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Eerste Schip weer door Suez-kanaal
Scheepvaart hersteld voor Schepen beneden 600 Ton
Een 250 ton metend Nederlands schip i» zaterdag uit Suez
te Port Said aangekomen. Het
is het eerste schip, dat het kanaal over geheel zijn lengte is
doorgevaren. Zulks werd, volgens
Radio Kairo, door een woordvoerder van het Egyptische kanaalbeheer verklaard. Volgens dezelfde bron is de scheepvaart in het
Suezkanaal nu hersteld voor
schepen van 600 ton, terwijl die
voor schepen van een grotere
tonnemaat eerlang zal hersteld
worden.
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De weerzinwekkende Moord te Halle

Jean Lysebetten
legt Bekentenissen af
Hij wurgde de 12-jarige Francine Londes
en wierp het Lijk in de Waterput
Er viel zaterdag reeds niet:lijk tot bekentenissen over. Hij
meer aan te twijfelen, dat de n e in zijn woning had gelokt,
31- jarige elektrieker Jean Ly- haar had ge.urgd en vervolgens
sebetten de moordenaar was van'in de waterput geworpen.
de 12- jarige Francine Londes uit Zaterdagavond werd hij nog
Halle, die aldaar spoorloos ver-onatgebroken onderhoord, maar
dween sedert 21 u. op 11 f ebrua-1 de sadist wilde geen woord beri, j J. toen zij voor haar vader kennen. Zondagochtend echter
zaad wilde gaan kopen in een werd hem nauwelijks de tijd gewinkel in de buurt.
|boden om op verhaal te komen.
Aanvankelijk bleef Lysebetten toen hij opnieuw v^oor zijn onhardnekkig loochenen en zelfs dervragers werd gebracht. Al z'n
toen hij geconfronteerd werd met taaiheid ten spijt ging hij eindehet lijk van het arme meisje lijk tot bekentenidsen over. Hij
hield hij staande, dat hij met de deelde ook de imstandigheden
moord niets te iiaken had. Het mede, waarin hij deze misdaad
feit echter, dat het lijkje ont-.pleegde. De gerechtelijke diensten
dekt werd in de waterput der [moeten thans nog uitmaken of
woning, waar Lysebetten tot voor deze omstandigheden met de wereen paar weken nog gehuisvest kelijkheid overeenkomen en ook
was, liet geen twijfel meer be- welke de drijfveer geweest ia
staan en de gerechtelijke dien- van deze afschuwelijke misdaad,
sten legden hem dan zondag ook die slechts haars gelijke vindt in
duchtig op de rooster tot hij ein- de even weerzinwekkende moord
delijk tot bekentenissen overging.op Poldineke Vansimpsen, door
Het duurde echter nog tot zon- Victorine Bergans te Engelmansdagmiddag 13 u. eer hij einde- hoven gepleegd.

