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Chaos in Djakarta volgens
„Radio Vrij Indonesië"
Troepen beschermen
generaal Nasoetion

Soekarno treedt op tegen
betogende studenten

SINGAPORE, 26 febr. (Reuter)
— Een Indonesisch radiostation
dat zich „Radio Vry Indonesië"
noemt heeft vrijdag gezegd dat
troepenversterkingen Djakarta
rustig zyn binnengetrokken met
de speciale opdracht de ontslagen
minister van defensie, generaal
Nasoetion, te beschermen.

De Illegale zender moet ergens in

West-Java staan. Do uitzending werd
in Singapore opgevangen. Beweerd
werd dat er een chaos in Djakarta
is. Tweeduizend soldaten zouden zich
door de stad hebben verspreid. Ken
opgewonden omroeper schreeuwde
voor de microfoon „Laat ons tegen
Soekarno vechten" en „Hang Soeban-
drio op".

In een heftige aanval op Soebandrio
zei de radio dat deze net doet alsof
heel Indonesië zyn persoonlijk bezit is.
De omroeper beweerde dat de toestand
in andere Indonesische steden zoals
Bandoeng, Makassar en Soerabaja ge-
spannen was.

(UPI) — President Soekarno heeft
de Kami (het anti-communistische stu-
denten-actiecommando), die de spits
heeft afgebeten van het verzet tegen
z\jn nieuwe kabinet, verboden. In
een „speciale order", bekendgemaakt
door radio-Djakarta, verklaarde Soe-
karno dat hy de studentenorganisatie
met ingang van 26 februari zou ophef-
fen in zyn hoedanigheid van comman-
dant van zyn nieuw „verpletter Malei-
sië" kabinet.

Leden van de Kami hebben woens-
dag en donderdag in Djakarta betogin-
gen gehouden uit protest tegen de sa-
menste' ing van hot nieuwe kabinet,
waarin, naar zy zeggen, communistenzyn opgenomen.

In de uitzending van radio-Djakarta
werd gezegd dat de Kami verboden
zou worden omdat de acties van de
studenten „schadeiyk waren voor de
stryd tot verplettering van Maleisië"
en voor de Indonesische revolutie. Met
de speciale order van Soekarno zUn
ook verdere studentenbetogingen en

samenscholingen van meer dan vUf
studenten verboden. Volgens in Slnga*
pore ontvangen berichten zijn bij do be-
togingen van de afgelopen twee dagen
minstens acht studenten gedood —

:

drie op woensdag en vijf op donderdag.
De militaire commandant van Dja-
karta heeft inmiddels een andere
maatregel getroffen om de rust en or-
de te verzekeren. HU gaf bevel de
avondklok met drie uur te verlengen.
De inwoners van de hoofdstad zullen
zich voortaan tussen negen uur *s
avonds en zes uur 's morgens niet op
straat mogen begeven. .Jet uitgaans-
verbod ging oorspronkelijk te midder-
nacht in.

Vandaag:
Onlangs is de wereld van de

volksgezondheid verrast met
een uitzonderiyk ltfvige nota
van minister Veldkamp en

staatssecretaris Bartels, waarin bei-
den hun visie ontvouwden op een
ingewikkeld gestructureerde pro-
blematiek. Wat een insider er van
vindt, kan men lezen op pagina 3,
waar het itd van de Tweede Kamer,
mr. J. Th. M. de Vreeze, K.V.P.-
specialist voor de volksgezondheid,
aan de nota een uitvoerige beschou-
wing wUdt.
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Het orderbestand van de Neder-
landse jachtwerven is In ver-
gelijking met enkele jaren ge-
leden aanzienlijk teruggelopen.

