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Eisenhower naar VerreOosten vertrokken
Ongastvrije ontvangst verwacht

Ondanks de .-gastvrije ontvangst dte hem bier en daar te wachten zal staan,
is president Eisenhower gristenen uit Amerika vertrokken voor een reis naar
het Verre Oosten. Eerst zal hij de Philippijnen bezoeken en daarna Formosa.
Tenslotte zal hij naar Tokio gaan, waar de Japanse socialisten massale demon-
straties in het vooruitzicht hebben gesteld bij zijn komst.

President. Eisenhower is gisteren van
het vliegveld Andrews in de staat Mary
land vertrokken vo.r zijn reis door het
Verre Oosten. De eerste plaats die hij
aandoet is Anehoiiage in Alaska. waar
hij opgew-idht, zal worden door zijn
perschef Hagerty.

Deze is er in geslaagd om ongemerkt

Fokker-Friendship
verongelukt

Voor het eerst is een Fokker Friend-
shjp verongelukt en wel voor de kust
van Noord Queensland. Het toestel was
eigendom van de Trans Australia Air-
lines.
Alle inzittenden kwamen om het leven.
Het. ongeluk wordt aangemerkt als het
ernstigste uit de geschiedenis van de
burgerluchtvaart. Een speciale commis-
sie zal een onderzoek naar de ramp in-
stellen. Tot op heden tast men in het
duister naar de oorzaak, want de vlucht
Van de Fnendship verliep volkomen
normaal.

Indonesische
luchtmacht versterkt

Dte Indonesische luchtmacht is ver-
sterkt met een squadron bommenwer-
pers varfhet Russische type IL 28. De
chet'staf van de luchtmacht, luchtmaar-
schalk Soeriadarma, zei bij de over-
dracht, dat dte Indonesische luchtstrijd-
krachten nu sterk genoeg zijn om iedere
agressor van repliek te dienen*

Doodstraf geëist tegen
Nederlander

Voor het Opperste Hof in Cairo is
de doodstraf geëist tegen de Nederlan-
der Mewis Goudswaard en tegen twee
Italianen wegens spionage voor Israël.
De eis kwam aan het eind van een
langdurig proces dat tegen de drie ver-
dachten is gevoegd. De Nederland-el
beklaagde haid in de loop van het pro-
ces toegegeven ervan op de hoogte te
zijn, dat zijn werk spionagewerk voor
Israël was. De twee Italianen zeiden
te hebben aangenomen, dat de gegevens
die zij verzamelden voor een anti- com-
munistische organisatie bestemd waren.

uit Japan naar Alaska te vertrekken,
nadat hij bij zijn aankomst in Tokio
enkele dagen geleden hinder ondervond
van protestdemonstranten.
In Tokio heeft hïj hot bezoek van pre-
sident Eisenhower voorbereid. De socia-
listen hebben cfi opnieuw op aange-
drongen dat het bezoek van Eisenhower
zal worden uitgesteld, maar premier
Kishi heeft inmiddels aangekondigd dat
niet van het vastgestelde schema zal
worden afgeweken. 'In Washington
maakt men zich bezorgd over de heftig-

van do demonstraties in Tokio.
Eisenhower zou zijn voorgenomen be-
zoek echter niet af willen lasten, daar
de regering Kishi daardoor haar pres-
tige zou verliezen.
Inmiddels hebben Japanse zakenlieden
besloten om tegendemonstraties te or-
ganiseren. Zij hebben aangekondigd dat
50 000 jongeren volgende week de pre-
sident hartelijk zullen verwelkomen op
het vliegveld van Tokio, terwijl langs
de route van het vliegveld naar de stad
nog' een 200.000 jongeren zullen staan
om de president toe te juichen.om de president toe te juichen.

De linkse Japanse studenten organi-
satie die zich verzet tegen het veilig-
heid„verdrag tussen Japan en Amerika
heeft verklaard dat ze zich distancieert
van de gewelddadigheden op het vlieg-
veld tijdens de aankomst van Hagerty
in Tokio.