Drie bergingsvaartuigen, een
Belgisch een Nederlands en een
Italiaans, zijn zaterdag uit Port
Said naar hun respectieve thuishaven afgevaren, nadat zij hun
aandeel in de opruimingswerken
van het Suezkanaal hebben voltooid.
Voorts wordt vernomen, dat de
duikers na verscheidene duiken
de springstoffen nog niet hebben
ontdekt, die zich aan boord van
de sleepboot «Edgard Bonnet»
bevinden.
De Israëlische troepen vertrokken uit Sharm El Sheik, maar niet
ONGEGRONDE GERUCHTEN
vooraleer alle militaire installaties vernietigd te hebben.
In antwoord op een mededeling van Radio Kairo, volgens Dit bericht wordt zonder comBETOGINGEN *'E GAZA
welke de Joegoslavische afdelin- mentaar gegeven.
Te Gaza hebben zondag betogen van de UNO-politiemacht Dezelfde woordvoerder heeft gingen plaatsgehad voor de tezouden geweigerd hebben hun medegedeeld, dat de UNO-politie- rugkeer van de Egyptische adopdracht in de streek van Gaza macht geen plannen heeft om de ministratie naar Gaza.
te vervullen, heeft een woord- Tiran-eilanden te bezetten, wel- De betogers b-ja ven zich naar
voerder van de UNO zaterdag- ke vrijdag door de Israëlische het gebouw van het UNO- comnacht dit bericht gelogenstraft troepen werden ontruimd. Hij manda, waar zij, volgens de E«De Joegoslaven, zo zei hij, zou-meldde nader, dat het Finse con-gyptische radio, van de voorlopiden wel de laatsten zijn om be- tingent Sjarm Elsjeik was bin- ge gouverneur van Gaza de ont-l
velen niet op te volgen».
nengerukt maar dat het geen binding van de door de Israëliërs
Volgens radio Belgrado heeft bevel had gekregen, de Tiran-ei- ingestelde gemeenteraad en de
de te Gaza gelegerde Joegoslavil landen te bezetten, die de vaart terugkeer van de vroegere raad
sche compagnie zich zondag op in de Golf van Akaba beheersen. bekwamen.
bevel van het hoofdkwartier der
«Deze laatste, aldus radio-KaiVoorts zei de woordvoerder,
U.N.O. te El Arisj teruggetrok- dat de betogingen, om de aftocht ro, is aanstonds bijeengekomen
ken.
der Israëliërs te vieren, zaterdag en heeft aan de voorlopige gouin de Gazazone werden voortge- verneur zijn vaste voornemen te
zet, en dat de UNO-politiemacht kennen gegeven enkel met de Ebesloten had de avondklok in gyptische administratie samen te
stand te houden, ten einde de or- werken.
HEBSTELLING
de te handhaven.
DER PIJPLEIDINGEN
ISRAËLISCH
KOMMENTAAR
IN SYRIË.
re St-Truiden behaalde Willy Vannltsen gisteren een briljante zege in een schitterend geslaagde
«Ik weet niet juist, wat zal
Waar verblijven Nagy
Ronde van Limburg. Hierboven ziet men hem met de zegebloemen, naast Rik Van Steenbergen, die
De Iracq Petroleum Compagny,
volgen
op
de
terugtrekking
der
rijn ploegmaat uit de Antwerpse zesdaagse, die evenals hij de kleuren van Elvé - Peugeot verdedigt,
en de andere ontvoerden Israëlische troepen uit Gaza en wier pijpleidingen op Syrisch
van harte feliciteerde.
Volgens geloofwaardige berich- d« Sinai. Ik weet enkel, dat de grondgebied tijdens de aanval op
ten uit Roemenië zijn Imre Na- iügyptenaren niet mogen terugke- Egypte werden vernield, is zongy, voormalig minister-president ren naar Gaza en evenmin de dag met herstellingswerken bevan Hongarije, en verscheidene blokkade van de Golf van Aka- gonnen.
Twintig deskundigen leiden de
van zijn vrienden uit de provin- ba opnieuw mogen mvoeren>, zo
ciestad Smaia naar Boekarest heeft mevr Q^ Melr> de Is_ werken. Verwacht wordt dat over
raelische minister van buitenland- enkele dagen het pompen gedeel— «Nooit in mijn hele loopbaan begeven. Alle parkeerterreinen op volksvertegenwoordiger Bertrand, overgeplaatst.
telijk zal kunnen hervat worden
