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Koningin JulianaPrinses Beatrix in
Eelgie

Prins Bernhard plotseling ziek
H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses
ie vliegveld aangekomen voor teen

Oorspronkelijk was he* de bedoel.rig
Bernhard de Koningin zou vergezellen,
een longontsteking kreeg) moeslf zijn
Op het vliegveld v/erden Koningin

en Prinses ontvangen door Koning Bou-
dewijn van België en zijn broer Prins
Albert.

He1 staatsiebezock is he* eerste sinds
1929 teen Koningin Wilhelmina Brussel
bezocht. Wel zijn er sindsdien informele
bezoeken van het Nederlandse Konink-
lijke Huis aan België gewese-. H.M. de
Koningin an H.K.H. Prinses Beatrix
zullen_ behalve in Brussel worden ont-
vangen in Antwerpen, bet ateomcentrum
Mol in de Kempen en in Luik-

Z.K.H. Prins Bernhard is vannacht
opgenomen in het academisch zieken-
huis in Utrecht. Hoewel hij ho»ge koorts
heeft, geeft de toestand van de Prins
volgens de artsen hoogleraren die hem
behandelen gein reden tot bezorgdheid.

Prins Bernhard die .zaterdag uil* Bue-
nos Aires naar Zwitserland is gevlo-
gen om daar een conferentie bij te wo-
nen, is plotseling ziek geworden, zoda.--.ig
dat h.M. de Koningin zondag nog
per vliegtuig naar Zürich reisde. Daar
werd alles ta orde gemaakt voor opna-
me van de Prins in een ziekenhuis, daar
de oorzaak van de ziekte niet direct
kon worden or.derkend- Het werd later

Beatrix zijn gisteren op het Brus-
vierdaags staatsiebezoek aan België-
da4 niet Prinses Beatrix, maar Prins
maar doordat de Prins ter elfder ure
oudste dochter hem vervangen.
"':' ■ ' itig'ei geacht C!a- de P
in, gezelschap van de Koningin naar
Nederland ztoiu 'terugkeren en dat is
laa in de avond gebeurd. In dekens
gewikkeld' werd de Prins .naar het vlieg
tuig gebracht da' na midldemacht in
Nederland aan k\v

Gisteren is bekend gemaakt dat prims
Bernhard een rustige nacht heeft gehad
Zijn geneesheren hebbent meegedeeld.
dat de temperatuur van de Prins is ge-
daald.

Vragen over naspoort
van syngman Rhee

Het parlement Van Zuid Korea heeft
vragen gesteld aan de waarnemend pre
sidenl Hu Chung met betrekking tot het
verstrekken van een paspoort aan dr.
Syngman Rhee en zijn echtgenote.

Dr. Syngman Rhee en zijn echtgenote
zijn thans in Honolulu waar zij zullen
blijven tet de gezondheids toestand van
de voormalige president zal zijn ver-
beterd.

Het echtpaar verliet Seoul op.zondag
en werd uitgeleide gedaan door de waar
nemend president en de waarnemend
minister van Buitenlandse Zaken Lee
9oe Joeng. Een democratisch lid van het
parlement zei in de Nationale vergade-
ring dat hij niet begreep waarom, een.
paspoort aan dr. Rhee was versteekt,
voordat de kwestie van de laatste ver-
kiezingen was opgelost. Dr. Rhee trad
af na de opstand in verschillende ste-
den van Zuid Korea welke haar oor-
sprong vond in de onwettige verkiezin-
gen.in dè .maand maart j.l-

Eisenhowerbezoektook Philippijnen en Formosa
Een woordvoerder van he4 Witte

Huis heeft bekend gemaakt dat presi-
dent Eisenhower volgende maand niet
alleen Japan en Zuid Korea zal bezoe-
ken, maar ook de Philppijmen en For-

Aan zijn bezoek aan de Philip-
pijnen en Zuid Korea zou corspronke-

msluiteo zijn reis naar de Soviet
Unie. Nu Chroestsjof zijn. ui*nodilging
aan Eisenhower heeft ingetrokkenl,
heeft de Amerikaanse pr■■%'dent kans
\~Rert zijn bezoek aan het Verre Oosten
uit tP

_
breiden. Hij wordt 14 juni in

Manilla verwacht.
Gromyko uit New York

vertrokken
De Russische minister van Buitenland

se Zaken, Gromyko, heeft New Vork
op weg naar Moskou verlaten zonder
oen indicatie achter te laten of hij de
kwestie van het vliegtuigincident voor
de Algemene Vergadering van de Ver.
Naties zal brengen.

