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Onderscheiding voor elf inwonders
van dorpenRumbati en Patipi

Op 19 april heeft de residen* van
Fakfak tijdens een speciale bijeenkoms'
in he 4 dorp Roemba4i aan 11 inwoners
van de dorpen Roemba4i en Pa4ipi de
bronzen ster "voor trouw en verdien-
ste" ui4gereik4 wegens he* verlenen van
hulp bij de ramp met de Mar4in Ma-
rmer van de Marine Luchtvaartdienst
op 17 december van he* vorig jaar nabi'
Roembati. Aan de snelle en daadwer-
kelijke hulp van deze elf bewoners ü
het *e danken da* enige overlevender
van he* verongelukte vliegtuig uit ze j
zijn gered. Behalve vertegenwoordiger?
van bestuur en politie was ook een de-
putatie mariniers uit FakFak aanwe-
zig bij de plechtigheid. BovendienJ is
tijdens deze bijzondere bijeenkomst een
marine-oorkonde uitgereikt aan de dor-
pen Roembati en Pa4ipi als herinne-
ring aan de verleende hulp bij de

Volksstommingin
Ghana

In Ghana begon gisteren de volks-
stemming over een ontwerpgrondwet er
de verkiezing van een presiden*.

De voorgestelde grondwet maak» trt
president zowel staatshoofd als regerinj
leider, me 4 toezicht op strijdkrachten
en ambtenaren, het recht van veto er
he 4recht om he 4 parlement te ontbin-
den. He* voorstel komt van Nkroemah
De oppositie verze4 zioh tegen zovee1
mach 4 in handen van één persoon.

De stemming wordt nie* overal ge-
lijktijdig gehouden. Vandaag is de hoofd
stad Accra aan de beurt en enkele
streken in he* noorden van he 4 land

Tweede Duits -Indon.
maatschappij opgericht.

In Hamburg is de Hamburg-Indone-
sië impor4 maatschappij (Indoham) op-
gericht voor de verkoop van toee, kof-
fie, palmolie, palmpitten en Latex af-
komstig van de staatsbedrijven in In-
donesië. De maatschappij, die gezamen
lijk bezit is van Duitse en Indonesische
Firma's, zal de ingevoerde goederen ir
Hamburg verkopen voor de Indonesi-
sche staatsonderneming P.P.N. Baru.

Men meen' 4e we4en dat verscheide-
ne andere grote Europese handelscen-
tra in Groot-Brïttenië, België, Palïë
en Frankrijk op de nominatie stonden
voordat Hamburg als de zetel der maa'
schappij werd gekozen.

Indoham is de 4weede Westoul4s—
Indonesische onderneming.' De. eerste
werd enige 4ijd geleden in Bremen op-
gericht voor de verkoop van Indone-

ramp door de inwoners ui 4 deze beide
dorpen.

De namen van de gedecoreerden zijn
Ang Giok Tjau, Adora; Ba4igin, Roem-
ba4i; Ali Bauw, Roemba4i; Koening Ge-
ramateng, Pa4ipi; Oesman Ibn, Patipi
Arif Karanggoesi, Patipi; Dano Saifoe-
din, Roemba4i; Arobi Segera, Pa4ipi; Ka
sui Segara, Patipi- Wanda Segara, Pa-
4ipi en Tabo Tofir, Roembati.
Amerika leent Gemlijoen
dollar aan Indonesië
Ken groep Amerikaanse ingenieurs

is in Indonesië aangekomen om voor-
bereidende onderzoekingen te doen ir
14 havens van de hele Indonesische Ar-
chipel. Indonesië en de Ver Stoten heb-
ben een overeenkomst gesloten op grond
waarvan Amerika zes miljoen dollar,
zal lenen voor dei economische ontwik-
keling van Indonesië. Een van de pro-
Jekten is de verbetering van de haven.
en deze aan te passen aan de behoeften
van het interinsulaire scheepvaartver-
keer

sische tabak in Europa en verleden jaar
had deze maatschappij een omze4 var
Dm. 120 miljoen, aldus deelt he 4 Wes4-
dui4se economische nieuwsbureau V.W
D. mede.

sle van de 38 ste breedtegraad, de be-
standlijn met Noord-Korea teruggeteok-
ken en naar Seoul gedirigeerd om mee
te helpen bij he4 herstel va_ orde er
rust

Tegen de avond kwam he* opnieuw
to4 een bo4sing. De poli4ie reed door de
stad in panteerauto's en vuurde me1

mitrailleurs op de menigte, waardooi
opnieuw tientallen doden en gewonder
vielen.
Ook in andere s4eden van Zuid-Korea
was het to* onlusten gekomen.
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Onlusten in Zuid-Korea
Tlen tot 4winMg jongeren zijn gedood

toen de politie gisteren in de Zuid Ko-
reaanse hoofds'ad Seoul het vuur open-
de op een menigte van enkele duizen-
doa middelbare scholieren die een aan-
val wilden doen op de residenUe van
president sjingman Rhee. De presiden'
leidde op dat ogenblik een spoedzitting
van he 4kabine4 naar aanleiding van
eerdere ongeregeldheden.