Volgens
deze
berichten
heb ik meer volk en meer enthou- en rond de boulevards waren reeds
<Je
gevangenen
in
twee
groepen
8
siasme ontmoet voor de Ronde bij de aanvang stampvol. Hoe kan hh. Raemakers en Pirard, de ge- ztjn ver<,e'eld. De eerste, waarbij alnTomsi 'o7heT"vlëgveid 'V7n leum
^^^'^MÜZ
,n
30
van Limburg.i»
Lydda verklaard.
het anders, wanneer burgemeester meenteraadsleden Smeesters en
vóór
de
vernieling
van
de leidinImre
Nagy
en
de
weduwe
van
Dergelijke woorden betekenen Dr. Scheepers en senator DemarZij zei voorts, dat de Verenigh^Tl^f """'S*? ^szloRa/k, de wegens
wat, wanneer ze komen uit de neffe precies op het middaguur het
de Staten en de andere landen gen.
directeur £ terechtgestelde voormalige Hon-de morele verantwoordelijkheid
mond van Jean Mcnten, die sedert vertreksein konden geven midden
minister
1920 meewerkt aan de inrichting een belangstelling, die groter was
*uitenland- dragen om te beletten, dat de
zou na
van deze klassieker en ongetwij- dan anders bij de aankomst ?
KADAR SCHOOT
dewerkend blad HET BELANG se
«**"•
*f f n r"™8 Egyptenaren de blokkade opvan de
feld tot de oudste pioniers mag Moeten we u vertellen over de VAN LIMBURG, de hh. de Borcommunistische partij in nieuw invoeren of Gaza andereen der
EEN
KWAKKEL...
gerekend van een koers, welke gis- ambiance nabij de finish, waar de man en Peeters, voorzitter en divoorsteden van de Roe- maal gebruiken als basis voor
teren bij haar zoveelste uitgave formidabele drukte gedomineerd recteur van de St-Truidense Fruit- nieense hoofdstad zijn overge- agressie. Zij onderstreepte, dat
Gisteren maakten we reeds
een majestueuze triomf bracht van werd door een kleurig geheel van veiling, Graaf de Liedekerke, ere- bracht, terwijl de leden van de de politieke strijd hard was gede Zuid-Limburgse ster Willy Van reclames, die COCA COLA, HET voorzitter van de Sportvrienden, tweede groep naar Boedapest weest, vermits Israël niet enkel melding van de kwakkel, die
De sadistische moordenaar, Lysebetten, verlaat de woning, waar hij
nitsen.
BELANG VAN LIMBURG, BOULE de sympathieke voorzitter Walter zijn overgebracht om verhoord tegen zijn vijanden maar ook te- de Hongaarse regering ging
het arme meisje wurgde en in de waterput wierp.
Ge moet sportman zijn, om te D'OR, LIP en MAGIC aanprezen Huygens en zijn werkzame staf, i te worden. Zij zouden zich nog gen zijn grote vrienden moest schieten in verband met een
stempel
van
de
Canadese
post
weten, wat het betekent, een koers tegenover het indrukwekkend com- de hh. Vanslype en Meurice, on- steeds in Hongarije bevinden.
vechten, en dat hij niet gedaan waarin te lezen staat :
in te richten. Ge moet daarenbo- plex van de St-Truidense Fruitvei- derscheidelijk handels- en teen-i
is.
Vervolgens bracht zij hulde «Waarom op het voorjaar
ven Truienaar zijn, om te besef lingen ? Moeten we beschrijven nisch directeur van COCA COLA,
aan Frankrijk voor de aan Is- wachten ? Doet het dadelijk».
fen,
hoeveel inspanningen van hoe zich tussen het spektakel van Z.E. Broeder Lodewijk, directeur'
raël geboden hulp.
De bende Kadar is er ingesportmannen er ooit nodig waren roomijsventers, ordenende politie- van de provinciale Fruitteelt- en
lopen en In een zaterdagaVLUCHTELING UIT GAZA
voor het succes van deze seizoen- mannen en rijkswachters, reikhal- Tuinbouwschool, e.a.
Een Arabische politieman uit j vond door radio-Boedapest uitouverture.
zende kijklustigen en officiëlen al- Bij iedere doortocht van de
Gaza is zaterdag naar Israël ge-j gezonden nota aan Dag HamReeds lang voordat de Ronde lerhande ook paters en broeders toers-in-afwachting
