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Hammarskioeld antwoordt op communistische
critiek
Niet de secretaris
Aan het begin van het debat van
gisteren in de Algemene Vergadering,
-der Verenigde Naties, heeft Secretaris
Generaal Hammarskjoeld

on^erwacMt

een antwoord gegeven op de beschul-

digingen van premier Chroestsjof.
"Als de ge(crejaris-geneiiaa| kritiek
ondervindt, omdat bij zfchl aan |he|JJ

Handvest heeft gehouden dan wordt
in werkelijkheid het Handvest zelf gekritiseerd- Liever zie ik mijn ambt tengronde gaan aan de principes die juist
zijn, dan dat het afzakt naar het compromis. Het optreden in Kongo is geen
besluit van de Secretaris-generaal, maar
het is Uw eigen optreden. De Secretaris-generaal heeft zijn mandaat van de
Veiligheidsraad, want hij is opgetreden
v/plk deel '">n
U ook vertegenwoordigd."
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Hammarskjoeld verklaring werd gevolgd door een langdurig applaus van
de meerderheid der afgevaardigden, terwijl de Sovjet delegatie met Chroestsjof aan het hoofd hard op tafel begon
te slaanDe Tsjechische president die onmiddelijk na Hammarskjoeld het woor^kreeg, gaf zijn steun aan het voorstel
van Chroestsjof om het ambt van Secretaris-generaal te vervangen door een

Nederlandse handelsmissie
terug uit Rusland

De Nederlandse handelsmissie die een
bezoek heeft gebracht aan de Sovjet
Unie is in Nederland terugDe leider van de missie, ir. Hupkes
vertelde, dat er grote mogelijkheden
bestaan voor vergroting van de wederzijdse handel. Voor Nederland liggen
deze mogelijkheden vooral op het gebied van de zware industrieën en haar
producten, voor de levering van fabrieksinstallaties en ook voor de levering van de producten van onze scheeps
bouwDaarnaast zijn er ook goede kaneen
voor de afzet van de Nederlandse textielproducten, rriet name voor de weefsels uit synthetische vezels.
Ir. Hupkes zei, dat de missie in de Sovjet Unie zeer welkom was. Het bleek
alleen al uit het feit dat talrijke hoge
functionarissen van de Russische buitenlandse handel veel tijd hebben gegeven aan de besprekingen en bijeenkomstenDe Russische-Nederlandse handel heeft
een waarde van rond 300 miljoen gulden per jaar. In enkele sectoren is Nederland zelfs een van de voornaamste
Europese partners van de Sovjet Unie.
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maar het Handvest

Uitgegeven door
Gebr. Terlaak

dViemanficWap. Tsjefcho-Slow'akije kan
nooit goed vinden dat een eventueel
UNO-leger onder bevel zou komen van
Hammarskjoeld, nadat een ontwapeningsovereenkomst zou zijn gesloten.
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UITBUNDIGE LOF
De Canadese premier Diefenbaker en
de Argentijnse afgevaardigde zwaaiden
Hammarskjoeld uitbundig lof toe. Beiden bestempelden hem als een onpartijdig en toegewijd Secretaris-generaal.
Diefenbaker zei n.iar aanleiding van
het ontwapenings vraagstuk dat er
cigenïijk enkele punten waren
dfte
eerst om bespreking vroegen. Raketten,
afschaffing van biologische en chemische wapens en he; stopzetten van de
van k_mwi*pens evenals cte
proeven ermeeAan het slot van zijn rede vroeg premier Diefenbaker zijn Russische ambtgenoot, alle volkeren van Oost Europa het recht te geven van vrije
verkiezingen.
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Soekarno

vechten voor de hele
mensheid

gaat

Een Indonesische delegatie van 50 per
sonen met aan 't hoofd de Indonesische
president Soekarno, is per vliegtuig uit
Djakarta vertrokken om de assemblee
der Ver. Naties in New Vork bij te
wonen. Gisterochtend zou president
Soekarno besprekingen hebben met
president Garcia vtn de Philippijnen en
-in Japan met premier Ikeda.
Voordat hij vertrok zei de Indonesische
leider dat hij van plan was te vechten
voor de belangen van de gehele mensheid- De minister van Buitenlandse
Zaken Soebandrio, die deel uitmaakt
van het gezelschap zei, dat Indonesië
zou vragen alle vraagstukken de revue
te laten passeren die elk jaar meer accuut worden. Hij beschreef het kolo-