Dat komt doordat de plezierjachten
— mede door de verhoogde omzet-
belasting — sterk in prijs zijn ge-
stegen. lIAYE THOMAS vertelt
daarvan naar aanleiding van een
bezoek aan de Parijse botenshow,
waar de Nederlandse bouwers de
afgunst van de Fransen hebben op-
gewekt. Zie pagina 1 van ons bij-
voegsel „Gun U de Tijd". Op dezelf-
de pagina een reportage over de
Amerikanen in Zuid-Vletnam, die
alles in het werk stellen om het ver-
trouwen van de bevolking te win-
nen.

Op de wekelijkse kunstpagina
<fitmaal een bespreking van de bun-
del „Rondom de leegte" van dr. C.
Verhoeven door KEES FENS. Voorts
in de rubriek Engelse letteren een
lovende kritiek op het werk van
de meestervertaler John Vanden-
bergh. JAN WILLEM HOFSTRA is
aanwezig met zijn Kunstlicht.

Berlijn is een nogal vermoeide
stad met een semi-provinciale
atmosfeer, een indrukwekkend
verleden en een niet te voor-

spellen toekomst. Berlijn leeft op
een kruitvat. Zie voor een reporta-
ge over de vroegere Duitse hoofd-
stad pagina 3. Verder; geboortehuis
van Hitler te koop en het derde ar-
tikel van HERMAN HOFHUIZEN
naar aanleiding ran zijn bezoek aan
de Franse televisie.

MARIUS VAN BEEK vertelt op
pagina 5 nog eens de vondst en de
betekenis van de Dode Zee-rollen
voor de Bijbelvorsing. Voorts op
deze pagina enkele besprekingen
van jazz-grammofoonplaten.

Uit het boek „De duizend dagen
— John F. Kennedy in het Witte
Huis" van Arthur Schlesinger vindt
de lezer op pagina 7 een fragment,
waarin de schrijver zijn visie geeft
op de kwestie Nieuw-Guinea. In de
„Reisrubriek" een bezoek aan de
fjorden van Noorwegen.

Op pagina 9 speelplaats voor de
jeugd met Robbie de Beer, een ver-
haal van Lea Smulders en kinder-
puzzel. Voor de ouderen de vaste
rubrieken dammen, schaken en
bridge.

Vier man in ziekenhuis
Turk gedood bij
brand in Haags

„mensenpakhuis"
DEN lIAAG, 26 febr. — BU een

brand in een oud pand aan het Oran-
jeplein is vannacht de 32-jarige M. A.,
een van de 31 Turkse bewoners, om
het leven Kekomen. Vier personen wa-
ren bedwelmd en moesten in zieken-
huizen worden opgenomen. ZU ma-
ken het volgens de politie redelijk
wel. E«*n Turkse arbeider sprong van
do tweede verdieping uit een raam
en raakte licht gewond. De overigen
konden zich zonder letsel in veiligheid
stellen.

De brand brak om ongeveer kwart
over twee uit. Voor de brandweer ar-
riveerde, was een van de bewoners in
paniek het raam uitgesprongen. HU
raakte geblesseerd aan zijn voet. An-
dere bewoners vluchtten in paniek via
het trappenhuis de straat op of via de
zolderverdieping naar het dak. Een
persoon moest door de brandweer via
de ladderwagen naar de begane grond
worden gebracht.

De brandweer was reeds aan het
blussen, toen werd ontdekt, dat nog
niet alle bewoners in veiligheid waren.
Vijf Turken waren door de rook be-
dwelmd geraakt. Drie van hen wer-
den in het ziekenhuis Zuidwal opgeno-
men, van wie voor twee vanmorgen
om vijf uur het levengevaar was ge-
weken, terwijl er goede hoop werd ge-
koesterd. dat ook de derde er weer
bovenop zou komen. De andere twee
bewusteloze bewoners van het oude
pand. dat voorheen een opslagplaats
voor snoepgoed was, werden naar het
ziekenhuis Westeinde gehracht. Een
van de bedwelmde mannen overleed
korte tijd later.