Veiligheidsfunctionarissen hebben Ei-
senhower aangeraden om in Japan al-
leen per heïicopter te reizen.
Ook in Manilla in de Philippijnen ver-
wacht men demonstraties.

Ben Goerion zendt brief
aan Argentijnse

president
Op de Argentijnse eis aan Israël tot

uitlevering v©|n de voormalige SS-er
Eichmann die uit Argentinië naar Is-
raël werd overgebracht, heeft de Is-
raëlische premier, Ben Goerion gerea-
geerd met een brief aan de Argentijnse
president Frondizi. Ben Goerion spreekt
er zijn diepe spijt over uit indien Is-
raël in bet geval Eichmann de Argen-
tijnse wetten 'geschonden mocht hebben.
Ben Goerion verzoekt de Argentijnse

president echter rekening te willen hou-
den met de morele kant van de zaak.
Over tegemoetkoming aan de Argen-
tijnse eis wordt kennelijk niet gedacht,
want de brief vervolgt met de medede-
ling dat het proces tegen Eichmann in
Israël een handeling van hoogste ge-
rechtigheid zal zijn.

Onderzoek naar effecten
van repatrianten

De Vereniging Effeotenbescherming
gaat onderzoeken of er iets kan worden
gedaan voor repatrianten uit Indonesië
die daar hun hele effectenbezit hebben
moeten achterlaten.
Voor een eventueel gemeenschappelijk
optreden verzamelt de vereniging aller-
eerst gedetailleerde gegevens over de
achtergelaten stukken. Aan de betrok-
kenen werd verzocht die op te geven
aan het secretariaat, adres .Villemstraat
63, Den Haag. Behalve aantal, nomi-
nale waarde, naam van de fondsen en
nummers van de stukken, wordt ook
opgave gevraagd waar de effecten zich
bij het vertrek bevonden.
I_sn van de mogelijkheden waaraan de
vereniging denkt is het overnemen van
de geblokkeerde effecten door de Ne-
derlandse overheid. Dp vereniging ia
aangesloten bij de Internationale Ver-
eniiging Effectenlbeseherming^ waarvan
zonodig medewerking kan worden ge-
vraagd.
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Honderden wandelaars liepen ’s nachts
van Sentani naar Hollndia-Hauen

De nachtwandelmars in de nacht van
zaterdag op zondag is inderdaad de
massale sportmanifestatie geworden die
men er van verwachtte.

Om zes uur 's avonds vertrok eea
karavaan van vrachtauto's van de Oran-
jelaan naar Sentarii, waipiri inmiddels
ook uit andere delen van Hollandia de
deelnemers waren samengestroomd. Het
leek wel of er weer gedemonstreerd
moest worden]. Een demonstratie is het
geworden, maar dan van doorzettings-
vermogen. Nadat het startsein gegeven
was door de heer Soleer, zette de bijna
eindeloze colonne zich in beweging. De
betere lopers haalden geleidelijk een
voorsprong, zodat de stang diie zich
naar Hollandia-Haven bewoog steeds
langer werd.

In Hollandia-Binnen, bij het postkan-
toor stond een oantimeauto, bemland
met leden van het Indisch Toneelgezel-
schap die broodjes, koffie en andere
versnaperingen aan de lopers uitdeel-
den. Velen gingen daar even zitten met
de benen omhoog om na enkele minuten
de reis weer voort te zetten.
Opvallend was het grote aantal geor-
ganiseerd lopende jonge Papoea's die
meestal zingend of op de muziek van
mondharmonika's voortmarcheerden.
Niet minder opvallend was het vrij gro-
te aantal jeudige lopers die met taai
uithoudingsvermogen de volle 40 Km
uitliepen. Het gedisciplineerd lopende
politiedetachoment trok heel wat indi-
viduele lopers achter zich aan.
Tegen het einde van de tocht waren
er twee tegenvallers. In de eerste
plaats begon het te regenen, waardoor
het aantal uitvallers die door de bezem-
wagens werden weggevoerd toch nog
groter werd dan verwacht was. en in

KORTE BERICHTEN
NEUTRAAL

Indonesië heeft de Philippijnen ver-
zocht niet toe te staan dat Nederlandse
schepen en vliegtuigen op weg nlaar
West Nieuw Guinea in Manilla brand-
stof zullen innemen. De Indonesische
zaakgelastigde overhiandigde dit ver-
zoek bij het ministerie van Buitenland-
se Zaken te Manilla. De Philippijnse
functionarissen zeiden te Verwachten
dat de Philippijnen de neutraliteit in
het geschil West, Nieuw Guinea zullen
handhaven.