Na afloop werd voor de hoofdsted de
steat van beleg afgekondigd. De aanval
op het presiden4iële patel* vormde he4
hoogtepunt van een reeks t.,«=weldpie-
gingen waarbij een politiepost werd
verwoest, het hoofdkwartier van het li-
berale regeringsgezinde radiostation er
telefoon- en electrische leidingen wer-
den doorgesneden. De jongelui wilder
daarmee krach4 bijze4ten aan hun eis
om vrijlating van een aantel van hun
vrienden, die tijdens de presidentsver-
kiezingen waren gevangen genomen.

De regering heef4 een hele legerdivi-

Het Papoea - Corps

Eind van di4 jaar of begin 1961 zuller
de eerste Papoea's in kazerne komen
die deel gaan ui4maken van he 4 op
richten vrijwilligerscorps van autoch-
tonen in Nederlands Nieuw-Guinea.
Behalve een militeire voorbereiding
krijgen deze soldaten ook een maa4-
sdhappelijke vorming. Ook onderwijs ir
betere landbouwmethoden en eenroudi-
ge ambachten gaa4 to4 hun opleiding be-
horen. Het corps krijgt he 4 karakter var
een vrijvillige mili4ie. Alleen een kl .-
ne groep kader en specialisten zuller
he 4 drie- of vierjarig dienstverband kur
nen verlengen.



Rebellen in Indonesië nog
steeds actief

De stoutmoedige Indonesische rebel-
len-kolonels intensiveren de smokkel-
handel, piraterij en schietpartijen.
Sinds de rebellen strijdkrachten in Su-
matra en Celebes uit elkaar werden ge-
slagen worden de restanten hiervan ge-
voed, bewapend en betaald ui 4 de op-
brengs4en van de smoWkelhandel en de
piraterij, aldus mcld4 de correspondent
John Shaw uit Djakarto.
SAMENZWERING.

De rebellen zijn hoogstwaarschijnlijk
de organisatoren van de samenzwering
die de 'wee aanslagen heeft ui4gevoerd
zoals enige tijd geleden door de minis-
ter van voorlichting werd bekend ge-
maak4.
Hij beweerde da4 een subversieve groep
plannen had beraamd om presiden'
Soekarno en de minister van Defensie
Abdulharis Nasu 4ion, te vermoorden.
Nasution, 37 jaar oud, is de man die de
eer krijg 4 de Indonesische rebellie twee
jaar geleden de kop te hebben inge-
drukt. Eerder zijn er samenzweringer
tegen Soekarno ontdek 4. In 1957 ontv
snapte hij in de Djakarteanse straten
een aanslag me 4 een handgranaat. Ook
de leiders van de Darul Islam hebber
zijn leven meer dan eens bedreigt.

De bekendmaking van de samenzwe-
ring tegen Soekarno kwam enige dager

na de beschieting van de paleizen var
de president. Geen enkele officiële indi-
catie is gegeven dat de piloot die de
aanslag pleegde in verbinding zou staar
met de rebellen.
NIEUWE REGERING IN

BALLINGSCHAP
He4 v/as echter geen toevalligheid da'

de rebellen hun nieuwe kabinet bekend
maakten juis4 op he4 moment dat de
Russische premeir Chroestsjev zijn _1?
daagse i-ondreis door Indonesië beëin-
digd had-
De bekendmaking van de rebellen, oyei
de vorming van een nieuwe regerinr
die he4 eerst in Geneve gedaan, en la4eT

door geheime radio zenders in Indonesië
werd uitgezonden, scheen er op gerich4

te zijn 'io Tedone .ërs en he4 buitenland
niet te la4en vergeten da4 Soekarno nog
steeds goed georganiseerde vijander
heeft.

De meeste leden van de regering ir

ballingschap vertoeven in Europa, Sin-
gapore en de Filippijnen of zijn bij hur
troepen in Indonesië.
In he4 cabine! van de -elf on4<-->rr.r
Unie van Indonesische Staten heef - ook
de koten» 1 Sitnbolon al" minister var

Buitenlandse Zaken zi4tin*, terwijl e 1
zijn plaatsvervanger kan optreden d'

__. .. T^f^nnc ."cbe ;:rnrtolliT- ir*
Rome. Dr. butan Rasjid, die thans ii
Em-ooa verblijft.
Hij legde beslag op het Indonesische
geld om wapens in Europa, te kopen.