Bij de behandeling van de Amerikaan
sespionagevluchten voor de Veiligheids
raad waar de door Rusland ingediende
resolutie zonder succes werd behandeld
verklaarde Gromyko de kwestie te zul-
len voorbrengen bij de Algemene Ver-
ptaderiroa. Gromyko weigerde bij -zijn
afscheid in New Vork te zeggen of Rus
land een speciale zitting van "dit lich-
aam, voor de eerstvolgende vergadering
in september zal verzoeken.

Zoals bekend heeft de Rmsische re-
solutie, die Amerika in scherpe bewoor-
dingen veroordeelde wegens de uitge-
voerde spionage vluchten, in de Veilig-
heidsraad niet voldoende 'stemmen ge-
kregen. ,; ■ - " " "

KLM neemt aeel in technische pool
De KLM heeft met zes buitenlandse

luchtvaartmaatschappijen die eveneens
Douglas DC 8 straalvliegtuigen Sn ge-
bruik nemen een technische pool ge-
vormd. Het zijn de Al Itelia, de Japan
Airlines, de Pan American World Air-
ways, The Scandinavian Airline System
en de sWiss Air. Samen hebben deze
bedrijven een net van 25 vliegvelden
gevormd, waar voorraden reserveonder^
delen van deze straalvliegtuigen moeten
worden opgeslagen- Enkele andere lucht
vaartmaatschappijen die ook me' Dou-
glas DC 8 vliegtuigen gaan vliegen heb-
ben ook belangstelling voor deze pool.

Ondier deze maatschappijen bevinden
zich de Pan Air de Brazil, de Canadian
Pacific Airlines en de Trans Canada
Airlines.

Am. gevechtseenheid
naar var-re Oosten

Volgende week gaat gen gevechtseen-
heid van 120 Amerikaanse gevechtsvlieg
tuigen naar het Verre Oosten voor ma-
noeuvres.

De eenheid besteat uit straaljagers,
verkenningsvliegtuigen, luchttankers en
vrachttoestellen. De landen die worden
aangedaan zijn Siam, Formosa én de
Filippijnen. Een woordvoerder van dè
Amerikaanse luchtmacht heeft ■ ver-
klaard dat het plan voor de oefeningen
al minstens een half jaar oud is.
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LTS- feerlingennouwen
Klosk

Een van de meest karakteristieke
bouwwerken van Hollandia is bezig ge-
stalte te krijgen, nl. de Kiosk van Be-
volkingsvoorlichting op de hoe»k van de
Oranjelaan en de Kapitein Saohseweg.
Een klas van 20 jongens van de Lagere
Technische School te Kotgf Radja is
's ochtends en 's middags bezig met het
optrekken van het gebouw. He*- karak
teristieke van dit bouwwerk ligt vooral
in de motieven die in de stijlen en de
panelen zijn aangebracht. Maanden
lang hebben de leerlingen van de LT^aan een en ander gewerkt en nu zij er
eindelijk mee in de openbaarheid komen
kunnen zij op het resultaat van hun
werk trots zijn.

De motieven zijn ontleend aan tradi-
tionele gebruiksvoorwerpen uit de ver-
schillende culturen van Nederlands en
ook van Australisch Nieuw Guinea en
zijn door het Hoofd van de LTS de
heer Heynes gestyle-grd.

Het meest opvallend komen nu al de
wit-rode motieven uit zu jd Nieuw Gui-
nea naar voren, maar een nadere be-
schouwing le|e4J pas,» hoeveel andere
minder opvallende schoonheid in dit
gebouwtje verborgen ligt. De stijlen bij-
voorbeeld zijn gevormd naar het voor-
beeld van papedalepels. Enkele pane-
len vertonen een zeer fijn reliefwerk.

Men vraagt zich onwillekeurig af of
de LTS bezig is een kunstnijverheids-
school te worden. Dit js geen verwijt,
want we weten da 4 de artisticiteit die
hier tet uiting komt, de vófttting vaïl
de leerlingen tet bruikbare ambachts-
lieden niet belemmerd heeft-

Het gebouwtje bestaat uit een afge-
sloten ruimte waar boeken en tijdschrif-
ten zullen worden tentoongesteldl, met
dooromhecn een galerij met banken.

Om de gezellgheid te verhogen zal er
ook voor muziek worden gezorgd.

Zelfs overweegt men ook de kiosk
te zijner tijd te gebruiken als filmca-
bine voor open luehtvoorstellingen.

He1 fundament en de vloer van de
kiosk zijn aangelegd door de RWD.