nialisme als in onbruik geraakt en onverenigbaar met de tegenwoordige tijd.
Soebandrio zei dat kolonialisme en de
problemen van de nieuwe en minder
ontwikkelde naties de kans op uitbarstingen in zich hielden en besproken
dienden te wordenIn de Indonesische delegatie zijn ook
de minister van Defensie generaal Nasution, de leider van de communistische
partij Aidit en de vroegere permanente gedelegeerde naar de Verenigde Naties dr- Sastroamidjodjo opgenomen.

.

Drukpersen in beslag

genomen

Toespraak
De secretaris van president Soekarno,
de heer Tamzil, heeft bekend gemaakt
dat Soekarno op vrijdag 30 september
of maandag 3 oktober de algemene vergadering der Verenigde Naties zal toespreken.

De kwestie Nieuw Guinea is tot op he-

den nog niet op de agenda van de Vergadering geplaatst.

De Indonesische regering heeft beslag
gelegd op de persen van 6 nieuwsbladen
in Djakarta, Bandoeng, Soerabaia, Semarang en Makassar. De drukpersen
waarop beslag is gelegd in Djakarta
zijn die van het sacialistische dagblad
"Pedoman" en de Harian Abadi van de
Moslim partij, de Masjoemi. De socialistische en Masjoemi partij werden
kortgeleden ontbonden op order van
president Soekarno.

uit FAKFAK

Nieuws

Trage verlening

van

bouwcredieten

Ultimo 1959 begin 1960 maakte het
Gouvernement bekend, dat aan particulieren voor de bouw van een eigen
woning een bouwcrediet kon worden
verstrekt.
Het Gouvernement beoogde hiermee de
particuliere woningbouw te stimuleren,
en voorts te trachten de woningnood
voor particulieren in Nieuw Guinea te
overbruggen.

Men had voornamelijk gedacht aan hen
die zich na hun pensioenering blijvend
in Nieuw Guinea willen vestigen, en
aan hen die nog geen redelijke huisvesting; hebben. Zij die voor een bouwcrediet in aanmerking wensen te komen
kunnen hiervoor een verzoekschrift indienen bij het afdelingshoofd cq. resident.
VOORWAARDE
Een van de voorwaarden waaraan
voldaan moet worden is dat de aanvrager moet beschikken over een stuk
grond, dat door het Kadaster is opgemeten en in kaart is gebracht en voorts
dat hij het recht van opstal op het stuk
grond moet hebben verkregen.
Deze voorwaarde levert in Fakfak nog
al wat moeilijkheden op, zo schrijft de
Fakfakbode (die in de heer R-"S. Soumokil een nieuwe hoofdredacteur heeft).
Het blad vervolgt: "In Fakfak is er
geen dienst van Kadaster en Kaartering
en alleen op dringend verzoek van het
Bestuur (HRWD) wordt een ambtenaar
van deze dienst daar tijdelijk gedetacheerd, soms voor slechts een maand.
Het is daarom ook te begrijpen dat de
betrokken ambtenaar in de allereerste
plaats komt voor de Gouvernementsobjecten, en eerst daarna kunnen particulieren geholpen worden.
Hierdoor kan het maanden duren alvorens een particulier zijn stuk grond
opgemeten krijgt; daarna duurt het
weer enige tijd voordat hij in het
bezit komt van de Kadaster-schetskaart:
want eerst dan kan hij beginnen met
het "recht van opstal" aan te vragien
bij D-B.Z.
Het komt dus hierop neer, dat het voor
een particulier eindeloos lang duurt
voordat hij het recht van opstal heeft
verkregen, hetgeen betekent dat het
ook eindeloos lang duurt voordat een
aangevraagd bouwcrediet aan een particulier te Fakfak kan worden verstrekt
Wij hebben grote waardering voor de
wijze waarop ons Plaatselijk Bestuur
de particulieren tegemoet komt, door
hen een voorlopig redht van opstal te
verlenen en een bouwvergunning te
verstrekken opdat zij direct al met de
bouw kunnen starten, doch op een voorlopig recht van opstal kan helaas (nog)
geen bouwcrediet verstrekt worden.
Wij vragen ons af of deze moeilijkheden voor Fakfak bet te overbruggen
zijn, opdat het verlenen van bouwcredieten aan particulieren hier ter plaatse sneller afgewerkt kan worden."