I> nieuwbte figuur in het kabinet is de

Darul Islam lei .er. De meeraerneia var
de 14.000 manschappen in Zuid Celebe:
gaf zich in september vorig jaar aan d-
regeringstroepen over.

In Indonesië hebben de rebellen hur
hoop gevestigd op de voortschrijdende
economische chaos, de door Soekarno
opgelegde en door het leger ondersteur
de conceptie voor het parlement en ge-
bruiken hierbij hun propaganda van de

veelbelovende eigen autenomie voor de
verschillende gebieden.

De smokkel ac4iviteiten van de re-
bellen zijn mede debe4 aan de inflatie
in Indonesië, het gebrek aan deviezen
en de verminderde belasting inkomsten
COPRA VOOR MUNITIE.

Vanuit de ondernemingen en havens
welke de rebellen onder controle heb-
ben, exporteren zij copra, specerijen
rubber, tin waarvoor zij wapens, muni-
tie, sigaretten, olie, goud en deviezen
krijgen.
Een bewijs van de toenemende ruilhar
del der rebellen is wel het vertrek in
februari j.l. van een vloot van 120 lan-

De Gauitenaar Canada

De Franse president, generaal de
Gaulle vertrok gisteren met een speciaa"
straalvliegtuig naar Canada.

De president Z al 17 dagen van huis
weg zijn om bezoeken te brengen aan
Canada, de Ver. Stoten en Frans Wes4

Indië.
De gesprekken me 4 Canadese en Ame

rikaanse leiders zullen een belangrijke
rol spelen bij de westelijke voorberei-
ding van de topconferentie in \ Parij a
volgende maand.

Democraten hekelen
Eisenhowers beleid

De Amerikaanse democraten hekelen
de politiek van hulpverlening aan he4
buitenland, zoaïs die wordt gevolgd
door Eisenhower. Een rapport van de
adviescommissie voor Buitenlandse Za-
ken van de Amerikaanse democratische
partij zegt (jat Eisenhowers beleid ir
dit opzicht de communisten in de kaar4
speel 4, door bijna uisluitend de aan-
dach4 te ves4igen op he 4 militaire as-
pek4 van de communis4isdhe expansie

De commissie beveel4 aan da;tt dg

economische hulp aan minder omwik-
kelde gebieden word4 verdubbeld en
da 4 de Ver. Stoten de opleiding finan-
cieren voor een half miljoen buitenland
se studenten aan de Amerikaanse uni-
versiteiten.

De investeringen van he4 westen ir
minder on4wikkelde gebieden moe4en
jaarlijks 3 to4 4 miljard dollar bedra-
gen, zo zeg 4 he 4 rappor 4.

Sovjet-productieaan
de top

Volgens de Amerikaanse onderminis-
ter van Buitenlandse Zaken Dillon
stijg 4 de industeiële productie van de
Sovjet-Unie bijna 4wee maal zo snel
als die van d» Ver Stoten.

teeneming van acht procent per jaar
stel4 Amerika nie4 meer dan 4V2 pro-
cen4. In een rede voor zakenlieden wees
minister Dillon erop dat de Russen di4
,_.,,~~i-:i m .;vtmi bj' h". " pitjirtrUiran

Vitll huil sja-cwn bij üc cCüüwKiióCii
achtergebleven landen.

Demonstratie tegen
atoombom in Londen

Ongeveer honderdduizend Engelser
hebben gisteren op Traflger Square in
he 4 har4je van Londen gedemonstreerd
tegen de ateombom.
Traflagar Square was he 4 eindpunt van

dings vaartuigen uit de Sulu eilanden
in hat zuiden van de Filipijnen op weg
naar Celebes - de grootste smokkelvlool
die tot nog toe werd gesignaleerd.
Ongeveer op dezelfde tijd werden 43 ir
beslaggenomen vaartuigen variërende
van 80 tot 100 ton grootte, vernietigd in
Tarakan.
Dit gebeurde naar aanleiding van het-
geen bleek bij de openbare verkoop vai
in beslag genomen vaartuigen, dat de
koper van de snelste vaartuigen . . .
smokkelaars waren!
Vanaf dat ogenblik worden in beslagge-
nomen vaartuigen publiekelijk verbrand
en vernietigd, nadat de motoren en uit-
rusting zijn verwijderd.

een tachtig kilometer lange mars, die
de tegenstenders van de atoombom bi;
wijze van protest hadden afgelegd.
De mars begon op Goede Vrijdag bij he
atoomlaboratorium bij Aldermastoir
maar toen bedroeg he4 aantel demon-
srtenten nog maar 9000. Bij aankoms4 in
Londen waren he4 er 30.000 geworden
maar het groo4ste deel, 70.000, sloot zich
pas aan toen he4 einddoel van de ver-
moeiende mars al in zicht was.