VERZOEK OM BOYCOT
Het Algemeen Handelsblad s_hvij_t

dat volgens "Harian Rakjat" de Indo-
nesische bond van zeelieden en haven-
arbeiders een beroep heeft gedaan op
de Australische bond van transportar-
beiders om deKarel Doorman en andere

oorlogsschepen wannieerj
zij Australische havens aandoen te boy-
cotten.

ANDER LEIDERSCHAP
Soekarno heeft zijn ambtsbezigheden

na een wereldreis hervat. De geruchten
ontkennend over de militaire coup in
Indonesië zei hij dat er "bepaalde ele-
menten vooral in andere landen zijn
die een ander leiderschap in onze repu-
bliek willen."

de tweede plaats was er aan de finish
niemand die de volhouders verwelkom-
de. Voor velen was dit uiteraard een
tegenvaller.

Muziek was er wel, maar die kwam
uit het clubgebouw van RKS aan de
Oranjelaan, waar tot laat in de nacht
gedanst werd op de tonen van de band
van Rudi van Dalm.
Maar dat had niets met de nachtmars
te maken.

MUNITIE
Intussen heeft Piet de Jong kunnen

ervaren dat het een groot verschil
maakt of je boert in Reeuwijk dan wel
in Sentani.
Voor het omploegen en eggen van het
cacaoperceel kon hij gelukkig de Lanz

tractor gebruiken, ook afkomstig van
het bedrijf van Mensingh, maar het is
in Reeuwijk niet gebruikelijk dat je
bij het omspitten van de grond stuit op
een omgetuimelde tankauto van de
Amerikaanse luchtmacht. [De tank doet
nu weer dienst in de hangar van de
Missievliegdienst op Sentani]. Ook is
bet niet gebruikelijk om mitrailleurs en
kisten munitie naar boven te ploegen,
maar toch gebeurt dat in Sentani. Enke-
le kisten niunitie voor punt 50 mitrai-
leurs bleken nog geheel intact te zijn.
De gevaarlijke gevonden voorwerpen
zijn aan de politie overgedragen, maar
het ongevaarlijke ijzer ligt op een hoop
van 20 meter lengte langs het oaoao-
perceel.
Er schijnt indertijd in dit gebied tus-
sen het oude en het nieuwe vliegveld
hevig gevochten te zijn.

Het doel van het bedrijf reikt overi-
gens verder dan de opleiding van Pa-
poea Broeders. Nu werken er al ver-
scheidene jongens uit het gebied van
Waris en Wembi, die op deze wijze het
boerenbedrijf in de practijk leren ken-
nen en straks als ze weer naar hun ge-
boortestreek terug gaan het geleerde
daar weer aan anderen kunnen demon-
streren.
Terug gaan naar zijn geboortestreek
isi ook het plan van Piet de Jong. Hij
heeftzich tijdelijk beschikbaar gesteld
voor de opbouw van dit boerenbedrijf,
maar het zal niet zo heel lang meer
duren en dan gaat ook hij naar huis,
niet om te gaan boeren, maar om gym-
nastiekleraar te worden. We hopen dat
het bedrijf tegen die tijd voldoende
op' gang gebracht zal zijn, om tot in
lengte van dagen eieren, melk, vruchten
cacao en wat al niet voort te brengen.

PARACHUTISTEN
Een gevechtsgroep van 2000 man vol-

ïied-g uitgeruste luchitliandingatroepen
gaat in Californië met een troepenschip
naar Okinawa ter versterking van de
paraatheid van de vrije wereld in het
westelijk deel van de Stille Oceaan.
Het Amerikaanse leger maakte bekend
dat deze groep onmiddellijk kan optre-
den tegen korte onverwachte aanvallen
en zonodig voor langere strijd kan wor-
den gebruikt. Het is de eerste groep
die sinds enige jaren naar het weste-
lijk deel van de Stille Oceaan wordt
giezonden. Allb waarondier
anti-tankgeschut kan per parachute
worden neergelaten.