Verkoop

NNGPM-behuizingen

geannuleerd ?
Naar het Parool meldt gaat de voorgenomen
verkoop van NNGPM behui/
zingen aan de Kon. Landmacht te Sorong niet door.
De militairen zouden inmiddels hun intrek genomen hebben in de Marinierskazerne- De NNGPM zou van over-

Met ingang van 1 oktober is de melkprijs verlaagd tot 75 et. per blikje.
Enkele maanden geleden had zij, volgens de maatstaven van AEZ, 84 et
mogen zijn, als gevolg van de prijsstijging in Nederland, die weer het gevolg
e)

Ingezonden
Zou U mij kunnen zeggen of het percentage van 3 a 4, waarmee volgens EZ- de prijzen van de voornaamste levensmiddelen gestegen zijn, gevonden
is voor of na de prijsdaling van brood,
rijst en suiker van enige weken terug?
Een zeer belangrijke vraag als U in
aanmerking neemt dat brood met 20"/<>,
rijst met 12"/o, suiker met 13% is gedaaldHet ligt voor de hand te veronderstellen dat deze prijsdalingen in het percentage j/an 3 a 4 vercalculeerd zijn.
Dit is behalve aan de heren Braun en
Eerenvelt voor een belangrijk deel te
danken aan de publicaties van "Opwaarts". Dit orgaan verdient instede

van een verdachtmaking een pluim voor
zijn werk in het algemeen belang.
Dit is dubbel hard nodig nu blijkt dat,
behalve de Tifa ook de N.G. Koerier par
tij kiest voor 'n bepaalde grootimporteur
Dat het publiek meer vertrouwen stelt
in het C.W.N.G. dan in E.Z- zal wel kijn
rede hebbenHet heeft nog steeds geen bevredigende
verklaring gekregen op de vraag waarom aan Eerenvelt een importvergunning voor meel geweigerd werdDe controle van E.Z. beperkt zich kennelijk tot de winkelier-detaillist. De
grootimporteur, met name de Nigimij,
is daar kennelijk van gevrijwaard.
Kan E.Z. antwoord geven op de vraag
of de prijs van het zeer belangrijke
voedingsmiddel melk, (80 c. per blikje)
binnen de geoorloofde grenzen ligt?
P

NASCHRIFT:

Zoals uit ons artikel van zaterdag jl.
duidelijk blijkt, zijn de recente prijsdalingen van brood, rijst en
niet verdisconteerd in het gepubliceerde
stijEjingspercentage van 3 a 4 percent
sinds 1956.
Indien met de prijsdalingen van de

was van de droge zomer.
Omdat er toen echter reeds een prijsdaling voorspeld kon worden, heeft
men de melkprijs enige maanden lang
gestabiliseerd op 80 et- per blik.
f) Wellicht ten overvloede wijzen wij de
geachte inzender er op, dat wij aan de
publicatie van het interview met de
heer Bakker niet de conclusie verbonden hebben, dat alles maar bij het oude
moet blijven.
Een vakbeweging die het prijsverloop
critisch volgt en op mogelijke correcties
wijst, is een nuttige factor in de samenleving (dit is ook de mening van de heer
Bakker).

