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Gevecht in Z. Koreaans parlement

Speciale commmissieingesteld

president Syngman Rhiee

■

de opposi
nijniijk minder afhan

.■i-otKlvv---1 die hij kx:b
schonden heefl dan do vraag of
rik--
is een lui ond noo4 I

ider vat:

dr. Tjang -.>■■>

Va n -I K
bijeen om te

zij
1!
'

id donden ;- i me' de Vmeri!. een gevecn* ontstaan in he
parlement in Seoul 'oen '■"*'"
spoedzitting werd gehouden over 6;

huidige politieke crisis.
De zittins was bijeengeroepen do«n

de Liberale partij en de opposiMoneh
democratische partij.

■id wol d 4
rak toen de minister

i Kim rio redenen

Een afgevaardigde haastte

Kim hij zijn woorden i
■■....-

-i
■

geschreeuw cri v -Tijdens digc

-id om de si bestuderet
on de regering van advies 4c dienen on
de politiel; !vit 'o herstellen ei
■

ui' 10 ledei
|, 8 ledei

te/.e

ne he
0n4'slag van he op donderdag.

10.000 studen4en demon
■en opnii

havenstad (nonet:, aj vnj«

ezingen eisten. Drie politiemnanei
worden gewond door steniging door di

studenten.
In Washington heeft do min

Buitenlandse Zaken Hertor de commis
,or buitenlandse aangelegenhedei

hii ziel: lagelrjk, zuid Korea ontstane
situatie. senatoi

ondfen-
--troffen k

[e houding van d^KoJeaanse presiden4 tijdens do reeen 4 ge-
houden verkiezingen.

PsychiaterDr. Arendsen Hem vraagt

onderzoek na ontslag

Feu Nederlandse psychiater die vooi

de tweede maal in enkele dagbladea ii
opspraak is gebrach* heefl nu aan d.

Nederlandse vereniging vo»r spychiatri*
en missü
van onder-oe!<
Dr. Are'ndsen Hei ( '>r ver
bonden aan d.> it
laar" 4e lam* bekend
making da' hi «r/or-k I

igd onidu
genheid kar. komen zich te
gchuidigingen 'e verdedigen.
in pubilicatie in Ito flagblat'
'De. Tclesraas'" word' dr. Arendsei
Hein verweten da* hij in /'Groo* Ba'e
laar" aanvechtbare behandelmgsmetho
den zon hebben toegepast.
Medewerkers die tegen deze behande
lingsme4hoden bezwaar badden gemaak
/(inden bovendien onder ongelo<
druk zijn geze*.
Tol deze medewerkers behoor* he* ar.
genechtpaar Meulenbelt, da' tegen mr
\rendsen Hein beschuldigingen naai

voren heeft gebracht die besproken zijl

to' in de Tweede Kamer.
Hei ontslag pan <ir. \rendsen Hein i
gevalle gebleken d
zich dermate ernstig had misdragei
tegenover personeel da 4 een ervan zelf:

"iek is afeworden.

Indon. begrotingstekor bijna 2 miljard rupiah
De [i

bekend over de Indonesische
or 1960 die een tekort I

Defei binnenlandse veiligheid. g . ■...) met di hoogs 'e cij-
miljard rupiah.

Over 59
Eensie bijna 25 m'ilji ah. TTe'
".o.oev'vi (:: ■ iwie Jbe-
gro Cn afwi'
king der normale procedure die goei
keuring van het oarlerneni op de begri
'int; vereist word1 die voor 60 vastgc
s'i-id bij regerings besluil. De Indon*
siche regering dool' mee da' d«e ge-
wone wiog diVnaal worden
gevolgd daar hel nieuwe door presiden
Soekarno benoemde parlement eers
eind 60 me' haar werkzaamheden be-
gin.

Vliegtuigramo in Belgisch Congo
de : - ■ ..
dertig inzittenden om he 4 leven zijn
gekomen-. He tk^e
in de bergen tossen
■ ift-hstad.

Nederlander Detrokken
sptonage voor Israel

Volgens bericl
Egyptische op
volgi houden pi
dooo

■"h' van spio

' tot ■<! swaard. :
leider ven

plo n in tol-

ipeanen . en de
zijde is

teerd tegen he tei' dat de
sche Republii
gedaan aan de diploma^
woordiger in Cairo over
van Goudzwaard. Ken ve ior-
diger van de Nederlandse an
zal de - vandaag
zoeken.

De Boycot tegen
AmeriKaanse schepen
He 4 Amerikaanse vrachtschip Axmir

ser dat door dp Syrische havenarbei-
ders werd geboycot heef 4 de haven
van Lafcakia verlaten zonder zijn la-
ding auto's te hebben gelos*. Het schip
heeft volgens he 4 persbureau van he
Midden Oosten koers gezet naar Bei-

De Syrische uoyco* actie was ïx
beslui

tton ■■'■■ tarbieidevs

-
■

■

Handtastelijklieden in Japanse
parlement over veiligheidsverdrag

met Ver. Staten
[n he gebou fap par-

lemen* in Tokio is gisteren een comple
eldslag geleverd 'oen ele- oppósi4i<

wilde
verd
ia
Was!

