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BENZINEGEBREK OORZAAK VLIEGRAMP?
WILLEMSTAD

Gebrek aan brandstof is
waarschijnlijk de oor/aak geweest dat de
Vmcrikaansc gezagvoerder, Balsev de Witl,
zaterdagmiddag mot /.ijn door de \LM gecharterde DC-9 van do Overspan National Airways
ecu noodlanding nioest uitvoeren in de Caribische Zee, op ongeveer vijftig kilometer uil de
kust van St. Croix, een van de Maagdeneilanden.
Hel toestel was met 57 passagiers en /.es
bemanningsleden aan boord op weg van INew
Vork naar St. Maarten. Door het zeer slechte
weer slaagde de gezagvoerder er ondanks enige
pogingen niet in op het Koningin Juliana
vliegveld van Philipsburg te landen en besloot hij
uit te wijken naar St. Croix, een afstand van

ongeveer 150

kilometer. Vermoedelijk doordat

de benzine opraakte kwam de DC-9 niet zover.
In volle zee werd een noodlanding gemaakt in
een gebied waar het naar verluidt doorgaans
wemelt van de haaien en waar op dat moment
omstreeks kwart voor vier in de middag — het
weer bijzonder slecht was met golven van drie
meter hoog en een wiudkracht van 65 km per
uur. Vrijwel onmiddelijk na de noodlanding
gingen de deuren van de DC-9 open en begonnen
de inzittenden het toeslel te verlaten in
zwemvesten en op reddingsvlotten. Er was geen
paniek volgens een van de geredde passagiers, hel
cabinepersoneel deed voortreffelijk werk ....

—

MARGARETH ABRAHAM
vermist.....

Redding met
helikopters
De gezagvoerder van een toestel
van Pan American Airways op weg
van Pointe a Pitre (Guadeloupe) naar
San Juan had de noodseinen van de
DC-9 opgevangen. Hij zag hoe het
toestel op zee landde en hoe het
staartstuk afbrak. Onmiddellijk kon
hij de positie van het verongelukte
vliegtuig doorgeven aan de Amerikaanse kustwacht. Helikopters van de
kustwacht en van het vliegdekschip
„Guadalcanal" dat toevallig in de
omgeving van St. Croix opereerde
konden
met
het bergingswerk
beginnen. Om half zes werden de
eerste overlevenden uit zee opgepikt
en toen het zoeken omstreeks zeven
uur i.v.m. de vallende duisternis
moest worden gestaakt waren 40
overlevenden gered. Vijftien mensen
moesten met verwondingen in het
Charles Harwood Memorial hospital
van St. Croix worden opgenomen.
Van een van hen is de toestand vrij
ernstig. Een .passagier overleed op
weg naar het hospitaal aan zijn
verwondingen.

Balans

In de avonduren kon de voorlopige
balans worden opgemaakt van deze
grootste ramp die de ALM heeft
getroffen: een dode, 40 geredden en
22 vermisten. Voor deze laatsten
bestaat weinig hoop meer. Vanmorgen om elf uur zouden de autoriteiten in St. Croix beslissen of het
zoeken al dan niet zou worden
voortgezet. Onder de vermisten bevindt zich de 24-jarige stewardess
Margareth Abraham die een van haar
laatste vluchten maakte voor de ALM
i-v.m. trouwplannen met de bekende
Antilliaanse t.v.-presentator Robby
Schouten. De anderen merendeels
Amerikaanse toeristen op weg naar
St. Maarten voor een onbezorgde
vakantie van enkele dagen. Onder de
geredden de Amerikaanse
cockpit-bemanning bestaande uit gezagvoerder
Balsey de Witt, eerste piloot Harry
Evans en navigator Hugh Hart, de
Antilliaanse purser Wilfred Spencer
en hofmeester Tobias Cordeiro. Verder de Antilliaanse mevrouw Jacint
Bryant. die met nog acht anderen in
bét ziekenhuis van St. Croix ligt.

Onderzoek

Zondagmorgen in alle vroegte verwok een voorlopige commissie van
onderzoek bestaande uit overste Chr.

pauh van de
MLD, wnd. directeur

van het Departement van

Luchtvaart
" Claassen, vliegtechnisch inspecteur
van het departement V. Mans en
ALM-gezagvoerder S. v.d. Werf met
fen Friendship naar St. Croix Aan
word bevond zich ook een zogenaamde assistentiegroep van de ALM
bestaande uit de heren R. Volgers
(logistiek), J. Huiskeshoven (marfft'ng), J. Anasagati (stationchef),
M. de Weert (commerciële dienst) en
Puik (medische dienst). Verder de
ouders en verloofde van mej. Abraham, mevr. Spencer en de vader van
de heer Cordeiro. In St. Croix
arriveerde inmiddels ook onderzoekcommissie van de Overseas National
An-hnes, van de FAA en van de Civil
Aeronautic Board.Verwacht wordt

*

WILFRED SPENCER
gered.....

TOB/AS CORDE/RO
gered.....

Crisis in 105
GENEVE -- Vermoedelijk zal
bestuur van Investors Overseas Ser
vices Ltd. vandaag de gisteren bei
nen vergadering voortzetten en /.al di
bijeenkomst leiden tot een reorgani
satie van de hoogste leiding.
IOS-woordvoerder Clyde Drummond heeft medegedeeld dat de 10S
waarschijnlijk vandaag een verklaring
/.ou uitgeven over haar positie in
West-Duitsland, waar de crisis van het
fonds zich schijnt te concentreren.
Verleden week heeft de Westduitse
bankcommissie de lOS gevraagd een
rapport te verstrekken over haar
positie in de bondsrepubliek, nadat
beleggers blijk hadden gegeven van
hun bezorgdheid over de scherpe
koersdaling voor aandelen lOS.
Drummond zei dat Erich Mende.
De woordvoerder sprak berichten
tegen dat aflossingen van de achttien
lOS-beleggingsfondsen de verkopen
te boven zouden gaan.

Vakbondsadviseurs bedankt

VLA: Staking opgeschort,
maar niet opgeheven
Antwoord bc
bepaalt
voortzetting
De DC-9 van de Overseas'National
Airways die zaterdagmiddag met 57

passagiers en zes bemanningsleden
aan boord een noodlanding maakte
op zee in de huurt van St. Croix *

dat deze deskundigen nog minstens
drie dagen tijd nodig zullen hebben
alvorens hun eerste voorlopig onderzoek af te sluiten. ALM-stewards
Spencer en Cordeiro die als getuigen
zullen worden gehoord bij het
onderzoek worden vandaag dan ook
nog niet terugverwacht.
De minister van Verkeer en Vervoer, L. Chance, vertrok gisteren via
Puerto Rico naar St. Croix om zich
persoonlijk op de hoogte te stellen
van het verloop van de reddingswerk-

zaamheden. Waarnemend vice-pre-

mier O. R. A. Beaujon zond een
telegram van deelnemimg aan de
ALM waarin hij de hoop uitsprak dat
ook mej. Abraham tot de geredden
mag gaan behoren.

Service
In het hospitaal van St. Croix heeft
de ALM een kantoor ingericht om
zoveel mogelijk service te bieden aan
de overlevenden en hun familieleden
die zijn overgevlogen uit New Vork
en uit Willemstad. Een aantal passagiers is inmiddels al vertrokken,
sommigen terug naar New Vork
anderen naar St. Maarten om toch
nog vakantie te hebben.
De ALM-vlucht New York—St.
Maarten, een lijn die op 14 januari
van dit jaar werd geopend, zal deze
week geen doorgang vinden. Het
enige beschikbare vliegtuig geschikt
voor deze route dat gecharterd werd
van de ONA ligt op zon 1800 meter
diepte op de bodem van de Caribische Zee.

VIENTIANE - De voering van de
strategische Laotiaanse stad Attopeu
door Noordvietnamese troepen heeft
de Laotiaanse regering 93 doden en
23 gewonden gekost. Dit heeft een
woordvoerder van het ministerie van
defensie in Vientiane bekendgemaakt.

Meer Amerikanen
naar

Cambodja

Wapenospslagplatsen Vietcong bezet
SAIGON - De Amerikanen hebben zondag ongeveer 700 man
versterking met helikopters overgevlogen naar de vishaak-sector in
Cambodja, waar ongeveer dertigduizend Amerikaanse en Zu dvietnamese
militairen op steeds sterkere tegenstand van de Vietcong en Noordvietnamezen stuiten. Zij hebben de
opdracht het achterland te bezetten
om de tegenstander te beletten zich
terug te trekken. In dit gebied ligt de
belangrijke weg nummer 7; de
operatie in de vishaak-sector staat
onder bevel van generaal Shoemaker.

Sterke eenheden Zuidvietnamese
infanterie hebben zondag in het

tweede belangrijke operatiegebied in
Cambodja, de Papagaaibek, de plaats
Ba Thoe bezet. Zij ontmoetten hier
verwoede tegenstand van de Vietcong. In Ba Thoe-zijn enorme wapenen munitie-opslagplaatsen ontdekt.
Generaal Do Cao Tri, de bevelhebber
van de operatie in deze sector,
verklaarde tegenover een verslaggever
van AFP, dat de verovering van Ba
Thoe, de tweede fase van het
offensief is.
De eerste was de bezetting tot aan
Svay Rieng van weg nummer 1, een

verbinding van strategisch belang
tussen SaigoiJ en Pnom Penh. Volgens generaal Tri, zijn beide
operaties
zonder veel verliezen verlopen. De
Vietcong biedt echter steeds krachti-

ger tegenstand en wij moeten onze
posities nu consolideren, zei hij.
In Saigon is bekendgemaakt dat de
Zuidvietnamese strijdkrachten bij de
operatie "in Cambodja 86 man hebben
verloren. Het aantal gewonden bedraagt 288. Het totale verlies van de
Vietcong en de Noordvietnamezen
op de twee fronten in Cambodja is
gestegen tot 1.094 man. De Amerikanen en Zuidvietnamezen maakten
242 krijgsgevangenen. Opvallend is
het geringe aantal buitgemaakte wapens als men geen rekening houdt
met de opslagplaatsen in Ba Thoe.

ORANJESTAD - In het Cultureel
Centrum werd gistermiddag een algemene ledenvergadering van de Vakbond Van Leerkrachten Aruba (VLA)
gehouden. Zonder stemming accepteerde de vergadering het voorstel
van het bestuur, dat vandaag normaal
gewerkt zal worden. De kinderen
zouden vandaag wel worden medegedeeld dat er morgen geen school is,
indien het bestuurscollege dan niet
gereageerd heeft op het bemiddelingsvoorstel van de minister-president. Het bc van Aruba heeft, na
ontvangst van de brief van premier E.
O. Petronia met afschrift van diens
toespraak, zich zaterdagmorgen beraden. Verwacht wordt, dat vandaag
het antwoord aan de premier zal
worden bekendgemaakte
Onverwacht werd gistermiddag een
vergadering, van de VLA gehouden
waartoe de leden gistermorgen via de
radiostations werden opgeroepen.
Ook ditmaal bestond voor de vergadering grote belangstelling. De agenda vermeldde: 1. Uiteenzetting van
mogelijke financiële gevolgen van

JONGERENPROTEST IN NASSAUSTRAAT
-

In de straten van Oranjestad was het zaterdagmiddag
ORANJESTAD
enigszins onrustig door jongeren, die wilden discussieren in het openbaar. Op
verschillende plaatsen werden zij door de politie met zachte drang verwijderd.
In de Nassaustraat, ter hoogte van Singer, zou een jongeman, een zoon van
een ppolitieman, geweigerd hebben gehoor te geven aan het verzoek van de
politie om op te staan en zich te verwijderen. Toen hij hieraan geen gevolg
gaf, kreeg hij een klap.
De jongeren trokken naar het kantoor van de Amigoe om te protesteren
tegen deze gang van zaken. De jongeman vertelde, dat hij niets in de gaten had
en ook niets van een bevel had gehoord zich te verwijderen, totdat hij ineens
een klap voelde. De groep trok hierna naar de politiewacht om met de
commissaris van de politie te spreken, die echter niet aanwezig was.
Geadviseerd werd vandaag aangifte te doen.
Uit kringen van de politie verneemt de Amigoe, dat met zachte drang tegen
het vormen van groepen werd opgetreden. Betreurd wordt, dat de leiders van
deze groep jongeren, grotendeels uit Feneta-kringen afkomstig, nog steeds
geen vergunning willen aanvragen. Zoals reeds eerder door de commissaris van
politie gesteld, bestaat er geen bezwaar tegen het verlenen van een- dergelijke
vergunning, mits de wettelijke bepalingen niet overtreden worden.

niet-doorstaken; 2. financiën en 3.
Vragen naar aaanleiding van deze
twee punten, die in de pauze konden
worden ingediend.

Verwarring over adviseurs

Geen hervatting
bombardementen
op Hanoi

Op de vraag van een der leden,
deelde de voorzitter mede, dat 's
morgens de adviseurs telefonisch was
meegedeeld, dat het bestuur niet
langer gebruik meer wenste te maken
WASHINGTON
Amerikaanse
van hun diensten. Het bestuur gaf de
jachtbommenwerpers
hebben vorige
leden, gezien de verwarring, die er
week
aanvallen
verricht
op raket- en
onder de leden was ontstaan ten
in
luchtafweerinstallaties
Noord-Vietaanzien van de verhouding bestuur
adviseurs, een schriftelijke uiteenzet- nam, die hadden geschoten op
ting, waarin gesteld werd:
onbewapende Amerikaanse verken1. dat adviseurs nimmer de algemeningsvliegtuigen, heeft een woordne verantwoordelijkheid van het voerder van het Amerikaanse minisbestuur ten aanzien van de leden tot ter van defensie meegedeeld. Hij
zich kunnen trekken;
sprak met nadruk tegen dat er
2. dat de adviseurs dezelfde rechten en plichten hebben als ieder verandering zou zijn gekomen in de
Amerikaanse politiek of dat de \ S
gewoon lid en derhalve geen buitenhet bombarderen van Noord-Vietnam
gewone rechten en verantwoordeop beperkte schaal zou hebben
lijkheid mogen opeisen;
3. dat het bestuur het recht heeft hervat. Er zijn de afgelopen weken
eenieder als adviseur aan te wijzen, enige vliegtuigen bij de vergeldingsnc
c.g. te verzoeken advies uit te ties verloren gegaan, /ei hij
brengen indien een bepaalde situatie
Een woordvoerder van hel minist»
dit vereist;
rie van buitenlandse /aken sprak
4. dat wanneer iemand het advi- eveneens tegen dat er verandering
seurschap aanvaard heeft en vervolzou zijn gekomen in de Amerikaanse
gens zijn/haar advies heeft uitgepolitiek. Hij zei dat dit in antwoord
bracht en toegelicht zijn /haar taak als op vragen over het bericht uit Hanoi,
adviseur is beëindigd.
dat honderd Amerikaanse vliegtuigen
Voorts werd aan de leden een twee Noordvietnamese provincies op
VLA-bulletin uitgereikt, waarin 1 en 2 mei hebben gebombardeerd.
uitvoerig het niet-uitbetalen van
"Wij hebben steeds al passende
salarissen werd beschreven. Duideacties ondernomen om het leven van
lijk werd gesteld, dat het niet-uitde piloten van onze onbewapende
betalen veel meer inhoudt dan verkenningsvliegtuigen te beschermen
alleen het geld. Waarbij als vooren zullen dat blijven doen".
beeld werd aangehaald, dat men
Zegslieden van het departement
dan ook een deel van de vakantievan defensie zeiden dat in 1968. toen
toeslag van vijf procent kwijt is, de VS het bombarderen van Noordindien men daar onder valt. En zo Vietnam staakten, Hanoi wist dat de
zijn er nog verscheidene „verborverkenningsvluchten zouden voortdugen" sancties, aldus het VLA-bulaanvallen van de
letin, welke feitelijk automatisch ren. Aan de hebben
slechts derdagen
afgelopen
voortvloeien uit het inhouden van tig jachtbommenwerpers deelgenosalarissen.
men. Zij vielen luchtafweerinstallaAan
ties aan die dikwijls over grote
Onder de kop „In Afwachting" gebieden verspreid liggen, zei hij,
uit
schrijft de VLA in bulletin 27: We blijkbaar doelend op erberichten
een groot
dat
Noord-Vietnam
schreven al. dat er pas sprake van een aantal burgers het slachtoffer zijn
afkoelingsperiode kan zijn, als beide geworden.
partijen daar onvoorwaardelijk mee
instemmen. Wij hebben reeds gezegd,
dat bij het uitblijven van een
antwoord onze staking zonder meer
hervat zal worden. Wij hebben op het
ogenblik de indruk, dat het bc in het
geheel niet bezig is aan een antwoord
GUATEMALA Julio Cesar de la
op een verzoek van de minister-presiRoca, correspondent van het Guate-'
dent. Daarnaast beginnen langzamer- malaanse blad La Nacion en hoofd
hand de meningen veld te winnen, van het culturele instituut van het
dat het bc van het begin af aan geen departement Quezaltenango, is in een
andere bedoeling heeft gehad dan tijd dorp op 40 km van Guatemala
te winnen, uitstellen en aan het vermoord. Zijn lijk is woensdag
b
gevonden.
lijntje

-

lijntje houden

Opnieuw rechtse

moord in Guatemala
-

houden

(Men leze verder op pag. 5)

Op zijn lichaam lag een briefje
met
om oog".

de woorden: "Oog
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BIOSCOPEN
ROXY: 19.00-21.00 Liefde op
mijn hop. WEST-END: 19.00-21.00
Eagles over London. CINELANDIA:
19.00-21.00 Joaquin Murieta. DRIVE-IN: 19.00-21.00 The lion in
winter. CINE-RIO: 20.00 Three in
the attic. AIRPORT CINEMA I:
19.15 Bambi; 21.15 Samen uit,
samen thuis.
BOTICA'S
OTRABANDA: Coromoto, TEL.:
23241; PUNDA: Piar, TEL..- 13040;
Botica „1968 n.v.", Corriweg 32,
TEfc.: 49567 dagelijks geopend van
08.00-20.00 (behalve op zondag).