Het is voorts een bekend feit, dat discussies over het prijsverloop meestal de
prelude vormen tot looneisen, en als zodanig is de betrekkelijk geringe prijsstijging die sinds 1956 is opgetreden en
die nu geleidelijk wordt geneutraliseerd
door prijsdalingen, voor velen wellicht
een teleurstelling.
Eventuele voorstanders van salarisverhoging voor bepaalde categoriën
werknemers willen wij er echter op wij
zen, dat ook indien men het door AEZ.
berekende percentage van 3 a 4°/
(inmiddels 1 a 2°/o) aanvaardt, er nog
genoeg argumenten overblijven die zij
ter verdediging van hun standpunt naar
voren zouden kunnen brengen.
We hebben zon vermoeden, dat men
er in het eerstvolgende nummer van
"Opwaarts" enkele zal kunnen aantref-

o

a)

laatste weleen rekening wordt gehouden is volgens de berekening van AEZ
de prijsstijging sinds 1956 gereduceerd
tot 2°/o. (de voedingsgroep zelfs tot I%>)-b) Hoewel dus het genoemde percentage
van 3 a 4%> niet in de eerste plaats te
danken is aan de heren Braun en
Eerenvelt en evenmin aan "Opwaarts",
hebben wij respect voor hun bijdragen
aan de'nadien opgetreden prijsdalingenBinnenkort hopen wij een intervf'ew
met de heer Braun over diens bedrijf
te publiceren.
c) Als de geachte inzender ons artikel
van zaterdag goed gelezen had, zou hij
opgemerkt hebben dat wij geen partij
gekozen hebben voor een bepaalde
grootimporteur.

Het publiceren van cijfers, die volgens
betere maatstaven zijn geselecteerd dan
die van het CWNG, houdt o.i. niet in,
dat wij de tegenstander van het CWNG
verdedigen.
d) Naar wij vernemen

heeft de heer
Eerenvelt toestemming gekregen, om
met ingang van 1 januari 1961 deel te
nemen aan de import van meel hier te
lande. De heer Eerenvelt deelde ons
mede dat hij van de hem geboden gelegenheid om als importeur op te treden
gebruik zal makendracht aan het leger hebben afgezien in
verband met te verwachten repressailles tegen de participerende oliemaatschappijen in Indonesië.

Redactie.

Commissie georganiseerd
overleg

De impasse waarin de werkzaamheden van de Commissie voor het Georganiseerd Overleg zijn geraakt, heeft
zowel de vakverenigingen als de overheid aanleiding gegeven tot een verklaring. T(At onze spijt kunnen, wij
deze pas in ons blad van morgen publiceren.
ORIËNT THEATER
vertoont heden 27-9 en morgen 28-9
"CASE AGAINST BROOKLYN"
met Darren Mc Gavin, Maggy Hayes en
Bobby Helms.
Een zeer spannende gangsterfilm.
Sentani heden 27-9: COLE YOUNGER
met Frank Lovejoy.
~RÉX THEATER-"
vertoont heden 27-9 voor het laatst de
film
"BLOND GEVAAR"
(VALUE FOR MONEY)
met Diana Dors.
Woensdag 28-9 vertoont REK de maleise film
"HET DODE EILAND"

(PULAU KEMATIAN)
Donderdag 30-9 en vrijdag 1-10 vertoont REK de film in Superama

"MACHINEGUN KELLY"
Een film om niet te missen- Een aaneenschakeling van spanning, bankroof,
overvallen vormen te samen MACHINE
GUN KELLY.
Verwacht
"NIGHT PEOPLE"
in CinemascopeREK Hollandia-Binnen heden 27-9:
"MACHINEGUN KELLY"

DE SPORT
VHO

- competitie

Ondanks de vele regens kon het programma normaal worden afgewerkt.
HBS zorgde voor de verrassing door
met 4—2 van Hercules te winnen en
hiermede de laatste plaats aan EDO
over te laten. WIK verstevigde door een
3—l zege op POMS haar kampioenskansenTheoretisch kan nu alleen HVC de
koplopers nog inhalen, maar. wij zien
dit niet meer gebeuren.
De stand in de eerste klasse is nu:
WIK
10 10 0 0 41—10 20
10 8 1 1 23— 7 17
HVC
POMS
11
4 2 5 26—28 10
10
Zeemacht
5 0 5 19—21 10
ZIGO
10 4 1 5 20—28 9
11
Hercules
3 2 6 21—28 3
10
2 1 7 16—26 5
HBS
EDO
10
1 1 8
8—26 3
HERCULES

—

HBS 2

(Ruststand 2

—

—

4.

4).