deinde de
vlucht, daar zijn leven bedreigd marskjoeld, vraagt het Honvan Limburg midden circa 15.000 bevonden, die wellicht voor één geestdrift verder uit. Zij kreeg een
Vanwege international
werd door de Fedajens, die door gaarse ministerie van buitengeestdriftige toeschouwers haar zondag de vastenstemming van ;erste orgelpunt, toen de h. Frans
petroleummaatschappij
de UNO-politiemacht werden be- landse zaken de UNO-sekretaapotheose vierde, werd de Tonger- hun klooster verloochend hebben Theelen de bloemen der overwinris - Generaal bij de Amerise steenweg te St-Truiden, waar voor de Ronde van Limburg ? Zou- ning overhandigde aan de sterke De internationale maatschappij j vrijd.
de eindmeet nabij de Fruitveiling den we hieraan nog toevoegen, dat Vroenhovense renner Rik Haesen, « Irao- Petroleum Company », uit| De vluchteling verklaarde aan kaanse en Canadese regering
geschilderd stond, overrompeld om 14,30 uur reeds de inrichtersdie de Zuidlimburgse triomf voor- Londen, heeft een lening van 25j de Israëlische politie, dat de na- tussenbeide te komen opdat
door een onafgebroken stoet sport- met de handen in het haar zaten, bereidde. Ze bloeide open tot een millioen pond zonder intrest en tionalisten van Gaza hem ervan de posterijen van die twee
Zondagnamiddag omstreeks 15 tweede
slachtoffer
opgehaald
fan's, die nabij het fruithartje van omdat de voorraad toegangskaar- nooit geziene apotheose, toen Willy voor dne Jaar verleend aan Irak, beschuldigden, met de Israëliërs landen er mede zouden ophou- u. heeft zich te Antwerpen een' eveneens dood. Ondertussen was
aldu
de Fruitstad een uitgelezen plaats- ten voorlopig uitgeput was.»., of Vannitsen aan zijn kroon een nieus wordt te Bagdad uit gezag- te hebben gecollaboreerd. Hij zei den het UNO-Handvest en de vreselijk drama afgespeeld, dat men met de takelwagen van de
je zochten voor de hoofdschotel omdat de tonnen bier in hun café we zegepraal hechtte, bloemen. hebbende bron vernomen.
verder, dat de Fedajens na de af- tvereldpostconventie te schen- het leven kostte aan drie perso- brandweer ter plaatse gekomen
H
den.
van dit festijn.
gevaarlijk begonnen te minderen ? kreeg van Mevr. Lejeune en aan!
f*
betreft hier een voorschot,tocn(. der Israeiische troepen vernen.
l en kon men het voertuig dat hèd
In de nota wordt toegelicht,
Niet alleen het asfaltlint tussen Drie kilometer ver zochten de de Sportvrienden St-Truiden, een °P f toekomstige rechten op de scheidene personen nadden geEen auto bestuurd door de 54-:lemaal verzonken lag, terug op
Brustem en St-Truiden doch alle aatst gearriveerden een uitkijk- historische triomf bezorgde.
petroleum om de regering te hel-ldood De UNO-politiemacht be- dat de brieven, welke uit die jarige Pierre Dereine, wonende | het droge trekken. Het derde
wegen van het lange parcours sost in deze sportieve bijenkorf Nog lang zal in ons land nage- Pen haar begrotingstekort m 1957 waakt nu de woningen van de landen naar Hongarije worden te Meisbroek, Sellaertsstraat 42 slachtoffer, de chauffeur zat nog
werden op die zonnige namiddag van toeschouwers. Sommigen — praat worden over de Ronde van \ goed te maken en de industriële leden der plaatselijke administra- verzonden, stempels dragen is, op de Cockerillkaai, naast achter het stuur. In de auto vond
van de Ronde-van-Limburg-triomf en wellicht de meest vindingrijke Limburg, de schone slaapster, die uitrusting van het land te moder- tie, die aanvaard hadden met de waarvan de tekst een oproep de brug over de Zuidersluis gere-i men echter nog klederen die aan
een