De heer Heynes verklaarde zeer in-
genomen te zijp. met de steun die hij
van de zijde van de RWD had ontvan-
gen.

kisten werden opengemaakt en de ba-
rang zichtbaar werd, kwam er wa le-
ven in de brouwerij. Plezier van hun
werk hadden de schenkers vooral toen
de dozen met inhoud naar de diverse
woningen werden gedragen- Het Was
tenslotte de heer Socrates JSiamai die
de dankbaarheid van de gemeenschap
meft gro^e* welsprekendheid vertolkte.
Zijn woordkeus en gelaatsuitdrukking
getuigden van een opgewektheid die we
tijdens de vergaderingen van de advi-
serende raad nog maar zelden bij hem
hadden waargenomen. Maar het maakt
dan ook een groot verschil waar en over
wat je het woord voert.

Negen huizen zijn als gevolg van desterke stromingen in de nauwe ope-
ning tussen Jotefa en Humboldt baai
ingestert. Vijf gezinnen hebben daar-
door al hun bezittingen verloren. 16
keukens [afzonderlijk gebouwde kook-
huisjes] verdwenen in het water.

De schade van de veestapel schijnt
mee te vallen. Een varken is vermist
en de kans beslteat dat die zljch op de
landteng voor de Jo'efa-baai in veilig-
heid heeft gesteld.

Inmiddels is de wederopbouw al be
gonnen. Dit is vooral mogelijk geweest
doordat het Bestuur voedsel beschik-
baar stelde voor hen die hun woning
verloren hadden, zodat z jj zich geheel
aan de botuw van hun huizen konden
wijden-

Ongeveer 70 personen zijn in de af-
gelopen dagen naar Kote Baroe Panta^
geëvacueerd geweest. HeJ'4 sdhijnt dat
er werkelijk angst heeft geheerst tijdens
de onverwachte vloedgolven. De oor-
zaak hiervan was echter vooral gele-
gen in het onbekende van deze natuur-
verschijnselen.

Daar nog niet a lle getroffenen van
nieuw keukengerei konden worden voor
zien, zijn overtollige potten, pannen, gla
zen schalen cd. nog steeds welkom bij
het Rode Kruis-

Hebt u een en ander over, belt dan
Hollandia telf. 315 en Uw gift wordt bij
U thuis afgehaald.

Politieberichten
Ten nadele van dé Nigimij zijn tus-

sen 21 en 23 mei uit een kist ün de
K)PM loods te Hollandia 181 pakjes
shag ontvreefftd) tér waarde van f 221,27

Toen A.H.MIP. zich na een bad in zee
bij Base G weer naar zijn landrover
begaf die hij ter plaatse had geparkeerd
kwaim hij tet de ontdekking dat iemand
zijn pcrtemonaie met f 57,— had mee-
genomen.

A.J. te Kloofkamp deed aangifte van
de diefstal van zijd vlerkpranw ter

waarde van f 50,—. De prauw had hij
»gemeerd achter hét politiebureau te
Hollandia Haven.

Op 23 mei j-1. reed F.J.K. me' zijn
motorrijwiel op de strandweg te Dok
7 tegen een hond. Hij verloor de macht
over het stuur, viel, raakte gewond en
moest [in het marinehospitaal] worden
opgenomen.

L.D. *e Kloofkamp deed aangifte van
de vermoedelijke verduistering van een
bedrag van f 1980,—, gepleegd in de
periode van 1956—1960. Le aangifte
geschiedde ten laste van C.H.A.

Op Hemelvaartsdag werden twee per
sonen bekeurd wegens het overschrij-
den van de maximumsnelheid.

M-J.K. te Noordwijk deed aangifte
van de ontvreemding van twee nylon
vislijmen ,dïe hij had achtergelaten ineen boot in de baai achter de scheeps-
werf IMBA.

A.S. te Hollandia Haven moest con-
stateren dat men zijn fiets had ontdaan
van voor en achterwiel. Hij had de
fie% onbeheerd achtergelaten op YR
steand te Base G.

Op het terrein waar de Bouwmaat-
schappij Hollandia werkt aan de nieuweBijzondere HBS vond j.l. zaterdag een
bedrijfsongeval plaats. J.W- kwam bij
he4 zagen van tr ipiex met z jjn linker-
hand in aanraking met een electrische
zaag. Gevolg: vier vingers afgezaagd.

Enggros kreeg keukengereivan
Rode Kruis

Een deputatie van de Afdeling Hollandia van het Nieuw, Guinea Rode Kruis
voer gistermiddag in gezelschap van een aantal belangstellenden per Gouverne-
mentmotorboot naar het dorp Enggros in de Jotefa-baai, om daar een aanzien
lijke hoeveelheid keukengerei te overhandigen aan hen, die als gevolg va.:
de vloedgolven der afgelopen dagen al hun huisraad zijn kwijt geraakt.