Opheffingnoodtoestand
in Malakka

De eerste minister van de Maleise fe-
deratie heeft ook bekend gemaakt da-1
he4 nieuwe staatshoofd dinsdag a.s. Bi;
de opening van het parlement de op-
heffing van de noodtoestand zal afkon-
digen. Deze' noodtoestand werd in 194.
ingestelü in verband met de strijd teger
de chteese communistische guerrilla's:

„Klarewijn” zegt
Alg. Handelsblad

Volgens de militeire medewerker var
Algemeen Handelsblad heef 4 de Nedei
landse regering "klare wijn" geschon-
ken over de uitzending van de Karel
Doorman en twee onderzeebootjagers.
Het betref 4 hier, aldus di 4 schrijven,
nie4 slech4s een -tijdelijke vlagvertoon
maar tevens andere voorzieningen van
blijvende aard ter versterking van de
verdediging van Nederlands Nieuw Gu'
nee. "De Karel Doorman neem 4 immer;
een aantal Hunter straaljagers van de
hichtmach4 mee me4 het verdere no-
dige materiaal om op Nieuw Guinea
een squadron van dat type te legeren"

Me 4 (je Hunters worden twee vlieger
in een klap geslagen, constateert he4
blad. In de eerste plaats omzeilt men
de moeilijkheden van het gebruik van
andere typen waarover de luchtmadh4
en de MLD beschikken. Die vliegtuigen
heeft Amerika gra4is geleverd voor ui 4
sluitend gebruik in A4lan4isch verband
in Ho ,*7. _-?« nïnat^ traTi hter no<? een
vliegtoigtype worden gebruik 4 da 4 in
feite al 'is afgeschreven en dat steaks
zodra de Sterfighters ter vervanging
komen, op de vuilnisbelt zou belanden
evenals zijn voorKancer de Oioster TvTe-

moderne wapens zoals de Sidewinder
infrarode rake 4, nog in stoat is een goe-
de partij tegenover dje Indortesiachje
Mig Straaljagers te bieden, is hun ge-,
bruik daar nog geheel verantwoord".

In hetzelfde vlak ligt volgens schrij-.
ver he4 derde voordeel: als verleng-
stuk van de luchtmacht behoeft de ver-_
dediging van Nieuw Guinea geen extra



kosten te vergen, aangezien voor Euro-
pa verouderde teestellen daar nog ge-
bruik 4 kunnen worden.

Toch is er meer nodig, oordeelt he4
blad. Om de Indonesische vliegvelden
in de omgeving van Nieuw Guinea ever
toeel br.iten gevech4 te stellen zal het
nodig zijn een squadron lichte jaglert-
bommenwerpers aan te kopen en daar-
mee bijvoorbeeld de MLD uit te ruster
waarvan hel personeel toans zonder
ojierationele vliegtuigen werkloos1 op
nieuw materiaal zit te wachten.

Lappen wenser
gewone Noren te zijn

De Lappen in het poolgebied wensen
behandeld 4e worden als gewone Noren
en nie4 als een apar4 ras. Op een massa
bijeenkoms4 hebben de Lappen een ver
klaring goedgekeurd die aan de regering
van Noorwegen zal worden gesteurd.

Daarin zeggen zij dat zjj zich meft
alle middelen zullen verzetten tegen

'elke poging om cic Lappen als een af-
zonderlijke gemeenschap in stond te
houden in Finmark, de noordelijkste
provincie van Noorwegen.

Verkoop Datjeverkoopt
wlot
Op de grote New Yorkse automobiel-

tentoonstelling is voor de tweede keei
de kleine Nederlandse personenauto te
zien van de DAF-fabrieken in Eindho-
ven. Di 4 wagentje is het enige in zijn
prijsklasse dat beschikt over een auto-
matische versnelling.

De DAF 600 of kortweg Dafje gaat n_
ook voor de expor4 naar Amerika.

Tegen he 4 einde van di 4 jaar komen
er elke maand ongeveer 400 Dafjes op
de markt. De directie verklaarde in eer
vraaggesprek dal de verkoop van de
Eindhovense auto zeer vlo 4 verloopt, ze
wel in Nederland, als in België en Duitt
land. Waarschijnlijk zal de afzet nof
stijgen als de Euromarktterieven van
de zomer omlaag gaan.

in Nederland zijn soms al de topcij-
fers bereikt van 350 Dafjes per dag.

