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Austalischveteranen Legioen eist
versterking van defensie

Ondermiinende propaganda uit Ned. Nieuw Guinea
De Return Soldiers Men League, het

Veteranenlegioen in Australië, heeft op
het congres dat gisteren in Melbourne
begonnen was, de burgerlijke en mili-

taire verdediging' van Australië be-
sproken.
De organisatie deed een beroep op de
Australische regering voor een burger-
lijk verdedigingsplan en de versterking
van de defensie in Papua en New Gui-
nea. De gedelegeerden hadden kritiek
op de weinige aandacht die de defensie
van dit gebied bij de Australische rege-
ring heeft. De voorzitter van de afde-
ling Papua/New Guinea van de R.S.M.L.
dhr. Bunting zei dat de grote basis van
de oorlogsdagen, Manus-island, 'n grote
ruine was, waar slechts een klein mari-
nedetachement is gevestigd.
Het Pacific-regimeit omvat niet meer
dan 600 Papoea's, Urwi.il or slechts 100
Australiërs bij de landstorm zijn.
Duizenden Papoea's .zijn volgens de
voorzitter der afdeling bereid tot diens-
name.

Volgens de afdelings-voorzitter bren-
gen vele Papoea's die uit Nederlands
Nieuw Guinea de grens oversteken on-
dermijnende propaganda het land bin-
nen. Er zouden volgens de heer Bunting,
regelmatig grensoverschrijdingen over
en weer in dit niet gepatrouilleerde ge-
bied plaatsvinden.

De minister van Binnenlandse Zaken
en Burgerverdediging die het congres
bijwoonde vertelde de vergadering dat
de federale regering moeite doet ver-
schillende (Australische) staten tot een
gelijkgerichte defensiepolitiek 'te bewe-
gen. '

ABDOEL RAHMAN
bevreesd voor colliot

De Maleise premier Tengkoe Abdoei
Rahman zegt bang te zijn dat Indonesië
zal 'aanvallen om Nederlands Nieuw
Guinea te bezetten tenzij een vredelie-
vende oplossing van het dispuut kan
worden verkregen. Sprekende voor de
Nationale Pers Club in Washington zei
de Tengkoe: „Nederland zal nooit in
staat zijn het eiland te verdedigen. In-
dien er moeilijkheden komen, zouden
deze wel eens niet tot Nieuw Guinea
beperkt kunnen blijven, en indien dit
gebeurt zullen de communisten er ge-
bruik van maken.

Gevraagd of hij verwachtte dat Indo-
nesië Nieuw Guinea zal aanvallen ant-
woordde de premier dat het moeilijk
is hierop een antwoord te geven. De
leiders van Indonesië hebben het volk
geleid en hen opgehitst om Nederlands
Nieuw Guinea als hun gebied te be-
schouwen. Ik denk dat het zeer moeilijk
voor hen zal zijn om nu terug te krab-
belen.

Tengkoe Abdoel Rahman zei: „Ik ben
bang dat de toestand wanhopig genoeg
voor hen kan worden, dat ze doorgaan

en iets ondernemen dat wij helemaal
niet toejuichen.

Tengkoe Abdoel Rahman zei dat In-
donesië, wel oren had naar zijn voor-
stellen voor een oplossing van het dis-
puut over Nederlands Nieuw Guinea.
Hij gaf geen bijzonderheden inzake zijn
plan voor een oplossing doch zei wel
dat de Verenigde Naties er een rol in
speelden.

De Maleise leider zei na zijn reis

naar Amerika met de Nederlandse re-
geringsleiders te zullen spreken over
hef uit de weg ruimen van het geschil
inzake Nederlands Nieuw Guinea, dat
volgens hem reeds te lang een punt
van wrijving in Azië is geweest.

„Groote Beer”opweg
mar Nieuw Guinea

Het Nederlandse- troepentransport-
schip de "Groote Beer", heeft gisteren
Honolulu verlaten op weg naar Neder-
lands-Nieuw-Guinea.
Het schip vervoert 600 militairen.
De "Groote Beer" verliet Rotterdam
vorige maand de 28ste en bereikte
Honolulu via het Panamakanaal.