overspoeld door een mensenmassa. — hingen met trossen in de om- ;isteren glorieus ontwaakte en,i niseren.
vierde persoon toebehoorden,
Israëlische goeverneur samen te behelst «tot het ten val bren- den en in de geul van de sluis!
Een onafgebroken sliert van sport- liggende bomen. Rijkswachters en geschraagd door de sterke armen, l
gen
van
het
Hongaarse
volksterecht
gekomen.
|
zodat het dreggen gisteren nog
-werken.
mannen, alle met hun «Belang van politiemannen, respectievelijk o.l.v. welke haar thans torsen, een
democratische regime».
Verschillende getuigen van dit l onverpoosd
voortgezet werd.
Limburg» in de hand, wilden op adjudant André en commissaris ilaatsje zal krijgen in de gouden
Een nota werd tevens aan 't ongeval snelden aanstonds ter Naast de reeds vermelde Pierre
het lange parcours erbij zijn om te Lammens, konden zich met derge- ;alerij van de landelijke wielerZwitserse gezantschap te Boe- hulp en alarmeerden de politie. Dereine zijn de slachtofiers zijn
snoepen van dit ongewone wieier- lijke onregelmatigheden niet inla- sport.
dapest overgemaakt met het
L. S.
Dadelijk werden reddingspogin- 18- jarige dochter Christiane,
festijn, waarin de grote van deze ten, omdat ze reeds voldoende de
verzoek, dit feit ter kennis te gen in het werk gesteld die ech-wonende te St. Pieters Woluwé
en zijn 16- larige zoon Philip.
tijd mekaar naar de kroon dongen. handen vol hadden met het kanabrengen van de internationale ter weinig succes hadden.
St-Truiden zelf, waar voorzitter liseren en ordenen van de betalenDUBBELE MOORD
postunie, die in Zwitserland is
Eerst werd met een vlot geWalter Huygens en zijn Sport- de kijklustigen.
EN ZELFMOORD
gevestigd.
dregd naar de inzittenden maar
vrienden het brandpunt van deze Tussen deze menigte troffen we
Later op de dag werd uitgeZoals men weet heeft deze het duurde geruime 'tijd eer men
hoogdag hadden gelegd, geleek in verscheidene voorname personalistempel uitsluitend betrekking er in slaagde een daarvan op maakt, dat het hier een dubbele
de namiddag wel een groezelend :eiten aan. Nadat burgemeester Dr.
op een binnenlandse kwestie te halen. De levensgeesten waren moord en zelfmoord geldt. Dereine
mierennest van kijklustigen, die Scheepers en senator Demarneffe
leefde gescheiden van zijn vrouw.
in Canada, om de bewoners echter geweken.
zich met alle mogelijke verk°«"-s- de start van de beroepsrenners
aan te zetten hun huizen te
Korte tijd daarna werd een Deze laatste verbleef samen met
middelen naar de lentedis van Bel ladden komen geven, bemerkten
de twee kinderen te Sint Pieters
laten herstellen in de winter.
gië's populairste sport ak hauaen we achteraf de aanwezigheid van
Woluwé. De vader had gisteren
zijn dochter en zoon voor een
autotocht afgehaald. Uit brieven,
ZWAAR GEKWETST
die men bij Dereine aantrof, is geNAAR ZIEKENHUIS
bleken, dat hij besloten had een
einde te stellen aan zijn leven en
zijn twee kinderen in de dood mee
te slepen. Hij is dus vrijwillig in
Zaterdag heeft zich te Valmeei
' de sluis gereden. Tevens werd uitbij het vallen van een boom een
Het
jongste
voorbeeld
van
de
van
de
Franse
Communistische
gemaa^ d a t z j c h geen vierde perspijtig ongeval voorgedaan, waar—'- Vakbeweging toe dat de oplage soon in de auto bevond, toen deze
achteruitgang van de Communisvan de zestigjarige Marens Nitische partijen in West-Europa met 8.000 exemplaren was ge- te water geraakte.
velle het slachtoffer werd.
na de gebeurtenissen in Honga- daald sinds de gebeurtenissen in
Het
werk
werd
uitgevoerd
door
Zondagnamiddag omstreeks 18,45 verbrijzelde fiets In de gracht
rije is het staken van de pu- Hongarije. De oplage van het