—

Heer Bommel hield de pas in en staarde beklemd naar de
6855.
onbewegelijke menigte.
„Zie je dat, jonge vriend? " fluiterde hij hees. „Ze hebben allemaal wortel
geschoten! Hoe vreselijk! "
„Ik versta je wel! " riep Sloom Stabiel met krakende stem. „Mijn gehoor is
nog goed hoor! En het is jullie schuld, dat we hier staan! Jullie hebben geen
eerbied voor de oudere generatie! Starsap over ons heen laten lopen; het is
een schande! "
„Een schande! " riep de optocht achter hem met ritselende stemmen. „In
plaats van een gepaste vergroeiing in onze huizen staan we nu allemaal in de
buitenlucht", hernam Sloom bitter. „Het is heel slecht voor de scheuten. En

DIVERSEN

VAN

HATO"
09.00-12.00/15.00-18.00 open voor

publiek.
CONCERT: 20.30 Symphony-orkest Pto Rico - Centro Pro Arte.
SPORT

VOETBAL: 20.00 Wacker vs Veendam hoofdkl. Stadion.

-

-

HOTELS
Hotel Cur. Int.:Cave de Neptune:
23.00 optreden zangeres .July de
John, (zat. 22.00 en 01.00), op' 5, 6,
7 en 8 quattro notti all' italiana.
Hilton Hotel: Tambu: 23.00 optreden zangeres Misty Moore, (vrijd. en
zaterdag: 23.00 en 01.00), dansen op
muz. van Hermans orchestra en
Miguel Carboni's trio. Tambu maandags gesloten. Holiday Inn Hotel:
Hight Watchj. 23.00 optr. Estrellas
del Caribe,, (zat. 23.00-01.00). Zondag: 12.00-15.00^ bar-b-que rond
pool met Shell Steelband. Flamboyant Beach Hotel: Chuchubibar:
23.00 optreden zangeres Nyta Doval.
Muz.: Moron Combo. Bianca Hotel:
21.00 dansen, muz.: The Thunderclouds. Country Inn Hotel; 20.30
dansen, muz.: Country Inn Combo.
Piano Cocktailbar: vanaf 18.00 open.
Discothee: 20.00-02.00 gelegenheid
zon.:
tot
dansen. Barbecue:
12.00-16.00. Beergarden;
13.00-18.00 dansen, muz.: tne three
>voices. Jan Koek: vanaf 20.30
gelegenheid tot dansen. Park Hotel:
pare discothee, (vrijd. en zat.:
21.00-03.00 gelegenheid tot dansen).
DINSDAG
DIVERSEN
MOBIELE BANK: 09.00-10.30 te
Boca Sami (voor fort); 10.30-11.00
te
en
Mahuma;
Julianadorp
11.30-12.30
te
Terra
Corra-14.00-16.00 te Jandoret.
CURSUS: 19.00 penningmeesterCU. Curacaostraat 50.
BILJART: 19.30 club J.P.F.
LUCHTPOSTSLUITING:
(voor
Europa) 10.00 te postkantoor; 16.00

-

te

hulppostkantoor Plesmanluchtha-

ven.

Gouden roos voor
Tsjechoslowakije
MONTREUX - De Tsjechoslowaakse televisie heeft met haar film

"Sest uprchliku" (de zes ontsnapten)
de gouden roos van Montreux gewonnen. De film verwierf ook de
persprijs en de prijs van de stad
Montreux voor de grappigste show.
De Amerikaanse maatschappij CBS,
won de zilveren roos met "Annie, the
woman in the life of a man", en de
Noorse televisie de bronzen roos met
"Bedside story". Er waren dit jaar 29
produkties uit 25 landen ingezonden
naar deze, nu tiende jaarlijkse competitie voor de beste televisieshow in
het lichte genre.
Het was de eerste keer dat een
inzending van een communistisch
land met de eerste prijs werd
bekroond. Zoals bekend, is aan de
prijs een geldbedrag verbonden van
10.000 Zwitserse francs, ongeveer
4000 gulden. Het toekennen van de
persprijs werd beoordeeld door een
jury van 52 journalisten uit twaalf
landen. De wedstrijd werd zoals
gewoonlijk georganiseerd door de
Zwitserse radio en televisie.

Piet Veerman: Een prettig publiek"

Bedeesde tieners in
de ban van de Cats
ledereen heeft
WILLEMSTAD.
zo langzamerhand wel van Volendam
gehoord, het visserdorpje in Nederland dat de zo beroemde beatgroep
de „Cats" heeft voortgebracht. Dat
Volendam een zeer muzikale bevolking bezit zal niet iedereen weten.
„Het heeft de beste fanfare van
Nederland", dit vertelde Kees Veerman, leider van de band, na de
tweede voorstelling op de eerste
avond van hun optreden op Curacao
in Centro Pro Arte.
Na een inleidend kwartiertje met
„The Summits", een lokale beatgroep met als gastzanger George
Willems, kwamen dan eindelijk de
langverwachte „katten", die de oerhollandse klompen verruild hadden
voor elegante hooggehakte laarzen,
het enige elegante overigens, want de
cats plachten op te treden in .nogal r
smoezelige hemden, die wij hief
„borstrokken" zouden noemen. Maar
dat doet verder weinig ter zake, ze
zingen en spelen goed en daar waren
we voor gekomen. Hun „Why",
„Scarlet Ribbons" en niet te vergeten
„Marie-Arm" van recenter datum
brengen tieners en ook ouderen in
verrukking. Toch was het applaus
jammer genoeg maar dunnetjes, vooral vóór de pauze.
Na de pauze speelden de Summits
weer een paar nummertjes en hét was
opvallend dat tweede gastzanger Pat
Pemberton veel bijval van vooral het
vrouwelijke deel van het publiek
kreeg. Hij bracht zijn drie nummers
dan ook bijzonder leuk.

publiek en in het bijzonaer van het
applaus vonden, zei Kees dat het
toch wel meeviel,dat het heel verschillend is en dat niet elk publiek
zich op dezelfde wijze uit. Zo was dit
al veel beter dat wat ze in SSuriname
hadden meegemaakt. In Nederland
zelf, in Drente hadden ze een keer
opgetreden, voor een zwijgend publiek, dat zonder een klapje de zaal
had verlaten. Later hoorden ze dat
ditzelfde publiek het fantastisch had
gevonden. Piet Veerman, de man met
het verpletterend stemgeluid, vond
het Curacaose publiek zelfs een heel
prettig publiek.

Of ze niet een beetje meer „show"
konden brengen. Piet zei hierop dat
hij het met zijn stem deed en nooit
een showfiguur was geweest. Kees
daarentegen verklaarde zich helemaal
niet lekker gevoeld te hebben en zich
met medicijnen op de been had
gehouden, anders gaf hij vooral in de
Blues wel wat meer beweging te zien.
Op de vraag of het niet veel .te
vermoeiend was twee voorstellingen,
op een avond, knikte Piet en wees
veelbetekend op zijn keel, terwijl hij
zei: „ik weet echt niet of mijn keel
het uithoudt", dit doe ik nooit meer.

Hoger dividend
bij Curacaosche

Zes jaar
Laatste half uurtje Cats. Impone-

instrumentarium, flitselende

rend

lichtbundels, oorverdovend lawaai, te
luid misschien, de kleine zaal van de
schouwburg was er niet op berekend,
in de open lucht was het waarschijnlijk beter tot zijn recht gekomen.

Enkele hippe meisjes deden schuchtere pogingen op te staan, maar gingen
al weer gauw zitten omdat aan hun
voorbeeld geen gevolg gegeven werd.
Misschien was het de omgeving die
niet inspirerend werkte*
Herhaaldelijk moesten zij erop. attent
gemaakt worden dat er toch echt
geklapt en geschreeuwd mocht worden. Twaalf uur, jarige Cats, precies
zes jaar geleden begon de nu zo

wisselen.

Op de vraag wat ze nu zelf van het

KNSM
Adonis 2 310'nw
Finisterre nr Qur.; Aristoteles 2 vn
Pto. Cabeilo nr Barranquilla; Attis 1
vn Ponce nr Antwerpen; Ceres 1 300
no vn Cristobal nr Tampa; Chiron 3
verwacht te Laguaira; Diogenes 1 te
Par'bo; Ganymedes 2 vn Adam nr
Barbados; Hercules 2 te Cristobal;
Jason 2 265 nw vn Finisterre nr St
Croix; Kreon 1 vn New Vork nr
Philadelphia; Ladon 1 vn Paranam nr
R'dam; Marathon 4 verwacht te
Baltimore-, Minos 2 350 z vn
Newfoundland nr New Vork;
Parthenon 1 vn Nickerie nr Par'bo;
Pericles 2 75 no vn Quessant nr
Delfzijl; Prinses Margriet 1 vn New
Vork nr Aruba; Socrates 2 vn La
Union nr San Lorenzo; Solon 3
verwacht te Cur.

-

AMSTERDAM In de op 11 juni
"te houden algemene vergadering van
aandeelhouders van de Curacaosche
Handel-Maatschappij nv zal worden
voorgesteld over 1969 een dividend
uit te keren van 17 pCt over het tot

suksesvolle groep. Het applaus bleef

Nf. 33,8 min verhoogde kapitaal.
Hiervan zal 7 pCt in contanten en 10
pCt in aandelen worden uitgekeerd,
waarvan 3 pCt ten laste van de
belastingvrije agioreserve. De nieuwe
aandelen zullen voor het eerst delen
in de winst over 1970, aldus een
communiqué.
Over 1968 werd een dividend van
15 pCt gedeclareerd over een ge-

plaatst kapitaal van f. 30,7 min.
Hiervan werd 5 pCt in contanten
uitgekeerd en 10 pCt in aandelen,
waarvan 2 1/2 pCt ten laste van de
belastingvrije agioreserve.
De nettowinst over 1969 bedroeg
f. 8,1 min tegenover f. 5,7 min in
1968. De vooruitzichten voor 1970
zijn eveneens gunstig, aldus het
communiqué.

vn

TANKERS - Camitia 2 vn Liver"pool nr Cur.; Korovina 4 verwacht te
Cur.
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gulden. Ook staatsfondsen verdeeld Gist
v.d. Grinten
.
AMSTERDAM
Verdeelde stemming voor internationale fondsen.
Philips werd voor het eerst sinds

en kalm. Cultures iets lager, scheepenige koersverliezen. Geen
vaart
handel in Vredestein. Beurs dinsdag

gesloten wegens bevrijdingsdag.
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Goldmines
Nefo

u haarvermoord
— „Waarom
Tic tot
schilder. „Uw

hebt? Dat zal ik u uitleggen", zegt rechter
de
motief was vrees voor ontdekking. Na haar huwelijk
hebt u mevrouw Ho gedwongen de oude verhouding voort te zetten. Op den
duur begon dit haar tegen te staan. Ze liet u weten dat ze alles aan haar man
zou vertellen als u uw bezoeken niet staakte. Uw bezoek van vanmiddag heeft
natuurlijk tot een hevige ruzie geleid. U hebt haar toen uit de weg geruimd, op
manier, dat het op zelfmoord zou lijken. Doordat de theepot omvielen
de wierookklok uitdoofde, weet ik dat de moord omstreeks half vijf gepleegd
is. U bent om die tijd bij het huis gezien." De schilder heeft zijn hand voor
25.

zon

Zere keel

*

SCHEEPSBERICHTEN

bovendien zullen we in het zeewater heel gauw vermolmen." „En dat is niet
alles! " kraakte Slof achter hem. „De nieuwe generatie stabs heeft het geloof
verloren! Het geloof in het starsap! Ik heb ze onbekleed zien rondlopen.
Waar moet het heen? Wat zal de nieuwe lichting mobs, die nu nog onschuldig
in het moeras uit het ei komt, van de wereld moeten denken? "
„Ik weet het niet! " zei heer Ollie. Hij keerde zich om en verwijderde zich
haastig van de klagende groep grijsaards.
„Het is heel vreselijk", vervolgde hij. „Maar eh... het is de loop der dingen,
denk je ook niet, Torn Poes? De vooruitgang is'niet tegen te houden; maar
die stabs hebben zich niet willen aanpassen. Zeg nu zelf; het enige wat een
heer kan doen is zich aanpassen! "

Rechter Tie en het geheim van de wierookklok

matig,, het leefde wat op toen Piet
Veerman een staaltje van zijn PapiaDe leerlingen van de handel- mento ten beste gaf, wat hogelijk
school in Lissabon zijn in staking door het publiek werd gewaardeerd.
gegaan uit protest tegen de arrestatie
Na de voorstelling kreeg de Amigoe
door de veiligheidsdienst van een der even gelegenheid met enkele leden
leerlingen.
van de Cats, de sympatieke Kees en
Piet Veerman, van gedachten te

-
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TOM POES EN DE MOBBEWEGING

Agenda
Curacao

GROT

PAGINA
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855
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110
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Robeco
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Rolinco
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Algemeen
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Luister
17.00 peticiones; 18.00
noticias di A.N.P.; 18.15 parada
deportiva, Hector Rosario; 18.30

CUROM:

aanvullend muz. ; 18.45 kinderprogr.
voor het slapen gaan; 19.00 nieuwsbulletin; 19.15 persoverzicht uit

«TELECURACAO: 16.00 kinderuurtie; 16.45 fantasticfour; 17.15 this is
the life; 17.45 Days of our life; 18.15
prot. uitz.; 18.30 nieuws pap.; 18.45
noticia local di awe; 18.55 fabeltjeskrant; 19.00 Shellprogr.; 19.15 the
new people; 20.00 Elis Juliana; 20.15
the high chaparral; 21.15 nieuws
ned.; 21.30 voetfjalint. (finale cup:
Chelsea vs Leeds

United); 22.30

boletin extra; 22.45 (vervolg voetbalint.).

rlJ??»
?Jff

f evrou.

*

RADIO ANTILIANA: 04.30 musica
religioso y musica di cowboy; 06.00
ban trabao den compania di bo
companero constante Radio Antiliana; 06.45 rev. Dennis Hilliman; 08.00
momento criollo (musica y poesia
Antiliana); 08.30 musica y conseho
pa tur automobilista; 08.45 dutch
machine stop; 09.00 noticias
OTABS; 09.15 show musical Esperanza discount house; 09.45 anuncios; 10.00 exito musical, Linda self
service; 10.15 show musical Macorisana ,y int. supermarket; 10.40 pader
Heiliger; 11.00 Mexico cantando pa
Baby Bakery; 11.15 Variacion musical; 12.00 oracion di merdia pader
Jansen y minicuenta pastoor Van
Veen; 12.10 seccion informativo-,
12.30 noticia Viana; 13.00 noticia
Datsun; 13.15 fiesta calypso; 14.00
fiesta Antiliana; 16.00 hitparade
Antilian Motors; 16.15 exitos tienda
nueva reforma; 16.30 anuncio comercial; 16.45 noticias Lago Oil and
Transport Co.