■ ■ bereik ■
de vergadei in ■ *'«"
dcc

aai «n, etel -i- -, waren de saalwacl
bijna in geslaagd de voorzitter op

Tenslotte is de commissi'

neer getracht zal worden een nieuw
commissievergadering 'e beleggen dii
nodig is om het verdrag1 doei- de landdai
*e doen ra1 De oppositie verze

tegen he' verdrag ■-'
ekend.

Lenin-prijs uitgergikt

■

zonder hebben van de straling
ond de . eerdei

hadde; ritdek4 dat de maan geer
ld boet1.

Nog steeds geen
kabinet in Italië

Hel best, chris
I

nier Fanfani ge n
der 4e gaan me 4 besprekingei

■epublikeinen. Do
:ra4ische par4ij heef1 in ito'ië
de absolute meerd

de keu
[tolië al enki

na voordurende rook- van I
crises gebracht.
Wetsontwerp stemrecht
negers aanstenomen

He4 Amerikaanse Huis van Afgevaai
digsten heef4 met 2W togen 95 stemmet
het we4sontwerp aangenomen voor be-
scherming van he4 stomrecht van ne-
gers. He4 ontwerp is naar he* Wi ■■?<

Huis gezonden voor goedkeuring dooi
president Eisenhower. De kern van he
wetsontwerp is de maatregel die feder;
Ie rechters de bevoegdheid geef4 scheid
rechters te benoemen die de negers»
moeten helpen bij het uitoefeae» var

hun stem*

dt%urgerr^tonrrde Srehinderen. Do teks me t

aanvaard, word4

-h
nTCeft "verscheidene «menden

van de senaat overgenomen.

Franse activa in Ghana
ontdooid

h,-.r.f de Franse activa vrij
GhjT a-e n februari werden bevrc

gegeven die m u
De regering

sto Frans.
it genomer

van Ghana heeï ■o topconfe

£"Z gesproken «1 —dor

Opstand in Venezuela mislukt

Koe' na he 4 mislukke de op
stand in Venezuela is ook de stokinf
geëindigd die uitgeroepen was i
regering te steunen. De Venezolaansi

n broei van de ops4an-

Zij kunnen worden - ld; 'o*
30 jaar dwangarbeid.

i>o regering van Venezuela heeft pPr

commi
ra gezondf

aaeraa

rh meester hoef' h

Voordeeltje voor de

Ver. Staten
teefaa ■

n ede

ioeg « np '"
De Gaulle’s aankomstin de Ver. Staten

a lUmê de GauLfe begoi] !i"v':! °1 do Ver. Staten.
7iin bezoek aan at

wh zdj spoedig na aankomsi
hesorektag voeren me* presuien

eerste Wre^ president kree-;
Eisenhower De jrran^ v

v/.ashingtp0

dan derden muziekcorps
nTn

de
de stoeï mee en duizenderrein een langere middag," te kunnen toe-

bezoek van d,

to if Ver. S*
geleden Kwam

Fransen.

eeffverotele't^arhü' gingen gevoed
premier Diefenbaker.

Willem Barendtz op weg naar Nederlandi - „nr. zeven maanden is de

Na een reis van
Rarf»nd4z op weêwalvisvaarde^^emßare^^^d

„aar ,Nede',a"d to,s duizend mensen
aangekomen. Kumi Afn_

dfbeZnntog van 78C
ka«nders onder de t{
koppen te verw w hé 4 eer
stuurman Ondank* he

refhtow- ziln^ meer dan duizel

SSZZVX^ -*l i, mei
j-j Nederland verwacht.



Totale apartheidop dwaalweg

-Rhodesië kent behalve in de
..toren en een groot hotol zijn

bar": in vele winkels worder
de Afrikaanse klan 4en door een apar'

bediend. Maar in Zuid Afrika val'
de niet alleen Ie maar boven-

éo'or de wo 4 verstrekte rassen-
scheiding sterker op. Voor "nie blanke"
be-stoan daar apar>e autobussen waar-

lechts de chauffeur een blanke
e;n. In Zuid Afrika is er■ immer:

anders dan in Zuid Rhodesië en Kenia
een groo4 percen4age blanke arbeiders
die in hun concurren4ieangst oor:

voor de aparlheidspoli4iek vor-
men.

Wa4 eveneens opval 4 is de
ilfshonden rwapener

bijna elk huis van de Europese villa.. Nu is de criminaliteit van de le-

linds de . 'ohannes-
burg apaito woonoorden voor hen heef'
gebouwd.

Maar he4 zijn niel alleen de dieven
de huisvaders een pistool in de

'oen leggen. De e of onbewuf
■rees vooi ipstond speel

ook mee.
De gedwongen verhüi in d<

kleurlingen uit do achterbuurten ;en

voorsteden van Johannesburg naar dezi
woonoorden is 'en del( n de ganj
De operatie had betrekking' op een half
miljoen mensen. De oude voorstad So-

eown is al halt' afgebroken. Alleen
die goed schijnen
ne blanken, blijven staan

De resl moe; deels
de heersende

woonsituatie in de nieuwe "loca-
tions" is veel beter dan in de oude
slums. Men ziet er I o ufos van
Afrikaanse eigenaren.