De afvaardiging bestaande uit de da-
mes Valk en Moens en de heer Sjtephan
werd verwelkomd door het dorpshoofd
en de onderwijzer en voorts door het
lid van de adviserende raad van Hol-
landia de heer Socrates Samai.

Over een planken weg op palen [he4
hele dorp is op palen gebouwd] begaf
het gezelschap zich naar he-- eniigie ge-
bouw dat op vaste grond staat, nl. de
kerk en daar werd de bevolking van het
doel van de komst der gasten in ken-
nis gesteld. Aanvankelijk leek het 0f
de aanwezige mannen [de vrouwen en
kinderen kwamen niet ter vergadering]
zich door de geschenken niet uit hun
staat van gelijkmoedigheid zouden la-
ten brengen, maar toen de dozen en

F. 100.- boete voor
verkeersevertreding

T\e heer J.1.1. die enkele weken ge-
leden werd bek»urd wegens het rijdWn
met een jeep waaraan üeger.ocg alle
veiligheidsinrichtingen ontbraken is
door de politierechter te Hollandia ver-
oordeeld tojt f ïoo,— boete subsidiair
20 dagen hechtenis.

Receptie
Ter gelegenheid van de in gebruik

neming van het nieuwe gebouw van
de Nederlandse Handelmaatschappij te
Hollandia Haven, hielden de heer en
mevrouw ÜbMnk-Adamse gisteravond
een receptie in de Jachtclub.. Een select gezelschap had aan de uit-nodiging om aanwezig te zijn gehoorgegeven. We merkten o.a. op de Gou-verneur en Mevrouw Pla«eel en ver-
scheidene diensthoofden-

Haaiennieuws
Over haaien gesproken. De

Morning Herald weet te melden, datop vrijdag 6 mei 30 mensenetende haai-
en het strand bij Kingscliff in de buurt
van Brisbane onveilig maakten.

Ze waren drie a vier meter lang enpwamen tot op enkele meters van he4
s'rand.

Ze trokken zich niets aan van geweer
schoten en het geschreeuw van 400 men
sen, maar deden zich te goed aan een
school "Pilchards" [In het Nederlands
heen deze viseen "Pelsers"].

Vetschpideae haaien kwamen door
hun blinde vraatzucht in ondiep waterterecht, waar ze vrij machteloos waren.
Een exemplaar werd aan zijn staart
het strand/ opgesleept en daar doodge-
schoten. Hij had zfieh zo zat gegeten
da' hij nauwelijks fcgensparielde.

Kinderen ontdeden hem binnen enke-
le minuten van zijn tanden die ze als
souvenirs bewaarden*

Vissers wierpen haken met aas tussen
de haaien die nn>mpt topha^ton maar
S~~.- .- i i-: 1,1. » * . _ _
ze het ontsnappen te beletten-

De school "Pelsers" was enkele hecte
ren groot. De haaien zwommen er me'
open bekken op in en* aten zich vol. Ze
stoorden zich uiteindelijk» nauwelijks
aan het geweervuur, maar toen ze na
drie uren aftrokken lieten ze een spoor
van bloed achter-
Vissei-sl verwachten dat ze spoedig door
andere haaien zouden worden aatogéval
len.



DE SPORT van de afgelopen week
V.H.O — V.B.H. 5—4

Tot Ver in de «weede helft heeft het er
naar uitgezien, dat he4 VHO elftal een
gemakkelijke overwinning zou behalen
op de ploeg van de VBH-

Toen viel linksback Poey ui 4, waar-
door de tech al door invallers verzwak-
te verded.ging dusdanig van streek raak
te, da4 de VBH in de slotfase gevaar-
lijk dicht bij de gelijkmaker kon komen

Het in groten getale opgekomen pu-
bliek heeft vijftig minuten lang ver-
geefs gewacht op spanning en sensatie
De eerste helft, immers, verlies bij-
zonder rustig, ondanks het feit, dat pele-
heran een vroeg offensief van de VBH
met een voltreffer bekroonde. Binnen
twintig minuten zorgden Ronsumbre
[2x] en Davies voor 3—l en teen vlak
na de rusl Ronsumbre een vierde doel-
punt scoorde, leek er voor de VHO
geen vuiltje aan de lucht. [4—l]

Na het uitvallen van Poey zou blijken
dat de VHO verdediging raar begon te
schutteren en teen tet overmaat Van
ramp dbelman Steok een schot Van Fele
liet glippen, begon de pre' eerst goed.
[4—2]

Een vlotte Eysenring-Sibi-Fea combi-
natie, door laatsgenoemde met een doel
punt besloten, kon niet verhiiln/deren,
dat Peleheran na een serie missers in
de VHO-verdediging nummer drie ach-
ter Slteok plaatste. [s—3] Linkshalf Ha-
nasbei voerde de spanning ten lop door
hard en hoog in eigen doel te schieten.
[s—4]5—4] De VBH rook haar kans en voor
al Wawejay en Moukay probeerden in
de slotfase door te drukken.