RNWO (15220 kHz); 17.30 feestelijke opening; 17.33 nieuws; 17.38 ned.
nieuwsjournaal door P. van Soest;
17.43 vandaag 25jaar geleden; 17.47
sportoverzicht; 17.51 schouder aan
schouder; 18.34 vrijheid herdacht,
electric sales; 17.45 Aruba bottling Laurenskerk te deRotterdam;
18 47
comp. y su musica; 18.00 anuncios y nieuws in het kort; 18.48 sluiting;
musica; 18.30 noticias Arucar; 18.45 18.50 einde
uitzending.
RADIO
KELKBOOM:
07.00
musica popular; 19.00 kinderprogr.
07.02
bon dia eu alegria;
opening;
(15425,
15320 en 6085 kHz); 19.00
Jan Bodegom; 19.15 felicitaciones y
07.15 noticias int. na pap.; 07.30
complacencias; 19.30 Aruba distilling Spaans progr.; 20.30 einde uitzenmusica instrumental; 08.00 seleccion
Co.; 20.30 show di Niki Dekort, y su ding.
musical eu disco Latino; 08.30
musica; 20.45 variacion musical, non (6020 kHz): 19.00 nieuws,
magazine; cumpleanos feliz; 09.15 noticia local;
stop.
reportages; gesprekken, muziek door 09.30 musica varia; 10.00 noticia
Ben Ooft en Ruud van Hilten; 20.30 int.; 10.15 ritmo latino; 10.30
RADIO KELKBOOM (1.435 kilopeprogr.
noden 209 m.): 17.00 progr. Sun einde uitzending.
di Niki Habibe jr; 11.00 noticia local;
Kong supermarket; 17.15 progr (11730 en 9715 kHz): 19.00 Ned.
11-. 10 ritmo latino; 11.30 musica
int.; 12.00 musica varia; 12.15,
.„Lago music haU"; 17.30 Alle hens; progr.; 20.20 einde uitzending.
18.00 variacion musical; 18.15 imaginoticias int. na pap.; 12.30 musica
(800 kHz): Spaans
progr.; 20720 Ene" varia;
nes musicales (radio ned.); 18.30 progr.; 21.10
12.45 " noticia local; 13.00
musica para la cena; 19.00 noticia ande uitzending.Nel nieuws; 2130 variacion musical eu ritmo latino;
local; 19.15 musica varia; 19.30
13.30 mei ora eu boleros; 14.00
musica aleman; 20.00 noticia local;
noticia
local (resumen); 14.10 selecDINSDAG
20.15 progr. „Con cos taï "; 21.00
cion musical; 14.30 peticiones; 15.00
CURACAO
radiokrant (radio ned.); 21.30 musica
noticia int.; 15.15 variacion musical;
CUROM:
06.30
opening; 06.31 kinvaria: 22.00 sluiting.
15.45 musica eu sabor azteca; 16.00
derprogr.; 07.00 nieuwsbulletin; progr. int. y-La Macorisana supermarVOZ DI ARUBA (1325 kiloperio07.15 ochtendblad;
den en 226.4 m.): 17.00 Economisa nieuws; 08.15 luchtige 08.00 herh. ket; 16.15 musica mejicana; 16.30
ochtendklannoticia local; 16.45 cocktail musical.
eu La Esperanza; 17.30 atardecer ken; 09.00 muzikale tombola;
musical; 18.15 noticias Emantrading; koopvaardijprogr.; 10.15 progr.10.00
met VOZ DI ARUBA: 06.00 opening;
18.30 musica instrumental; 19.00 vocalisten; 10.30 kath. ziekenuitz.
boleros; 19.15 progr. cultural (VN); met pastoor Brada; 10.45 rustige 06.05 country Western & instrumental music; U0.30 manamtas mejica19.30 turning the tablc ; 21.00 muz.; 11.00
populaire muz.; f2.00 nas; 07.00 noticia na pap.; 07.15
Carclub; 23.00 la hora romantica:
noticurom; 12.30 nieuwsbulletin, boleros; 07.30 discorama; 12.05
24.00 sluiting.
12.45 de artist van de dag; 13.00 gev.
noticias hulaadesL,local y int.; 12.30
muz.; 14.00 progr. PSH; 15.30 ün
RADIO VICTORIA (920 kiloperionoticia local na pap.; 12.50 noticias
cuartu di ora eu Mickey;-15.45 vn
den 326.1 m.): 17.00 ultimas notiint. pap.; 13.15 musica mejicana;
cias; 17.15 palabranan dibida; 17.30 cuartu di ora cv....; 16.00 ora 13.30 discolandia; 16.15 noticias
cruzada; 17.45 la biblia abierta; supersonico.
local pap.; 16.30 happy birthday..
ARUBA
RADIO ANTILIANA (1.270 kiloperioden 236.2 m.) : 17.00 Esperanza y
su obsequio musical; 17.30 exitos all

bezoeken'te

„Depiraten van deNijl”
mee "

en kijk

18.00 ultimas noticias; 18.15 nieuws
18.30 nieuws eng.; 18.40
business nieuws-, 18.45 chapel of the
air; 19.00 Horatio Homblower;
19.30 music background; 20.00 back
to the bible; 20.30 master control;
21.00 sluiting.
TELEARUBA:
17.00
cartoons;
17.30 MHton the munster; 18.00
Lago-progr.; 18.30 polygoon nieuws;
18.45 pap. nieuws; 18.55 bedtime
story; 19.00 Tic Tac Toe (live);
19.30 Amstel nieuws; 19.45 pruitts
of Southampton; 20.15 eng. nieuws;
20.30 mission impossible; 21.30 cult.
en opvoeding; 22.30 laatste nieuws;
22.45 the survivors.

ned.;

gezicht geslagen en snikt zacht. Eindelijk hervindt hij zijn zelfbeheersing
en antwoordt: „Ja, dat is natuurlijk de meest
voor de hand liggende
.verklaring. Ik ben inderdaad omstreekt half vijf bij het huis geweest
"Maar
zegt u toch dat het niet waar is, meneer Fung", roept
de kamenier uit, U
w Ho
"*«* gestorven zou zijn dan uw
n
is ze inderdaad", zegt de rechter
-Gestorven
grimmig. „Ga terug
u huis van je meester, kamenier
naar het
Ik heb u niet meer nodig. Wij zullen
ons gesprek voortzetten in het gerechtsgebouw,
meneer Fung. Komt u
zijn

RADIO VICTORIA: 06.00 opening;-06.15 e bijbel habri; 06.30 ultimas
noticias; 06.45 cruzada; 07.00 ultimas noticias; 07.15 noticias espanol;
07.30 noticias na ingles; 07.45
AP; 07.55 christian
newsbreak
emphasis; 08.00 ultimas, noticias;
08.05 bo musica favorito; 08.30 el
camino de la vida; 08.45 Ia biblia
abierta; 09.00 ultimas noticias; 09.15
Iweg des levens-, 09.30 meditacion
cristian; 09.45 psychology for living;
10.00 ultimas noticias; 10.05 morning melodies; 10.30 through the
bible; 11.00 ultimas noticias; 11.15
our point of view; 11.30 melodias di
merdia; 12.00 ultimas noticias; 12.10
noticias di deporte; 12.25 news break
AP; 12.30 news in eng.; 12.50 daily
bread; 13.00 noticias espanol; 13.05
concert hall; 14.00 ultimas noticias;
14.15 quiet time; 14.30 Word of life;
15.00 ultimas noticias; 15.05 afternoon musicals; 15.30 ensuenos musical; 16.00 ultimas noticias; 16.05
musica di banda; 16.30 Sailor Sam;
16.45 children's gospel hr.

-

-

Dr Spock

gearresteerd

WASHINGTON

-

De internatio-

nale vermaarde Amerikaanse kinderarts dr Benjamin Spock, een militante pacifist „van het eerste uur", is
zondag voor het Witte Huis gearresteerd, terwijl hij deelnam aan een
godsdienstige plechtigheid in de open
lucht, georganiseerd bij wijze van
protest tegen de interventie van de
VS in Cambodja.
Met dr Spock werden een honderdtal andere betogers onder wie vooraanstaande Amerikaanse geestelijken
gearresteerd op de beschuldiging, dat
zij geweigerd hadden gehoor te geven
aan het bevel van politieagenten,
door te Jopen. J)eze agenten hadden
tot taak het Witte Huis te bewaken.
Na betaling van een boete van 25

dollar werd dr Spock vrijgelaten. De
andere betogers gaven er" de voorkeur,
aan, de nacht op het politiebureau
door te brengen. Zij zullen vandaag
voor een rechtbank in Washington
verschijnen. '

* Drie arbeiders die werkzaam
waren bij de stuwdam van Salgasa in
de Temega, een rivier in het noorden

van Portugal, zijn bij een instorting
om het leven gekomen. Hun verminkte lichamen, die bedolven lagen

l onder tonnen steen en aarde, zijn na
uren van hard werken door brandjweerlieden opgegraven.
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Amigoe
In verband

Voz di CFW: tijdperk
productie begonnen
Op 30 mei
geen feest

vieren
-

WILLEMSTAD In het radio-programma van de CFW voor Radio
Caribe heeft CFW-voorzitter E. OngA-Kwie gistermorgen een dringend
"roep gedaan op de Curacaose
werknemers om hun uiterste best te
doen de productie te verhogen. Op
deze manier kan een halt toegeroepen worden aan de economische
recessie. De heer Ong-A-Kwie gaf
verder al* zijn mening te kennen, dat
er niets te vieren valt op de 30e mei.
Juist het tegendeel is waar, omdat op
genoemde datum in 1969 "twee van
onze broeders" het leven lieten. De
vakbondsvoorzitter riep de arbeiders
op om dit jaar op 30 mei of 31 mei
naar de kerk te gaan om voor de
zielerust van beide slachtoffers te

bidden.

Naar aanleiding van een ingekomen

brief, waarin een werknemer de CFW
min of meer bekritiseerde, omdat, een
groot deel van de
werknemers nog
geen enkele loonsverhoging heeft
gezien, terwijl men wel meer belasting moet betalen en ook meer geld
kwijt is aan busjes en aan levensmiddelen, verklaarde de heer Ong-AKwie, dat hij op deze kritiek in dit
stadium niet wil ingaan. Betrokkenen
moest maar luisteren naar de oproepen voor een serie
ledenvergaderingen met betrekking tot het personeel
van een groot aantal bedrijven.
Deze
vergaderingen worden gehouden in
verband met het komende cao-over-

hoe men te werk moet gaan", aldus
de CFW-voorzitter.
"De cao's met Wescar, Anco en de
aannemers zijn de laatste passen om
stabiliteit op het gebied van de
arbeid. We moeten nu de nadruk
leggen op het feit, dat we het
tijdperk van de productie zijn binnengegaan, waarin alle, maar dan ook
alle arbeiders, het maximale moeten
presteren. Vcz di CFW geeft de
garantie, dat de Curacaose arbeider
dit kan", zo merkte de heer Ong-AKwie op. De economie moet uit de
toestand van recessie gehaald worden
om teruggebracht te worden op een

hoog niveau.

De »CFW-voorzitter vervolgde met:
"Kreten van brandstichting, destruc(

en Black Power moeten, Voz di
nti
CFW accentueert het, moeten tot het
verleden behoren". Een verleden,
de arbeiders op revolutionaire
hun rechten zq
nelaas kregen zij die niet.
«Laten alle

"*

Cola Debrot

prijs

voor

Lucila Engels
-

WILLEMSTAD
Hedenmorgen
werd tijdens een plechtigheid door

het bestuurscollege aan mevrouw

Lucila Engels-Boskaljon medegedeeld, dat de Cola Debrot^prijs voor
het jaar 1970 aan haar werd toegekend voor haar prestaties op het
gebied van de beeldende kunsten. De
Cola Debrot-prijs werd in 1968
ingesteld door het bestuurscollege
om het culturele leven op Curacao te
stimuleren en te bevorderen. De prijs
die dit jaar voor dé derde
achtereenvolgende keer wordt toegekend - zou dit jaar hebben dienen te
worden toegekend voor een prestatie
op het gebied van de beeldende
kunsten of architectuur. De hiertoe
benoemde jury besliste dat voor her
jaar 1970 de prijs niet voor de
architectuur, doch voor een prestatie
op het gebied van de beeldende
kunsten zou dienen te worden
toegekend. De jury, die door de
Culturele Adviesraad Curacao telkenjare wordt benoemd, bestond voor
het jaar 1970 uit:
Mevrouw M. Henriquez, geboren
Alvarez Correa, voorzitster; dr C.
Winkel, de heer E. Pietersz, ir T
Janga en de heer H. Lauffer, leden.
De ColaDebrot-prijs voor het jaar
1970 werd mevrouw Lucila Engels
toegekend op grond van: a. haar
enorme werklust en productiviteit op
artistiek niveau; b. haar werkzaamheden op tekengebied met de jeugd,
zowel privé als in buurtcentra, met
vaak verbluffende resultaten; c. haar
talrijke exposities in binnen-, buitenland alsmede internationaal.
Mevrouw Engels heeft onder meer
geëxposeerd in Amsterdam en Sao
Paulo.

-

WILLEMSTAD.

-

Morgenavond

wordt er over de televisie om half
acht in het programma van het
Bureau voor cultuur en opvoeding
een fdm gebracht over voedingsvoorlichting. De film die tot titel
heeft
„W*et wat je eet", is een televisieproduktie van Radio-Nederland Wereld-

omroep, waaraan onder andere wordt
meegewerkt door mejuffrouw
A.F.
M Bloem. Mej. Bloem is van Curacao
afkomstig en volgt in Nederland een
opleiding als voedseldeskundige.

-

De Venezolaanse
CARACAS
ambassades hebben opdracht gekregen geen visum uit te reiken aan de
Amerikaanse
Black-Powerleider,
Stokeley Garmichael, voor een be-

BOUWMATERIALEN,

Vrouw gered

De

De heer Ong-A-Kwie deelde nog
mee, dat aan de bisschop en de
dominees gevraagd was op zondag 31
mei in hun kerken te laten bidden
voor de slachtoffers Geraldina en
Gutierrez.
Tot zover het radio-programma van
de CFW.

CFW betuigt
-

gelegd.

de hij.

Wat U zich ook kunt voorstellen op het gebied van

WILLEMSTAD
Het bestuur van
de vakbond CFW heeft telegrafisch
zijn deelneming betuigd met het
ongeluk dat de ALM is overkomen.
Men verzond telegrammen aan de
directie van de ALM en aan de
vakbond NABvLP, welke het ALMpersoneel vertegenwoordigt. Tevens
stuurde men een telegram aan de
regering. Aan de vice-premier werd
gesuggereerd om te bepalen, dat de
vlaggen halfstok zouden worden
gehesen als teken van rouw.

Aan het einde van het CFW-pro
-gramma maakte de CFW-voorzitter
duidelijk, dat er op 30 mei niets te
vieren valt. Wel dienen de beide
slachtoffers herdacht te worden. Op
hun graven moeten kransen worden
arbeiders moeten naar de
katholieke en protestantse kerken
gaan om voor de zielerust te bidden.
De almachtige God moet gebeden
worden voor gezond verstand, kracht
en wijsheid om Curacao op de juiste
weg te helpen". Op deze manier
kunnen we samen vooruitgaan, meen-

met vliegramp

deelneming

arbeiders nu de hand aan de ploeg
slaan en het maximale prsteren",
aldus de heer Ong-A-Kwie. "Laten
we onze plaats in de gemeenschap
opeisen, op een gepaste manier. Er is
geen reden meer om brand te
stichten, geen reden tot destructie;
wat wel moet gebeuren is, dat wij
onze mening met nadruk naar voren
brengen, en samen moeten we
proberen Curacao in de goede richting te brengen".

leg.

In bedoeld radio-programma feliciteerde de CFW-voorzitter onder meer
de PWFC, Cadmu en de Nederlands
Antilliaanse bond van luchtvaart-personeel (NABvLP) met de door hen
bereikte cao's. "Nu deze cao's zijn
afgesloten heerst er een gevoel van
rust, omdat deze overeenkomsten
een groot deel van de werknemers
omvatten. Het overleg werd steeds
gevoerd in een sfeer van begrip. Deze
besprekingen geven een voorbeeld

PAGINA 3

WILLEMSTAD - Door de voorzitter van S.O.V. Asiento werd gister-

morgen te Rust & Burgh het startsein
gegeven voor het begin van de

zeventiende Pinksterolympiade. De
openingsplechtigheid vond plaats
nadat de zeventien fakkellopers,
zoek aan Venezuela. Garmichael, die onder wie dit jaar zeven dames, het
momenteel in Guyana verblijft om olympische vuur hadden binnengesteun te zoeken voor zijn beweging, bracht. Het olympische vuur werd
te
heeft gezegd een bezoek te willen Julianadorp ontstoken door de heer
brengen aan Venezuela met zijn
vrouw, de zangeres Mariam Makeba. W. E. Romer, oud-voorzittér en
erelid van de vereniging.

\^§^f

politie op te bellen, moet men eerst
een eind lopen om een telefoon te
vinden. Ook het feit dat er eigenlijk
geen boot ter plaatse is, welke men
meteen kan inzetten, heeft zich doen
voelen. Aldus de zegslieden.

Man per

vergissing
gestoken
-

WILLEMSTAD.
Een 68-jarige
buschauffeur is zaterdagavond in het
Sint Elisabeth-hospitaal opgenomen
met een steekwond in de buik. Er
moest operatief worden ingegrepen.
De negentienjarige dader E.A. heeft
aan de politie verklaard, dat de
buschauffeur het slachtoffer van een
vergissing was geworden. Hij had een
andere man willen treffen.
In de nacht van zaterdag op zondag
kreeg de recherche een melding
binnen, dat er een man in het
ziekenhuis was opgenomen met een
ernstige verwonding. Deze kon de
politie meedelen dat hij bij een club
te Veeris een woordenwisseling had
gehad met een hem onbekende man.
Daarbij had hij een steekwond
opgelopen, ongeveer tien centimeter
boven de navel.
Gistermiddag om half één hield de
politie A. aan. Deze bekende de man
te hebben gestoken. Maar het was
niet zijn bedoeling geweest de buschauffeur -te verwonden. Hij had
namelijk de verkeerde man te pakken
gehad.

zeven-

tigjarige man van de verdrinkingsdood gered. De bejaarde is in het

ziekenhuis

opgenomen. Hij was in
net water van het Waaigat geraakt.
In bedoelde nacht
de politie

■-'-■-■

-

■
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een melding binnen, kreeg
dat er een man
het Waaigat lag die zich slechts
jn
met de grootste moeite
drijvende kon
nouden. Hij verdween steeds onder
"*«* en stond op het punt te
ken ZO werd meegedeeld. Een
cent is toen
' in het water gesprongen
de
op de kant
bren
«ngen. Deze had al het nodige vuile
Bekregen, reflen waarom K-nen
hij naar het ziekenhuis werd
'
overgebracht.