Opmars van Kongolese
troepen tot staan

gebracht
Het commando van de Verenigde Na-

ties in Kongo heeft de verantwoorde-

lijkheid voor de orde en rust in Leo-
poldstad aan zich getrokken.
Dit werd medegedeeld na een conferen-
tie waarop de kongolese machthebber,
kolonel Mobutu, werd ontboden om hem
in kennis te stellen van zekere onwet-
tige daden door zijn troepen bedreven.
Volgens een woordvoerder verzekerde
de kolonel, dat deze daden zonder zijn
goedkeuring zijn geschied en dat hij be-
reid is samen te werken met het com-
mando van de Verenigde Naties.
Later vertelde kolonel Mobutu echter
op een persconferentie, dat zijn troepen
voort zouden gaan Leopoldstad te con-
troleren, de bewaking van het radio-
station in Leopoldstad blijven ver-
richten, alsmede die van de woning van
de afgezette premier Loemoemba.

Onderwijl is de opmars van de door
kolonel Mobutu uit Thysstad naar Leo-
poldstad gecommandeerde Kongolese
militairen, door het UNO-commando
gestuit
i

Volgens een woordvoerder van het
UNO-commando was aan de militairen,
meegedeeld, dat zij niet over de schei-
dingslijn mochten komen.

In Katanga duurt de tegenstand tegen
de Verenigde Naties voort. In de hoofd-
stad Elizabethsville hebben enige
vijandige incidenten plaats gehad, waar
bij schade werd toegebracht aan auto's
van de Verenigde Naties.
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15 JAAR HANDVEST...
Pn deze snel veranderende wereld

werd op 24 oktober het feit herdacht
dat vijftien jaar geleden het Handvest
der Verenigde Naties van kracht werd.
Nadat in 1940 de Volkenbond door het
optreden van de As, Berlijn - Rome -
Tokio ten ondergang was gebracht,
heeft het leed van de Tweede Wereld-
oorlog' de gedachten rijp gemaakt voor
een verbeterde versie in het instituut
van de Verenigde Naties.

Men kan niet zeggen, dat dit instituut
in alle opzichten aan zijn doel heeft be-
antwoord. Oorlogsdreigingen door poli-
tieke controversen zijn er niet door
voorkomen noch tot een vredelievende
oplossing gebracht.
Anderzijds heeft de Verenigde Naties
toch haar waarde bewezen door agres-
sieve landen te dwingen, begonnen aan-
vallen op andere landen stop te zetten
of hun oorlogsaspiraties niet verder te
laten komen dan dreigende woorden.
Wij herinneren aan het ingrijpen van
de Verenigde Naties in Korea in 1950,
in de oorlog tegen Israël en tegen
Egypte, aan de bedreigingen tegen Jor-
danië en Libanon, aan het' iwgyijpen in
Kongo.

Al hebben de Verenigde Naties dan
gefaald Jen opzichte van het Russische
optreden tegen Hongarije en van het
Chinese optreden tegen Tibet, de eerder
genoemde feiten rechtvaardigen reeds
het bestaan van de UNO en onze steun.
daaraan.
Ook de sinds 1950 gezamenlijk onder-
nomen steun aan de onderontwikkelde
volken, hoe onvolmaakt deze ook nog
is, is van enorm belang voor het kwe-
ken van een groter vertrouwen tussen
de volkeren.

Niet alleen technisch maar vooral ook
politiek is de wereld echter aan snelle
veranderingen onderhevig.
De laatste vijftien jaren spannen daarin
wel de kroon.
Vroegere kolonies in Azië en in Afrika
verkregen hun souvereiniteit en kwa-
men het aantal leden der Verenigde
Naties aanvullen.
Dat aantal is dus in de afgelopen jaren
met enkele tientallen toegenomen en
het verkrijgen van eigen zelfstandig-
heid gaat nog steeds voort, er ontstaan
steeds meer nieuwe zelfstandige volken.
Vele van die volken kunnen echter nog
niet bogen, op een' gefundeerd politiek
inzicht in de wereldproblemen, hun
economische en politieke ontwikkeling
staat nog'slechts in een beginfase.
Toch hebben ook zij, evenals de grote
mogendheden, één stem in de algeme-

ne vergadering der Verenigde Naties
Uiteraard betekent dit een grote veran-
dering in de politieke constellatie in de
Vereningde Naties.