De gelijkmaker hing in de lucht, he4

geen o.m. moge blijken uit het feit, dat
VHO-spil Meraudje in de laatste minuut
buiten bereik van Stook tegen de lal
schoot.
DE VHO KOMPETITIE

In de eerste klasse omzeilde ZIGO op
succesvolle wijze de lastige Zeemacht
klip, terwijl Hercules voor een verras-
sing zorgde door POMS een pun4 af-
handig 4e make.l

In de tweede klasse eindigde de be-
langrijke on^moeiting 'Sussen CO3 en
VIOS in een 3—2 dverwiinntóg voor
laatsgenoemde, zodat beide clubs me'
een gelijk aantel punten de ranglijst
aanvoeren-
De standen in de verschillende klassen
luiden per 31/5
EERSTE KLASSE:
WIK 3 3 0 0 15— 2 6
ZIGO 4 3 0 1 9—5 6
POMS 4 2 11 10— 8 5
HVC 2 2 0 Ó 4—14
Zeemacht 3 10 2 s—B 2
HBS 3 10 2 s—B 2

4 0 13 4—lo 1
EDO 3 0 0 3 2—12 0
TWEEDE KLASSE:
VIOS| 5 4 0 1 15— 7 8
COS 5 4 01 19—10 8
VPS 4 10 3 4—B 2
RKS 4 0 0 4 2—15 0
RESERVE EERSTE KLASSE:
ZIGO 2 5 5 0 0 34— 3 10
Hercules 2 4 3 10 21— 4 7
EDO 2 4 2 0 2 10—18 4
VIOS 2 4 2 0 2 B—l 6 4

WIK 2 3 1 1 1 13— 8 3
HBS 2 4 112 10—18 3
HVC 2 4 10 3 B—l 7 2
POMS 2 5 10 4 6—22 2
COS 2 x 30125—90
RESERVE TWEEDE KLASSE:
Zeemacht 2 4 4 0 0 16— 2 8
VPS 2 4400 7—38
COS; 3 4 3 0 1 11— 3 6
VPS 3 3 2 0 14—24
Hercules 3 3 10 2 5—82
ZIGO 3 4 10 3 4—62
HBS 3 30032—70
RPS 3 x 3 10 2 3—ll 0
RKS! 2 4 0 0 4 7—19 0
x is 2 winstpunten in mindering.

De lijst van VHO topscorers ziet er
na zondag jl. als volgt ujt:
Bies—HßS 4
O. P-aar—WlK 4
Eysenring—WIK 3
Hoet—WlK 3
Ronsumbre—ZIGO 3
Naderman—POMS 3
Zeemacht — ZIGO 2—4 v.d. Werk
Zeven [!] invallers telde de Zeemacht
ploeg in de wedstrijd tegen ZIGO en
dal gehavende elftal na een 2—l voor
sprong bij de rust jji de *wjeede helft'
de vlag moes4 strijken voor een voort-
durend aanvallend ZIGO behoeft dan
ook beslist nie* als een slechte prestatie
'e worden gezien.

He* was jammer voor de marinemen-
sen, dat drie van de vier tegendoelpun-
ten een gevolg waren van verdedigingts
fouten.

Het eerste bet beste foutje kostte al
een doelpunt. ZIGO-linksbuiten Purara
gaf een ongevaarlijke voorzet. Niemand
voelde zich geroepen de bal weg te
werken, zodat Soedira een onverwachte
kans kreeg zijn ploeg aan de leiding
te helpen. [o—l]

Tot aan de rust hield Zeemacht goed
stand en men zag zelfs kans met een
voorsprong naar de kleedkamer te gaan-
Eerst was het Terwijden, die een lok-
bal over Heineman in de touwen schoot
waarna een fel doorzettende Andel even
later voor de tweede voltreffer zorgde.