Politieke activiten inTurkije verboden
Alle politieke ac4vi4eit in Turkije is

voor de 4ijd van drie maanden verbo-
den.

De maatregel is afgekondigd door eer
parlemen4scommissie enkejle uren na-
dat cl ie commissie was ingesteld. De
commissie bestea4 uitslui4end uit leder
van de regeringspartij, de democraten
Tijdens het debat over haar oprichting
werd in de Kamer stevig gevochten]
tussen de democraten en de oppositie
de republikeinse volkspartij van oud-
president Inöpu, _._tfc ,; .^,,,-:?-

VROM contra Ned.
Pegering

In de Dui4sc haven Emden is het af-
gelopen weekeind een uitvaartverbod
opgelegd aan een schip van de oor-
sprong: jblijk Neder'landie cy,mrr.e:(piële
lauiuinöatschappij de VROM. De haver
fp^ccrtor jn Emden kwam r._ r-e 4 lic4

Verbod op verzoek van de Nederlandse
consul in die sted en in de veronder-
stelling dat he1 schip van de VROM
de Veronica, onder Nederlandse vlag
vaar 4.

Het schip met de zendapparatuur
vaart echter tegenwoordig onder Zuid-
Amerikaanse vlag en heeft daarvoor
alle papieren aan boord. In Emden wa;

di* ntet bekend. Na deze ontoekkiryg
word4 nu een poging ondernomen he
ui4Yaar4yerbod ongedaan te maken.

De directie van de VROM heeft de
Nederlandse regering aansprakelijk ge-
steld voor de schade omdat de Neder-
landse consul in Einden handelde op
ins4ruc4ie van Den Haag. Daar is, zoiant
de VROM nog een zuiver Nederlandse
aangelegenheid was steeds officiële me-
dewerking aan he 4 projekt geweigerd
en .. dar. .'-at'-ur van de VROM ito
bes!*'* f*i?b*ïien -..-« *"«—■*»*-— —-.

Tsjoe En-Lai in Idia

De premier van communistisch China
r| .ïn. w.r*-lai V-mam tristaren in Tnrtia

CU_LA. J--l»J A.W* ll_." lllU.. - ->-'- p*.*-Oil-Cll -._ii-

roe een week spreken over het Indisch
Civresa grensgeschil.

In New Delhi verwacht men weinig
resultaat. Voorstellen en concessies zul-
ten van de . Chinese premier _moeten
komen. De veiligheidsmaatregelen zijn

de uitgebreidste die men in India ooit
voor een buitenlands staatsman heeft
genomen.

Tenniskampioenschappen
Hollandia 1960

Toen op de 2e Paasdag tegen he 4 in-
vallen van de duisternis he4 laa4s4e ap-
plaus weerklonk hebben organisatoren
en deelnemers een zuch4 van verlichting
geslaak4 omda4 ondanks de vele regenf
alle wedstrijden binnen he 4 daarvoor
v_:jtges4elde tijdschema waren afge-
werk4. Ze zijn dan ook bekend, de ten-
niskampioenen van Hollandia.

Bij de dames trad Mevr. Hommes ah
de grote overwinnares uit het strijd-
perk; in het enkelspel verdedigde zij
met succes haar titel tegen Mevr. Salz-
mann en bond samen me 4 Mevr. Bel-
loni in het dubbelspel de dames Salz-1
mann en Coorengel aan de zegekar. Ter
slotte werd de maximale prijzenoogs4
veilig gesteld door een derde titel nj
die in hel gemengd dubbelspel waarir
zij samen met de heer Rachel het echt-
paar Salzmann tot capitulatie dwong.
Een opmerkelijke prestatie van onze
kampioenie; niet minder bewondering
wordt echter afgedwongen door de pres
tetie van de second best lady Mevi^
Salzmann die ondanks de handicap var
het spelen tegen de gedoodverfde kam-
pioene, zo kranig partij g .f dat zij
beslag legde op alle drie tweede plaat-
sen. Proficia4 dames!