Objectieve waami ebben vast-
woonoorder

veel betere verhoudingen heersen dar
in de vroegere verblijfplaatsen. I
zinnen zijn er meer bijeen en do cri-
minaliteit is vermini

Maar alles is opgebouwd mcl to veel
-vchologiseh in-

De nauwkeurige berekening var
"r (ne-

gers x kamers, muil o '2 kamers
moet. kwaad bloed zetten. De ge-

dwongen overgang bezit Var
een hut naar de huur van een slaa1 in-
woning heep mcci consequenties dar
de strategen van de apartheid geloven

zal de toestand rondom Johan-
■g over dertig ijn, als de

huurperiode is afgelopen, de huizen zijr
Hen en he4 aantol inwoners zicb
verdubbeld of verveelvoudigd.

Aan de apartheidspolitiek lig 4 een
gecompliceerde■ vermenging van hoog-

staand idealisme en kor4zich4ig egoïsme
tem grondslag. Men mag de blanke Zuid
frikanen zeker nie4 als onderdrukkers

steilen. Negers ui 4 Rhodesië, «ie in
ïka waren geweest, verklaar-

meermalen da4 zij zich in Joban-
be4er behandeld voelden «ïam

a -ailisfoury.

lonen warfcn s>:r beter, er wjarer
en «ie

radden ondanks alle dïscrirni-
dMonele eerbied voer d<

eiigen aard van «Ie kleurlingen.
"rbeid in Natol

'uidafrik
eden

e ge-
aak1

■ ci-en
rland

Zuid-Afrika terug.
e. dei
t e-

-1

kleurlir
(

de
eden to 1 'Bantoe-

ts". Men | et stem-
asysteem r
':'-ritse
koloniale enclave. d<

reeds duidelijk overwinningen
haien over de oude stamhoofden.

es begint hier en c
istische kamp he4 inzicht to dager

jarenlang met inspanning var
krachten I .sïe heef nage-
lt. Ook toans - jna twee-
.-. der kleurlinge!} ïke" ge-

bieden (die 85% va- rondgebied
omvatten), waar . landbouw en

industrie onontbeerlijk zijn. De
jaren is de zuigkracht der welvarende

.worden da'- di
senstooom ui 4 de reservaten naar de in-

treken aanhoudt. De eco
sohe wol'en zijn sterker dan de r<

re opperrechter Fagan kom 1 ii
boek "Our responsibility" 404 dt

conclusie, dat het doel van de sind-
irde apartheidspolitiek

eg is komen to liggen.

Hij wensl daarom een herziening en
o een teruggeven van het reeh4

van grondbezit in de blanke gebii
de kleurlingen. De eerste stop
verzachting van de passenv
ijn Fagan vraagt zich alleen af ol'

In do huidige situatie» n mid-
lijk is. dio door de verbe-

■r blanke

lijkst lijkt de schrijven
di 4 artikel he4 ontbreken van contact
tussen de blanke staatslieden en de lei-
ders, van de organisaties der kieurlin-

He1 Afrikaanse Nationale Congres
slechts twee jaar jonger dan de :

en wordt geleid door Dr. Alber 1 Lul

een 62-jarig stamhoofd sendeling
/oorzittor van kerkelijke verenigin-

gen. Hij is ook bij vele blanken zo
zien da1 de nationalistische regering hen-

gedwongen verblijfplaats in zijl
inplaa4s bij jDurbar

Ook andere nie^-blanke bevolkingsgroe-
hebben

enigingen.
He 4 schijn 4 ongelofelijk dat ;n de
genwoordige 4ijd slechte de kleine link-

groeperingen der " even er
liberalen enige voeling
se leiders houden. Men zou menen dal
he 4 eers*e vereiste <er voorkoming var
verdere en orns'ige explosies

iwelijk contec4 was 'rissen
[spartij of de storksto oppositieparM:

en de politieke leiders der op:-
-kleurlingehmassa.
Links van Lutouli rot truc-

achten, die bij par4-
heidsdecree' verkondig geduldig

eldlooshe

ng roepen altijd maar weer d<
[ijkenis van de torenbouw van Babel in
herinnering. H r lang bedre-
ven experiment heel'4 iets grandioos, is ho1 kit mislukken gedoemd

(Neue Zürcl ing)

Wageningse professoren zegen:
Bosbouw toekomstige
peilerN.G.’seconomic

Een ANP redacteur heef' een onder-
houd gehad met de Waj hoog-
i prof. ür J.H. 'Boeking, dr. ir
J.F. Kools en prof. dr. ir. G. Hellinga.