Reeds na 10 minuten spelen wist
HBS, dat met 8 man begon, een 2—o
voorsprong te nemen door De Jong en
Schöder en mede dank zij keeper Pattiwael, die bij beide doelpunten kennelijk
verrast werd door de gladde balHercules gaat hierna sterk op de aanval spelen en na 14 minuten is het
Rumbobiar, die via de handen van
keeper Roose weet te scoren (I—2). En
twee minuten later gelukte het Davies
de partij od gelijken voet te brengen
(2—2). De doelpuntenregen houdt echter

i
de t9e minuuut laat
keeper Pattiwael de bal glippen en De
Jong maakt hiervan een dankbaar gebruik (2—3).
Keeper Roose heeft handschoenen aangetrokken en het gaat nu een stuk beter.
Tien minuten voor de rust, als Hercules hevig in de aanval is, en de backs
ver opgedrongen staan, duikt Buisman
op het middenveld geheel alleen met de
bal op (buitenspel?), loopt door en
scoort het vierde doelpunt voor HBS.
Even voor de rust valt Dolf Benz uit
en wordt vervangen door BauwensNa de rust valt Hercules aan, doch de
achterhoede van HBS geeft geen krimp.
Duidelijk komen nu op het gladde veld
de technische tekortkomingen tot uitingHBS heeft over geluk niet te klagen, als
Fen ren keihard schot lanceert, dat tegen de paal belandt.
Het einde komt, met een enigzins geflatteerde zege voor HBS, die hier echter ten zeerste bij gebaat is.

—

—

3 (Ruststand 1—1).
De verwachting, dat POMS misschien
WIK wel één of twee punten afhandig
zou maken is niet uitgekomenIntegendeel, WIK was de gehele wedstrijd sterker en het had een beetje
meer geluk na 10 minuten spelen reeds
met 3 —o voor kunnen staan.
POMS verviel weer in haar, de laatste
tijd welbekende spel, nl. combineren tot
in het oneindige.
Het is aardig om te zien, doch weinig
productief. Hoe langer hoe meer blijkt,
dat Janus Manuputty als aanvalsleider
en spelverdeler wel wordt gemist.
POMS

WIK 1

van de afgelopen week
Alhoewel WIK veel sterker was, viel
eerst in de 12e minuut het eerste doelpunt. D- Itaar wist tijdens een scrimmage voor het POMS-doel te scoren.
Enige minuten later wist Lopulalang
bij een uitval op het WIK doel de stand

met een schuiver weer op gelijke voet

te brengen.
Na de rust wogen de partijen tegen
elkaar op. POMS kwam in de aanval,
doch wist door het reeds eerder genoemde te korte spel geen doelpunten
te maken. WIK deed het beter en in de
16e minuut was het opnieuw D. Itaar
die wist te scoren (I—2)- 'POMS pro-

beerde nog de gelijkmaker te forceren.

Deze illusie werd echter teniet gedaan
door hun eigen keeper, Si Hasan, die in
één van de laatste minuten mistrapte,
waarna de bal langzaam in het doel
rolde (I—3).

VHO

bliksemtournooi

Elinkwijk

ADO

—

Alkmaar
Enschede

— Ajax
— Rapid

3—3

2—l
I—l

MVV

——

JC

o—l
VVV
o—2
NOAD
Sparta
De vijfde kompetitie-zondag heeft tal
van verrassingen opgeleverd. Zo leden
Sparta en Enschede de 'eerste nederlaag in het nieuwe seizoen en dat nog
wel in een thuiswedstrijd!
Door deze resultaten is alleen het gepromoveerde GVAV nog ongeslagen.
Ook Elinkwijk zorgde voor een surprise door landskampioen Ajax in een
doelpuntrijke wedstrijd een gelijkspel
.«£ te dwingen.
De ruime 4—l overwinning op Fortuna '54 bracht Feyenoord aan het hoofd
van de ranglijst en al is het nog vroeg

in het seizoen, het lijkt ons voor de andere clubs moeilijk de Rotterdammers
van hun erezetel af te halenDe stand luidt:
Feyenoord

s—B (25—11)