Ook bij de heren trad een drievoudig
kampioen naar voren, Ernst Rachel ui
Hollandia-Binnen die in de finale 'ite'
houder dr. De Grave in de 3e set op
de knieën kreeg en daarmee eindelijk
de beloning ontving welke de afgelopen
jaren steeds net aan zijn neus voorbij
was gegaan. Een beloning dan ook wel-
ke alleen al door de getoonde volhar-
ding volkomen verdiend mag worden
genoemd, maar die hem bovendien to~-
nis-technisch zonder 4wijfe|. teekom^.
De strijd in he 4 heren enkelspel is lang
en zwaar gewees4, er waren 30 deelne-
mers en door de laatete 8 daar. a .
moes 4 voor iedere overwinning worder
gevochten. In he 4 herendubbelspel wis'
Rachel samen me 4 de heer Salzmann
hun vorig jaar reeds veroverde titel
me 4succes te verdedigen tegen de herer
Beiloni en Tarenskeen die te 4 halver-

wege de 3e set de ui4slag onzeker wis-
ten te houden, maar daarna toch moes-
ten zwichten voor he4 verfijnde geweld
en de vastheid van de kampioenen. De
vele open doekjes 4ijdens deze boeiende
strijd werden tussen beide
parMjen verdeeld, he4geen een verdien4
compliment inhoudt voor de strijdlust
van deze 4 matedoren. Een bijzonder
compliment voor kampioen Rachel is
hier op zijn plaats daar hij het pres-
teerde om 45 minuten na afloop van
zijn succesvolle maar slopende (3-sete
finale in he 4 enkelspel (5 kwar4ier lang
onder de b . . . hete zon), het publiek
toch nog een bijna feilloze 3-se's finale
in het dubbelspel voorze44e. Zoals reeds
gememof'eerd behaalde de kajmpioen
zijn 3e 4itel me 4 Mevr. Hommes in he4
gemengd dubbelspel.

In he4 4roosttournooi voor de verlie-
zers ui 4 de Ie ronde 4enslotto, wist Mevr
Verwoerdt beslag te leggen op de eerste
plaa4s, en deze plaats was bij de heren
weggelegd voor de heer Thio.

In intieme kring werd s'avonds he*
teurnooi besloten met de prijsuitreiking
en voor het eerst sinds 5 weken kon-
den de toen valllende stortregens dë
goede stemming van organisatoren en
deelnemers nie4 verstoren.

Marine - mutaties
He 4 lig 4 in de bedoeling da 4 commandeur H.A.W. Goossens in mei als com-mandant van smaldeel V wordt afge-lost door commandeur A.P. Ferwerda4hans commandant van smaldeel 1.
Commandeur Goossens kom 4 daarnater beschikking van de inspecteur varhe 4 onderwijs bij de Zeemacht. Na verteek van commandeur Ferwerda word4

de commandant van de opleidingskrui-ser Hr. Ms. de Ruyter, kapitein ter zeeL.E.H. Reeser tevens . ejas* met he 4bevel over smaldeel 1, totoa4 kapiteinter zee J.A. Bïen4jes thans comman-dan4 van he 4 koninklijk ms4itout voorde Marine te Den Helder, in juli voordeze functie beschikbaar kom 4.
Kapitein-Luitenan4 ter zee E.H. varRees word 4 in juli belast me 4 de func-4ie van chef stef smaldeel 5 als opvol

ger van de kapitein ter zee A.J. Mar-cus, die dan commandant wordt van
Hr. Ms. vliegkampschip Karel Doorman

De huidige commadant van Hr. Ms
Karel Doorman, kapitein ter zee J.GStegeman, kom 4 na aflossing ter beschik
king yan de chef marinestef.

De kapi4eins-Lui4enant ter zee J.H.
Baron Mackay en CE. Wolderling wor
den in mei a.s. respectievelijk belast
rr_c 4 hef bevel over Kr. Ms. jager Lim-
burg en Hr. Ms. jager Groningen.

He 4lig 4 in de bedoeling da 4 deze beide
jagers Hr. Ms. viiegkampschip Karel
Doorman vergezellen vcor de vlagv«r-
'._„„-^_ iiaui ne- Verre L."osTen, we" .!
einn m .. ? ni neginneti.

21 Saluutschoten voor
de Cautie

De Franse president de Gaulle is zijn
Amerikaanse reis begorijnen met een
vierdaags bezoek aan Canada. Eenen-
twintig saluutschoten werden tea- be-
groeting afgevuurd in Ottawa.

Op he 4 vliegveld werd de presiden4



en mevrouw de Gaulle verwjelkomd
door de gouverneur generaal en minis-
ter-president Diefenbaker. Daarop volg
de een reaep*ie. Na Canada zal de
Gaulle de Ver. Staten bezoeken en ten-
slotte gaat hij naar de Franse Carai-
bisciie gebieden. De hele reis duurt 17
dagen.

Negers inEallimore
reen

Drie van de groo4ste warenhuizen ir
de Amerikaanse s4ad Baltimore heb-
ben besloten he* verbod voor negers
om in hun restouran4s plaats te nemer
op te heffen.
Andere warenhuizen zouden di 4 voor-
beeld willen volgen. De leiders van de
negers zien hierin een belangrijke ont-
wikkeling voor hun acties tegen de ras-
senscheiding.