De brand is ontstaan op de parter-
re, vermoedelijk door een brandende
sigaret. De brandweer kon na een
half uur het sein „brand meester"
geven. De ruimte op de begane grond,
waarin zeven mannen woonden, brand-
de geheel uit. De twee verdiepingen,
waar in vier kamers achttien mannen
huisden, liepen schade op. De zolder,
bewoond door zes Turken, bleef vrij
van brand-, rook- of waterschade.

De eigenaar van het pand had het
verhuurd aan een Hagenaar, die het
op zijn beurt verhuurde aan de 31
Turkse arbeider. De eigenaar van het
..mensenpakhuis" had juist enige da-
§en tevoren een verzekering tegen
randschade gesloten.

Ook Willibrordus
akkoord in zaak
,georganiseerden'
ITTRECIIT, 26 febr. — Na de Alge-

mene Bedrijfsgroepen Centrale en de
Christelijke Bedrijfsgroepen Centrule,
heeft nu ook de Bondsraad van St. Wil-
librordus ztfn fiat gegeven aan het vo-
rige week tussen de industriële bonden
en de Algemene Werkgeversvereniging
gesloten akkoord over de kwestie go-
organiseerden - ongeorganiseerden.

Ook de werkgevers hebben zich met
het akkoord verenigd, zodat tl.ans het
overleg In de industriële bedrijfstak-
ken over de nieuwe cao's kan worden
hen-at. Leden van de Algemene werk-
geversvereniging zUn partU bU tachtig
procent van de cao's. In totaal zijn dat
er tweehonderd in de industriële be-
drijven.

Eten voor India:
21,5 miljoen
DEN HAAG, 20 febr. — Dinsdag 1

maart en woensdag 0 maart vertrek-
ken weer twee schepen naar India
met levensmiddelen aan boord, ge-
kocht voor geld dat is opgebracht in
de aetlo „Eten voor India".

Het motorschip ..Japara" vertrekt
dinsdag uit Rotterdam met honderd
ton magere melkpoeder en honderd
ton rijst en met in natura geschonken
levensmiddelen Deze zending gaat
naar Indore, waar het sociale cen-
trum van zuster Baptista bij de distri-
butie is ingeschakeld. De tweede zen-
ding bestaat uit zevenhonderd ton ma-
gere melkpoeder. Deze zending is be-
stemd voor verdeling door de Indiase
regering. Met deze zendingen is in to-
taal 900.000 gulden gemoeid.

Het totale bedrag dat in het kader
van de actie „Eten voor India" is bij-
eengebracht, is gisteren tot 21.500.000
gulden gestegen. Op de girorekening
werd 1.300.000 gulden aan nieuwe
schenkingen gestort.

In het kantoor van de NOVIB in
Den Haag heeft het actiecomité van
de scholieren actie ~12.000 voor
12.000.000" gistermiddag een chèque
van 50.000 gulden overhandigd.

Van de ambassade van Nederland in
New Delhi is een prioriteitenlijst bin-
nengekomen, waarop magere melkpoe-
der, rijst en havermout genoemd wor-
den als Je produkten waaraan India in
de eerste plaats behoefte heeft.

De kosten van de actie „Eten voor
India" bedragen niet meer dan vijf-
duizend gulden. Dit z(jn de kosten voor
de affiches en de porti. Alle werkzaam-
heden voor deze actie zijn gratis ver-
richt en zullen ook in de toekomst niet
in rekening worden gebracht, aldus de
Stichting.

Ingenieur in
tank gestikt

FRANKFORT/MAIN, 2G fcbr. — BU
do Caltex-raüinadcrtl in Raunheim
(Hessen) is woensdag do 51-jarige Ne-
derlandse Ingenieur ;A. Abelman uit
Rotterdam oni het loven gekomen. Do
Nederlander is in een tank gestikt
door het inademen van lucht met een
to gering zuurstofgehalte.

Abelmann was in do tank geklom-
men voor een inspectie in verband
met herstelwerkzaamheden, na de
ontploffing van 18 januari, waarbü
drie personen werden gedood en 83
gewond.