ren Kools on Hellinga die
er in Nieuw-Guinea waren, be-

speurden oen enorme ang en
groto activiteit op verschillend g<
De Papoea's zijn bezig een gehele cyclus
over te slaan. Zij stappen, mede door
een betere conditie afkomstig van doel-
matiger voeding uit het stenen tijdperk
over in de moderne tijd.
Omtrent de ontorikkeling-mogelijkheder
der bosbouw in Nederlands Nieuw Gui-

ok professor Becking opti-
mistisch. Professor Becking is e

de bosbedrijfsleer en hos
sche boswezen in het toenmalige Neder-
lands Indië geweest. Deze commissie var
hoogleraren in de bosbouw zal gouver-
neur Plat-toel overeenkomstig deze opti-
mistische verwachtingen van ad
kunnen dienen.
Tijdens het vraaggesprek bleken de
Wageningse hoogleraren Kools en Hel-
linga overtuigd to zijn da4 de bosbouw
een der welvaartspijlers kan worder

de bevolking van Nieuw-Guinea.
is niet aa n toeval to wijten, aldus

f. Becking, dat Nieuw-Guinea tot op
ai zo eJich4 bebos' en zo dun bevolk1

e-bleven. De hoge. regelmatig ovei
het jaar verspreide regenval en kwali-

e'ronden beperken de agrarische
mogelijkheden. Volgens prof. Beckint

r. de bosbouw ten behoeve van
de toekomstige verdere economische
ontwikkeling een voorname plaats wor-

ngeruimd. He* is o* belang
bij h|e4 besten i ven van de
ntbaarder gronden naas4 landbouw

uw als gelijkwaardige pi
d 1beschouwd. ■ behoef4 on-

ndigheden

aan.

ende

tae woud is opgeb

r.ische exploitatie is nie*
tgin.g

'-en.

lling
- .
:

in vet je.
oduktjeve:

tropisch* v
4ke <r ■<" hooi) 9 ierl

agatois
en araiuearia. Deze hou*»oortei
dooi i -.-.onderlijke kwaliteit reeds
thans hoog betaald en de buitenlandse
belangstelling is op deze r.outoooAan
roora! gericht.

Er is nog''éën'beïenKnenda factor. Die
sterfte versplinterd^ tndivMUel* grond

en jan van de autochtone be-
volkte: '' vor'

ming van een voldoend grote bedrijfs-
eenhed

«ploiteUe noi
„ito. e
verzan^elrechten moeiten bundele
een gr. meenschap

,io hand ken bieden tot dit ge-
meenschapsbosbeheer ten geheet!

en benen an. Een belang-

rijk punt hierbij is de au4ochtom
k-ing het besei bij to brengen d
eentra e diens'

meenschapsbossen e

ien.
Voor de uitoi

'üleerd en deskundig

de nstendigiheden aan
paste bo- opdzakelijk. In
opzicht)' zuilen vi
niel mogen uitblijven.

Prof. B ei dal hel
geningse deskundigen een voldoen

stateren, dat de centrale boswezen-oi
ganisatie in Nieuv a zich van di
op s rustende 'aak
volle beo Hel Hoofd i
en zijn medewerkers hebben op de
se-hets4e ontwikkelingsweg, ondanks
loze moeilijkheden, «och reeds bel
rijki e maken
genomen ma- staan bij dii
Aiis:;

heden v<
wezen aan de
schaps ■ meet

.odanig
belangrijk zullen bijdragen '■"-
dto uiteindelijk gen benei.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE
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24 april 1960

HOU,ANDIA
luskapel 8.30 uur Ds. A.D.H
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Kloofkerk-18.30 uur Ds. S.S. va

DIA BINNEN
MO uur. Ds. H

17.00 Ds. W. S.
tni 10.15 uur D Ka 4

DAGBOEK
Boze-blikken werpers en de werkelijkheid

nel deba Nieuw
Guinea in de Tweede K
wa rumoer geweest. Over de vroegen
Gouverneur waarvan mee mei

vond da4 men hem moes1 berispen ovei

de censuurkwesMe. En "after all"
men hem algemeen toch wol een "(kei"

Voor Gouverneur PlaUeel
nie4 zo veel vleiende woorden on
is vreemd.

die hier erhand to'1
de "oldtimers" gerekend mogen worden
hebben mening. En dar
laton we de heren maar kakelen in de
Kamer. Van een ding e zeker
er ziullen we) een paar eieren komen
dit keer!

En aan halen we de schoudi
voor hen die in hun binnenkamer El
durv -gen: net goed, of

buiten van de daken schi
"wa een nonsens

legenhedei ie 4och
eens om naar de voorbije jar<
maakt izelf de balans op.

He4 past je niet om to zeggen: nou
gouverneur kun je me gesto-

als je je indrukken
ergehouden uit ac ver-

u moe
je nie4 anders

NB is r mensen, zakelijke

erge ruzie ze ook
oen, ]e gelijk geven

■e nie4 vierkan 1

m je g( en omdat ze toch
we'J wi noeg stoom

hoger op te e
ten vroeger die rnenser

getergd zii.tr- geweesjt en hoe weinig
en hebben gehad die me 4 hur

oe onbenullig dikwijls ook
aks aan Z.K.H. Prins Bernhard

schreven me 4voorbij gaan van alle in-
stanties in Nieuw Guinea. Vreemd, die
stroom van brieven is toch wel geluwd
Bïijk van vertrouwen? Da 4 moe4 haas4

wei zou ik zeggen. En als je nu ruzie
heb 4 me 4 de een of andere ambtenaar
en de-ze denkt weer dat jij er bent vooi

hem inplaats van omgekeerd
oveel 'reppen om to klimmen v

dat je bij de Prins terecht kom 4, da'
dit. wel iets is veranderd. Och ja!