Ondon, havens voor Ned.
Schepengesloten.

E e Indonesische regering heef 4 me4
ingang van 13 april i.l. een verbod aan
Nederlandse schepen opgelegd om In-
donesische havens aan te doen zo lang
he4 geschil om Nederlands Nieuw Gui-
nea niet is opgelos4.

Hiervan zijn ui4gezonderd de thans
met importvracht op weg naar Indone-
sië zijnde Nederlandse schepen die to'
6 juni de tijd hebben hu. vrach* stf
*e leveren.

Trafalger Square
demonstratie is ernst

Verschillende Britse bladen van link;
en rechts zeggen da* de rege-
ring de demons4ra4ie op 2e Paasdag
tegen de atoombom als ernst moet zien
De kranten schreven naar aanleiding
van de betoging die ongeveer honderd-
duizend mensen op Trafajlgar Square
tegen de kernproeven hebben gehouder

Giroter model
Volkswegen

De Volkswagen fabriek overweeg 4 eer
groter en duurder model uit te bren-
gen naast he 4 bestea^de populaire 4ype
De maatschappij heef 4 bekendgemaakt
da 4 de mogelijkheie va'i een te'eede
model, dat groter ei aar-zienlijk duur-
der zal zijn, in ove-weging word* ge-
nomen, als voorbereiding op de toe-
komstige ontwikkeling ven die at^o-
markt.

Een woordvoerder van de Volkswa-
genfabriek ve ' tearrle nie4 4e kunnen
zeggen wanne , en zelfs of de nieuwe
wagen in pre .ik4ie zal worden geno-
men.

Hij zei da 4 de maatsrhappij he 4 bover
staande bekend maak 4 ir-ar aanleid'nt
van onjuiste persberichten, als zou heJ

volgend jaar een "grote broer" van dr
Volkswagen in produk4ie worden gene
men. Hij noemde de berichten over he
uiterlijk en de technische bijzonderhe-
den van he 4 nieuwe model zuiver spe-
culatief.

De Volkswagenfabriek is van plan
baar produktie tegen het einde van di 4
jaar to4 4000 stoks per dag op te voeren

Emigranten voor
Autr. en Nw. Zeeland

Me 4 he 4 regeringsschip "Waterman"
zijn 215 emigranten op weg naar Au-
stralië en Nieuw Zeeland. Onder de
landverhuizers die gisteren ui 4 Ro4ter-
dam vertrokken zijn 110 vluchtelingen
uit Centraal- en Oost-Europa die sinds
de laatste wereldoorlog in kampen heb-

ben gewoond. Het heef* heel wa 4voeter
in de aarde gehad om deze mensen te
kunnen laten emigreren, omdat zij to4
de groep van de zogenaamde gehandi-
capten behoren, d.w.z. da 4 onder her
mensen zijn die vroeger tuberculose
hebben gehad of te veel kleine kindere,
bezitten
Nieuw Zeeland heef 4 als eerste land be-
sloten een categorie van deze vluchte-
lingen toe te la4er_ De overige passa-
giers van de "Waterman" zijn gewone
emigranten voor Australië en Nieuw
Zeeland.

Toeristen-topolijfers in
Nederland

De cijfers die over ds jPaasdrukte
in ons land binnenkomen bevestigen
de eerste indrukken dat Nederland no?
nooi4 zoveel buitenlandse teeristen heef
gehad.

In Rotterdam heeft de Flori.ade ir
*wee dagen 150.000 bezoekers gehad.
De Keukenhof in Lisse kreeg in 3 da-
gen 122.000 en he4 Haagse Madurodam
36.000 bezoekers te verwerken.

OVer he 4 algemeen h.eeft/ men de
stroom van he 4 verkeer heen en teru.g
zonder veel oponthoud kunnen verwer-
ken. Aan sommige grensposten zijn wel
opsteppingen van enkele kilometer!
lange files geweest, maar dat heeft nie'
te lang geduurd. Wel is er grote ver-
traging gewees4 in Zeeland bij de pon-
ten over de Schelde.

Artiefokkerij van
nijlpaarden

He 4 was zaterdag honderd jaar gele-
den da 4 de Amsterdamse dierentuin Ar-
4is voor het eerst in he4 bezit kwar'l
van 4w<_> nijlpaarden.