Jeugdige bakfiets-
bestuurder gedood

(Van onze correspondent)
UTRECHT, 20 febr. — Do vüftien-

jarigo Ilenri Schuttevaer, dio met zyn
veertienjarig broertjo Wouter gister-
middag op de Graadt van Itojcgenweg
een lumfiets bereed, week to veel naar
links uit en ls toen door een truck met
oplegger gegrepen. Me 4 ernstig been-
letsel is hU naar het Academisch zie-
kenhuis vervoerd, waar hy is overle-
den.

GEERVLIET — Bij het oversteken
van de Groene Kruisweg alhier ls de
74-jarige mevr. J. Donkersloot door
een auto gegrepen. Zy was op slag
dood.

Financiën
en economie

Half miljoen
voor ontslagen
bij Rijnstaal
UTKRCIIT, 26 febr. — De regeling,

die de werknemersbonden hebben ge-
troffen met de directie van de in
moeilijkheden verkerende N.V. Rijn-
staal in Arnhem, znl ongeveer een
half miljoen gulden vergen als alle
430 ontslagen arbeiders daarvan vol-
ledig gebruik rullen moet?n maken.

Partijvoorzitter Aalberse:

Reactie van PvdA
op KVP-rapport

nauwelijks serieus
(Van onze parlementaire redacteur)

UTRECHT, 20 febr. — „Nauwelijks
nerieus", zo luidde het algemeen oor-
deel van het partijbestuur van de
KVP over een reactie van de I'urtü
van do Arbeid op het rapport „Grond-
slag en karakter van de KVP". Aldus
mr. P. Aalberse, partyvoorzitter, na
de vergnderlng van zün partijbestuur
te Utrecht, waar do publikatle van de
PvdA over dit rapport is besproken.

Algemeen gevoelen van het party-
bestuur was, dat de socialisten de
methode hebben toegepast om dat uit
het rapport te lichten wat In hun
kraam te pas kwam. met weglaten

van die elementen die tot een goed
begrip van zaken onmisbaar zyn. Zo
kan men natuuriyk gemakkelUk totaal
verkeerde conclusies krygen. „Behal-
ve irreëel Is het publiceren van deze
reactie ook verre van tactisch", aldus
mr. Aalberse. „Het HJkt erop alsof
van socialistische züde de methode is
gevolgd: eerst dat wat met de door-
raaktheoric in strijd is waardeloos te

verklaren en dan met een totaal an-
der uitgangspunt naar voren komen,
waarop eventueel een gesprek over
het partijwezen in Nederland met de
socialisten zou kunnen worden ge-
voerd. Het uitgangspunt van de KVP
voor ieder eventueel gesprek blijft —

dat kan men duidelijk in ons rapport
lezen — dat wy ons op basis van onze
levensbeschouwing stellen en van
daaruit willen trachten verder te ko-
men met andere partyen. Wat de
Party van de Arbeid wil is totaal an-
ders. Dit was voor ons geen nieuws.
Men doet nu echter alsof ook de KVP
het socialistisch standpunt als uit-
gangspunt zou willen nemen. Dit is
een verdraaiing van feiten die my
doet concluderen, dat er met de socia-
listen wel geen gesprek mogelijk /al
zün."

Zaak-Wenneker
geseponeerd
lIAMHUKG, 26 febr. (DPA) — De

rechtbank in Hamburg heeft het pro-
ces tegen ex-admiraal Pau] Wenneker,
die ervan is beschuldigd twee Duitse
gevangenen te hebben laten verdrin-
ken, geseponeerd. Dc openbare aan-
klager had levenslang geëist, de ver.dediger bepleitte vrijspraak. Zfón me-
debeklaagde oud-kapitein von Ail-wHrden werd vrijgesproken.