Nu ben ik bang dal-men. naar Ne
Guinea manier achter de hand l.e
om di'l dagboek en ze

■I ven de Gouverneur nodig.
Wees gerus4 lezer, mei
har' verzeker ik I

M

De Kamer die notobene in al de
gelopen jaren niet in beweging to h-
gen was over Ni niea. Di;
di 4 jaar ik wee 4 nie4 hoeveel begro
gen voor Nieuw Guinea m< be-
oordelen! Do Kamer die — hou me
vast _ steeds een toestond heeft later

-, aarin voor de, door hen
nwoordigde onderdanen in Nii

Guinea* één ding steeds duidelijker
voren kwam: weg van h

emult en aaitjes
gegeven en boze blikken geworpen. Er
daarbij vergeten de heren boze blik-
ken werpers dat zij nu eens eincli
kunnen ZIEN. En dat het feit da-
zoveel tumult kunnen maken te danker

en hem die ze hun boze blikken
werpen.

Wan 1 wat oio' is kunnen voor
in de afgelopen jaren: dat op enig,

heid in dit land he 4 licht dei
publiciteit werd geworpen, is bij de
ambtsaanvaarding van Gouverneur Pla
teel door hem mogelijk gemaak4.

Hoe wil men oordelen over duf
nis? Ink4—zwart, pikzwar4? Wel, Ka-
merlid dat zulke boze blikken wi
wat zie 4 U in de duistornis die de vro<
gere jaren voor U zo goed verbo:
houdt Is de enige lichtstraal die daai
in werd geworpen — die op he 4 cen-
suur schandaal V— voor U aanleiding
om aan tfe nemen da' heti verderop
maar allemaal "kosher" was?

Indien U dan aan- of bemerkinger-
heeft op he* beleid ven Gouverneur
Pla4teel, vergee4 dan een ding nie4:
De 4 hij het was die he4 U mogelijk
maakte in di 4 land de zake» te onder-
scheiden.



„September song” vertrokken
'September Song", cci

met hulpmotorvermo-
Hollandia

nieuw he4 ruime sop
en de Pacific. Do eigenaai

de Arno: gepension
echtgenc

nber voi - okkl 'n

■ [ongkong en
-.-walkt, regen en

weer en 'wee typhoons 'eo'serend.
De laatste typhoon bracht hen in d<
.

een Arm ! is.
bes4e ontmoeting die

I)

■

n on enkele uren slil blei 'De gastvrijheid die Bill en Ge
d — en naderhand in d<

van Nieuw Guinea genot
de Bill ' ing" 'end"

"Toen wij dan vi<
e'ton hadden gezeten, vertold ma-

l.cc, ontmoeten wij de Slnellius,
die ons te roken gaf, voedsel en water"

Later in Manokwari werden zij me'
Ifde gas4vrijhi >oi 4 pp de w<

reld on4moe4„ zoals Gretjphen. angen en betalen mochten zij var,

de winkeliers waar zij hun inki
waren niot.

Ook in Hollandia
schip .-■ i de ha-

de Jachtclub een goed onthaal
m die '-wee dagen die zr

van plan waren te blijven werd he
agvoerder Gre4chon e-en v

: de typhoons die he 4 scheepje
Ie verteld Bill dat het met geen
beschrijven is wa er 'oen

rd is. Een vraag hoe hoog de golver
en beantwoord hij schouderop-

halend: hoe konden we die zien. de
as voi water. Hot schip kwam

zijn mas4 in het wa4er 'e liggen
gedrukt door de wind. Na

beman:
allei

"How dn

it, God dld."

'ers opne

Eerste echte Rijschool in Nieuw Guinea
werd er e 1 autorij-

examen -den
iq dil- rip

eonder da' o

handrem trekken
zijn
om 'e draaien of een i

Op e en in op
ttler die hier e

rijschool heef' 4, is'door do Ora
"

dubbel sUtur en een dubbel stol di-
en rempedalen.

Hiermede kan de etinid-
deilijk ingrijpen als i fou'
wil. zonder dat hij behm
schuwen. De richting welke de insteuc-

.vil zal de leerling' moe
gen daar het stour waaraan d.

zit middels een speciale cons'
aan vergrote kractotenoverbrer,

onderhevig is, waardoor de door de
ling uitgeoefende krach' op zijr

stour overwonnen wordt, Ook kan
motor ontkoppeld worden dooi \

bewi ■ de instructeur die daar-
na naar believen de wagen i-

Veilig vi

Onnodig te vertellen
oen helpende in ac pap. h
gehad bij he 1 'o 1 standkomen van de
wagen.

Wij wensen die inUa'iefneiner gaarne
succes me' zijn onderneming.

Samenstelling Nederd
elftal tegen Beigië
■

i België
hetzelfde als de ploeg die op

3 april van Bulgarije won. De
ling is dus: doel: De Munck;

na en Kuys: Middenlinie: Mullei
Klaassens; do voorhoede be-

Groof v.d
ors en M'oulijn.