Verleden week maandag en dinsdag VVV
5—7 ( 9— 5)
werden de eindwedstrijden gespeeld GVAV
5—7 (' 9— 6)
van het V,HO-Bliksemtournooi, dat geSparta
5—7 (13— 9)
organiseerd werd ter gelegenheid van
5—7 ( 7— 5)
Enschede
het verblijf van Hr. Ms. .Karel Doorman
5—6 (13—13)
Ajax
te Hollandia5—5 (11— 5)
Rapid JC
De uitslagen waren:
DWS
5—5 (13— 9)
I—o
KDM I — VIOS
MW
5—5 ( 8— 7)
2—o Alkmaar
HVC
HBS
5—5 ( 6— 6)
3—l
KDM I
HVC
5—5 ( 9— 9)
PSV
5—5 ( 7—10)
Fortuna '54
Hierdoor werd het elftal KDM I win4—4 ( 7—10)
ADO
naar van het lournooi en mocht de hierals
NOAD
5—4 ( 8— 9)
zilveren
beker
ooruitgeloofde
voor
Willem II
5—3 (' 8—18)
logsbuit aan boord medenemen.
4—2 ( 8—11)
Voor de aanvang van de eindwedstrijd DOS
geste
gezorgd
NAC
5—2 ( 9—15)
had HVC voor de leuke
s—l ( 4—16)
pijlen
Elinkwijk
KD-M-speler
enkele
te
iedere
om
overhandigen als aandenken aan hun
Eerste divisie A:
verblijf te Hollandia.
op
hoog
wedstrijden
stonden
Alle
Volewijckers
I—21 —2
Vitesse
peil. Vooral moet gememoreerd worden
Leeuwarden
KFC
o—2
tweede
tegenspel,
dat de
het fraaie
DFC
Fortuna
o—2
—
elftal
van
de
aan
het
klasser VIOS
RBC
Helmondia
6—2
Karel Dolorman boodt.
Stormvogels
HVC
3—o
sporharde,
doch
De finale was een
Hermes
DVS
Veendam
2—o
wedstrijd.
gespeelde
tief
Boys
EDO
Enschedese
5—4
Tot even voor het einde was de stand Limburgia
o—20—2
Volendam
I—l,1—1, dus spanning in overvloed. In de
2—l
AGOVV
BW
I
KDM
met
twee
laatste minuten wist
harde onhoudbare schoten de zege veiKFC
s—lo (10— 3)
lig te stellenDFC
5— 9 (14— 2)

——

-—

—
— —
— ——
—

VHO

—

KDM 13

—

3

Deze afscheidswedstrijd is een wedstrijd geworden, welke nog lang in het
geheugen zal blijven.
Béide partijen gaven elkaar niets toe en
de spelers spreidden al hun voetbalcapaciteiten ten toon. De eindstand geeft

de krachtsverhouding goed weer.
De VHO verscheen met vijf invallers,
die echter stuk voor stuk zich uitstekend van hun taak gekweten hebben.
De VHO kan terugzien op een geslaagde voetbalweek, waarin de toeschouwers eens iets anders werd voorgeschoteld dan de al bijna afgezaagde
competitiewedstrijden-

voetbal in Nederland
Eredivisie:
NAC
DWS
Fortuna '54 — Feyenoord
DOS
GVAV

—
——

Willem II

PSV

5—2
I—4
I—l

3—2

5— 8 (10— 3)
5— 8 (10— 9)
5— 6 ( 5— 3)
5— 6 (F7 —12)
5— 6 (11—18)

Volewijckers
Hermes DVS

Volendam
Enschedese Boys
Vitesse
Fortuna
HVC

5— 2
5— 2

(12—11)
C 3—10)

Eerste divisie B:

——
——

Go Ahead
SHS
Eindhoven
VSV
Excelsior
SVV
Sittardia
't Gooi
Wageningen — Heracles
ZFC
Blauw Wit
DHC
RCH
Helmond
Heerenveen
Be Quick
EBOH
Heracles
Blauw Wit
Excelsior
't Gooi

——
——

2—3
I—2
4—2
2—l
2—2
3—2

2—o
2— 1
I—3

5—9 (21— 5)
s—B (13— 5)
s—B (15 7)
s—B (13— 8)
(Vervolg op pag. 4)

—
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(Vervolg

van
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3)