De rechtbank,J* van oordeel, dat hetWenneker ten lasté getegde geen
moord Is maar doodslag. Daarvoor
kan beklaagde echter niet worden ver-
oordeeld omdat het geval reeds lang
verjaard Is, Voor moord ontbreken
volgens de rechtbank de beweegrede-
nen. Het bevel van Wenneker valt niet
onder de nazi-misdaden omdat het uit
zuiver militair oogpunt was gegeven.
Het geval is daarom reeds in 1959
verjaard, aldus de rechtbank.

Viktor Kravtsjenko
pleegde zelfmoord

NEW VORK. 26 febr. (AFP) — Vik-
tor Kravtsjenko, do schrijver van het
hoek „Ik verkoos de vrijheid" heeft
vrijdag in New York zelfmoord ge-
pleegd. Naar de politie meedeelt heeft
de destijds naar het Westen uitgewe-
ken Kus zich doodgeschoten. lIU is 61
jaar geworden en leefde sedert tien
jaar onder do naam Peter Martin in
New Vork.

In 1950 verleende het Amerikaanse
Congres Kravtsjenko ontheffing
van de nmigratie-bepalingen en gaf
het hem toestemming in de Verenigde
Staten te blijven. In 1936 doodde de
voormalige kapitein uit het Rode Le-
ger een indringer. Hii zei toen dat
Russische agenten herhaaldelijk
trachtten hem te doden. De politie zei
later dat de gedode man zich in de
woning had vergist.

ANTWOORD OP VRAGEN IN KAMER
Reddingsactie
primair voor

„Van Imhoff"
Nederlanders

Minister verwijst
naar gerechtelijk
onderzoek 1956
I)EX HAAG. 26 febr. — Er zün na-

dat de „Van Imhoff" in janunri 1042
gezonken was tengevolge van een Ja-
pans bombardement verschillende po-
gingen gedaan de opvarenden — ou-
der wie 473 Duitse geïnterneerden. die
naar het toenmalige llrits-lndië zou-
den worden overgebracht — in veilig-
heid te brengen. Deze pogingen be-
troffen alle opvarenden, doch in de
eerste plaats de Nederlanders.

Aldus het uitvoerige antwoord van
minister De Jong, mede namens pre-
mier Cals, op schriftelijke vragen van
het PSP-kamerlid Lankhorst naar aan-
leiding van de voor het toenmalige Ne-
derlandse beleid beschuldigende publi-
caties in het Westduitse tijdschrift ~Der
Spiegel." Minister Do Jong refereert
zich nadrukkelijk aan de uitslag van
een terzake in 1056 door de procu-
reur-generaal bU het gerechtshof in
Amsterdam ingesteld onderzoek, dat
voor de toenmalige minister van justi-
tie aanleiding vormde geen strafvervol-
ging te doen instellen.

In totaal er — aldus het relaas
van minister De Jong — drie schepen
en drie vliegtuigen uitgestuurd om te
trachten de overlevenden op te spo-

ren. Dit waren het ms Boelongan van de
KPM, de sleepboot Pief, een groep
vliegtuigen, bestaande uit drie Cata-
lina's, en de torpedobootjager Hr. Ms.
Van Nes. Het ms Boelongan werd op
19 januari vanuit Sibolga raar de
plaats "an de ramp gestuurd. Nadat
net schip de volgende dag door een
Catalina naar de schipbreukelingen
was gedi-igeerd, heeft het op 20 Janua-

ri tot tweemaal toe contact gehad met
groepen overlevenden. Het eerste con-
tact hestond uit het zien van een sloep,
waarin ongeveer 60 personen zaten,
die bi* navraag Duitsers bleken te
zUn. z\j beschikten over een goede
sloep en werden niet aan boord geno-
men. Korte Hjd later ontmoette men
een groep van 20 schipbreukelingen dieeveneens Duitsers bleken te zUn. Om-
streeks deze tüd werd het schip ge-
bombardeerd door een Japans vlieg-
tuig. Dit bombardement is ook door
een der Catalina's waargenomen. Het
ins Ooelongan heeft getracht zich aan
het bombardement te onttrekken door
zich in een regenbui te verbergen. Na-
dat het Japanse vliegtuig na ongeveer
20 minuten was verdwenen, is het con-
tact met de Duitse drenkelingen nietmeer hersteld.