Dat was de Russische regering zich
welbewust. Al die nieuwe leden leken
prachtig materiaal om, propagandistisch
te bespelen. Daarom trok Chroestsjof
zelf naar New Vork en trok er fel van
leer, niet in het minst om hiermede in-
druk te maken op al die nieuwelingen
en beginjiers in de internationale poli-
tiek. Het heeft, hem (pog) niet de winst
gebracht, die hij er kennelijk van had
verwacht, maar zijn optreden heeft wel
aangetoond hoe Rusland tracht deze
openbare vergaderingen van de Vere-
nigde Naties te gebruiken voor propa-

gandistische doeleinden en voor niet
veel meer.

Het is eigenlijk vanzelfsprekend, dat
bij de vele veranderingen die de wereld
sinds 1945 onderging, het handvest van
de Verenigde Naties ook snel verou-
dert. In de eerste plaats zijn de inder-
tijd gemaakte bepalingen lang niet vol-
maakt gebleken, in de tweede plaats
eisen de nieuwe omstandigheden ook
nieuwe bepalingen. Zo goed als Chroest-
sjof het algemeen secretariaat
veranderd zou willen zien, zo leven er
ook in de westerse landen verlangens
naa;r vernieuwingen en verbeteringen
die nodig zijn, wil de UNO ook in de
toekomst aan haar doelstellingen blij-
ven beantwoorden.

Helaas echter valt te vrezen, dat hier
in de komende jaren nog weinig of
niets van terecht zal komen. De Vere-
nigde Naties hebben de strijd om de
macht in de wereld nog niet kunnen
voorkomen en dit schept een steeds ver-
scherpter tegenstelling tussen de ideo-
logieën. Bij elk voorstel tot verandering
van het handvtest zal dit tot uiting ko-
men en de vrees is niet denkbeeldig,
dat dit noodzakelijke vernieuwingen, die
de werkwijze van de Verenigde Naties
efficiënter zouden moeten maken, zal
verhinderen. In 1970 zal de wereld er
wéér anders uitzien dan nu het geval
is.

Zal de vredeswil van oude en nieuwe
volken sterk genoeg blijken om hun
internationale organisatie daarbij aan
te passen, ook wanneer dit ten koste
zal moeten gaan van een stukje eigen
souvereiniteit? Want daar zal het ten-
slotte toch heen moeten. We zijn in dit
opzicht lang niet gerust. Alleen de
dreigende wereldvernietiging bij een
eventueel conflict kan daartoe een sti-
mulans zijn. Het dwingt ons des te meer
de gedachten van de Verenigde Naties
te stimuleren.

Tweede dag
PacificVierdaagse

De tweede dag van de Pacific Vier-
daagse was gisteren voor vele deelne-
mers(sters) een zware, wat ze te danken
hadden aan een alles verzengende zon.

Van de 302 deelnemers(sters) van de
eerste dag verschenen er gisteren
slechts 255 aan de start.

Op onze vraag aan een deelnemer hoe
de mars was verlopen kregen wij als
antwoord: "Het traject valt erg mee,
maar die zon maakt je kapot".

Enkele deelnemers verzochten de se-
cretaris van h.et Veteranen Legioen om
een schriftelijke verklaring van deel-
neming ,daar "de baas denkt dat we er
een lolletje van maken en het alleen
maar doen om vrij te krijgen."

Vandaag, de derde dag, zal de omge-
keerde route van de eerste dag worden
gelopen. We hopen voor de deelnemers
(sters) dat de zon zich vandaag schuil
zal houden. Morgen zaterdag, zal de
prijsuitreiking na afloop van de mars
plaatsvinden.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
Zondag 30 oktober 1960

HOLLANDIA
Pauluskapel 08.30 uur ds H.G. Boswijk.
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds H.F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk.
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe kerk 08.30 uur ds W. Sirag
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. H.F. Kat.
SENTANI

10.15 uur ds W. Sirag.