De „Yeronica” ter
Hoogte van Katwijk

Dinsdagavond is de "Veronica", he
Nederlandse .

ipij VROM, de Duitse ha-
tor-

Zatorda
oek van de Nederlands*. gebeurde cl" m de mening

onder Nederlands<
viior. Het sch toui

t-er ondei
'pie-

waren onderzocht kreeg de "Ve -tig alsnog uit

ieepbod4 naar -utoritoiten nder
de zender van de "Veronii

-een zendvergunning vooi

Ondi
geveei

i,t. de Nederlandse kus» ü
.1 schip is door een Bri4-
hoogte van Katwijk ge-

bracht, op de wal zijn seinen ontvangen

die er op duiden da' men op de "Veto-
aan het klaarmaken is.

te zendmaatschappij tor
vangen door een nieuwe

vennootschap die in Liechtenstein blijk
t . ziin reerd blijf 4 de opz-

ie, n.l. hef van
van reclame in de

Nederlandse e4her.

CA RNA V AL.
Op ei " e.gmiddai

Brinkhors 4 bij Hansje Cater binnen
nen. En ze riep: "Wee 4 je het al Hansje
woensdag over een week kom 4 or
dercarnaval on he duur 4 'o 4 elf ui
donderdag mogen we misschien
blijven om ui 4 te slapen." zei ze in
adem. "Ja, joh ik ga he 4 metoer. aan
moeder vragen" En H
haar moeder om to vr
Moeder zei: "Hansje, da 1

1 vader moete- dik in

' "Och" zudhte Hansie er
haar gezichtje betrok. "Altijd da4
zijn." Maar Elsa zei: "Kom ga mee naai
mijn huis. Ik moe 4 even \ mijn
moeder vragen. "Ga je me
zei Hansje. En zo liepen ze
sttraa*.
Opeens zei Hansje: "Wee1 arom
ik niet mee mag doen'? Omdat Jatoje
Pietje, Fransje, Marijke en Elsje dar
ook mee moeten doen en da 4 kos<
te veel geld." Bij Elsa thuisgekomen
verdiepto Hansje zich in een boek. En
Elsa ging naar boven om wat aan haar
moeder te vragen.
Toen; ze even later beneden kwam zag
ze 'da* Hansje net he 4 boek dichtklapte

waarin z.c aan he4 lezen was. "Zeg. mooi
was da 4 boe. e "hoe hee4 het?"
vroeg Elsa. "Kruimeltje oord€
Hansje. "Ja, joh, dat is een verdraaid
mooi boek." zei Elsa.
Ik heb nog wel me.-er van
"Waar?" vroeg Hansje gretig,
"Ach, van Afkes tiental e otdi."
"Me vroeg Hansje. "Ja
hoor" zet Elsa: "Maar naar
huis en 4 we ge.
i n week voor aan-

eide woensdag
wezen, toen er bij Hansje Cater

der deed
en zag een kartonnen doos liggen,
aan de kinder Iresseerd.

wachtte to' de kinderen
school kwamen. V ank de bel op-

ïaar nv der deed
open

r. Moeder hield de
oren." Ei

i." zei ze. En de Kinderen

■ ven.
He 4 wai ■
drie

'

'

*■

Be t E.

1 moeder

Dit is van ~Puck ac Munter
\

Stour je inzendingen naar

"MT SS VAN MM"
Wiieww <GuiHM!i*'fê,**si'.i'-i

Oranjeiaan
Hollandia

KRI-PIK EN KRU-PUK KRANT
ONS VERVOLGVERHAAL

GEVAARLIJK SPEL.
Kor4e inhoud:

De familie Verbras, met Petor
Torn en Spriet gaan emigreren naar
Nieuw-Zeeland. Ze ontdekken, da*
itiun oom Karel in Nieuw-Zeeland is
«verleden.
Hij was van plan zijn daar ver-
diende kapitoal mee to geven aar
een vriend de manke Rooie, die hef
naar zijn ouders zou breng-en.
In Chris4church maken de kinderen
Verbrug kennis met Erik, een jon-
den ui 4 Wellington.

■olgende morgen was er geen ge-
legenheid Torn ruslig te spreken to
kirijgen maar toen hij aart hot eind var
de middag in he 4 schuurtje achit*

'ond op to poetsen, timmerde
Spriet: hem opeens opeens op zijn rug

tsterde hem in he 4 oor: "'k heb
nieuws". "Wa4 nieuws?" vroeg Torn ver-
baasd. "Nou, je weet toch wel, vanne
Ca 44 .. . toen kwam he 4 hele verhaal,
maar hoe was nu ook weer de naam van
dat plaatsje??? Sprie4 sloeg zich tegen
he 4 voorhoofd. . ik kan er maar niet
opkomen, desnoods vraag ik het aan va _
der. "Ben je mal, meid, vader mag ei
nie4s van weten, anders verbied hij orte
e»m ons er verder mee to bemoeien. Nee

nog maar eens goed na, dan kom
het vanzelf wel weer een keer in de ge-
dachten Maar hoe Sprio4 ook dach4 de
naam was zij kwijt .

Op een regenaehMge woensdag liepen
Pe4er en Sprie4 door een van de druk-
ste straten van de stad.