De instructies wie aan de Boelon-
gan zün gegeven zUn niet meer te ach-terhalen, aangezien het grootste deelvan het archief te Batavia is verbrand
cn verloren gegaan. Op 19 januari 1942
vertrok vanuit Soerabaja een groep
vliegtuigen, bestaande uit drie Catali-
na's, naar de westkust van Sumatra
(Padang). De instructies; die aan de
groep vliegtuigen. z\jn gegeven, luid-
den: „Op S 00-10 e 97-10 ss Van Im-
hoff lekgestooten en zinkende. Onder-
zoek instellen cn zo mogelijk assiste-
ren. BU voorkeur Nederlanders (be-
manning en escorte) redden. Van Im-
hoff vervoerde geïnterneerde Duitsers.
De mondelinge opdracht van de haven-
commandant aan de Pief luidde, datallereerst de Nederlandse en Neder-
lands-Indische onderdanen moesten
worden gered — en indien mogelijk en
zonder extra gevaar — de buitenlandse
passagiers. Indien de opvarenden
reeds in boten waren gegaan, moestendeze on sleeptouw worden genomen
en te Telok Dalem aan land worden
gezet. De sleepboot heeft ïchter geen '
schipbreukelingen kunnen ontdekken.

Soortgelijke instructies kreeg ook detorpedobootlager, die al evenmin enig
spoor van drenkelingen kon vinden.

Vrijmoedig
commentaar

DE TIJD
Geen verstandig man zal er ge-

noegen mee nemen dat liij zijn
dagindeling moet regelen naar de
televisie. Het doet ook altijd een
beetje overtrokken aan als er gezegd
wordt dat de straten leeg waren
tijdens een of andere tv-uitzending,
Maar wie gewoon zijn gang gaat
naar een lezing, een vergadering,
film, wedstrijd of verjaardagsfeest,
of gewoon naar zijn werk merkt
dat hij zichzelf soms gewoon buiten
de actualiteit zet. Nu is dat toevallig
ook weer zo'n ramp niet, maar toch
ontgaan hem dan zaken die nu een-
maal deel zijn van onze veelzijdige
maatschappij. Was liet Wilhelmus
van Willem Duys werkelijk een
schande, en hoe kwam dat dan; hoe
hanteerde Mgr. Bekkers de vragen
fn Mies-en-scène: hoe kwam Dur-
bridge er in die derde aflevering nog
uit: en waar is die journaalopname
nog eens een keer te zien. De kranten
raken (te) vol met allerlei rellerige
zaken, maar de man die niet elke
avond aan zijn „raam aan de straat"
gekluisterd zit. weet het. soms alle-
maal niet meer. Kans om — al is het
achteraf — een eigen oordeel te
vormen, krijgt hij niet meer.

Er is. dunkt ons. een doodgewone
oplossing. Waarom besteedt de NTS
niet 'n deel van het tweede net aan
regelmatige herhalingen: een selectie
uit het journaal, fragmenten van
achter-bet-nieuws rubrieken, belang-
rijke tv-premières. satirisch cabaret,
belangrijke interviews, grote repor-
tages. ambitieuze produkties en
boeiende sport-evenementen. Deze
reprises zullen niet slechts een wel-
kome aanvulling zijn voor het soms
wat magere tweede net. maar ook
een goede opbouwreserve voor het
derde net strak*. Het derde net zou
heel gauw een nuttige en plezierige
functie kunnen vervullen: regionale
programma's afgewisseld met punc-
tuele heruitzendingen van sommige
programma's die nog een eigen na-
leven hebben.