NIEUWE LEIDING BIJ G.A.D.
Reeds geruime tijd deden geruchten

de ronde als zou de Gouvernements Au-
tobus Dienst te Hollandia worden
overgenomen door het Expeditie en
Veenbedrijf "Nieuwenhuys".
Wij zijn naar aanleiding van deze ge-
ruchten eens poolshoogte gaan nemen
en kwamen hierbij tot de volgende fei-
ten: In een gouvernementeel schrijven
van 20 oktober jl. gericht aan het
personeel van de G.A.D. wordt uiteen-
gezet dat het Gouvernement de heer
R.G.N. Nieuwenhuys, eigenaar van het
bovengenoemde Expeditie en Veem-
bedrijf heeft benaderd inzake het even-
tueel op zich nemen van de leiding van
de G.A.D. gedurende een periode van
ongeveer 2 jaar. De eventuele aanstel-
ling van de Heer Nieuwenhuys zal ech-
tejr geenzins impliceren dat de status
van het G.A.D. personeel zal verande-
ren.
Dit personeel zal derhalve van een
eventuele wijziging in de directie-voe-
ring geen nadelige gevolgen ondervin-
den.

De heer Nieuwenhiuys heeft te ken-
nen gegeven zich, alvorens een beslis-
sing te nemen, volledig op de hoogte te
willen stellen en te oriënteren in het
bedrijf.

Gedurende enige weken, van 24 ok-
tober tot ultimo november, zal de heer
Nieuwenhuys hiertoe, de gelegenheid
worden geboden, waarna hij zijn beslis-
sing zal nemen.

Reeds circa ürVs jaar geleden werd
gesuggereerd om de G.A.D. in particu-
liere handen te doen overgaan. Deze
Suggestie vond echjter inderiijd geen
weerklank bij het Gouvernement.

BurgelljKe stand
Geboren:
Grace Amelia, dochter van J. Maass en
CL. Steevensz. Anna Maria Catharina,
dochter van J.A. 3£an der Heyden en
C.L.M. Huijbers.
Overleden:
A.B. David (54).

V.H.O. KOMPETITIE
Terrein Berg en Dal

Zaterdag 29 oktober, aanvang 15.40 uur
Jeugdwedstrijd Cy<\loop BI — Cycloop
B II
Aanvang 16.30 uur

ZIGO — WIK
Zondag 30 oktober, aanvang 15.40 uur
Jeugdwedstrijd Cycloop A — RKS I
Aanvang 16.30 uur

HVC — POMS

WEEKEINDIENST 29 — 30 OKT 1960
Haven: dr. A.P. Nelemans telf. 360
Holl.-Binnen: Dr. H. Harms telf. 94

WEEKDIENST 31 OKT. — 5 NOV.
Haven: Dr. R. Kummer, telf 465



NIET GEMAKKELIJK
Langs deze weg wordt enerzijds de

prijzenspiraal bedwongen, anderzijds
de welvaart langs de weg van de prijs-
verlaging in de loonsverhoging verbe-
terd. Dit is dus eenmes dat van twee
kanten snijdt.
Bovendien profiteren nu ook de on-
produktieve groepen direkt.
Immers ouden van dagen, vaste-rente-
trekkers enz. profiteren niet van een
loonsverhoging, maar wel van een
prijsverlaging.

Jammer genoeg zal de konsekwente
toepassing van zon maatregel niet ge-
makkelijk zijn. Bij merkartikelen is het
eenvoudig, maar er zijn veel goederen
van diensten waarvan noch de minister
noch het publiek inzicht heeft in liet
prijsniveau.
Wanneer in bepaalde sectoren eerst met
stille trom een prijsverhoging wordt in-
gevoerd, waarna loonsverhoging met
prijsverlaging wprdt aangekondigd is
iedereen tevreden, maar is er in wezen
niets voor de consument gedaan.

Is het toevallig dat juist in dit tijds-
gewricht de bescherming van de consu-
ment in breder zin aan de orde wordt
gesteld? De Planta-affaire mondde uit
in een actie tot verbruikersbescherming
met de eis tot verbetering van de wa-
renwet.