"'

CAPRILES
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Salinja -Tel 54070-54027

Onder
—vrijdag
in Paramari-

grote be-

langstelling werd
bo het stoffelijk overschot van de
Surinaamse radio en tv komiek,
Ullrich Peroti, ter aarde besteld.
"Pero", zoals de komiek werd
genoemd overleed Woensdag op
49-jarige leeftijd in het academisch

ziekenhuis te Paramaribo.

mW^
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jongetje
werd op koninginnedag op de Churchillweg door een auto gegrepen.
Vermoedelijk liep het jongetje een
hersenschudding op.
Op de kruising Schottegatwegoost/Siriusweg botsten twee personenauto's op elkaar. Een der bestuurders kreeg en kapwond aan het
voorhoofd en een andere inzittende
liep een kapwond aan het hoofd en
een snijwond aan het rechter onderbeen op. Laatstgenoemde moest in
het ziekenhuis worden opgenomen.
Materiële schade'zesduizend gulden.
„Total loss" was de auto die op
koninginnedag op Berg Altena tegen

Tel. 12500

WILL FEATURE FOR YOUR PLEASURE

"QUATTRO NOTO ALL' ITALIANA"
A la carte dining & wining in an
"authentic" Italian atmosphere during

een betonnen stoep aanreed. De
bestuurder reed in de richting stad
toen het stuur defect raakte. Op
dezelfde dag reed een auto tegen een
betonnen muur van het Sint Albertuscollege op Pietermaai. De auto
raakte in een slip met voornoemd

FOUR NIGHTS
May 5, 6, 7 & 8, 1970
From 7.00 P.M. to Midnight in the

gevolg.
Totaal zeventig aanrijdingen met

QfIfITEKFOKT

een schade van 28.200 gulden.

Ijrotissekif:

Man beroofd
bij Campo

transformed into a

GROTTA ROMANAI
*Every

night dancing music and show
*Every night something different:

-

WILLEMSTAD.
Een 37-overheidswerkman is in de nacht van
woensdag op donderdag bij Campo
Alegfe beroofd. Achteraf bleek hij in
een val gelokt te zijn door een man,
die hem eerder in de nacht om een
biertje had gevraagd.
De overheidsdienaar deed om drie

Suffisant.

PARAMARIBO

?|

tM.l———

AANGEREDEN
WILLEMSTAD. - Een onvoorzien
tig overstekend vierjarig

Post Rode Kruis te Suffisant, werden
woensdagavond de doktoren R. W. J.
de Vries en H. S. Durgaram geïnstalleerd, beiden als eerste luitenant bij
de Colonne. Dr De Vries zal belast
■worden met alle medische aktivitejten op de post en zal doorgaan met
het geven van de E.H.8.0.-cursus op

aeen?"

PAVID

paikeexßrabUmen

JONGETJE

Rode kruis verrijkt
met twee doktoren
WILLEMSTAD - Tijdens een
korte plechtigheid op de Centrale

4% KORTING ËSBSi

bo^ÉkfUrOCtmOtUdÈm '

m

Telefoon 1104&—11403

's nachts aangifte van de
beroving. Hij vertelde de politie, dat
hij een uur daarvoor door een hem
onbekende man was aangeklampt,
die hem een biertje vroeg. Hij
voldeed aan dit verzoek en beiden
verlieten tóen Campo. Plosteling
echtt
rschenen vanachter de struiken twee andere mannen. Eén v«n
hen hield hem vast, terwijl degene die
hij getracteerd had en de derde man
uit zijn broekzak een .bedrag van
zestig gulden namen. Daarop verdwenen zij in de duisternis van Campo.

- Een politiestraatdienst heeft

f>o

m

■^^"■""««ïww
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TUESDAY, May 5,

Dr Durgaram geeft lessen in
E.H.8.0. in het derde distrikt en zal
in de naaste toekomst een afdeling
van het Rode Kruis te Barber
oprichten. Voorts werden er zes
colonne-leden gehuldigd wegens hetfeit dat zij 10 jaren trouwe dienst
achter de rug hadden; aan hen werd,
een medaille uitgereikt. Tevens kregen elf geslaagden hun E.H.8.0-diploma.

Bathing Suit Fashion Show sponsored
by la Casa Amarilla.

WEDNESDAY, May 6, Hair styling Show sponsored by
Beauty Shop El Curacao.

uur

gisternacht rond één uur een

LËSjD

mm
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WILLEMSTAD.
Op de Dag van
de Arbeid kon een dame, die zich in
een benarde positie bevond, om half
zeven 's avonds door de havenpolitie
en het personeel van de loodsdienst
worden gered. De dame zat in een
rubberbootje te Janthiel welk bootje
plotseling begon af te drijven. Zij kon
niet zwemmen. Het bootje werd door
de sterke stroom meegenomen. Het
avontuur liep goed af.
Bezoekers van genoemde badplaats
deelden de Amigoe mee, dat het een
onbevredigende situatie is, dat men
in een dergelijk geval.weinig kan
doen om erger te voorkomen. Om de

bejaarde van
verdrinking
van de

*y<^s^X

soepele

ir

in afgedreven
rubberboot

A gent redt

WILLEMSTAD.
agent

Eerste klas kwaliteit ir concurrerende prijzen

THURSDAY, May 7,

Fashion Show of Sport, Cocktail &
Evening Dresses sponsored by La Casa

Amarilla.

FRIDAY, May 8,

Raffle of Italian products.

PLEASE DO COME.

. . AND COMÉ AGAIN!

WHEN YOU'VE
SEEN OIME, YOU HAVENT SEEN THEM ALL! ! !
RESERVE YOUR TABLE WITH OUR MAITfIE D'
JOSEPHIA-TEL. 12500

I

-

BEIROET Hooggeplaatste Jordaniers hebben getracht de Palestijnse
bevrijdingsbeweging te liquideren en
de leiders George Habash en Yasser
Arafat te vermoorden, aldus een
woordvoerder van de commando's.
De bevrijdingsbewegingen hebben dit
komplot echter weten te verijdelen.
Het is niet bekend of koning
Hoessein er van af wist.
■

i

Voor moeder

b.v.

een

CADEAUBON
van

I

Keukenstraat

n

r

— Van Engelen.

Minister Rozendal
naar Ecla-conferentie

—

WILLEMSTAD Zondag 3 mei is
minister S. G. M. Rozendal naar New
Vork vertrokken ter bijwoning van
de vijfde buitengewone zitting van de
Economie Commission for Latin
America (ECLA) van de Verenigde
Naties. Minister Rozendal zal tijdensde zitting als voorzitter van de
koninkrijksdelegatie optreden.
Ingevolge het bestaande gebruik
valt het voorzitterschap van de
koninkrijksdelegatie beurtelings toe
aan de Nederlandse Antillen en
Suriname. Op het vliegveld werd
| minister Rozendal uitgeleide gedaan
o.m. door de adjudant van de
'gouverneur, kapitein T. H. F. van
Hees.

SNOEZIGE DAMESTASSEN voor tieners en volwassenen bij LA BONANZA punda

MAANDAG 4 MEI 1970

Amigoe

Wijkie Maduro verwijt Lago
en Parsons kwade trouw

Eva Boutique in
oud-Arubaans huis

ORANJESTAD - Het uit 1897
daterende Arubaanse huis aan de
hoek
Nassaustraat, op
de
SAN NICOLAS
"Meer dan ooit recht om te werken moeten hebben Oude Schoolstraat,dewerd de van
afgelozijn wij overtuigd van de kwade voordat men arbeiders uit andere pen weken
door mevrouw Winnie
trouw en discriminatie van Lago en landen naar Aruba brengt.
Blok-Ponson in een bizonder gezelli"Lago en Parsons zijn groot", aldu ge Eva
Parsons ten aanzien van de arbeiders'
Boutique omgebouwd.
op Aruba", aldus de vakbondsleider de heer Maduro, "maar niet groot
Het pand, waarin de boutique
Wijkie Maduro, in zijn hoedanigheid genoeg om onze strijd te breken, gevestigd js, heeft altijd aan de
omdat onze strijd eerlijk en rechtfamilie Ponson behoort. Toen meals adviseur van de Federacion di vaardig
is",
vrouw Ponson hoorde, dat haar
(FTA)
Trahadoman Aruba
in een
Hij besluit met een oproep aan de
familie het huis verkocht, aarzelde zij
pamflet aan alle arbeiders van Aruba. arbeiders om stand te
houden en de niet, kocht het pand, restaureerde
"Wij zijn ervan overtuigd, dat Lago blijven strijden voor hun rechten.
geheel en kon daarin afgelopen
het contract "gefixed" heeft dat de Meer publicaties volgen. Wij hebben het
woensdag haar boutique openen, die
marionetten van de General Workers nog meer verrassingen voor Lago en
sinds 1962 boven de Rio Bar aan de
Union IGWU) met Parsons hebben Parsons, schrijft hij.
Nassaustraat was gevestigd. Bij het
Uit kringen van de handel vergesloten om de FTA en haar adviseur
restaureren en herinrichten van de
Wijkie Maduro er buiten te houden, neemt de Amigoe, dat men zich
boutique werd mevrouw Ponson
ernstige
zorgen
maakt
over
de
strijd,
bijgestaan door haar compagnon
omdat wij de arbeiders niet verko- die
tussen
de
twee
vakbondsgroepen'
mevrouw Sonia Schnogh. De goede
pen", zo stelt de heer Maduro.
wordt gevoerd. Men is in deze
Hij verv 'r.l met op te merken
smaak van mevrouw Schnogh bleek
weer eens duidelijk toen wij een
ervan overtuigd te zijn, dat Lago, kringen van mening, dat het* te
betreuren is, dat door de onderlinge
rondgang door het gezellig ingerichte
Parsons en Petrona de vijf vakbondsstrijd van de vakbondsleiders, de
pand maakten.
leiders hebben verplicht de vakbondfederatie
van vakbonden, die veel
Niet alleen in de zaak, maar ook
federatie te verlaten. En dat alleen goed
werk voor Aruba en vooral de
daarbuiten heeft men voor de nodige
maar om La^o, Parsons en Petrona in
arbeiders had kunnen doen, hierdoor aantrekkelijkheid gezorgd. Het oude
staat te stellen vreemde arbeidskrach- is gebroken. Het
moet niet uitgesloArubaanse huis werd geheel in style
ten uit Trinidad op Aruba te laten ten worden geacht,
dat
de
handel
in
gelaten,
terwijl een gezellig roodkleu3,30
tegen
gulden
per
werken
uur, een gesprek
met
de
vakbondsleiders
gulden
acht
per
dag
rig
alsmede
om een
afdak het geheel nog kleuriger en
dringend beroep zal doen om in
huisvesting te betalen, terwijl Aruopvallender maakt.
het belang van Aruba samen te
baanse arbeiders bij de Bouwmaatwerken.
schappij, Petrona en Croes, Van
Swaay enz. voor een miserable 1.20
of 1.40 per uur moeten werken.
De heer Maduro is van mening, dat
dit discriminatie is, hetgeen moeilijkheden veroorzaakt.
Uitvoerig gaat de heer Maduro op
de moeilijkheden in en stelt, dat
arbeiders van Aruba of van de andere
eilanden van de Antillen het eerste
ORANJESTAD.
Het bizonder enige artikelen de belangrijkste as
goed verzorgde jaarverslag van het peeten van dit verslag belichten.

En toch zijn wij GOEDKOPER
Wij nodigen U uit tot een vrijblijvend bezoek in onze meubel-,
afdeling, waar U niet alleen de grootste keuze van Aruba vindt,
maar ook de laagste prijzen.

Zet alle
tradities
aan kant
-

In
WILLEMSTAD.
plaats van constructief mee te werken komen er tal van niet van
toepassing zijnde tegenwerpingen tegen de spelling van het Papiament
zoals drs Raul Jtömer dit heeft
ontworpen op verzoek van de Antilliaanse regering. Aldus de heer
Ramiro Rienhart in een artikel in het
orgaan Kontakto Antiyano. Nadat
dit ontwerp was ingediend kwam er
van alle mogelijke kanten kritiek.
Onbelangrijke argumenten werden
aangevoerd om de doorvoering van
de spelling te bemoeilijken. Ook
emotionele motieven werden daartoe
aangevoerd en zelfs de politiek werd
in de zaak betrokken. En dit alles om
een zo noodzakelijke zaak in de
grond te boren.
Dit is te betreuren, aldus de
heer Rienhart, „maar
zo was het
altijd en juist hierdoor heeft de taal,
welke wij „nos dushi Papiamento"
noemen nog steeds geen spelling.

Zeker, de spelling van Romer heeft
zijn vreemde elementen, waaraan
men gewend moet raken. Maar we
moeten begrijpen, dat als we niet
enige moeite aanwenden en als we
niet alle tradities, gewoonten en
grillen aan de kant zetten, wij
nimmer een officiële spelling zuilen
krijgen". Aldus het artikel in Kontakto Antiyano.

SAMBUMBU
BIJVERDIENSTE

-

"Mijn vader

en moeder gingen in de wildernis
bomen omhakken, sleepten die mee
naar huis in een ezelskarretje, maakten een oven en brandden er
houtskool van. Houtskool deed een
gulden of een vijftig per zak. Dan
hadden ze weer geld om eten te

kopen."

"Ook brandde men op Curacao
kalk, die voor twee gulden per zak
werd verkocht. Kalk had hoge
waarde. ledereen kocht het om een
stenen huis te witten. En men
gebruikte ook kalk bij een dode. Men
stopte kalk vermengd met een beetje
creoline in de aars van de dode en in
zijn neusgaten om bederf te weren.
Dat deden de lijkenwassers uit de
oude tijd."
"Mansalinjahout werd verkocht
aan mensen die vissersboten maakten. Ze hadden het nodig voor de
kniestukken. Ze kwamen bij je thuis
uitzoeken wat ze konden gebruiken.
Je kreeg 2 tot 5 gulden per stuk".
P.B.

NEW VORK.

-

verslag geworden van wat er afgelopen jaar gebeurde, maar meer nog
een verslag wat er moet gebeuren om
de verschillende problemen op te
kunnen lossen.
„De gebeurtenissen rond 30 mei op
Curacao en de vervroegde verkiezingen in september hebben ongetwijfeld ook hun weerslag gehad op dit
korpsonderdeel," zo schrijft commissaris J. F. Oldenboom in het
voorwoord.
Ook in dit verslagjaar was de
samenwerking onderling een grote
stimulans om de wekzaamheden tot
grote voldoening te blijven verrich-

ten.

De onderbezetting in de rang van
agenten (le klasse) bleef in het
verslagjaar bestaan, terwijl aan de
andere kant de werkzaamheden toenamen. "

In dit verband is het interessant te
weten, dat de organieke sterkte van
het korps 255 bedraagt, doch de
feitelijke sterkte 238 man bedraagt.
Ten aanzien van de toenemende
verkeersonveiligheid zegt het verslag,
dat goede voorlichting en verkeersopvoeding noodzakelijk zijn. Ondanks
de toenemende werkzaamheden kan
worden gesteld, dat allen zich hebben
ingespannen om de dienst goed te
doen verlopen. Het Arubaanse politiekorps heeft getoond de haar
opgedragen taak naar behoren te

hebben verricht.
De

komende

dagen zullen wij met

Sergeant-sportman

onderscheiden
-

SAVANETA.
Tijdens een alle
hens heeft de commandant van de
marinierskazeme Savaneta, overste
A. C. Dijxhoom, op koninginnedag
een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de sergeant van de mariniers
C. J. van Tol. De eremedaille
verbonden aan de orde van Oranje
Nassau in zilver met de zwaarden was
een erkenning voor wat sergeant Van
Tol tijdens zijn marinierstijd voor de
bevordering van de sport heeft
gedaan. Zijn voornaamste specialisaties als sportinstructeur zijn schermen en zwemmen. Zelf is hij onder
meer „maitre descrime" van de
Nederlandse academie van schermleraren en leraar van de Koninklijke
Nederlandse Zwembond. Door zijn
Grote vakkennis en zijn kwaliteiten
als sportman heeft hij een grote
invloed op de schermsport in de
koninklijke Marine.
Daarnaast blinkt sergeant Van Tol
ieder jaar nog uit bij de marinekampioenschappen, niet alleen op
schermgebied, maar ook bij de
veldloop en basketbal.
Tot tweemaal toe maakte hij deel
uit van de Nederlandse delegatie, naar
de zgn. seaweek in Griekenland.
Naast zijn werk in de kazerne vindt
de heer Van Tol ook nog tijd om de
jeugd en anderen te trainen.

Commandant Dijxhoom besloot

Tenminste elf

mensen zijn gewond toen drie bommen vrijdagavond in twee NewYorkse bioscopen korte tijd na elkaar
explodeerden.
In een van de theaters brak brand
uit. -In beide bioscopen werd nog een
niet ontplofte bom gevonden.
p

-

zijn toespraak met te stellen, dat
sergeant Van Tol immer een reclame

is geweest voor het korps mariniers
door zijn instructieve gave en zijn
eigen zeer goede prestaties.
Hij betrok in de hulde ook de
echtgenote en kinderen van hem, die
in Nederland verblijven.

i

met een geschenk van W I M C O

stofzuigers, haardrogers, strijkijzers,

keukenklokken enz. enz.
«000000000000000000000000000000000000000006.

Speciale aanbieding voor moederdag

SANDOZ PHARMACEUTICAL
DEVISION

Oranjestad

In een begeleidend schrijven
van Eric M. Johnson in de Saba
Herald wordt nog opgemerkt, dat er
zes Sabanen voor het Amerikaanse
leger in Vietnam gediend hebben.
Tevens wordt vastgesteld, dat de aan
sgt Hassell toegekende onderscheiding de op drie na hoogste is in de
V.S.