uur kwam over de Genkersteen- geslingerd en met zware verwon- diens twee zonen in een aanpablikatie van het in Milaan ver- Franse Communistische dagblad
PROCES MONTESI
weg de genaamde f.urinx Marcel dingen aan hoofd en armen opge- lende weide van zijn woning in
schijnende weekblad van de Com- «L'Humanité» is tot 30.000 gede Rechtstraat. Op het ogenblik
van Bokrijk huiswaarts gefietst nomen door voorbijgangers.
munistische Partij Federatie «Vo- daald. Dit is een vijfde van de
TE VENETIË
van de Ronde van Limburg te St. De autobestuurder kwam een dat de boom ging neerkomen
ce Communista>, dat in 1946 oplaag, die het blad 18 maansprong
de
vader,
die
het
werk
Zaterdagzitting
kreeg
Truiden, vergezeld van de ge- 100- tal meter verder tot stilden geleden had, aldus heeft de
werd opgericht.
naamde Schraepen van Bokrijk. stand. Z'n auto liep vrij zware nakeek, opzij, doch het ongeluk
Franse
Persfederatie
op
17
feIn de aankondiging van de opeen staartje
Gekomen op ongeveer een an- averij op. Hijzelf werd gewond wilde dat de boom in een andere
heffing van het blad werd gezegd bruari j.l. verklaard. Voor de anOp verzoek van rechter Mario
derhalve kilometer van de oujer- door de scherven van het wind- richting neerplofte dan werd verdat de fondsen van de Federatie ti-Stalin campagne aan het bevoorzitter van de rechtwacht, zodat vader Marcus Nilijke woning ter hoogte van het scherm.
op betere wijze konden worden gin van 1956 beriep het blad bank te Venetië, die"dê z?akMonDe tweede fietser .wam er met velle er onder werd geplet. De
Vijvershof kwamen .veneens twee
besteed. Dit is het derde Itali- zich erop een oplage van 150.000 tesi onderzoekt, is door de politie
auto's uit de richting van Genk. een gestuikt voorwiel en de gevolgen waren zwaar. Hij liep
aanse
communistische blad dat exemplaren te hebben. In juni het paspoort van Anna Maria MoOp zeker ogenblik wilde 't twee- schrik vanaf. Een voorbijkomen- een beenbreuk op, een schouderin de afgelopen weken besloten van het vorige jaar werden drie neta Ca°üo ingetrokken.
de
voertuig zijn
/oorganger geneesheer diende het slachtoffer § breuk, verscheidene ribbreuken
heeft de uitgave te staken. In Franse Communistische dagblaDe rechter n?m deze beslissing
en inwendige verwondingen, die
voorbij steken, zulks met het fa- de eerste zorgen toe.
andere landen op het Continent den gedwongen hun uitgave te zaterdagavond, en':ele uren nadat
De rijkswacht van Hasselt zijn toestand zeer ernstig maken.
tale gevolg, dat de twee fietsers
lis de situatie vrijwel gelijk. Aan staken, n.l. «Les Nouvelles de hij de zitting had on^eheven en
deed de gebruikelijke vaststel- Naar het ziekenhuis te Tongewerden gevat.
Eerstgenoemde wielrijder werd lingen. De toestand van het ren overgebracht ontving hij al- De U. N. O. «vlag wappert over Gaza. Zal rij een teken van vrede het begin van het jaar gaf de l Bordeaux», «Le Patriote de Tou- zonder dat het meisje werd bedaar da H.H. Sacramenten,
zijn of van nieuw geweld l
<Voix Ouvrièro, het weekblad I louse» en «Quest Matin».
I schuldigd van valse getuigenis.
door de schok met een totaal slachtoffer blijkt ernstig.

NA DE OPSTAND
IN HONGARIJE

De schone Slaapster ontwaakte •*»
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DUBBELE MOORD EN ZELFMOORD

BELANGRIJKE LENING
AAN IRAK

Auto rijdt in Sluis
te Antwerpen

Vader en twee Kinderen omgekomen

Man onder
vallende Boom
te Valmeer

Wielrijder onder Auto
te Godsheide
Loopt Schedelbreuk op

OVERGEBRACHT

Communistische Teloorgang
Italiaanse en Franse rode Bladen
verdwijnen of zien hun Oplage slinken

