eerste overwinning wachten. Vooral
van DOS valt ons dat tegen, al dient
er direkt aan toegevoegd, dat de
Utrachiters een i wedstrijd minder

— — —

speelden.

Landskampioen Ajax herstelt zich langzaam maar zeker van de slechte start
en de jongste overwinning op NAC
bracht de Amsterdammers van de 12«
op de 9e plaatsIn Rotterdam schijnt men grootse plan
nen te hebben, want naast de goede pres
taties van Sparta vallen de monsteroverwinningen van Feyenoord in het
oog. Vooral het aantal doelpunten voor
moet alle tegenstanders te denken ge-

venDe tot vandaag bijgewerkte stand luidt:
Sparta

Enschede
Feyenoord

GVAV
WV
MW
PSV
Fortuna '54
Ajax
Rapid JC

4—7
4—7
4—6

4—6
4—5
4—5
4—5
4—5

4—5
4—4
4—4
4—3

Alkmaar
DWS
ADO
NAC
NOAD.

3—2

Willem II

4—l

DOS

Elinkwijk

4—2

4—2

3—l

4—o

(13— 7)

—

4)

—

5)

(7

(21—10)
( 8— 5)
( 8— 5)
( 7— 5)
( 7— 6)
( 6— 6)
(10—10)
(10— 4)

(5

B— 7)
( 5— 9)
(

( 7—10)
( 6— 9)
( 6— 9)

( 5—16)
( 1—13)

Het programma voor zondag 25 september ziet er alsvolgt uit:
EREDIVISIE

ÖWS—NAC

GVAV—DOS
SPARTA—NOAD
ADO—MW
ALKMAAR—RAPID JC
ENSCHEDE—WV
FORTUNA '54—FEYENOORD
WILLEM lI—IPSV
ELINKWIJK—AJAX