Missie- boerderij in sentani wordt
florissant bedrijt

De vijf vaarzen en de stier di!e vorige week uit Aitape in Australisch!
Nieuw Guinea in Hollandia aankwamen hebben ons op het spoor gebracht va»

de Missie-boerderij in Sentani, die bezig is een florissant bedrijf te worden.
De leiding van dit bedlijf berust bij broeder Gabriel, momenteel voor en-

kele weken werkzaam in de Sibil. De*e heeft echter een kundige en actieve
assistent en plaatsvervanger in de persoon van Piet <_e Jong, exmannier,

boerenzoon uit Reeuwijk in het Zuid Hollands waterland.

Het terrein waar de missie-boerderij
is gelegen werd ons aangeduid als het
vroegere terrein van Mensingh, die daar
vroeger als kolonist werkzaam is ge-
weest. Uiteraard heeft de heer Men-
singh op die plaats zijn sporen nage-
laten: zijn huis staat er nog, er staan
klappers— mangga- en djeroekbtomen
en ook een enkele nanggaboom die
vruchten oplevert van ettelijke kilo's.
Maar sinds de Missie het terrein heeft
overgenomen is er toch heel wat ver-
anderd. Er zijn schuren bijgebouwd,

moderne kippenhokken voor de
75 volwassen en de 100 jonge kippen,
een areaal van zeven hectaren is van
begroeiing ontdaan en omgeploegd.
Daar staan nu lantoro-stekken keurig
op rij, die straks moeten dienen als
schaduwbomen voor de cacteio die er
geplant zal worden!, en toen we het
bedrijf bezochten werd er hard gewerkt
aan de drainage van de rest van het
13 Ha, grote terrein. Langs de gren-
zen werden goten gegraven en afvoer-
leidingen om het overtollige water te
laten afvjloeien naar het sjagomoeras
dat achter het terrein ligt. lets dichter
bij de weg staat een nieuwe djeroek-
aanplant van honderd bomen, en vlak
daarbij troffen we ook de zes koeien
aan.

Piet de Jong die ons dit alles liet
zien, legde ons uit, dat het bedrijf te
zijner tijd de basis moest worden voor
een broederopleiding, een leerschool die
zich zelf economisch zou bedruipen en,
wie weet, nog wel winst zou opleveren
ten behoeve van andere Missiedoelein-
den.

In ieder geval wil men in eigen voe-
ding voorzien. Wat vlees, eieren, melk
en groenten en fruit betreft zal dat geen
moeilijkheden opleveren, veronderstel-
len we. De Australisohe koeien zijn
speciaal voor de melkproductie uitge-
kozen.

Premier Verwoerd
weer in ziekenhuis

De premier van Zuid Afrika is op-
nieuw voor enige dagen opgenomen in
het ziekenhuis in Pretoria. Hij zal wor-
den geopereerd aan zijn rechteroor.
Volgende maand zal dr. Verwoerd een
referendum aankondigen waarin de be-
volking zich kan uitspreken of de Unie
van Zuid Afrika een republiek zal wor-
den.



Nieuws uit
Nederland

—Ede op de Veluwe heeft zijn traditio-
njeel schapenscheerdersfeest gehoudertj.
Een paar jaar geleden hebben de Ede-
naren zich weer een kudde sohapen
aangeschaft, omdat ze vermoedden dat
het wel toeristen zou trekken. Maar
een kudde schapen is op zich zelf niet
zo spectaculair en daarom ging men de
schapan eens per jaar in het openbaar
sclheren. Na afloop is er een maaltijd
in de openlucht van rijst met boter en
suiker. Vacantiegangers uit de grote
steden vinden het plecant -om te zien.
—Do ANWB en VVV die beide veel met
toerisme te maken hebben, hebben een
kampeerinfonmatiedienst ingesteld. Door
middel van een vliegtuigje dat laag mag
vliegen tellen ze de kampeerders in het
gehele land. Met de pinksterdagen wer-
den er 96.151 kampeerders geteld. Bij
wijze van voorproefje voor een grotere
telling zijn in het gebied van Zand-
voort en Bloemendaal ook de wande-
laars, fietsers, bromfietsen en motoren,
Auto's en bussen geteld. Het schijnt
allemaal heel gemakkelijk te gaan en
daarom willen we voorstellen om de be-
volkingstellrrs van de heer Gemmink
op Biak ook maar van een vliegtuigje
te voorzien. Het zal de arbeidsvreugde