Op de hoek, waar he 4 zo druk was
iedere voorganger op de tonerï van

zijn achtorganger stond, deelde een man
pamfletten uit. Petor kreeg er ook een
to pakken. "Laa4 eens lezen, wat is da*"
Petor had het allang gezien . . niet£
bijzonders . . uitnodiging voor de
meeting morgenavond in de Central
Hall . . . propaganda voor de a.s. ver-
kiezingen leden van he 4 parlement en
dan een paar namen van candidaten.

Hij wilde het nel weggooien of 'Spriel
griste het u jt z,ijn handen. "Hoera, nie
weel ik he4 ..." jubelde ze en to4 de
stomverbaasde Petor: "Kijk hier stoa.t. Da 4 is de naam van de pleur s
die vader gezegd'heefl-, v
mee en !; vanavond aan T ■
Erik zien, anders vergeet
weer. Pe^er keek nog cv
naam die er voor stond . . Mr. J. Wi
\eg eandidaa 4 van de conserval

liepen ze vlug do- huis.
(Word 1

DI ï IS VAN MIJ
Eindelijk weer wat binnen! Fijn! jf

verhaal pas 4 een beetje Bij de komende
kinderboekenweek. Jij lees4 graag, he
Puck? De volirende keer hoor jewel
verder over die boekenweek.

Menister Luns begint besprekingen
De

-rek m
ie mmistoi

Lutis me* staatslieden uit e\

landen "in poBing de
n die is on4stoan tUJ

en de leden
ESTA vrijhandel-

ms voer< dea .ken m
en eer

soeciale oommissie die voor di 4 doel is

de OEES en me4 als Ne-
derlads bewindsman.

HET ARABIERTJE
Aleppo aaide even over de snuiten

van ,- kamelen.
ichtig wezen." beloofde hij

chieten kom me dan 'e
eruit Simt

e-h'jes
tid stoof op t-egen zijn

'poten en Djoka, de aap wiegelde zaeh'-
,lll heen en weer.

ourde scherp in de
zij bij de laa4ste

heln ien waren, waarachtei
mensen en '4 gesnuit'
den.

Zach4 lie4 Aleppo zich van Si
allen en sloop onhoor

naar de uvel en
opeens het hele 4en4enkamc

vvoor sn.
en, da'

an hun kleding. Maar hun
;en hem nie4 aan.

stuk ruwe, woes'e
voorzichtig weer

iq kruipen, -oen hij het geschrei var
kind hoorde. '4 Kwam uit een van

n de mannen stbnd
open en pak-

op, da4 hij bij he4

eeroto verba-
eisje te zijn var

"
(Word 4 vervolgd.

I ïege.t Inlevering van 75 wikkels
f IPaajjj suaoeprcMen bij de N.V
; Faerfic lnapc»rt 'mij ééti volkeren
i atlas csöeaia.

GLAS: "Wa doe jij aan de opbouw

van he 4 land?"
K: "Ik laaf de werkers langs «(

kust en in »"»* binnenland".



Dodelijk ongeluk op witte rotsweg

goe gei;

u' he
n ■

kon. de R. aan wie d
vooi

'.-
■■

e i nlei■ding v.ati de i e d r To<
da' zij I

Bij
stonden
de we
de kan' ■ '"-.-', toel W
chauffeur bij de e ty
h.4.5. nee' zijn

■on.
■

.
oorzaak da 4 ' ■ .
de jeep, 3ie i
beklimming iin zijn bergrersnelling wil
de zetten, de wagen
De jeep die handren

■ -. , ende d<
helling - erceel van d<
■ waar de wegvluch
teaad
I

orde rich
en word gegrepen door de jeen die

oco booi erf ~<J stilsl
kwam en I

-. an he slacbtoifei
vind 4 hedenmiddag pi-
De Wi'ie Rotsweg hooft hiermede zie

had

■

.
■ eg.
De/i
-- di

da
he:

: oles

isfalt.

Ontototing - Hollandia

Dom'
weid di e, Noordwijk op-
(r,i«octt< -'M door expto r>'^|'.rll-
-zijdt -taf dii d ■tigin zoek v-e:
he 4 Veiligheidstoezichl laf? geno-
men partij springmiddelen bij de- Firma
Robs- ter plaal

Naai' wii verder vernemen zal tegei
de genoemde firma op grond van he
onwettige bezi4 van springstoffen
vervolging worden ingesteld.

De springstoffen werden aangetroffei
m een magazijn terzijde van oen 'asse-
rij en bleken te zijn overgehouden uide tijd dat de firma Rober' me* varde RWD aangekochte springmiiddelen
haar karanggroeve exploiteerde.

De aangeteoffao partij dynamiet blee)-.

:>'- voor d< omgeving op '<
volg -,

De insp i an Veiligheidstoe
ach'

Hor

noemd ndigheden de ppi
nt geva

Inbraak bij KLM op Sentant
>

Scri'iaiii
i donderdag op vijdag in

oken. De onbekenden hebben zich
'ieee:e middels he 4 -

ruil hebben ingeslagei
[n he kantoor werd een stok lood ge

armedi de onl
7000, me

djnlijk de rui' hebben mm-
d.

toni heel' de . - -
Cessna voor missie luchtvaart

\~ Senten) is ■ oor d<
Missie Luchtvaartdienst een nie
Ces:

»oi de es ■ ene h< 'vliegtuig de. erheijen
de Cessn

Cessna di
in geweest. Pater Verheyen on pare
Hermans kunnen N G. weer bevlioger

inteluiting va,ti di'
ten.