5—7 (12— 4)
5—7 (11— 9)
5—6 (12—11)
s—l ( 5—12)
s—l5 —1 (2— 7)
(uitslagen)

DHC

Be Quick
ZFC

Wageningen

Heerenveen
Tweede divisie:
NEC
Hilversum
De Valk
Oldenzaal
Wilhelmina
Tubantia
Baronie
Zwolse Boys
Graafschap — Rigtersbleek
Roda Sport
Haarlem
Longa
PEC
Zeist
UVS
Velox
Zwartemeer

——
——
—— —
—

,

3—l
5—2
4—2
2 —l
s—o5—0
4—l

2—l
4—5
I—l1 —1

Sport in het kort

HONKBAL: In Barcelona werd de Nederlandse honkbalploeg door een 11—0
overwinning op Spanje voor de vierde
achtereenvolgende keer kampioen van
Europa.

ATLETIEK: Tijdens internationale atletiekwedstrijden in de Griekse hoofdstad Athene verbeterde de Roemeense
Yolanda Balas haar eigen wereldrecord
hoogspringen tot 1.87 mZoals bekend legde Yolanda Balas in
Rome beslag op het Olympisch kampioenschap hoogspringen dames.

Voor Zwembroeken in mooie dessins naar

"I^OONLIGHT SAY"

'

VERLOFGANGERS EN REPATRIANTEN
Wollen ondergoed, kousen, vttsten, truien en garens voor dames, heren en
kinderen, kunt U bestellen bij
Mevr. A-H. WIND Wilhelminalaan, Hollandia
LAGE PRiJZEN
Levering rechtstreeks uit Nederland.
1
no. 2386

I
Fam: R.H- PIJLOO

groet langs deze weg alle vrienden en
kennissen.

A/b- Connie, naar Nederland.

EDO, donderdag 29-9-'6O Roulette

leden.

Aanvang 21.00

2J384.
voor

uur

no. 2390
Te koop: Kalkoenen, krielkippen, rasduiven. Zuurdeeg, telf Hlb- 137, na 16.00
uur.
no. 2389
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FILATELISTEN

VERENIGING N.N.G.
middelbare schooljeugd op woensdagmiddag 28/9 om half
vijf in Chr. Lagere school (Paulus KaBijeenkomst voor

S.V.B.H.
Algemene Ledenvergadering op woensdag 28 september 1900 in het Her.vles Clubgebouw aan de OranjelaanAanvang 20.00 uur

„lil Ui"

NIEUW
Ochtend-, middag- en cocktailjapcnnen,
nauwe rukken, :Vi broeken, dusters, babydolls en stepins, wollen kindervestjes en jasjesVI.TSMA, WITTE OLIFANT
no. 2391

Ons assortiment artikelen wordt steeds groter.
Wij kregen o.a. voor ü aan:
Ronson Dames aanstekers

Rustbedden, ook te

Ronson gas- en benzineaanstekers

stoel.

Ronson gaspatronen

Groot assortiment overhemden

Heren- en jongens zwembroeken

Pupshorts

gebruiken

als

Vleespoppen (m|erk Pedigree) vanaf Terlenkabroeken, bevattende 70°/ oTer
f 4,75 tot f 33,50

lenka

Kralen

Grote hoeveelheid Dinky Toys
(wit)

—

pel);

£ersi eren kijken fiij:

Kinderschoenen

"INTERVAM N.V."
vraagt voor haar vestiging te NABIRE
een MANNELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT.
Sollicitaties van 0800
13.00 uur bij
INTERVAM N.V. Oranjelaan te
Hollandia

etc. etc-

-

TE KOOP AANGEBODEN
1 IJskast merk "Kelvinato-r" 200 ltr.
l.gHe; 1 Radio-pick-up "Phlilips" B
Ampli (mcl. platen)
1 Rottan zitje bestaande uit 1 bankt
2 stoelen en ronde tafel, i.g.e. en diversen.
Prijs tegen elk aannemelijk bo|ft.

Bij Fanv Slaaf, Poliniac I, Hfois no,
4800- Dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur.
no. 2392

CENTRAAL ZIEKENHUIS
Dr. Wester, chirurg houdt op don-

derdag 29 september

GEEN SPREEKUUR