ten goede komen.
Er zijn weer heel wat Coloradokevers

in Nederland gesignaleerd. Volgens des-
kundigen vliegen deze schadelijke beest-
jes uit Frankrijk net zo lang over zee
tot ze er uitgeput in nearvallen en dan
spoelen ze in Nederland weer aan en
beginnen daar een* nieuw leven. Maar
de schooljeugd tradht hun dat te be-
letten en niet geheel zonder succes. In
het binnenland is het de plantenziekte-
kundige dienst die de diertjes bestrijdt.
—Mr. Bot heeft voorlichtingsfilms ge-
draaid voor het Nederlandse kabinet.
In een bijzondere zitting van de minis-
terraad vertelde hij een en ander naar
aanleiding van de plaatjes van Nieuw
Guinea die de ministers op het witte
doek te zien kregen.
—De minister van Waterstaat heeft in
de Tweede Kamer verklaard dat er met
de verbetering van het dijkgedeelte tus-
sen Rotterdam en de Stormstuw in de
Hollandse IJssel bij Krimpen, veel tijd
gemoeid zal zijn. Deze dijk ligt name-
lijk op een grondsoort die maar geringe
draagkracht heeft en het. hele dijkh-
chaam zit vol met huizen en huisjes die
in de loop der tijd bij dijkophogingen
ingekapseld zijn. ledere waterleiding-
buis van die huizen betekent een zwak-
ke plek in de dijk.
—Uit Doetichem komt het bericht dat
door de warmte en door het lozen van
fabriekswater grote scholen, vissen lucht
happend aan de oppervlakte van de
IJssel zwemmen. De jeugd maakt er
een sport van om de vissen met de
hand te vangen. De sportvissers hebben
echter bezwaar tegen de vergiftiging
van het rivierwater.
—Enkele ministers die met deze aan-
gelegenheid te maken hebben verklaar-
den in een memorie van antv/oord aian
de Tweede Kamer, enkele bijzonder-
heden over de wettelijke regeling van
het afbetalingsbedrijf. Eén van de voor-
naamste punten uit die regeling is, dat
een eerste afbetaling van minstens 15°/o
verplicht wordt gesteld. Blijkens deze
memorie zijn er in Nederland al onge-

veer honderd postorderbedrijven en 95
huiurkoopondememingen. In de laatste
drie jaar steeg de verkoop op afbeta-
ling met niet minder dan 56"/o.
—De provinciale staten van Noord en
Zliid Holland en Utrecht hebben in ge-
zamenlijk overleg een eind gemaakt aan
oude regelingen inzake de waterlozing
van de Woerdense landen op het water-
schap van Rijnland en omgekeerd. De
oudste van deze regelingen dateert uit
het jaar 1156 en heeft het dus meer dan
800 jaar uitgehouden.
—Voorbij is de tijd dat militairen al-
leen een lijst hebben van de strafbare
feiten die ze op hun geweten hebben.
De legerleiding in Nederland neemt een
proef met een tegenhanger daarvan. Ze
wil ook een conduitestaat instellen voor
de bijzondere en goede prestaties van
de soldaten. In plaats van straffen zul-
len beloningen worden ingesteld in de
vorm van verlof of geld.
—De Amsterdamse taxibedrijven klagen
over steeds minder klanten. Geen won-
der, want het aantal particuliere auto's
steeg in de hoofdstad in een betrekke-
lijk korte tijd van 20 tot 50 duizend.