Na de rust is ZIGO voortdurend in
de aanval geweest en Zeemacht werd
met de rug tegen de rrauur gedrukt.
Doelpunten konden dan ook niet uit-
blijven, Ronsumbre besloot een onover-
zichtelijke situatie voor het doel van
Broek met een tikje in de hoek [2—2]
en even later sprintte Wlanda alleen
door de Zeemacht verdediging. Via de
paal verdween het ]eer voor de derde
maal achter Broek en toen vijf minu-
ten voor he1 einde Ronsutmbre een in
door hem ingeschoten bal opnieuw voor
zijn voeten kreeg, was de Zeemacht-
defensie voor de vierde maal kansloos
[2-4].
Hernii»>«—PrtMS 2—2 v.d. Werk

Lang, heel lang heef* het er daar uit-
gezien, da 4 Hercules de eerste overwin-
ning zou behalen. De voorhoede had
voor een veilig lijkende voorsprong ge-
zorgd, en al bracht POMS he* verschil
terug op een doelpunt, de Hercules-de-
fensie bleef over he» algemeen meester
van de situatie. Toen kwam de voor
Hercules fatale 67e minuut. Bij een scri
mage voor he» doel van DamapolH
stond Naderman plotseling vrij en van

dichtbij hielp de POIt(S-linksbinne»
zijn ploeg toch nog aan de gelijkmaker.

Hercules teok direkt na het foeginsig-
naal van scheidsrechter v-d. Werk fel
van leer, zo fel, dat Ferdinandus en
Kadir alle zeilen moesten bijzetten om
doelpunten te voorkomen.

Smit kogelde twee keer rakelings
naast, Dtavies zag een kopbal op dfe
doellijn gekeerd, maar een voorzet Van
rechts hielp Hercules toch aan een voor
sprong. Hoogopspringend kopte Smit de
bal in, doch Si Hasan redde, het leer
kwam opnieuw in he1 bezit van Smit,
die hard inschoot, [i—o]

Later zag Rurnbobiar een van zijn
schoten van de onderkant van de lat
in de handen van S|i Hasan terecht ko-
men, zodat POMS al met al blij mocht
zijn met die kleine achterstand.

Toen Rurnbobiar er drie minuten na
de thee 2—o van maakte, zag hetl er
voor die ploeg van Kadir minder goed
uit. Gelukkig voor de roodhemden
bracht Wesinay [die tevoren nog niets
had gepresteerd] met een van zijn be-
faamde vleugelschoten de stend op 2—l
terug, zodat er nog van alles mogelijk
was. Ondanks he4 feit, dat POMS be-
duidend beter speelde dan voor de rus 4
bleven Benz en Bensch — gesteund
door de buitenspelval — meester van
de situatie tet . . . ■ drie minuten voor
het einde Naderman de eerdergenoemde
gelijkmaker acllter Damapoli-i depo-
neerde. [2—2]

KORTE SPORTBERICHTEN.
VOETBAL

De nakompe4iti»e tussen Ajax, PSV en
Feyenoord is begonnen. In Eindhoven
versloeg PSV landskampioen Ajax met
2—o.

Inmiddels is de strijd om een plaats
in de Eredivisie in alle hevigheid ont-
brand.
NOAD won in Tilburg met 2—l van
DFC, terwijl Vitesse in Arnhem met

I—o1—0 de meerdere bleef over VEJV
De stand luid 4:
NOAD 2 gespeeld 4 punten
DFC 2 -„- 2 -„-
Vitesse 2 —„— 2 —„—
VSV 2 -„- 0 —„-

Zoals bekend neem 4 de winnaar van
deze kompetitie de plaats in van het
gedegradeerde Blauw Wit.
GVAV en Alkmaar hebben zich reeds
geplaatst in de Eredivisie ten koste van
Sittardia en Volendam- .

In de strijd om het landskampioen-
schap bij de amateurs speelden Qr.iek
en Gouda in IMijmegen me' I—l gelijk.
Maandag a.s. wordl4 4ussen deze 4wee
clubs een beslissingswedstrijd gespeeld.
De winnaar zal zich kampioen van Ne-
derland mogen noemen.
HSNDBA|j
Nederland — Zwi4serland 6—19
KORFBAL
Amsterdam — An4werpen [België] 13—5
ATLETIEK
Eef fcamerbeèk verbeterde he 4 Neder-
lands record 110 m horden en brach4
het op 14.3 sec.

Tijdens dezelfde wedstrijden sprong
he 4 meisje Kort 1.64 m hoog, hebeen
eveneens een niéuw Nederlands recorS
beteken4.