Staking exptoratie van de NNGPM
Naai ng van in de i

schonen berichten omtreni >:n inkrim-
■ : N.V

... i 4 me 4

zoekinge
-
gebreü

kosten ■' tel bren-

in de toekoms* de
■ods pro-

: kleinei
aante leelsleden kan worden ■>" ■

BemanningPendrecht
op Schiphol

aangekomen

Schiphol zijn gisteren 25 beman
ningsleden aangekomen van de tenke
Pendrecht aan boord waarvan zich zot
d-agnaehi bij Gibraltar in de machim
kamer een explosie gedaan

In he zelfde toestel bevonden zicb
de steffelijke resten van vijf bij he
ongeluk omgekomen leden van hei ma
chinekamerpersoneei. De meeste zeëli
den wilden nieto over he gebeurde
zeggen. Uit hun opmerkingen kon wol-
den opgemaakt da' de 'juiker Uiden
het laatste deel van de reis vaker wa
komen stil te liggen dan normaal.

receptiepaviljoen van de
ung van de Gouverneur \eNoordt Openbaar

He'- Gehoor kan doo
zelfstendi-

hierop pi i jsst^ellie

■

in. Wel dame:

e een

He' e ei op
een ieder .'> minuten voor d<

aanvang - " e-:
eijn.

ing zal nie-
mand meer op het erf ven het Gouve
neurshuis worden toegelaten

Ned. nota aan Amer regering
Di Nederlandse regering heef* op-

in Washi iar 'eleurstellinj
'o' uiting doen komen over de Amer
kaanse weigering om !andingsrechi|en
VOOr d ei i.os Angelos V

De samenvat he Nedi
standpunt was van
de ambassadeur in Washington dr. Vat
Sboyen de An ■ e onderministe
van Builienlandse Zaken Dillon heef1

aandigd.
>rdvoerdei

Haag wees er naar aanleiding van diberich4 nog eens op dat do luchtvaar
onderhandelinen me 4 Amerika n
afgebroken, doch opgeschort.

HTPOSTSLLTHNG TO DE
KOMENDE WEEK

.
!

'eik o ■
lia . Mok ■ ■-. i

ArnserdamCs Djakarto.
¥boy nadere in.l

De postkantoren Hollandia — Hollan-
dia Binnen en Hollandia — Hollandia-
Noordwi.ik znlton op zatordag SO apri*

a.s. (verj. van H.M. Koningin Juliana)
geslo4en zijn.

TE KOOT': 10x11
tndoDpiwl, 1254 tVT2 vruchto. RVC

(p: i, -7 spii ge'kas', Dressoir en
bankstel Boekenkas4 'Ksta" t.lskas

ei 38.00') o-ii.:rene'
g Cattonl : 1309

WINKELBEDRIJF "MARTENS"

HEEFT VOOR 30 APRIL NOG EEN
KLEINE VOORRAAD

KUNST EN KNALVUÜRWERK

DE BOEKENBEURS"
WEDEROM ONTVANGEN:

PELIKAN — fcCHOLIERENPEN
SCRABBLE

MONOPOLY,
REKENBOEKJES.

132?

DENKT ü AAN DE PASAR MALAIV
op 28 april a.s..'

■u-i'
l)K PARIA VAN GLODOK"
:rd door de toneel

vooi
en.

. .
e ZIGO bestuur.

li: KOOP:
VOLirSWAGEN
BLAAÏ.'W,, ABM 1325

ZONDAG bij "SEDERHANA" verkrijg
baar: Goeie kambing, safe kambing er

soto a.iam. 133*

: nee ie do

&Ilmpt@grmnm

REK THEATER
vertoont heden 23/4 et: morgen
De zeer goede Indianen- Westorn film

"TAZA. SON OF COCHSISE'
MET

ROCK HTJDSON — BARBARA RUSH
Rock als de zoon

stem Cocbsise. Het westen in de woi
bloedig! da e

Sensationeel. Geweldig, Subliem.
Rock ais de beste aci
"Ta 2
HEDENAVOND |

ORIËNT THEATER
HONG — lian ftlmbedrijf

■

■ii!e. i i «TROPIC ZONE"
Een I

' RE'

-
ouder
kATTINEÈ ie..!
1.0.15 uur - ra "B
DOEMO1 Ralph Meeker Ênte

TUCKTAN' ■ or.
Sentani OF LOVE'
me' Kirk Do::

ORIËNT THEATER
maadag ?5'4

Har AND THF f
LONFJ." Coi
Laai t' enissen i

Di

april elke dii

Wegere: vertrek TE KOOP AANGEBODEN: Complete inboedel in &.g.a.n s

Dok V.

■ Hollandia oa,

W«re„Ms "JULIANA"
'"«» -MAUREEN*

grit £V -% f «A» SSk fP éßks 9 _PBI J?n f?B ££_$_ 3_£ü

■ of 'ki>: Kina's Pepermunt «g |

de N
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