PIEPKLEIN
Teneinde het die meneer zo gemakke-

lijk mogelijk te maken, zo schrijft de
moderedactrice, hadden de meisjes zich
~"kleed [als U dat tenminste aldus wilt
betitelen] in bikini's; en .riet zo maar in
gewone bikini's, nco, in kleinste, kortste
meest onthullende modelletjes welke in
de Riviera badplaatsen te koop zijn en
die zijn — daarover lieten de foto's in
de krant geen twijfel bestaan — zo piep
en piepklein, dat ze eigenlijk net zo
goed kunnen worden uitgelaten. Onno-
dig te zeggen, dat de ambitieuze missen-
in-sne ook dit laatste nog graag voor de
zaak zouden hebben over gehad.
Maar aangezien de Franse wet het rond
wandelen in Eva-kostuum niet tolereert,
houden de meisios zich nog net binnen
de grenzen van het officieel toelaatba-
re pn ze bewijzen, vreemd genoeg, door
vrijwel ALLES te tonen, dat ze als pun-
tie bij oaaltje komt, niets bezitten dat
de moeite van het bekijken waard is.

Wat een sensationeel geschrijf van
7^'n moderedactrice, ho-en we de
mannelijke lezers van de Nieuw Gui-
""i Koeler al mompelen.
Maar U hebt ongelijk heren, het is de
moderedactrice niet te doen om sen-
satie, maar om een gedegen advies
aan bet schone geslacht.
Leest U maar:

Als er een ding duidelijk wordt op de
plaatjes waarop dames in bikini staan
afgebeeld, meent de moderedactrice,
dan is het wel dat bijna niemand der-
gelijke summiere kledingstukjes met
enig succes kan dragen.

Mocht u er soms over peinzen zon mi-
nuscule deux prièces aan te schaffen,
wees dan zo verstandig van tevoren
vast te stellen in hoeverre u het zoudt
kunnen en durven dragen.

Om te beginnen dient men, dat spreekt
wel vanzelf, geen onsje te veel aan ron-
dingen en rolletjes mee te torsen. Maar
ook met een onsje of twee te weinig is
het huilen geblazen want een al te bol
staande bikini mag dan slechts matig
aantrekkelijk zijn, een platte dusdanige
is helemaal geen gezicht. Ideale, jeug-
dige proporties, een mannequin-houding
eon elegante loop, prachtige benen, een
zwanehals en gaat u maar door — zijn
nodig om tot een overtuigend resultaat
te geraken.

Alsof het niet moeilijk genoeg was om
te beantwoorden aan alle bovengenoem-
de schoonheidseisen, wordt u dan ver-
volgens nog geconfronteerd met de
vraag of u voldoende durf heeft om, zelf
verzekerd en zonder het tocb „een tik-
keltje eng" te vinden, bijna in uw bloot-
je op het strand te komen. In Italië en
Zuid-Frankrijk, waar „iedereen" bikini's
draagt zult u uw eventuele schroom
eerder overwinnen dan Holland, waar
deze kleertjes nog tot de bezienswaar-
digheden behoren, maar over het alge-
meen genomen kunt u aannemen dat
een HEEL badpak steeds en over de
hele linie een rustiger dracht blijkt dan
een pak dat bestaat uit twee helftjes.

Hollandboten niet meer
naar Philippijnen

De Holland-boten van de Stoomvaart
Maatschappij Nedjeilland en dp Kom.
Rotterdamse Lloyd zullen te beginnen
met het m.s. Borneo geen Philippijnse
havens meer aandoen. Tussen Singa-
pore en Nieuw Guinea zullen alleen de
havens van Noord Borneo worden aan-
gedaan. De reisduur Europa Nieuw Gui-
nea wordt hierdoor teruggebracht tot
zes weken.
Het reisschema na de Maleise haven
Penang luidt nu: P. Swettenham, Sin-
gapjbre, Labuan, Jesselton, Sandakami
Sorong, Manokwari, Biak, Hollandiai,
Madnng, Lae, P. Moresby, Rabaul, Ho-
niara.
Deze laatste plaats ligt in de Solomons
eilanden. Westelijk van Singapore zal
ook Bangkok niet meer worden aange-
daan.

Dames, kunt O wel een
bikini draden?