WAT KOPEN WIJ?

Met de opkomst van de chemische in-
dustrie zal de eis om de gebruikers te
beschermen, dwingender worden. Ook
op ander gebied dan voedingsstoffen
weten wij dikwijls niet meer wat wij
kopen.
De eisen van kwaliteitsaanduiding in
het algemeen moeten scherper worden
gesteld. De ontwikkeling van de tech-
niek eist het. Wanneer dit gebeurt,
wordt er tevens een louterende invloed
op de prijsaanduiding uitgeoefend en
worden de met goedkope grondstoffen
vervaardigde goederen ook goedkoper
aangeboden.

Een derde tendens, die nog niet is
uitgegroeid tot een massale beweging
is de organisatie van consumenten. Er
bestaan reeds organisaties waarin de
consumenten zich kunnen verenigen,
maar hun kracht en invloed is nog zeer
gering. De producenten sluiten zich op
allerlei wijzen aaneen.
Er komt een dag waarop de consumen-
ten naar een ferm. tegenwicht zullen
zoeken. De nauwelijks bestreden kar-
telvorming werkt deze gang van zaken
in de hand.

Moet de consument nu niet tegen de
handel worden beschermd, De industrie
is meestal direct het kind van de niet-
sluitende rekening. Stellig zullen de
winstmarges van groot- en kleinhandel
moeten worden gecontroleerd.

BESCHERMING VAN DE CONSUMENT
Prijzen moeten omlaag.

Dienstbetoon mag niet verder worden beperkt.
(Van een economische medewerker)

Het grootste deel van ons volk zal zich de verschrikkelijke oorlogsja-
ren nog voor de geest kunnen halen.
Wij kenden toen een straf prijsbeheersingsregiem op economisch terrein, dat
veroorzaakt wierd door een groot goederentekort, waar tegenover een mon-
sterachtige vraag. Gelukkig liggen die tijden achter ons, maar zij kunnen als
voorbeeld dienen hoejeen zeer klein aanbod tegenover een te grote vraag tot
ingrijpen leidt aan het prijzenfront uit sociale motieven.
De wet van vraag en aanbod kan geen vrije werking worderi toegestaan tot in
het uitzonderlijke.

Staan wij opnieuw voor een soortgelijk probleem van consumenten-bescher-
ming midden in een periode van gunstige conjuctuur?
Er is weliswaar geen sprake van een

plotselinge vermindering van aanbod
omdat een bezettende macht aan het
roven slaat, maar het verbreken van
evenwicht geschiedt nu meer aan de
zijde van de vraag. De kopers-consu-
menten krijgen steeds meer koopkracht
in handen op zodanige wijze, dat het
aangeboden goederenpakket grif wordt
verkocht.

Populair gezegd wordt gemakkelijker
verdiend geld ook gemakkelijker uitge-
geven. Terwijl door toeneming van de
massa-productie en toepassing van
steeds eenvoudiger productiemethoden
de kostprijs van veel produkten omlaag
gaat, is er voor de fabrikanten geen re-
den om tot prijsverlaging over te gaan.
Er kan dus een moment komen, dat
hier met overheidshulp moet worden af
gedwongen hetgeen door de economi-
sche wetten niet of niet snel genoeg
wordt bereikt. Om deze reden zien wij
de minister van economische zaken met
het bedrijfsleven onderhandelen om
geen verdere loonsverhoging toe te
staan voordat de prijzen omlaag gaan.

Dit zou een nieuwe stelregel kunnen
worden in het loonbeleid: vijfprocent
loonsverhoging? dan ook vijf procent
prijsverlaging.

PUBLIEK WOEDT LASTDIER
Er zijn hier minder redenen voor in-

grijpen door de volgende oorzaken.
In de kleinhandel en deels in de groot-
handel is de concurrentie veel groter
dan in de hoek der producenten.
Wij zien in middenstandskringen nog
een groot gebrek aan kapitaal om de
zaken aan de snel veranderende wereld
aan te passen. Bovendien staat de de-
tailhandel veel meer bloot aan de kri-
tiek van het publiek dan de industrie.