Radioprogramma
WOENSDAG, 1 MEI 1960.
18.30 uur: Programma-overzicht. 18.35
uur: Marcel Bianchi en zijn gitaar. 16.45
uur: E.C-K. ruibriek. 18.55 uiur: Mai
ka. 19.30 uur: Nieuws. 19.37: Vrouwenru
briek door tóea'rix Koibur. 19.45 uur:
The Mc. Quire Sisters-
-20.00 ulur- Klok, nieuws, weerbericht.
20.15 uur: Me 4Lex Baxter op Europees
teuniéa. 20.30 uur: Hoorspel: Driehon-
derd Bankbiljetten. 21.30 uur: Dansor-
kest 0.1.v. Klaas van Beeck me 4 zang
van Betty Luske en Jan van der Most.
22.00 uur: Sten Kenton e.z- orkes4 in
ballad-style. 22.25 uur: irisch Giuards 0.l
v. Captain H.J. Jaeger. 22-45 uur: Mos-
kou'se nachten, orkest van Max Greger
en Helmut Zacharias. 23.00 uur Slt
DONDERDAG, 2 juni 1960
18.30 uur: Pregramma-overzich4 18.39
uur: ARKA-causerie. 18.45 uur: Mana
Suka. 19.30 ulur: Nieuws.
19.37 uur: Li44le Brenda Lee- 19.45 uur:
Max Scbönherr en. Alfred Hause.
20.00 uur: Klok, nieuws, weerberich4.
20.15 uur: Donderdagavondcomcer4: Wer-
ken van E. Lalo. a. Ouverture Le Roi
d'Ys: Orkes4 van de Farijse Opera 0.1-v
Albert Wolff. b. Concert voor cello en
orkes4 in d kl. 4. Solis4: or de Machula,
cello: Residentie orkes4 0.1.v. Willem
van O'terloo- c. Noorse rhapsodie-
moureux orkes4 0.1.v. Jean FoUrne4.
21.04 uut: Gesproken woord. 21.25 uur:
Grammofoon muziek. 21-45 uur: Pro 4.
Avondoverdenking. 22.00 uur VolksVed-
jes ui 4Brazilië. 22.12 uur: Met Wcmer
Muller naar he 4Verre Oosten. 22.37 uur:
Time te dance ." . div. orkesten 23.00
uur: Sluiting.

Nieuws uit
Nederland

—tHoe druk het was op Hemelvaartsdag
27.000 mensen bezochten het vogelpark
Avifauna in Alfen aan de Rijn. Record-

Idde ook Giethoorn he4 Hol-
landse Vene4ie, -waar op de smalle -we-
gen bijna nie4 gefie4s4 kon worden.
In Tegelen bezochten 5000 mensen, de
premiere van de passiespelen. De eerste
van de reeks van 32 opvoeringen die di 4
jaar op he4 programma staan. Van die
32 zijn er nu al 3 5 uitverkocht. Zestig
duizend mensen-waren naar Apeldoorn
gekomen voor de landdag van de AVRO
Vooral de Duitse zangeres Caterina Va-
lente wilde men zien en horen. Caterina

zou diezelfde avond ook nog optreden in
Blokker in Noord-Holland op he 4 mu-
ziekfestival van burgemeesterszoon Be,n
Essink. Maar door de enorme drukte in
Apeldoorn kon Caterina nie4 weg ko-. en zo kwam ze twee uur te laa4 in
Blokker- De 2500 overwegend jongemen
sen die daar op haar za'en te wachten,
vonden tech da 4 ze mooi zong.
--He 4radieschip Veronica da 4 voor de
N derlandse kus* bui erritoriale
wateren reclameui4zendingen verzorg 4,

jg* waarschijnlijk concurrentie. In

' erdan ' dele
radio onderneming ERATO. afkorting
van Europese radio- en televisie

o v enkele maanden
ook van een schip af gaan ui/e
vlak bij do x' Bovendien zijn er
plannen vod van-
uit rondcirkelend
i l ' .. . sommige mensen
zich "f.
—Volger de maand zal de eerste olie

le p iplei " g van Petrnis
naar het Rijnland in West Duits-
land. Het wachten is nog op
he 4 doorpompstation in Venlo en als dat
klaar is zal er per jaar BV2 miljoen ten
olie naar Wes 4 Duitse raffinaderijen
vloeien. De pijpleiding heeft 115 mil-
joen Pulden gekost en is in een jaar tijd

'egd.

faltfabriek f-c" wereld in gebruik géstei-j
Bouwkosten en. Geb<
een 1000 ten 't dankte rijntv»
De fabriek m ; ten asfal4 per dag,
genoeg voor ee-1 kilometer wesd'k van
7 meter breed4e. Deze asfaltboot kan 'n
he 4waterriike Nederland overal to4 vlak
bij bet werk» » en h"t moei-
lijke en durs transport van asfal* per