D8moderedactrice van het Algemeen
Handelsblad heeft zich laten inspireren
door het strandleven te Cannes in Zuid
Frankrijk, toen daar het Internationaal
Filmfestival werd gehouden. Hoe groot
was daar het aantal mooie meisjes dat
opvallend liep te wezen op de grote
boulevard [over strandleven gesproken]
in do hoop dat ze door een meneer met
filmconnecties als "de glamour vondst
van het seisoen" zouden worden her-
kend.

GEEN VULPEN
Wie een beetje verlegen van aard en

niet all-round volmaakt gevormd is
doet wijs een eerste klas. in de
ware zin van het woord passend, pak te
kiezen en dat kan iedereen, want de
fabrikanten zijn tegenwoordig zo vrien-
delijk [en zo kundig] om modellen te
maken die kleine figuurfoutjes verdoe-
zelen en corrigeren. Ingebouwde beha's
en heup-rokjes doen wonderen voor het
silhouet, om van diepe ilug-décolletés,
kokette mouwtjes en flatteuze kleuren
nog maar niet eens te reppen.

De carrière-zoekende glamourgirls op
de Boulevard in Cannes hebben met

Burgerlijke stand (Sorong)
GETROUWD:
M.A. Vermeesch en C. Lumowa
R. Mekern en Y. Gollop.

Vervolg op pag. 4



haar indiscrete onthullingen kennelijk
naast de roos geschoten; weliswaar wer-
den zij op haar tocht hartelijk nageflo-
ten door tientallen pasagierende matro-
zen, doch de filmmagnaten die zij wil-
dtan bekoren, besteedden in de meeste
gevallen geen noemenswaardige aan-
dacht aan haar charmes en van het aan-
bieden van filmrollen is dan ook veelal
nifets gekomen. Best mogelijk dat dit te
wijten is aan het feit dat de heren na
een enkele blik in haar richting meteen
constateerden dat de meisjes nooit in
staat zouden zijn een eventueel contract
te ondertekenen: bikini's worden nu een
maal niet uitgerust met een zakje,
waarin een vulpen zou kunnen word'n
meegevoerd.

Tot zover de moderedactrice.
Dames, mocht u het voornemen hebben
om een dezer dagen opBase G een filn-
regüsseur met uw charmes te strijken,
denkt dan aan de lessen van Cannes.

OVERZICHT VAN HET WEER IN HOLLANDIA
MEI 1960

Regenval in mm. Aantal regendagen
Mei Mei Mei Mei Mei Mei

1960 1959 Gem. 1960 1959 Gera.
Base G 105 203 180 [6] 17 11 11
Noordwijk Dok 8 zeez. 185 219 187 [6] 16 10 14
Noordwijk -"- landz. 161 211 186 [2] 14 10 12
Noordwijk Dok 5 172 199 183 [8] 13 10 14
Hollandia-haven 113 211 207 [35] 11 11 13
Berg en Dal 118 263 152 [9] 13 13 13
Polimac 119 233 136 [4] 14 12 14
Hamadi 101 203 130 [5] 12 6 11
Skyline 86 157 122 [9] 7 10 11
Kotaradja 56 152 142 [16] 7 5 11
Hollandia-Binnen 30 160 96 [11] 10 8 11
Kotanica 46 99 133 [10] 9 12 11
Sentani 43 101 102 [14] 5 7 10
Ifar 73 109 124 [7] 10 13 11

Het getal tussen haakjes geeft het aantal jaren aan, waarop het gemiddelde
betrekking heeft.

Hoewel de laatste week van mei in het gebied rondom de haven vrijwel el-
ke dag regen viel, was toch de totale hoeveelheid van mei overal aanmerke-
lijk minder dan het gemiddelde.

De zonneschijnimeter registreerde 196.8 uur zonneschijn.
Het gemiddelde over 5 jaar 212.2 uur.
De gemiddelde maximum temperatuur was 30.7 gr. C met een absolute maxi-

r.. im Vlan 32.4 gr. C op 26 mei 1960.
De gemiddelde minimum temperatuur was 24.2 gr. C met een absolute mini-

mum van 23.1 gr. C op 1 mei 1960.