Vraagt voor spoedig een Artsenbezoeker voor de Nederlandse
Antillen.

230.

San Nicolus

«mummü^
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Air conditioning your home ?

Schriftelijke sollicitaties met pasfoto te richten aan Oduber
Agencies, ,P.O. Box 135, Oranjestad, Aruba of Julianaplein
42, Willemstad, Curacao.

has a complete line of
1

'
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van het laatste

Wilt
nieuws ?
Wilt U de beste programmas beluisteren voor
jong en oud ?
Stem dan af op
U op de hoogte blijven

equipment to do it right/

VOZ DI ARUBA PJA-10
het meest beluisterde radiostation

i

ê

van do

Antillen.
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Eilandgebied Aruba
Openbare vergadering van de Eilandsraad van Aruba
op dinsdag 5 mei 1970 des ochtends om 9.00 uur. 1)

AGENDA
1. Ingekomen stuk.

i

2. Bespreking economische ontwikkeling van
Aruba. 1)
Oranjestad, 29 april 1970.
Üe wnd. Voorzitter,
N- E. Henriquez
I'JDeze vergadering werd ingevolge artikel 28 van
de
Eilandenregeling Nederlandse Antillen aangevraagd
door
de raadsleden: O. Croes, B. R. Werleman en D. Tromp.
(zie terzake agendapunt 2.)

WANTED

AN ASSISTANT FOOD
BEYERAGE DIRECTOR

I

—
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y-Jlusatj
CR& DRIE WAARDEVOLLE
PRIJZEN

I

Reply in writing P.0.80x 408
or in person: to sec the innkeeper at Holiday Inn Aruba.
L——

Radio V*cl~©ria
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CASA BRION

Pa complace nos clientenan di SAN NICOLAS Casa Brion a habri vn
sucursal PARIBA Dl VIANA AUTO SUPPLY. Pasa y njira c surtido di
jrnuebles eu nos a cab„a ; di ricibi. Bunksbeds di palo ydi hero,
IJuniorbeds, cama di baby set comedor y set di sala den tur tipo y color.
Bunksbeds eu colchoneta fls. 65,-; Bunksbeds eu matras eu catuna fls.
|45,-; Bunksbeds eu colchoneta fls. 135,-; Bunksbeds cü foam scm fls.
155,-; Bunksbeds eu foam lOcm fls. 175,-; Bunksbeds eu Spring fls.

ALM inclusief tour voor twee personen naar SAN JOSÉ MEDELLIN of
CARACAS.
U behoeft niets te kopen, niets te betalen.
U moet 18 jaar of ouder zijn.

RADIO VICTORIA

i

o^ H ,

-

185,-.

Aunque eu Casa Brion su baratillo a caba, toch e ta e meubleria eu
r/rijsnan mas abou aki na Aruba y condicion di pago di mas facil. Pa
renobacion di bo cas of pa casamento, bo direccion ta CASA BRION-

AWOR TAMBE

NA'sAN NICOLAS.

C A_S A BRION
ZONDAG 10 MEI

MOEDERDAG
Bestel tijdig voor deze
mooiste dag van het jaar en
zeg het met BLOEMEN

van

IKEBANA FIOWERSHOP
La Esperanza gebouw,
tel. 3166 of 2461.
Bestellingen voor Moederdag
worden tot 5 mei aangenomen.

Fergusonstr. 21
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- Td; 3655

lEDEREEN
houdt van verse MELK, verse GROENTE, vers BROOD,
verse YOGHURT, vers GEBAK, enz. enz.

ELKE DINSDAGMORGEN
brengt een vliegtuig al deze produkten (en nog veel meer)
rechtstreeks uit Miami, alleen voor de klanten, van

N.

GEZELLIGHEID

HABIBE

SUPERMARKET

GOEDVERZORGDE BAR
EN KEUKEN

JR.
SUPERETTE

UITSTEKENDE SERVICE

U vindt het in het
druk bezochtste restaurant

van Aruba

Hong Kong
A. Lacleboulevard 19

Curacaoenaar hanteert
Dolle Mina krijgen
mes in Rotterdam
applaus van protestanten
ROTTERDAM - De officier van
justitie
bij de rechtbank in RotterLUNTEREN - Veertien Dolle
mr
A. Niessen, heefl tegen de
dam,
Mina's zijn als dominee verkleed bij
de gereformeerde synode in Lunteren
verschenen, waar een rapport over
echtscheiding behandeld werd. Een
Dolle Mina hield een pleidooi voor de
sociale en economische onafhankelijkheid van de vrouw.
Pas als deze is bereikt, zal het
probleem van huwelijk en echtscheiding kleiner worden, zei ze. Er klonk
applaus en de Mina's kregen koffie,
waarna levendige discussies ontstonden.

340.

—_^
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WILLEMSTAD.
Wegens
heldhaftige optreden tijdens de strijd
in de Vietnamese republiek op 29
juni 1969 is aan de Sabaan sergeant
Cyril E. Hassel de op drie na hoogste
Amerikaanse militaire onderscheiding
van de Bronzen ster toegekend door
president Nixon.Dit is gebeurd bij
een schrijven d.d. 14 februari 1970

Sergeant Hassell lag daarbij
met zijn manschappen in een vooruitgeschoven positie. Sgt Hassell, aldus
het officiële schrijven, doorzag meteen de tactische positie en nam de
daaruitvoortvloeiende maatregelen.
Dit resulteerde in een situatie van
waaruit men het vijandelijk vuur konbeantwoorden. „Zijn moed en tijdig
reageren voorkwamen dat de vijandelijke troepen een strategische manouvre in de flank konden uitvoeren
en zij hadden ook tot gevolg dat het
aantal gewonden en doden aan
Amerikaanse kant tot een minimum
beperkt konden blijven". De persoonlijke moed van sgt Hassell, zijn
daadwerkelijk vakmanschap en zijn
plichtsgetrouwe toewijding houden
de hoogste tradities van militaire
diepst der V.S. in ere, aldus het
schrijven.

'»<

»«

Ook voor Moederdag, slaagt U bij

onderscheiding

Persoonlijke moed

van 425,-van 290,--

TELEVISIES 19 inch
TAPERECORDERS

Voor Sabaan
hoge militaire
Amerikaanse

van generaal Lloyd B. Ramsey. Aldus
een bericht in de Saba Herald.
Het gaat hierbij om de
onderscheiding Bronze star medal
met het V-teken. In de omschrijving
van het heldhaftige optreden van sgt
Hassell wordt gezegd, dat hij op de
bewuste dag, deel uitmakend van het
vierde bataljon van de 196einfanterie-brigade, betrokken raakte bij
grond-operaties in de omgeving van
TU in Vietnam. De compagnie was
daar bezig bij zuiveringsacties, toen
vijandelijk raketvuur geopend werd
op deze legereenheid.

.

Osterizers, Toasters, mixers,

San Nicolas

-

Spelling Papiamento

Toon Uw liefde voor Moeder op haar
mooiste dag

PANAMA STORE:

ziet problemen onder ogen

korps politie Nederlandse Antillen,
eiland Aruba, is dit jaar een bizonder
verslag geworden. De problemen en
zorgen, die bestaan, worden zonder
uit de weg gaan genoemd. Hierdoor is
het jaarverslag niet alleen zomaar een

MOEDERDAG

MEUBELEN!!

metonze

-

Jaarverslag politie Aruba

PAGINA 4

20-jarige op Curacao geboren zeeman
F. I. wegens zware mishandelingen
een gevangenisstraf van anderhalf jaar
met aftrek van voorarrest geëist. Hij
stak op 2 maart onder invloed van
alcohol een man met een knipmes in
de borst nabij de hartstreek. Een
spoedoperatie redde de man het
leven. Beiden hadden onenigheid
gekregen om een vrouw. De officier
achtte het primair ten laste gelegde,
poging tot doodslag, niet bewezen.

tel. ,2966
WILLEMSTAD

-

Het Instituto

Antillano de ciencia social heeft
onlangs een groot aantal enquête-formulieren verspreid om langs die weg
te komen tot een programma waarin
met de wensen van de deelnemers
rekening wordt gehouden. Aangezien
het programma in de eerste week van
mei zal worden opgesteld, verzoekt
de leiding van het instituut aan
iedereen die er belangstelling voor
heeft en ook bepaalde wensen
kenbaar wil maken, het ingevulde
formulier zo snel mogelijk in te
zenden aan het Instituto Antilla.no de
ciencia social, postbox 95. Op 4 mei
is de absolute sluitingsdatum.

mimWm
f

EVA

Boutique
verhuisd naar NASSAUSTRAAT 63
(tegenover ALM kantoor)

...WAARU VAN HART WELKOM BENT....
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Amigoe

PCVB heeft open oog

Agenda
Aruba

-

koninginne-diner gehouden, georganiseerd door de Protestantse Christen

£rancina

17??A?ImSTkSRA
sllï
-

-

-

VLA:

DINSDAG

BIBLIOBUS: 08.30-10.00 te Kadu10.30-13.30 te Brasil.
SUS
Ap
en schilderen
VA6 tot L-12.tekenen
(kind.
jr) C.C A.
YMCA: 17.30-19.00 rolschaatsen
clubgebouw.
shi Largo;

-

-

-

15.30

voor Europa hulppostkantoor, Beatnxluchthaven.

Eilandsraad

bespreekt

onderwijsconflict
ORANJESTAD - Aan de agenda
voor de openbare
eeilandsraadsverga-

denng, welke morgenochtend
negen uur wordt gehouden, is om
op
verzoek van het bestuurscollege een
«rde agendapunt toegevoegd, namemfc het onderwijsconflict.

Werk hervat bij
Jossy Transportation
ORANJESTAD - De arbeiders bij
Jossy Transportation hebben van-

morgen het werk hervat. Dit geschiedde onder de voorwaarde dat,
wanneer de heer Jossy Aiends uit
Venezuela is teruggekeerd, met het
bestuur van de FTA onderhandelingen zullen worden begonnen voor het

sluiten van een cao.

- De heer W. F.
««akmat, directeur tijdelijke muloPARAMARIBO

school, die ter gelegenheid van de
vap de koningin ondersmeiden was met het ridderschap in
<*»nje Nassau, heeft om "principiële
redenen bedankt voor de verleende

onderscheiding.

tfS

IKE COKEN

iM&TAir
*n*a's fiwst Restaurant

BïAHSCOCKIATtS
Zweel ak u lust
het* dwc*
«~L m devoor
B««veerd
cocktail loanz,
voor ingezetenen van Arfiba.
«idig tot nader order
ld« °P zaterdag en avond
LÜL?
Vooraf tan feestdagen.

Lvni

nezolaanse
Isac Raf aei uit Caracas speelde in bet
afgelopen weekeinde een drietal
wedstrijden op Aruba. In de eerste
wedstrijd tegen Muebleria tv hogar
behaalden de gasten een 13—1
overwinning, terwijl in de tweede
wedstrijd ook het team van Datsun
met een 2—3 nederlaag naar huis
werd gestuurd. Zondagmorgen redde
ALDO voor Aruba de eer door de
Venezolanen in een spannende wedstrijd met 7—6 te verslaan.

In het Aruba medewerking van zijn manschappen
ORANJESTAD.
Caribbean-hotel werd op 29 april het en aan de A.L.M. voor de prachtige

Vrouwen Bond (P.C.V.8.). Om acht
BIOSCOPEN
uur verzamelden de bijna driehonORANJESTAD: De Veer: 8.30
Qjarly (alle leeftijden). Rialto: 8.00 derd gasten zich rond de pool, waar
Ine best house in London (18 jaar). door de tamboers en pijpers van het
BALASHI: Drive-In: 8.30 Vours korps mariniers een show werd
mine and.ours (alle leeftijden). SAN
gegeven. Na het spelen van de
NICOLAS: Principal: 8.30 Diaboli- volksliederen begaven zij zich vervolcallyyours(lBjaar).
gens door een haag van fakkeldragers
naar
de Klompenclub en de PapiaWIT-GELE KRUIS
mento-room,
waar een keur van
DAKOTA en ORANJESTAD: zr
spijzen, op artistieke wijze gearran; NOORD en ORANJESTAD: zr.Felicitas; SANTA CRUZ geerd, gereed stond. '
en PARADERA: zr Ludovic; SAVAIn haar openingswoord begroette
NETA en BRAZIL: zr Michaela; presidepte mevrouw Jakobs de gasSAN NICOLAS: zr Perpetua; SAN ten, waarna zij een
overzicht gaf
PEDRO-HOSPITAAL, TEL.: 2200. van doel en werk kort
van de bond. De
BOTICIA'S
P.C.V.B, bedoelt, aldus de presiden°duber TEL-: te, haar leden als bewuste christenen
NICOLAS: San' Lucas, te doen staan in de moderne
TEL "
maatschappij en de problemen van
onze samenleving onder ogen te zien.
DIVERSEN
BIJEENKOMST: 20.30 Aruba Daarnaast ziet zij het als haar taak
Philatelistclub C.C.A.
het steunen van ieder medemens in
CURSUS: 20.00-21.30 schilderen
nood, ongeacht geloof, ras, of welk.
M J. Lutter-Kóot Catiri 40.
andere onderscheiding ook. Wetende
van
HOTELS
de belangstelling die koningin
ARUBA CARIBBEAN: KlompenJuliana heeft voor de culturele en
dub: 21.30 optr. zangeres Kathy maatschappelijke ontwikkeling
van^
Barr, dansen, muz. van George Fasola de volkeren in haar
zag
koninkrijk,
zijn
en
orkest, Balibar-. Jaime y sus de bond in dit, nu al bijna
traditie
estreflas. ARUBA SHERATON:
gebeuren, de mogelijkheid
Rembrabdtroom: 21.30 optr. zanger wordende
Bob Francis, dansen, muz. van Fred zowel Haar te eren als ook middelen i
Sfamer en zijn orkest. Club JJiablo: te verkrijgen waarmee die hulp aan
Los cinco de oro, Sheraton trip, zat. de medemens kan worden gerealien maandag Oruba Sextet. (Don. seerd.
23.00 optr. Lou Pavlis). HOLIDAY
INN: Palmbeachroom: 21.30 (zat. en Dank voor medewerking
23.00) show, dansen met Cesar
Namens de bond
zij de grote
Lopez en zijn orkest, Hasham y sus erkentelijkheid uit sprak
aan de directie
diamantes of the magnificent frve. van het Aruba Caribbean-hotel voor
CORAL STRAND: Talk f the town; het exquise
diner, dat stond aangemuziek Flamenco guitar Carmelo
Heyer. Moonlight grille: 19.00 optr. richt; aan de ARUVEN en in het
zanger-guitarist Tafe Wever. De Olde bijzonder de heer Nouel voor de
Molen: Mill-O-Teque: 20.00-02.00 grote steun die de bond bij het
(zat. 23.00-05.00) dansen, maandag organiseren van dit diner sinds jaren
gesloten. DIVIDIVI BEACH: Nacht- heeft gekregen; aan de commandant
club 20.00-24.00 (vrijd. tot 02.00). der mariniers op Aruba voor de^
optr". jossy Brokke, vrijd. en zat. The
magnificent five.
MANCHEBO
BEACH: Vespucci en Andicururoom;
I°.oo harpmuz.: Tony Thijsen.

LUCHTPOSTSLUITING:

Bij softball twee
zeges voor Venezuela
ORANJESTAD. - Het sterke VeAA-klasse softballteam

bij Koninginne-diner

het best!

gebotteld door:
VICTORIA BOTTÉINGCO.

DIVERSEN

problemen

Veel belangstelling

tfhïj lest UW dorst

XF'?

vóor
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(Vervolg van pag. 1)
Er is niets veranderd, zo vervolgt
de VLA elders in zijn bulletin. Toen
we begonnen met onze staking
wisten we wat dé consequenties
waren van onze daad. Vooral de
ambtenaren onder oiis waren kwetsbaar. Door sterke solidariteit echter,

door een sterke eenheid te
bewaren
kon ieder zich veilig voelen. Ditzelfde
geldt nu nog. De eenüng is machteloos, de groep is ongrijpbaar. De
eenling is daarom solidair met de
groep, de groep zal ten alle tijde
solidair zijn met de eenling. Op
solidariteit wordt gerekend, zo zegt
de VLA in zijn bulletin van 2 mei.

OPPASSEN VOOR SANCTIES
Dat is noodzakelijk, want we
blijven als eenling kwetsbaar, vooral
omdat wij weten, dat we op zeer veel
verschiUende

punten

„gegrepen"

kunnen worden met sancties en
represailles. Er zijn sancties en
represailles, die pas na maanden of
jaren merkbaar worden, vanwege
diensttijd bijvoorbeeld. Daar moeten
we voor oppassen. Daarom kunnen
wij bijvoorbeeld nooit accepteren,
dat de gestaakte dagen later worden
gerekend als „verlof buiten bezwaar"
of „buitengewone vrijstelling van
dienst", aldus de VLA.
Tijdens de vergadering van gistermiddag, die ruim tweeëneenhalf uur
duurde, vertelde de penningmeester
dat de kosten van de staking voor de
VLA tot op heden 3500 a vierduizend gulden bedragen. Aangekondigd
werd, dat binnenkort de contributie
verhoogd zal moeten worden. De
vergadering werd niet bijgewoond
door de bestuursleden de heer
Bakker en mej. Richardson.
Het bestuur " van de VLA gaf
gisteravond de volgende verklaring
uit: „Hedenmiddag werd er een
algemene ledenvergadering van de
VLA in het Cultureel Centrum
Oranjestad gehouden. Nadat het
bestuur een uiteenzetting had gegeven van de huidige stand van zaken
werd aan de leden bekend gemaakt,
dat er tot en met maandag normaal
zal worden doorgewerkt in afwach:
ting op een positieve reactie van het
bc. Bij monde van de waarnemend
gezaghebber mr N. E. Henriquez jr
vernam het bestuur hedenmiddag
telefonisch, dat deze reactie op korte
termijn te verwachten is. Nogmaals
wordt erop gewezen, dat de staking
slechts is opgeschort en niet opgeheven". Tot zover de officiële verklaring van de VLA.