DE TIJD
Er is een onwezenlijke dialoog ont-

brand tussen PvdA en KVP. Beide
partijen hebben zicb tot elkaar gericht
met verklaringen die voor de burger
geheimtaal bevatten en waarvan de
partijlieden moesten inzien, dat zij
niet geheel ter zake zijn.

De PvdA geeft in hooghartige
schoolmeesterstaal een onvoldoende
voor het proefwerk, dat de KVP met
haar structuurrapport heeft gemaakt,
maar zegt toch bereid te zijn tot een
gesprek over vernieuwing van het
partijwezen. De KVP antwoordt op-
gewonden. dat de PvdA de hoofd-
punten en de strekking van het
structuurraport verkeerd weergeeft cn
dat een gesprek harerzijds alleen zin
heeft met lieden die. anders dan de
socialisten, een christelijk geïnspireerd
partijverband voorslaan.

Ilen gesprek, gericht op herstructu-
rering van een stuk van de politieke
kaart van NederLnd. heeft inderdaad
alleen zin tussen hen die dezelfde
uitgangspunten aanvaarden. Maar
een gesprek, gericht op academische
bezinning op het bestaande partij-
wezen. kan worden gevoerd tussen
allen die tot eerlijk denken en praten
bereid zijn.

De PvdA. die zich niet kan voor-
stellen ergens buiten te staan, heeft
niet begrepen, dat zij geen boodschap
heelt aan een beraad over iets wat
zij bij voorbaat afwijst. De KVP
blijkt I»; nerveus om daarop rustig
te attenderen en tevens de deur voor
een ander soort van beraad (een
academische gedachtenwisseling)
open te houden. De heren van de
PvdA cn de KVP moesten eens
beginnen met een gesprek over de
eigenaardige toon en inhoud van het
gesprek, dat zij nu via verklaringen
met elkaar aan liet voeren zijn. Liefst
in het bijzijn van psychologisch ge-
schoolde waarnemers en met blus-
water bij de hand.

DJOKJAZILVER VOOR BRUIDSPAAR
(Advertentie)

VOCHTIGE
muren ongezond
Afdoende bestrijding van optrekkend
vocht door Electro-Osmose, met

20 JAAR GARANTIE
Rentocone voor doorslaande muren

verzend direct deze bon: ïJ Irf N.V.RENTOKIL CHEMIE |UR Volmerlaan 9, Rijswijk Z.H. ■
■ t-Ki Tol. (070)00 07 07* ■

I Zend mij gratis inlichtingen over DJ VOCHTBESTRIJDING |

- Naam L |

I Adres ..

|
_ Plaats _

j Telefoon
"

**'. l, X"s '•* 'j 'Vj; ■ • . •/ •

bij de televisie

In deze fraaie cassette bevindt zich het geschenk van president
Sockarno aan prinses Beatrix en haar verloofde: een koffie- en

theegarnituur van Djokjazilver.

ACHTER DE SCHERMEN

Khoiv Amihyio (40), de voor-
zitter van de Glianese revolu-
tionaire raad in ballingschap
te Londen, die zegt een grote
rol te hebben gespeeld in de

voorbereiding van de staats-
greep tegen Nkroemah, zij het

achter de schermen.

UNIEK IN AMSTERDAM TRESLONG - HIILEGOM
a. 1 maart brengen Lily en Leo Kok a ~ .

.
Entertainment tijdens diner In het * * maandags gesloten)

BELFORT HOTEL Dagelijks diner-dansant. Onbeperkt kip
. . , eten ƒ 7.00. Specialiteit: fondue de boeul

* souper-dansant * spécialité nen menu s . .... .... . „

* zondagmiddag thé-dansant bourguignonne. Dinsdags kabaret. Par-
Snrtnamepletn . A'dam • Telef. 127723 tijen tot 1000 p«r»onen. fieserv. 02320-5347
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(Advertentie)