In dit verband is het vermeldens-
waardig dat de bij de middenstands-
bank opgenomen kredieten geweldig
zijn gestegen, terwijl die bij de herstel-
bank zijn gedaald. De detailhandel en
de groothandel zijn bij hun calculatie
veel minder op reservevorming afge-
stemd dan de industrie.
Dit is een aanwijzing, dat de winstmar-
ges daar althans in bepaalde branches
stellig niet overniatig zijn.
Bovendien is de gehele middenstand
bezig aan een inhaalprogramma met
zijn sociale voorzieningen, waarbij met
handhaving van de bestaande winstmar
ges nieuwe sociale voorzieningen als a.
0.w., weduwen- en wezenwet en straks

Nieuws uit de West
VOLKSTELLING

Op de Nederlandse Antillen is onder
leiding van de Amerikaanse hoogleraar
A. Hawley een volkstelling gehouden.
Enkele uitkomsten zijn:
Aruba telt 53.199 inwoners, dit "is 299
mensen per vierkante kilometer.
Na Barbados is hiermee Aruba het
dichtstbevolkte eiland in het Caribische
gebied.
Aruba telt 10.878 huisgezinnen, 79,6 pro-
cent van de inwoners is Antilliaan,
5,5°/ o Europese Nederlander, 5%> van
de bevolking is afkomstig van een
Engels eiland en 2,7%> is Amerikaan
(Lago). Tenslotte is 2u/o van de bevol-
king van Aruba van Surinaamse land-
aard.
De gemiddelde leeftijd van de Antillia-
nen op Aruba is 17 jaar. Van de Aru-
baanse bevolking belijdt 79,7% de RK
godsdienst.

TOERISTISCHE ATTRACTIES OPCURACAO

Een uitbreiding van het aantal hotels,
het promoveren van Curacao als "ei-
land-van-Stuyvesant", het stichten van
"superclubs", het inrichten van oude
landhuisgn als resort-hotels, ziedaar
enige concrete mogelijkheden die zeker
in de smaak zullen vallen bij de Noord-
Amerikaanse toerist en die op 28 sep-
tember jl. werden aangegeven door dhr.
L.F. Bouman, de gewezen directeur van
het Antilliaanse Toeristenbureau in
New Vork, tijdens een uiteenzetting die
hij gaf voor een aandachtig gehoor in
hotel Curacao Intercontinental.
Met name heeft de Noord-Amerikaanse
toerist grote belangstelling voor alles
wat historisch is. Hier in Curacao, aldus
dhr. Bouman leeft historie nog en
bij het aantrekken van toeristen uit de
Verenigde Staten, moet deze attractie,
waar mogelijk op de voorgrond staan,
temeer daar Curacao niet zo rijk be-
deeld is met natuurschoon als sommige
andere Caraibische eilanden.

GELIJKSTELLING VERPLEEGSTERS-DIPLOMA’S

Bij Koninklijk Besluit van 27 sep-
tember 1960 No. 1 is het verpleegsters-
diploma A van het ziekenhuis San Pe-
dro op Aruba gelijk gesteld met het
Nederlandse diploma A in de zieken-
verpleging.

”KEERKRING”OPCURACAO
Het m.s. "Keerkring", dat met een

detachement van de Koninklijke Lucht-
macht op weg is naar Nederlands Nieuw
Guinea is op Curacao aangekomen.
Alles is wel aan boord.

RECTIFICATIE:

Men deelde ons van bevoegde zijde
mede dat het bericht in ons blad van
woensdag ddo. 26 oktober, onder de kop
„Ouden van dagen op tournee" niet he-
lemaal juist was. Deze dag welke was
georganiseerd door 'de Huisvrouwen
Vereniging was financieel gedragen
door de Huisvrouwen Vereniging, Be-
jaardenzorg (en niet door Armenzorg)
en het Rode Kruis.(Vervolg op pag. 4)



de kinderbijslagverzekering zullen
'moeten worden aanvaard.