Vliegtuigongeluk
MONTEVIDEO

iimLlilliMii Santa

deurprijs.

Gedurende en na het diner werd
een show gegeven, waarin behalve
door de band van het hotel en de

daar optredende zangeres, tevens

werd opgetreden door de heer Tony
Spataro, die onder geweldige toejuichingen een aantal liederen zong.
De balletgroèp van mevrouw Astrid

Yong-Salazar bracht modern ballet
ten tonele en het duo Wicky
Schouten en Tujo Ruiz zong enkele
liedjes met eigen gitaarbegeleiding,
die bijzonder in de smaak vielen.
Om twaalf precies werd door de
waarnemend gezaghebber, mr H.
Henriquez, een heildronk uitgebracht
op de koningin, die door de gasten
met een driewerf „hoera" werd
besloten.

Antwoord koningin
Als

speciale verrassing las de
presidente daarna een antwoord-tele-

gram voor, dat de bond op haar
gelukwensen van de koningin had
ontvangen en dat als volgt luidt:
„Hartelijk dank voor uw wensen met,
mijn verjaardag die ik ditmaal omringd door vele kleinzoons doorbreng. U ajlen wens ik een prettige
avond. Juliana."
De deurprijs van deze avond, twee
retourpassages Aruba Costa Rica,
is gevallen op nummer 423. De
gelukkige winnares heeft het reeds in
ontvangst genomen.

—

Communieschoentjes

voor

ORANJESTAD - Een goede voorbereiding op de ontmoeting met de
khermers uit Curacao waren de
Oranjegelen, welke traditioneel op
Koninginnedag werden gehouden.
Aan deze wedstrijden, die speciaal

voor de jeugd werden gehouden,
namen alle vier schermverenigingen
op Aruba deel: Beau Geste, Zeemacht, YMCA en Colegio Arubano.
Uit het aantal deelnemers werden
drie poules gevormd: floret meisjes,
welpen floret en jongensfloret. Voor
dit feest waren drie lopers uitgelegd,
die werden geleid door de hoofdsecondanten: De Haan, Van Tol en dr
Hilgers.

GEVOLG SUBSIDIE-STOP
Van het stopzetten van alle subsi-

dies van de ASU aan de trainers heeft
de schermsport toch wel nadelen
ondervonden, de aanpassingen op
andere trainingsschema's, die korter
zijn en njet grotere aantallen tegelijk
moeten plaats hebben, komen het
peil en het' enthousiasme niet ten
goede. Het is te hopen "dat het
bestuurscollege deze problemen ook
onderkent en op korte termijn zijn
subsidies aan de ASU weer toekent.
Vele jaren belangeloze inzet ten
behoeve van de schermsport zouden
anders weinig resultaat geven. De
uitslagen waren als volgt: meisjes: 1.
Jeannette van Vuurden YMCA 2
Guus Hilgers, 3. Jacky Arrandeli
YMCA; jongens welpen: 1. Carol
Carty, 2. Johan Eskens, 3. Jos
Hilgers; jongens: 1. Riek Slachter 2
Eddy Sijtsma, 3. Larry Doncker.
Op de Dag van de Arbeid kwam
een twaalftal
jeugdige schermers(sters) van de Curacaose vereniging Asiento naar Aruba. Deze
'jongelui bleven tot zondag en werden
bij de leden gehuisvest. Beau Geste
had deze ontmoeting georganiseerd
met het doel de sportieve banden'
met het zustereiland te verlevendigen, wat zeker volledig is geslaagd
De Eagleclub was bijzonder geschikt
voor dit doel; hier konden vier lopers
een ruime plaats vinden.
zorgden schermers, publiek Verder
en de
wedstrijdleiding voor het sportieve
klimaat, wat ook dit evenement tot

een prettige happening maakte De
indeling was: welpem twee poules
ieder met zes deelnemers, waarvan
zes over zouden gaan naar de
finalemeisjes een poule van zes en jongens
een poule van tien deelnemers. AUe
deelnemers „trokken" met grote
mzet; de nieuwe kennismaking was
voor allen een aantrekkelijke uitdaging. De leiding was wederom
in
handen van dr Hilgers, die met ac
heren Hellement, Van Tol, De Haan
en mevr. Kunst als hoofdsecondant,

-

ORANJESTAD
Voor de tien
kilometer boulevardloöp, die onder
auspiciën van de Oranje Vereniging
Aruba gistermiddag werd verlopen,
bestond dit jaar opmerkelijk grote
belangstelling. Er verscheen een re-

ANTILLIAANSE

Handel My n.v.
Fergusonstraat 7,

tel. 2828
evenement

wedstrijden, Jacky Arrandell van de
Arubaanse YMCA, te prijzen, eveneens mét een mooie beker, die zij
verrast en dankbaar in ontvanst nam
uit handen van de Curacaose begeleider en coach, de heer M. Hellement.
Ondanks de handicap die de ASU aan
de schermsport bezorgt, bleek na drie
dagen sporten dat zij doorleeft, al
blijven wij volhouden, dat alles zo
niet voor altijd zal blijven.

league

cord aantal van 42 personen aan de mede, dat de Oranje Vereniging
volgend jaar hoopt een wisselbeker
start. Voor het tweede achtereenvolter beschikking te stellen. Hierna
gende jaar behaalde Ronald Mercelireikte
de heer Dominco Flemming
no met de tijd van 36 minuten en 55
met assistentie van de sportkoningin
seconden de overwinning. Verleden de prijzen uit.
jaar liep hij de 10 km. in 37.39.7.
Om zes uur gingen gistermiddag 42
lopers bij Malmok van start voor de
boulevardloöp ter gelegenheid van
koninginnedag. Er werd ook door
een groep mariniers deelgenomen, die
deze loop tevens als proef voor het
! NOC meeliepen.
De gevangenissen in
PRAAG
Bij het eindpunt, het VAD-ge- Tsjechoslowakije zijn grotendeels

Husak: Gevangenissen

Zaterdag was de laatste ontmoeting
met Curacao, equipe wedstrijd was
de vorm waarin dit evenement
gehouden werd. Het was de vorige
dag al gebleken, dat Curacao bij de
jongens over de sterkste schermers
beschikte en deze-^kracht werd
duidelijk gedemonstreerd in de einduitslag 10-6 in het voordeel van de
Asiento-equipe. Ook hier waren
fraaie prijzen zoals de Ir Brouwer-beker, die Asiento mee had, gebracht.
Ze mochten deze trofee weer mee
naar huis nemen, evenals de andere
bokaal, die Aruba ter beschikking
had gesteld. Asiento wilde daarop
iets terugdoen en zag de mogelijkheid
om de winnares van de individuele

Little

De jeugdige Orlando Curlingford',
die tot het laatste stuk derde was,
raakte zo vermoeid, dat hij het
eindpunt niet kon halen. Met een
goede training belooft deze sportman
veel voor de toekomst.
De voorzitter van-de Oranje Vereniging Aruba, de heer Jos A. van der
Schoot, sprak hierna de voldoening
uit, dat een record aantal lopers had
deelgenomen aan deze loop, die tien
jaar geleden slechts drie of vier
mensen trok. De voorzitter deelde

boulevardloop Aruba

CEMENT VENCEMOS

bascball

Venezuela
wint een
wedstrijd

Palais Oriental

De winnaars van de boulevardloöp.

Opmerkelijke belangstelling

Driedaags scherm
succes

Nassaustraat 72

AFWEZIG

T.H.K. UN
art:

van 30 april tot en met 10 mei.

Waarnemer: O. R. WEVER,
arts tel. woning 3855 kantoor 3379
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grotendeels leeg
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bouw, hadden zich vele personen
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ARUBA LIONSCLUB
presents

9Ïx&

GALA PREMIERE

SWEET CHARITY
Madame,

with Shirley
Sammy Davis jr.
technicolor.

Ricardo

\
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leeg, ondanks de zuivering onder de

verzameld om getuigen te zijn van de volgelingen van de liberale ex-partijaankomst van de lopers. Onder de leider Alexander Dubcek, zo heeft
belangstellenden bevonden zich bediens opvolger, dr Gustav Husak, op
stuursleden van de Oranje Vereniging een jeugdbijeenkomst in Bratislava
Aruba, de commandant van de verklaard. Hij zei dat de tegenwoordimarinierskazerne Savaneta, overste ge leiders politieke problemen niet
A. C. Dijxhoom, en sportkoningin met „administratieve methoden en
mej. Milie Vos.
gevangenissen", maar door overreÓnder luid applaus ging Ronald
ding willen oplossen. Volgens hem
Mercelino als eerste over de ein- zijn er in de gevangenissen 5000
dstreep, gevolgd door de marinier plaateen leeg.
Meijer met de tijd van 38.36,
Dr Husak vergeleek de leiders van
vervolgens 3. Riley 39.33, 4. Bruihet bewind onder Dubcek met
nenwoud 39.43. 5. Harry Jansen „slechte autobestuurders, wier rijbe40.07 en 6. Bovenkamp 41.28.
wijzen moesten worden afgenomen".
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Mrs. IKE COHEN
Ike houdt zoveel van zijn vrouw, dat
hij al haar foto's bewaart.
Jn ruil vno» «We foto schenkt'lke U
een eraos drink in de

MOONLIGHT GRILL

Geen lasje Geen Dne
Geldig tot 10 dagen na-datum.
Maandag t/m zaterdag vanaf 18.00

uw-

zondag vanaf 12.00 uur; Kinderen
beneden 18 jaar onder geleide van
een ouder.
Informaties: teL 3380 Aruba.
mmmMm*mmmÊMmmmÊÊmmmmmmmmmmÊÊ^mmmmr-
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Montalban en

May4&satB.3opjn.

DE VEER THEATER THURSDAY MAY 7
8.00 p.m.

CHARLY

adm. 7,50

PROCEEDS FOR ARUBA LIONS ACTIVITIES FUND

THANS

Cliff Robertson
Claire Bloom

-

COLOR-2.00

all ages

electronische apparaten

van de volgende wereldberoemde
Het afgelopen
weekeinde stond in het teken van de
internationale baseballontmoeting merken zoals:
ORANJESTAD.

tussen teams van de little league van
Venezuela en Aruba. De Venezolaanse gasten beschouwden deze ontmoeting in Aruba als een training voor de

May4&SatB.3opjn.
YOURS MINE & OURS
Lucille Ball
rlenry Fonda
allages
COLOR-1,50"

-

komende Latijnsamerikaanse kampioenschappen. De gasten wonnen en
verloren een wedstrijd.

OISIÏCYO

De eerste wedstrijd, die in het Lago
Sportpark onder grote belangstelling
plaats had, werd door Venezuela met
6—3 gewonnen. Winnende pitcher

May 4 at 8.30 pjn.

was Charinga (Venezuela) en verliezende Edilio Martinus (Aruba). Zondagmorgen werd de tweede wedstrijd
gespeeld, waarbij Aruba er in slaagde
een 6—4 overwinning te behalen.
Winnende gooier was Rogelio Croes
van Aruba en verliezende Trophonis

uit Venezuela.
Na afloop werden de Venezolaanse
gasten en de Arubaanse spelers
gastvrij ontvangen in het huis van de
heer en mevrouw Ditchi Arends. De
Texas Fumiture Store had in verband
zorg droeg voor een sportief verloop. met zijn veertigjarig bestaan een
fraaie beker beschikbaar gesteld, die
door de Venezolaanse consul-generaal Larrazabal aan de Venezolaanse
ltter van Beau Geste gasten werd uitgereikt. De gasten
waren, dank zij de heer Dominico
Flemming van onderwijszaken, nog
in de gelegenheid wat meer van'
Aruba te zien, via een rondrit over
011
Aruba. Zeer voldaan over hun bezoek
eensportief kUmaat
aan Aruba keerden de Venezolanen
gisteravond huiswaarts.

Op. de Itteht,».?? VoO!?
Bemadina bij Du-

razno ta Uruguay i» een C-123
transporttoestel van de Amerikaanse
luchtmacht tijdens een vüegdemonstmtie neergestort. ZeventWn menmm, onder wie vier Amerikanen,
verloren daarbij het leven.
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Doodslag op Sint Maarten
FjflM

Mr Boer: toeval voor
beklaagde noodlottig
gehoord dat dan hun uitwerking

Officier:

effectiever zou zijn.
Over beklaagde

toevalligheid
kostte
man leven
-

Tien jaar eiste
WILLEMSTAD
de officier van justitie woensdagmorgen tegen de op Curacao geboren
E.D., die ervan beschuldigd werd op
27 december van het vorige jaar op
Sint Maarten de man L. van het leven
beroofd te hebben door hem een
revolver drie kogels door het lichaam
te schieten. De officier achtte opzet
bewezen, reden waarom hij tot
genoemde eis kwam. Raadsvrouwe
mr W. Boer, wees echter op het feit,
dat het psychiatrisch rapport aan het
licht had gebracrd, dat beklaagde
"tegen de rand van het debiele
aanzit". Zij noemde dit van essentieel
belang in deze zaak. Zij vroeg daarom
de rechter uiterste clementie voor
haar cliënt.
Beklaagde die al sinds jaren op Sint
Maarten woonachtig is, was daar
bevriend met twee andere Curacaoenaars L. en P. Enige dagen voor
het gebeurde was beklaagde in een
restaurant geweest en hij meende dat
deze beide vrienden samen over hem
hadden staan praten. Volgens zijn
verklaring hadden zé ook op hem
gewezen. Om moeilijkheden te vermijden ging hij toen maar weg. Op 26
december, een dag voor het misdrijf,
werd D. nogmaals beledigd door zijn
vrienden. Op de avond van dezelfde
dag ging hij toen naar het huis van P.,
maar deze lag te slapen. Hij ging
daarop naar zijn eigen huis, maar
kwam de volgende dag terug omdat
hij de zaak beslist wilde uitpraten.

Ruzie

afgedronken

Beklaagde ging het huis van P.
binnen en trof hem daar aan in
gezelschap van een vriend. Hij vroeg
P. om rekenschap te geven van zijn
houding, waarna even een ruzie
dreigde die echter door de vriend
werd gesust. P. gaf toen toe, op
aandringen van zijn vriend, dat zijn
houding verkeerd was geweest en de
ruzie werd bijgelegd waarna men met
zijn drieën een borrel dronk. Op dat
moment arriveerde L.
Deze nam een heel andere
houding aan dan zijn vriend P.
tevoren had gedaan en toen D
hem om rekenschap vroeg, daagde
hij hem uit te gaan vechten. Hij
nam zijn halsketting af en draaide
zich om om naar buiten te lopen
waarbij hij volgens beklaagde een
hand in zijn zak had gestoken.
Beklaagde meende toen dat dit
was om een mes of een revolver te
voorschijn te halen en vuurde
daarna met de revolver die hij bij
zich had, drie kogels op-L. af.
Twee van de kogels troffen het
slachtoffer in het bovenlichaam
aan de rug en in de borst, terwijl
de derde kogel zijn doel miste.

Voorzorgsmaatregel
De rechter stelde aan beklaagde de
vraag waarom hij een revolver in zijn
bezit had. Beklaagde legde uit, dat hij
een revolver had gekocht omdat hij
vaak naar het Franse gedeelte van het
eiland moest en ook omdat hij vaak
's nachts moest werken wat heel
onveilig was. Uit voorzorgsmaatregel
had hij toen een schietwapen gekocht. De rechter wilde voorts weten
waarom beklaagde had verwacht dat
zijn slachtoffer een mes of revolver te
voorschijn zou halen toen hij zijn*
hand in zijn zak had gestoken. De
rechter wees erop dat er geen enkel
wapen bij het slachtoffer L. was
aangetroffen.
Beklaagde antwoordde hierop, dat
het algemeen bekend stond dat L.
wapens had en dat deze dit bovendien zelf eens had verteld.

Kogels bewerkt

omstandigheid

De officier stelde de vraag waarom
beklaagde met een wapen naar P. was
gegaan om de zaak uit te praten.
Beklaagde legde uit, dat hij van plan
was geweest om na het gesprek met
P. naar de Franse kant te gaan. Bi;
het onderzoek na het misdrijf was
komen vast te staan dat beklaagde de
kogels die in derevolver zaten op een
bepaalde manier had bewerkt. De
officier van justitie vroeg zich af
waarom hij dit had gedaan. Beklaag
de legde uit dat dit in verband stond
met een of ander bijgeloof, Beklaag
de had echter eerder verklaard dat hij
de kogels had bewerkt omdat hij had

was een reclasse-

ringsrapport opgesteld, waarvan de
lijn over het geheel genomen positief
was. Beklaagde was een harde werker
die naast zijn gewone baan ook nog
in een garage-bedrijf werkte en hoe
langer hoe meer sukses boekte. Hij
kwam uit een goed milieu en woonde
samen met een vrouw met wie de
verhouding zeer goed was en die hij
goed onderhield. In het psychiatrisch
rapport stond nog vermeld, dat
beklaagde zwak begaafd was, een
sterk wantrouwen koesterde ten
opzichte van zijn medemens en in
lichte mate als verminderd toerekeningsvatbaar moest worden beschouwd.