Na de Romeinse tijd. was deze dier-
soort voor zover bekend nie4 meer e;
het. Europese con4inen4 te zien gewrees*

He 4nijlpaardenech4paar kostte in 186r
13.0^0 pulden. Van deze eer-te twee zijr
veertien nakomelingen geboren. Ar4is
heef 4 me4 hen en hun opvolgers zovee 1

succes gehad, da 4 de nijlpaardenfokken'
in Amsterdam de hele wereld door be-
roemd is geworden.

To4 nu toe zijn er alles bij elkaar
24 nijlpaarden geboren in de hoofdste-
dcl;jke dierentoin.

Olle exploratie op
NNG gestaakt

He4 zoeken naar olie op Nederland?
Nieuw Guinea is gestaak4.
De hier werkzame oliemaatschappijer
hebben gisteren hun gezamenlijke ex-
plora4ieconcessies teruggegeven aan de
Nederlandse regering. Alleen ir
West Nieuw Guinea waar al olie is ge-
wonnen gaat men in een terrein me 4 de
productie voort to* deze nie4 meer lo-
nend is. Dat Zal naar men verwacti* al
over een paar jaar he4 geval zijn.
Sinds 1935 is aan het zoeken naar olie
in Nederlands Nieuw Guinea 400 mil-
joen gulden besteed. In die 4ijd is vooi
ongeveer 120 miljoen gulden aan olie
geproduceerd.

VOLLEYBALL
De stond in de HEREN Ie kl. - com-

petitie te Hollandia van de S.V.B.H
was op 13 april jl. als volgt.

Gesp. Gew.- Verl. pt.
1. SOS I 15 13 2 26
2. Recoche4 12 10 2 20
3. H.B.S. 10 7 3 14
4. POMS I 10 7 3 14
5. Zeepaardje 18 6 2 12

Filmprogramma
EEK verteon4 heden 20/4 en 21/4 de
zeer goede aciie film

"THE IRON MÉSTRISS"
(Duel in de nacht)

in TECHNICOLOR me4 All.in Ladd -
Virginia Mayo

Bloed vloeide over haar levenspad.
Over alle mannen heerste zij. Judalon
Slechte van één was zij de slavin.
Jim Bowie (Alian) voch4 als eer
duivel. Hij was een man van s4aal.

Vocht hij voor de duivel, of vooi
de vrouw die vol vuur is?
Een film die U 2 uur ruit boeien.
Heden in REK.
BINNENKORT de film

"GEHEIM CENTRALE LISSABON"
ta RFX.

ORJENT HTEATER
vertoon 4 heden 20/4 en morgen 21/4

"BANDIETEN VAN DE AUTOBAAN"
me-t Eva Ingeborg Sholz en Hans Chris-
4ian Blich. Een film van vo/lon sensatie
spanning en ac4ie.
Holl. Btonen heden 20/4:
"MURDER REPORTED" met pauJ
Carpenter.

VERENIGING VAN HUISVROUWEN
ZATERDAG 23 APRIL 20.50 nur
MULOZAAL — NOORDWIJK

—Cabare4 «BONTER DAN BONT" —na afloop dansen met medewerking var
"The Jive Rockets" 0.1.v. Rudi var
Dalm.
Kaartverkoop 21 april van 17.00 — 18.30
uur in de quonne4 achter de N.G. Koe-
rier en aan de naai
Letten t 0,79 — nie4 leden f. I,—

fprKOOP_AANGËBÖDÊ_r"
Fiat ïioo jaar 1955 80.000 km gereden
vraagprijs f. 3500,— Inlichtinger
*el 345. 1302
AANO .BODEN wegens vertrek Fia'
500 1954 Benzine verbruik 1 op 17
T.B. Ktoofkamp 123. 1299
DENKT U AAN DE PASAR MALAM

op 28 april a.s.?
6. Kangeroe's I 12 ~ 6 ! 12"
7. Pandora I 12 5 7 10
8. Rapido I 10 4 6 8
9. COS I 6 3 3 6
10. MKH 16 3 3 6
11. Mariniers 16 3 3 6
12 Besteursinisti-

tuu4 6 2 4 4
13. Nigi-boys 18 2 6 4
14. L.O.S. I 11 2 9 4
15. DGZ I 14 2 12 4
16. Zeevaart-

school I 4 0 4 0
De derde ploeg van SOS heef 4 zich ui 4

de DAMES!-competi4ie van de S.V.B.H
teruggeteokken; de stond in deze com-
pe4i4ie was op 13 april jl. als volgt.
1. SOS I 12 11 1 22
2. PMS 11 9 2 18
3. POMJSt 8 5 3 10
4. Nigi-girls 11 5 6 10
5. Rapndo 7 3 4 6
6. DGZ II 11 3 8 6
7. Pandora 12 3 9 6
8. DGZ I 8 2 6 6
9. SOS II 10 1 9 2
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