Al deze toenemende lasten moeten
grotendeels uit omzetvergroting. dus uit
rationalisatie wprden gedekt.
Wanneer wij echter het veranderende
aangezicht van de detailhandel goed be-
studeren, dan constateren wij niette-
min dat ook hier de consument een veer
dreigt te laten in het ontvangen van
minder dienstbetoon. De zelfbediening

bijvoorbeeld maakt het publiek tot last-
dier waar" voorheen de thuisbezorging
normaal was. Ook hieruit blijkt, dat de
bescherming van de consument in de
toekomst meer de aandacht van de
overheid zal vragen.

rul 111 uit» DGul ■ SiLtjo Df
Waterman ol llarterpleen ?

Wij weten het niet, doch winkel „MARIENS" weet wet te ver-

tellen, dat ZIJNE EXCELLENTIE in December komt om aldaar....

NARCISSE BLEU REUKWERKEN:
EAU DE COLOGNE, EXTRAITS, GIFT-SETS en ZEPEN
Wederom verkrijgbaar bij:

Toko HARMS, Jobehstraat, Hollandia-Binnen
Geneesmiddelen depot "LIAUW", Hollandia.

Bij inschrijving te koop aangeboden, 7 Landrovers, 8 DAF-trucks, 3 Sko-
da's (sedan) en 2 Horex motorrijwielen, zich bevindende op de terreinen
van H. Engelbert.N.V. en C.B.L. te Hollandia, alwaar genoemde voertui-
gen zijn te bezichtigen op maandag 31 oktober 1960 van 08.00 uur —
12.00 uur.
De inschrijving is opengesteld van 31 oktober tot 8 november 1960.
Voor voorwaarden de verkoop betreffende wordt verwezen naar de op het
kantoor van de CBL, Oranjelaan, geplaatste bekendmaking.

JACHTCLUB — KINDERPRET
Bij goed weer gaan we zaterdag naar

het Varkenseiland. Vertrek Jachtclub-
steiger: half negen, Terugj! ongevfeer
twaalf uur.

no. 2631

Alleenstaande jongedame zoekt be-
hoorlijke kamer, liefst in de buurt van
het centrum.

Brieven onder het motto "kamer" aan
de administratie van dit blad.

no. 2634
HBS-Clubgebouw, zaterdag 29-10 Rou-
lette, uitsluitend voor leden, aanvang
21.00 uur. Op roulette-avonden mogen
geen andere "Hazardspelen" wonden
georganiseerd.

no. 2633

MONTEURS GEVRAAGD
Het Electriciteitswezen te Hollandia

vraagt vooir. spojeo^ige indtenSittreding
enige monteurs voor centrale en buiten-
dienst.

Aanmelding' op karitpor E.W^
REK THEATER

vertoont heden 28-10 voor een dag een
Maleise film

"TERKABUL"
Een Maleise film bij uitstek. Heden in
REK
Zaterdag en zondag vertoont REK de
film van MGM

"CHINA SEAS"
met Old Clark Gable, een aaneenscha-
keling van ongekende spanning.
Binnenkort: "ALS DE MANNEN BE-
GEREN" in REK

JACHTCLUB vertoont heden de film:
"THE SOUND AND THE FURRY"

met Yull Brynner in cinemascope en
color. Heden in Jachtclub.

ORIËNT THEATER
vertoont heden 28-10 voor siechts een
avond, Richard Widmark in

"A PRIZE OF COLD"
naast Mai Zetterling en Nigel Patrick.
in Technicolor.
Van de ruines van Berlijn naar de ach-
terbuurten van Londen en daartussen:
een overval op 2000 rp.eter hoogte.
Haven morgen 29-10 en overmorgen 30-
-10
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
met' Frank Sinatra.
Holl.-Binnen hegen 28-10: "THE VEL-

'LOW MOUNTAIN" met Lex Barker.
Holl.-Binnen morgen 29-10: "THE GAM
MA PEOPLE" met Paul Douglas.

Voor verzorgd gezond haar

BRYLCREEM
de meest verkochte haarcreme ter wereld

WL Brylcreem inUw haarenmerkop
wi Hr noe net)es en verzorgd het eruit

W V&sfri RDVIfDEEMIKv wWIM ■***'* ■*bcebb b?b
Ik Brylcreem het haarmiddel

(Vervolg van pa-;'. 3)
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