Geen motief

officier ging er in zijn
requisitoir van uit, dat opzet in deze
zaak moest worden aangenomen,
daar beklaagde de ge volgen, van zijn
daad geweten moest hebben. Hij had
eerder op de dag het wapen beproefd, terwijl hij er zeer goed op de
hoogte was hoe gevaarlijk het wapen
was en zich had kunnen voorstellen
welke enorme ravage in het menselijk
lichaam zou worden aangericht wanneer men met een revolver van dit
kaliber op korte afstand drie kogels
afvuurde. De officier achtte deze
feiten in aanmerking genomen als
doodslag bewezen. Hij bracht voorts
onder de aandacht, dat beklaagde
zelf geen motief had voor het doden
van L. Volgens mij, aldus de officier,
is de dood van L. enkel te wijten aan
de toevallige ontmoeting bij het huis
van P.
De onlustgevoelens van beklaagde
waren volgens de officier van justitie,
in de eerste plaats gericht geweest op
P. Hij had zich de beledigingen van P.
veel erger aangetrokken dan die van
L. Hij was dan ook naar het huis van
P. gegaan, die de zaak goed had
weten op te vangen, waardoor er zich
geen verdere moeilijkheden hadden
voorgedaan. L. was echter ongelukkigerwijs op het verkeerde moment
verschenen en had beklaagde ook nog
uitgedaagd om te gaan vechten. Deze
uitdaging was volgens een getuige, als
grapje bedoeld geweest maar beklaagde die zich nog in enigszins gespannen toestand bevond, had dit niet
door en zo werd L. en niet P. door
wie beklaagde eigenlijk geobsedeerd
was geweest, het slachtoffer. Wanneer P. beklaagde niet zo hartelijk
tegemoet was gekomen zou hij zijn
doodgeschoten. Door louter toevallige omstandigheden was nu het lot op
L. gevallen.
De

Geen verzachtende
omstandig
"Hier is een volkomen onschuldige man van het leven beroofd",
aldus de officier aan het einde van
zijn requisitoir. Er was zijns
inziens geen enkele verzachtende
omstandigheid te noemen, behalve misschien het feit, dat beklaagde in het psychiatrisch rapport

verminderd toerekeningsvatbaar
werd verklaard. Bovendien had
beklaagde geen blanco strafkaart

en wa eerder met de justitie in
aanraking geweest, omdat hij eer
man met een mes in de rug had
gestoken. Rekening houdend met
deze feiten eistte de officier van
justitie een gevangenisstraf van
tien jaar met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouwe van de beklaagde,
mr W. Boer, bracht reeds in het begin
van haar pleidooi naar voren dat de
feiten zeer duidelijk lagen en dat er
weinig tegen in was te brengen. Zij
meende echter dat bij het zoeken
naar een motief, men van de persoon
van de beklaagde uit moest gaan.
"Nuchter bekeken was er eigenlijk
geen enkele oorzaak", aldus de
raadsvrouwe, die vaststelde; "objectief gezien is de daad van beklaagde
onbegrijpeleijk.

Tor derde klas
Het psychiatrisch rapport echter
vereldt dat beklaagde tegen de rand
van het debiele aan is".
Dit zou volgens mr Boer van
essentieel belang zijn bij de behandeling van de zaak. Op school was het
beklaagde niet gelukt verder dan de
derde klas te komen.

Wantrouwen
Later toen hij volwassen was
merkte hij tot zijn eigen verbazing
dat het op zijn werk wel goed ging.
Het ging hem zelfs beter dan vele
anderen om hem heen. Toen kreeg
hij iets te verhezen; een goed
suksesvol bestaan. En met dit besef
groeide het wantrouwen van beklaagde, tegen de wereld om hem heen.
Beklaagde zou verklaard hebben dat
de Curacaoenaars op Sint Maarten als
indringers werden beschouwd. En
toen zijn twee vrienden uit Curacao,

P. en L., ook onprettig begonnen te
doen werd hij nog onzekerder. Het
kopen van de revolver op zichzelf zag
raadsvrouwe Boer al als een bewijs
van onzekerheid.
„Beklaagde is, aldus de raadsvrouwe in haar pleidooi, een rand-debiele
man en het zijn juist deze mensen die
niet weten te relativeren en die een
grapje niet van ernst weten te
onderscheiden. Wij kunnen niet zeggen, vervolgde ze, dat beklaagde zich
de beledigingen van zijn vriend P.
erger heeft aangetrokken dan die van
zijn vriend L. Het waren wel de
zoveelste beledigingen binnen een
paar dagen. Beklaagde kon hetallemaal niet meer verwerken ,en
wilde de zaak uitpraten. Hij had de
revolver zeker niet bij zich gestoken
om P. dood te schieten en van
voorbedachte rade of opzet was
volgens de raadsvrouwe zeker geen
sprake.

Eliminatietoemooi

jeug

_

Voor een groot publiek, dat voor
het eerst in het bestaan van de BVB
entreegeld moest betalen in het nog
niet geheel voltooide stadion, speelden beide teams een boeiend partijtje
voetbal, dat in de tweede helft een
oppermachtig Bonaire liet zien. Ondanks de 3-0 overwinning van Bonaire, namen de Arubanen het
initiatief en in de eerste helft kregen
zij legio kansen. Maar goed verdedigen van de achterhoede van Bonaire,
voorkwam doelpunten. Éénmaal nam
Aruba bijna de leiding, toen men in
de 13e minuut de bal achter keeper
Arneman frommelde, maar de
scheidsrechter had een overtreding
geconstateerd. Aruba met de wind in
de rug kreeg zelfs een overwicht,
maar kwam niet meer aan doelpunten toe.
Hun aanvallen waren wat geraffineerder van opzet, maar ook dit
voordeel bracht hen geen doelpunten, omdat Bonaire doeltreffend
verdedigde.
In de tweede helft was van het
raffinement van de Arubanen niet
veel meer over.
Na een half uur kwamen de eerste
gevaarlijke momenten voor het doel
van Aruba en het was vooral Wilbert
Pourier van Real Rincon, die menigmaal zijn hielen liet zien aan de
Aruba-achterwaartsen. Hij zou ook
de maker van het eerste doelpunt
worden.
Semeleer zette van rechts scherp
voor, zo scherp, dat Wilbert Pourier'
slechts zijn voet tegen de bal hoefde
te zetten, om de 1-0 aan te kunnen

Geheel in kleuren,
KINDEREN HALVE PRIJS.

f. 2-

DAKOTA WINT
SPORTPERSBEKER
-

ORANJESTAD.
Grote belangstelling bestond er voor de finale van
de door de sportpers beschikbaar,
gestelde beker, waarbij kampioen
Dakota en subkampioen Estrella de
strijd aanbonden. Een goede training
voor de Antilliaanse voetbalkam-

SPECIALE EDITIE
ELVENEZOLANO
ORANJESTAD. - Het Venezolaanse blad „El Venezolano" heeft

het enige weken geleden gesloten
huwelijk tussen mejuffrouw Omira
Habibe en de Venezolaanse filmster
Raul Amundaray aangegrepen om
een editie uit.te geven, die speciaal
aan Aruba is gewijd. Naast een serie
fotos van het huwelijk van de hand
van de bekende Arubaanse en Ami-

goe fotograaf Aloysio Franken,
wordt veel aandacht besteed aan wat
Aruba aan toeristen te bieden heeft.
De Stichting Arubaanse Carnaval
(SAC) zorgde dat veel aandacht werd
besteed aan het Arubaanse carnaval.
De extra editie zal ongetwijffeld nog
meer belangstelling voor Aruba in
Venezuela brengen.

delftallen

Bonaire slaat
Aruba met 3-0
KRALENDIJK - Het elftal van
Bonaireaanse spelers onder de negentien jaar kon zich vrijdagmiddag in de
eerste wedstrijd voor het eliminatie
toernooi voor de Koninkrijksspelen
het missen van een penalty permitteren, zonder dat de overwinning van
dit elftal op Aruba ook maar een
moment in gevaar kwam. Het was in
de tweede helft toen Croes van
Aruba, die ook al eerderverantwoordelijk was voor paniek in de
achterlinie van de Arubanen, geheel
onnodig hands maakte in het strafschopgebied en daarmee de kans
opende voor Bonaire om de stand op
4-0 te brengen, hetgeen geflatteerd
zou zijn geweest. De uitstekende
keeper Leonora ranselde de bal
echter op magnifieke wijze tot
corner.

T^fc ii v/ #y .^b

HEDEN MAANDAG OM 7.15
Een Meester-produktie van'

Paniek - situatie
Als L. niet toevallig op het toneel
was verschenen zou er niets zijn
gebeurd. Door het gebaar van L. naar
zijn broekzak dat volgens de raadsvrouwe werd gemaakt om de halsketting die hij eerder had afgenomen op
te bergen, voelde beklaagde zich
bedreigd en in een paniek-situatie
was hij tot zijn daad gekomen. Hij
was echter, niet van plan geweest,
verklaarde mr Boer, op een van zijn
beide vrienden te schieten. Het was
vooral zijn gevoel van onzekerheid
dat hem tot schieten had gebracht,
meende de raadsvrouwe die in
verband hiermee benadrukte dat dit
gevoel van onzekerheid een erfenis
was van geslachten. De onzekerheid
en angst bij beklaagde zijn trauma's
die generaties lang zijn doorgegeven.
Zij bepleitte uiterste clementie voor
haar cliënt. De uitspraak volgt over
veertien dagen.

n

■

laten tekenen. Het was het resultaat
van een snelle aanval die op links
werd opgezet en via een voorzet over
de gehele linie terecht kwam bij
Semeleer die de zaak afrondde.
Nadat enkele minuten voor rust
Bonaire een tweede doelpunt zag
afgekeurd, scoorde Keyes Bart van
Vitesse even later uit een moeilijke
hoek de tweede treffer, waardoor het
uitzicht op een overwinning voor de
Arubanen vrijwel uitzichtloos werd.
Na de rust was Bonaire met de
wind in de rug oppermachtig en
keeper Arneman had dan ook een
rustig tijd in zijn doel. Het derde
doelpunt kwam dan ook spoedig.
Lucio Beaumont, de snelle vleugelspeler van Bonaire, pikte de bal op
rechts op, bracht Wilbert Pourier in
stelling, die zag echter Bart vrijstaan
en schoof deze de bal toe, deze
schoot geheelvrijstaand voor doel, de
bal hard en zuiver achter Leonora:
3-0.
De strafschop die Bonaire in de
35e minuut mocht nemen, werd
keurig gestopt door de keeper van
Aruba, het kon de vreugde niet meer
temperen bij Bonaire. Voor eigen
publiek had de equipe van Confesor,
getoond tot goed voetbal in staat te
zijn.

pioenschappen, die op 9 mei beginnen. Uit Curacao was scheidsrechter
E. Mereera overgekomen, die dit duel
op goede wijze leidde.

HEDEN MAANDAG OM 9.15
De verrukkelijke lachfilm

,MMENUIT, SAMEN THUIS"
(la grande vadrouille)

Een onvergetelijke lachfilm met
BOURVIL, LOUIS DE FUNES en TERRY THOMAS
Nu hebt U de.kans om alle zorgen te vergeten en te brullen
van het lachen om de gekke avonturen van deze drie.

2~

KINDEREN TOEGELATEN.

Het werd een bizonder spannende
ontmoeting, waarbij het publiek van
het begin tot het einde van goed
voetbal heeft kunnen genieten. De
hoop is dan ook, dat beide ploegen in
de strijd om de Antilliaanse eer
evengoed voor de dag zullen komen.

Win een fiets
rrtet

De wedstrijd was zestien minuten
oud toen Estrella uit een felle en
snelle aanval het eerste doelpunt
scoorde, waarmede de rust inging. Na
de rust deed Dakota er een schepje
boven op en zette alles op alles om
de gelijkmaker te scoren, hetgeen
tien minuten na de rust lukte (1-1).
In deze stand werd geen verandering
meer gebracht. Tot twee maal toe
werd de wedstrijd verlengd. Toen dit
ook geen wijziging in de 1-1 stand
bracht, besliste uiteindelijk strafschoppen in het voordeel van Dakota. Het publiek, dat het gehele
verloop met grote belangstelling had
gevolgd, jende hat veld op, waarbij
Dakota-aanhangers hun keeper Yubi
Richardson op de schouders namen
en naar de eretribune brachten.
Het was sportcommentator Jantchi
Tromp, die tot slot van dit geslaagd
toernooi de door de Beurs, La
Prensa, Aruba News, the Local,
Reporter Grafico en Amigoe beschikbaar gestelde beker aan Dakota-aanvoerder Juancho Pablo uitreikte. De
wedstrijd bracht op vier gulden na
1800 gulden in het voetbal-laatje.

TE KOOP CERRITO
Enige fraai gelegen woningen eigendomsgrond prima
stand 4 sip. 2 badk.
2
slpk. 1 badk.
allen met garage en dienst-
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De voorwaarden?
U behoeft slechts 4 garantiezegels
zijn
op een 1.5 volt batterij, of 1 leeg
aangebracht
welke
cellofaan zakje, dat 9-of 1.5 volt batterijen bevat, in een
enveloppe te .doen en deze vergezeld van Uw naam en adres,
under vermelding van "CAMPAGNE RAY-O-VAC", op te

zenden naar

AINTRACO N.V.
Postbus 411

- Curacao, N.A.

Inzendingen gepost tot-en met de 20e van de maand doen
diezelfde maand mee, terwijl U ook persoonlijk Uw
inzendingen tot en met de laatste dag van de maand kunt
inleveren bij bovenstaand adres.

N.B. Inzendingen na' de 20e van de maand
uiteraard de daarop volgende maand mee.
KOOP STEEDS RAY-O-VAC en

b.k.
HYP. FINANCIERING MOGELIJK.
Inl. tel. 12851 tijdens
ktr.uren.

gepost

doen

WIN EEN FIETS!

De winnaar van de FIETS in de maand april is::

de heer STANLEY KENEPA
Cubaweg 124

Nieuw bestuur gekozen
van Bucuti-jachtclub
ORANJESTAD - Tijdens de jaaralgemene ledenvergadering

. """-*^!éb 'aBL^-'''jMBLH%.MiHgr""'"'^

\

van
lijkse
dé Bucuti jachtclub, werd een nieuw
bestuur gekozen. In de eerste bestuursvergadering zullen de functies
verdeeld worden. Het bestuur bestaat
uit de heren: Ibi Boekhoudt, Herman
Somers, Papito Saldin, Manchito
Ponson, Coco Coronel, Ramon Richardson, P. Pellicer en Miles de
Lange.

Uranium in Peru

—

LIMA
In zuidoostelijk Peru is
uranium gevonden, aldus een regeringsverklaring. De president van de
Peruaanse controlecommissie voor
atoomenergie, generaal Marcial Rubio EscuderO, deelde mee, dat
volgende maand verder onderzoek zal
worden verricht door het internationaalatoomenergiebureau
(International atomic energy agency).

***
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SUBT KAN ANTILLIAANSE TITEL VERDEDIGEN

Jong Colombia blijft ongeslagen

BARICASGE L WERKEN 0-2 ACHTERSTAND WEG
WILLEMSTAD. -

Voor een tot de laatste plaats toe gevuld
S,UBT-stadion speelden de twee topploegen van Curacao
gistermiddag tegen elkaar. Het spel op zich bereikte niet dat peil
wat men ervan had verwacht. De jongens van Boca
waren voor de
rust overwegend in de meerderheid en hebben dit tot
uitdrukking
kunnen brengen in twee doelpunten. Beide treffers werden
gescoord door topscorer Wilbert Martijn. De tweede goal maakte
hij echter nadat Frank Victoria eerst met de hand de bal van
richting had veranderd. Wij vonden het erg vreemd dat
scheidsrechter Lionel de Boer noch de grensrechter deze hands
hadden gezien; het was overigens voor een ieder in het stadion
duidelijk te zien geweest. Erg sportief van de baricasgeel vonden
wij het feit dat zij na hun protest zich volkomen bij de besljssing
van de arbiter neerlegden.

Na de pauze waren het de jongens
van Kjntjan, die tweemaal het doel
wisten te vinden om zodoende de
stand weer op gelijke voet te
brengen. Na de gelijkmaker van Puk
kreeg het spel een ruw
karakter. Voor scheidsrechter De
Boer was het toen erg moeilijk om de
teugels in handen te houden.
S.U.B.T. verdiende deze puntendeling volkomen als wij nagaan dat
George Sillé tot tweemaal toe tegen
de lat schoot en dat doelpunt
nummer twee van Jong Colombia een
ongeldige goal was.
Door dit resultaat heeft S.U.B.T.
nu achttien punten met nog een
wedstrijd te spelen tegen Veendam
en dat betekent dat S.U.B.T. zich
sub-kampioen mag noemen en zal
dus samen met Jong Colombia
deelnemen aan de komende Antilliaanse kampioenschappen. Zoals bekend is S.U.B.T. momenteel kampioen van de Antillen. De jongens
van trainer Polmet zullen alles in het
werk stellen om de titel te prolongeren.
J

J-*ito

betekende dus 2—o voor Jong Colombia.