'" 7i aanzien] jk benerkt.
—Stadskanaal krü^ een e;T~n vlae- De
commissie dte ijverl voor de verfra? i-

u-m S'^t'S'kanaßl heeft daarvoor ge-
zorgd. D-3 vlag zal Sn
p-n' pm-iblTTipi d»e ' m d°ze nlaats
vertelken. Onder meer komt er een on-
springend w'»t Saksisch ros in voor, da4

hunner 4aan d« Saksische r.orsoro-» en
aan de voo- "strevendheid vam deze
roemruchte neente.
—De dieren ,i» Artis kriieen voortaan
een zorgvuldig uitgekiend dieet van
mengvoeders. P»aarmee wordt voorko-
men dat de sterkeren de lekkerste hap-
jes van de zwakkeren weghalen. 70
werd verklaard. En tevens b^'ordri-'
men dat de lieve dieren alleen eten wat
goed voor ze is en minder vaak ziek
worden. Natuurlijk tna.2 het publiek de
dielren nu niet meer voeren-

VERLOOFD:
Ineke Batelaan
J.H. Brouwers.

Hollandia, 29 mei 1960. 1571

Bij de Residentie Waterstaatsdienst te
Hollandia kan worden geplaatst een
KANTOORHOOFD [salarisgrenzen ex-
clusief toelagen f 794,— tot f 920.—]
Vereist: een grote en langdurige admi-
nistratieve en boekhoudkundige erva-
ring. Schriftelijke sollicitaties te rich-
ten aan de Dienst van Openbare Wer-
ken, Dok IV.

"Bij inschrijving te koop aangeboden:
10 landbouwtracteren me 4 onderdelen,
zi<"h bevindende op het terrein van de
Afdeling Landbouw te Ko4a-Nïca, al-
waar genoemde tractoren zijn te bezich-
tigen op 3 juni a.s. van 9.00 — 12.00 uur
en van 17.00 — 18.00 uur-

De inschrijving is opengesteld van 3
juni 4ot en met 9 junj a .s.

Voor voorwaarden de verkoop betref-
fende word 4 verhezen naar de bij de
landbouw te Ko4a-Nica geplaatste be-
kendmaking."

WEGENS BINNENKORT VERTREK
TE KOOP: Inboedel w.o. complete
slaapkamer amb., eikenhouten zitje, ro*-
tanstel, Friigidaire, D.K.W- auto, N.S.U
bromfiets, Necchi vrije arm zig-zag ma-

chine met schablones, Radio met pick-
up.

J. BOER, Marijkeste. 762 [».o. Oranjeho-
tel] Dok V. 1572

KETJAP DJAWA
PÏTTIG als roedjak Betawi
GOERIH als n-asi goedek Solo
PIKANT als soto Madoera.

VERKRIJGBAAR BIJ UW
LANGGANAN- 1575

"SÊNTIFAR [geb. Ponne], woensdag,
1 juni JOPIE SLIM EN DE DRAAK,
aanv. half 7. leden 0,75 niet leden 1,20

1J574
TE KOOP: Kaiser bankstel, Dressoir,
Tafelfan enz.

Mevr. v. Egmond- Polimac I. 1573

filmprogramma
ORIËNT THEATER

verteont heden 31/5 en morgen 1/6'
"WAR ARROW" in kleuren

me 4Maiureen O'Hara, Jeff Chandler en
Suzan Ball. He 4 onbekende verhaal van
Majoor Brady, die wilde Indianen om
zich heen verzamelde cm andere India-
nen te bestrijden. De moed van Brady's
bende brak het hevige verzet der Kiowa
Indianen.
Senten! heden 31/5: "KILLER APE"
met Johnny Weissmuller.
Holl- Binnen morgen 1/6: "JOHNNY
DARK" met Tony Curtis.

PINKSTER ZENDINGSFEEST - JOKA
le Pinksterdag : 8.30 uur. Openluchtkerkdienst (Maleis).
2e Pinksterdag : 9.00 uur. verkoping t.b.v. Ev. Chr. Kerk :

etnografieka, etenswaren en verfrisingen.

y~——~-~~^aa)___^_______mmnmm^^ «WWW—I»W

Hiermede maken wij bekend, dat de hesr H.H.J. FRANKEN van
30 MEI tot 28 «JUf&l
wegens buitenlandse zakenreis feifwezig' is.

De. werkzaamheden van- het aannemersbedrijf vinden op
normale wijze voortgang.
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