DANKBETUIGING

Het bestuur van het Veteranen Legi-
oen Nederland Afd: Hollandia, betuigl
langs deze weg zijn grote dank aan de
Verkeers-politie van Hollandia, hot
Hoofd van Plaatselijk Bestuur, de Re-
gionale zender van Hollandia, Nieuw-
Guinea Koerier, Pengantara, AMC, Exp.
bedrijf Nieuwenhuys, Autobedrijf New-
Gene, ABM, RWD, BMH, V.A.M., Sam
Hing Congsie en de bestuurders van alle
trucks en combi's voor hun grote mede-
werking aan de totstandkoming van de

' "Nachtmars STRIP-HOLLANDIA" op
11 juni jl.

f rvolg van pag 3.
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VERLOOFD
Christie Stoffels
Johan Donker

Hollandia, 14 juni 1960. 1686
TE KOOP: Weg. plots, vertrek aang.
Bitri do Lux se. 150 cc, 4000 km gel.,
11. 1100,—; Cocosmat d.gr. fl. 20,—; Fri-
gidaire 120 1. fl 550,—; schuimr. matras
fl. 60,—; Olivetti schrijfm. standaardm.
fl 350 —v.d. BERG, Astrolabalaan 801, 5—9 n.m.

1684
[ idvertentie]

S.V.B.H.
VOLLEY HEREN II KLASSE.

De stand per 11/6-1960 luidt:
1. COS II 16 14 2—23
2 KANGOEROE II 17 J 3 4—26
3. SOS H 17 134—2C
4. ZEEPAARDJE II 17 12 5—24
5. NIGIBOYS II 16 9 7—lB
5. LOS II 17 8 9—16

7. RAPIDO II 15 5 10—10
8. MARINIERS II 16 4 12— 8
9. NIGIBOYS 111 13 3 10— 6

10. DGZ II 14 3 10— 6
11. L.T.S. II 14 1 13— 2

mmm-^Èi,^XKKXiÊ-nteZiz—m-m ii>ii-__hi^ii _x.CT-rr_r-.'.;-.r,^^^ ■■ jn<____--M------i

{ Toko „HÖNG FKT]
jex winkel Gebr. Isaak)

Opening woensdag 15-6-so Tel. Hla. 72
-__-___n-_-__-i---_---_----___-_-Cf_^^

„2)e Teeritiait''
—nog voorradig machinegaren "Groene Clown" — witte en gekleurde namaak
parelmoer knopen — radertjes — vliezeUne — patronenpapier — velpon —stof-
fer en blik — zwabbers — dweilen — encasponzen — hondenkettingen — hon-
den halsbanden — aanrechtdoekjes — gordijnspiraal met fittingen.

Nog een kleine voorraad speelgoed w.o. telramen — houten Jumbo auto's —kegelspellen — Polyethleen poppen 30 -40 - 50 era. groot — theeserviezen —beertjes etc. 1689.

Stoplichtgroen? Gas en
u snort als eerste weg.

bijna twee miljoen
op de weg!

filmprogramma
ORIËNT THEATER

Vertoont heden 13/6 voor het laatst
"HIGH FLIGHT"

in Cinemascope en kleuren met Ray
Milland.
Sentani: Morgen 14/6 "Monkey on my
back."

"REK THEATER"
vertoont hedan 13/6 en dinsdag 14/8
DE SUBLIEME FILM van JOHN
STEINBECK in Cinemaßcope-Color

"TEN OOSTEN VAN EDEN"
["EAST OF EDEN"]

met JAMES DEAN. JULLIE HARRIS.
Nooit heeft het witte doek zoiets

moois vertoond, een film die de naakte
waarheid onthuld. MIS DEZE SUBLIE-
ME film niet. 18 jaar en ouder.
REK HOLL-BINNEN VERTOONT
Maandag 13/6 "GIANT" [1 voorst. 7.30
uur.]
VERWACHT IN REK

"BONJOUR TRISTESSE"
PRIJZEN DER PLAATSEN OP 13-6-*6O
"REK THEATER"
Ie RANG f 3,50
2e RANG f 2,50
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