De eerste goede aanval ondernamen de barioasgeel in de 26e minuut.
Even ontstond er paniek voor de
veste van Boca doordat doelman
Comelia verkeerd uit zijn doelkwam

* Gevaarlijk moment voor het doel
van Jong Colombia. SUBT stelde de

nemen: Bij

een verre uittrap van De
Lannoy in de 22e minuut van de rust
kwam de bal tot voor het doelgebied
van Jong Colombia. Spil Elcio
Constancia en George Sillé gingen
toen samen op de bal af; laatstgenoemde won het duel en kwam toen
oog in oog met keeper Cornelia, die
bij geen schijn van kans gaf: 1-2..

Spel harder
Het spel werd hierna een beetje

harder.

Scheidsrechter De Boer
moest dan ook vaak yoor ruw spel
fluiten. Erger werd het toen Puk
Leito een fout van de keeper van
Jong Colombia afstrafte en de stand
weer in evenwicht bracht: 2—2. Voor
de arbiter werd het' toen erg moelijk
om de teugels in handen te houden.
In de slotfase zette S.U.B.T. alles op
alles om de Boca-ploeg alsnog een
nederlaag toe te brengen, echter
tevergeefs. De stand bleef 2—2. Voor
Jong Colombia was dit de laatste
ontmoeting van de competitie, waarin het ongeslagen is gebleven. Van de
veertien wedstrijden won Jong Colombia twaalf en speelde twee gelijk
voor een totaal van 26 competitie-

defensie van de reeds gekroonde
Curacaose kampioenen voor grote punten.
problemen in de tweede helft. In
Deze 2—2 uitslag wijst er op dat
deze periode ook scoorden de barihet publiek in de komende wedstrijcasgeel hun twee doelpunten waarden voor het Antilliaanse kampioenmee zij een 2-2 gelijkspel behaalden schap enkele interessante wedstrijden
en daarmee het subkampioenschap te zien zal krijgen. Aan de top is de
strijd dus gestreden, in de onderste
van Curacao veroverden.

De wedstrijd
Toen

scheidsrechter

De Boer het

beginsignaal gaf, waren er nog,vele
mensen voor de loketten die probeerden een kaartje te bemachtigen om

de wedstrijd van het jaar te kunnen
volgen. De middenvoor van Boca, die
niet op deze toeschouwers kon
wachten, bracht de bal aan het rollen
en de voorwaartsen van Boca trokken
meteen ten aanval. Doelman De
Lannoy werd al heel vroeg op de
proef gesteld door de schutters van
Jong Colombia. In de zesde minuut
wist Martijn de goalie van S.U.B.T. te
passeren, maar de scheidsrechter had
even te voren reeds voor buitenspel
gefloten, waardoor deze treffer werd
afgekeurd. De defensie van S.U.B.T.
had in deze beginfase veel moeite om
het geweld van Boca te
kunnen

"«ar

alleen kon

s-u"

minuut
van Jong Colombia weer
«"izetten, nu vanuit de linkervleugel.
kwam hierbij tot op
,^Jnartina
en
zette
toen de bal hoog
voo,°

2*

ei*k

gelopen. Adel schoot toen op doel,
waar spil Elcio Constancia op de lijn
wegkopte. Gedurende het laatste
kwartier voor de rust waren de
Stadionbewoners meer in de aanval
en dit leverde hun enkele hoekschoppen en vrije trappen op.
Eén van deze vrije trappen werd
door George Sillé genomen en debal
kwam via de vuisten van Cornelia
tegen de lat en bonsde vervolgens het
veld uit. Wij kregen zo de indruk dat
Jong Colombia zich veilig voelde met
de 2—o voorsprong. Voor de rust
kwam er geen verandering meer in

se

Julianabeker door een krappe
overwinning van 45-43 op Lightning.
Bij de junioren verloor Lightning ook

van Curacao Deportivo met 56-46,

terwijl de Lightningdames wel de

Julianabeker veroverden door een
overwinning van 19-14 op de dames

van Sithoc.

Onder een geweldige publieke
belangstelling startte donderdagavond de finale wedstrijd tussen de
twee "groten" Lightning en Sithoc.
Voor de wedstrijd al heerste er
onder de toeschouwers een voelbare
spanning. Direct na de aanvang
scoorde Hoeve voor Sithoc de eerste
twee punten. Lightning zette direct
daarop de aanval in, maar Baars werd
"gefould" en kreeg twee "free
shots", waarvan hij één miste.
De paarsgelen kwamen toen opzetten en hadden na enkele minuten een
voorsprong van 9-4.
'.
Sithoc liet zich niet onbetuigd en
maakte in de tiende minuut gelijk
(12-12). De wedstrijd begon op deze
hoogte enigszins ruw te worden,
deels door de spanning waaronder de

deels

door de

Uitslagen zeilen
- Op de "Neptuliet ook Acolus"

WILLEMSTAD

In twee wedstrijden moesten de
nusdag"
van zich zeilers de wind trotseren. Roeterink
horen en zorgde voor een fikse wind was echter
in dit weertje de dominanteils zo dat men met de gedachte',
te
en
finishte in beide gevallen
figuur
speelde de pampusrace van
Hilton
met
bootslengte's voorhonderden
terug naar het Spaanse Water uit te
sprong.

stellen.
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h-mi.
I°:R£
lag Feenstra
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rak duidelijk
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donderdag-

De eerste wedstrijd van de avond
tussen de junioren van Lightning een
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Spannend

in

gemeten
het voor de iachten
windse

voor op de
doelm°nd van S.U.B.T.
Kepn
boten. Echter op de terugweg andere,
Lanoy
hij wel wat strijd leveren moest
Boed uit zi Jn Andere bedoelingen
doel m het
leer °P te vangen,
g een betere start daar
VirL°
Na de hervatting- kwamen de
had
£°>
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hij
dat
met zijn hoofd
baricasgeel echter met andere bedoe86
°°°r de hoge golven heen
b»
de
bal
kon
en deed het maar
"J{ de band.
lingen het veld op. De aanvallen woedde toen
strijd tussen de drie
De bal veranderde toen wisselden elkaar toen af en het was voorliggende de
jachten waarbij
ng en kwattl vo°r de voeten
Feenvan v?
bemanning met de eer ging
zelfs zo dat S.U.B.T. meer schoten
die
Jn
"ischoot. Tot grote
wrh» "
dan Jong Colombia. In
van een ieder kende arbiter op doel losteminuut werd
eep hoge
de achtste
r bet doelpunt toe; met
In de pampusklasse
Rosini
nnrl
voorzet van
onvoldoende
«naere
woorden hij had de handsbal weggewerkt door doelman Cornelia de wmd snel naar ging men voor
van Victoria niet gezien, en dat
beneden maar
en de bal rolde precies voor de terug was het wat anders voor deze
voeten van George Sillé, die voor de ranke boten. Bouwhuis die aanvanketweede maal deze middag tegen de lijk een sekonde voorsprong had op
DENVER
Oud-zwaargewichCalvo zag dat Calvo steeds meer ging
twereldkampioen Joe Louis* (56) is lat schoot.
uitlopen. Calvo eindigde dan ook als
een
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druk
Dat S.U.B.T.
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rechts
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op
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Na de rust veranderde het beeld
van de wedstrijd niet. De score werd
gelijk opgevoerd. De wedstrijd werd
hoe langer hoe spannender en de
teams gaven elkaar geen duimbreed
toe. De zenuwen speelden de spelers
parten en op een gegeven ogenblik
namen twee spelers een vechthouding
aan. Aanvankelijk stuurde referee
■Labast beiden het veld uit, maar later
veranderde hij van mening en liet de
Sithocspeler door spelen. In de
laatste minuut toen Sithoc met 43-42
voorstond, kreeg Baars van Lightning
vier "free Shots" die hij allemaal
miste. Kort voor het einde plaatste
Kenepa nog twee punten, waardoor
de eindscore 45-43 werd.

Druk J.C. COLOMBIA
Boca

hij niets-beginnen
«gen de
verdedigers van Boca.
de 22«
kwamen de

WILLEMSTAD

avond veroverde Sithoc de hoofdklas-

Gelijk

Colombia.

! R^

Sithoc overtroeft
Lightning in finale

zwakke leiding van de onervaren
referee Labast. Enige ogenblikken
later nam Sithoc door enige prachtige
longshots van Scoop de leiding, doch
door prachtig spel van S. Landburg
en H. Martha trok Lightning voor de
rust de score gelijk en nam een kleine
voorsprong. De rust ging dan ook in
met de score 26-25 voor Lightning.

de

WILLEMSTAD - Op zaterdagavond werd het lustrum voetbaltoernooi van Quick '60 afgesloten met
een feest en prijsuitreiking. Op de
foto reikt Quick '60 voorzitter
Gilbert van Blarcum de eerste prijs
uit aan de aanvoerder van de
winnende ploeg in de A-klasse
Willemstad I. V.ln.r.: Frans Petri,
Van Blarcum en captain Rudy
Verger.

BASKETBALL OM JULIANABEKER

jongens speelden,

weerstaan.
, In de twaalfde minuut bemachtigMartijn na een kopbal van José de
bal en ondernam
een solorush in de
nchting van het 5.U.8.T.-doel. Hij
werd achterna gezeten door spil Asjes
en schakelspeler Boy Martis. Martij
was hen beiden echter te vlug af en
«wam alleen voor doelman
De
uuinoy, die hij met een laag schot
wist te verslaan; 1-0 voor Jong

De druk van
nam na deze
"etter in hevigheid toe. In de
zestiende minuut was het bijna weer
raak toen Martijn na een fout van
poy Martis een goede schietkans
De Lannoy was echter hierop
voorbereid en redde met een prachtiefSprong De voorwaartsen van
ön
u.BT. konden' in deze periode maar
:
wet
inkomen. De weinige aanvallen
"epen alle
dood op de verdediging
van Jong Colombia. De enige in de
voorhoede van 5.U.8.T., waarvan iets
«"tging was linksbuiten Toppenberg,

regionen moet de beslissing nog
vallen.
Vanavond speelt Veendam tegen
Wacker. Een gelijkspel of een nederlaag van Wacker betekent terugkeer
naar de A-klasse.

De uitslagen waren:
STERNKLASSE:

1. H.

Roeterink/v/d Woude 2662

punten; 2. R. Noordstar/r. Brant
2060; 3. R Overbeek/M. Stap 1511;
4. A. v/d Zande/R. Masereeuw 1307;
5. W. Matthijs/ M. Hoffman 1143.

PAMPUSKLASSE: 1. Calvo/van Londen/Martis, totale tijd: 14393; 2.
Bouwhuis/Steenwinkel/Dreyer
14434; 3. van Riet/Hr. en Mevr.
Snoeks 14553; 4. O'Connor/Strickx/
Masereeuw 14568.

RORC GEMETEN JACHTEN:
1. Feenstra/Sorgdrager/Broersma,
totale tijd (gecorrigeerd) 10317; 2.
Isphording/v. Doon/van Roon 10483;
3.
Weyenhoyen/Muir/Ocheloen
10525; 4. Zwager 11102; 5. Nagtegaal 11290.

Curacao Deportivo was een zeer
spannende wedstrijd. De score ging
gelijk op. Voor Lightning waren H.
Marchena en R. Sanches de uitblinkers en voor Cur. Deportivo was het
E. de Raster.
In de "last three" nam Cur.
Deportivo de leiding geheel op zich
en nam een beslissende voorsprong.
De eindstand was 56-46 in het
voordeel van Cur. Deportivo. Deze
wedstrijd liet wel zien dat de
basketballsport veel perspectieven
heeft.

De dameswedstrijd tussen Sithoc
en Lightning begon in een zeer hoog
tempo. Lightning nam direct na het
beginsignaal de leiding door schoten
van Confesor en Wong Chung. In de
derde minuut bracht M. Peters door
een "rebounce" de score op 4-2.
Toen wilde niets meer lukken noch
voor de Lightning noch voor de
Sithoc dames. Pas in de 12de minuut
scoorde J.sCandueil weer eens twee
punten en bracht de score op 6-2. Bij
het ingaan van de rust was de score
10-4 voor Lightning.
Na de rust werd de wedstrijd

-

LISSABON
De Portugese voetbalster Eusebio is aan de linkerknie

Uitslagen
Ned. voetbal

Een gering aantal toeschouwers woonde woensdag-

avond de voetbalontmoeting bij tussen de tricoloren van Jong Holland
en de jongens van de P. L. Jansenstraat. De thuisblijvers hebben niet
veel gemist, daar geen van beide
partijen tot een redelijk peil kwam.
Voor de rust kreeg Jong Holland
enkele opgelegde kansen, doch benutte ze geen van alle.
Na ruim een half uur spelen
maakte De la Mereed gebruik van een
blunder dan de defensie van de
tricoloren en liet de eerste treffer van
het duel op het scorebord noteren:
I—o voor Veendam. De jongensvan
trainer Iby Jansen hebben niet lang
genot gehad van deze voorsprong,
want geen minuut daarna maakte
Rudy Cameron gelijk: I—l. In deze
stand kwam voor de rust geen
verandering.
Twee minuten na de pauze ondernamen de tricoloren een aanval op
het doel van keeper Roosje; Remo
Jansen die als laatste de bal kreeg
toegespeeld, dribbelde toen op het
doel af, maar werd op tijd gehinderd
door Meulens. Scheidsrechter Coers
vond echter dat dit een beetje te
hardhandig was geweest en floot voor
een indirecte vrije trap tegen Veendam binnen de lijnen. Cameron
speelde toen de bal naar Koenraad,
die vervolgens tegen het muurtje van
spelers schoot.

Geheide kans
Aan de overzijde was het Dudley
Wilsoe, die een geheide kans miste na
een pass van zijn broertje Djodjo
Wildoe. Bij een vozende Veendamaanval kreeg Dudley een goede
„throughpass" en stevende toen
alleen af op de goalie van Jong
Holland. Spil Basilio zag het gevaar
en viel Wilsoe van achteren aan. Naar
onze mening was er toen sprake van
een penalty. De arbiter oordeelde
echter anders en liet doorspelen.
Nadat Koenraad voor de zoveelste
keer een kans had verprutst, kreeg
Veendam bij een tegenaanval een
hoekschop op rechts te nemen.
George de Lannoy plaatste toen het
leer hoog voor de doelmond waar

Stanley de Lannoy met opgeheven
been trachtte te doelpunten. Op dat
moment floot arbiter Coers voor een
overtreding. Wij dachten dat Jong
Holland een

vrije

trap

zou

-

-

-

-

-

-G.V.A.V. 2-0.

TWEEDE DIVISIE: Helmond
D.F.C. 1-0; R.C.H.
Heracles 4B0; Volendam Excelsior
Sport

-

-

—
Volewijckers -

geopereerd. De operatie is geslaagd, 1—1; De
Willem II
maar het zal zeker zes weken duren 0-1; H.V.C.
De Graafschap 3-1;
voor hij weer kan voetballen.
Vitesse — Blauw Wit o—2; Veendam

-

spannender. R. Britt en M. Peters

scoorden, waardoor de score 10-8
werd. Toen kwam de zeer goed
spelende Wong Chung van Lightning
weer opzetten en scoorde achter
elkaar drie longshots, waardoor de
score 18-8 werd. Veel gebeurde er
daarna niet en de wedstrijd eindigde
met de score 19-14 voor de Lightning

VI. 0-0; SC Cambuur -FCFortuna
Den Bosch; F.S.C. - Elinkwijk
0-1.
TWEEDE DIVISIE: Limburgia Eindhoven 1—1; E.D.O. - Heerenveen 1-3; Z.F.C. - R.B.C. 4-4;
NOAD - Wageningen 1-2; P.E.C. Hermes DVS 0-0; AGOVV - Roda
JC 0-1; V.V.V. - Velox 0-1; SC
Drente Baronie o—l.

—

dames.

Sporttoto

Na deze drie finalewedstrijden
vond de bekeruitreiking plaats. De
heer Ruiz van de afdeling Volksontwikkeling en Cultuur woonde ook al
de wedstrijden bij. De kampioenen
DEN HAAG. - De uitslagen van de
Sithoc
(hoofdklasse),
Olympic voetbalwedstrijden, die voorkomen
(A-klasse), Lightning dames en Cur. op totoformulier 40 van 3 mei, zijn;
Deportivo (junioren) en de sub-kam- AD.O.
M.V.V. 1-1; Telstar
pioenen Lightning, Pegasus, Sithoc, Sparta 1-1; D.W.S.
N.E.C. 1-1;
Lightning namen een beker in ontU.U.ü.
Haarlem 2—l; Twente
vangst.
Holland Sport 3-0; P.S.V. GVAV
2—o; Helmond Sport D.F.C. 1-0;
R.C.H. Heracles 4—o; Volendam
Excelsior 1—1; Vitesse
Blauw Wit
0-2; Z.F.C. R.B.C. 4-4; P.E'C.
HDVS 0-0.
Juist ingevuld ziet het formulier er
*lsvolgt uit: 333111113223 3.

Veendam overwint
tricoloren met 3-1
WILLEMSTAD.

-

EREDIVISIE: A.D.O.
MiV.V.
1-1; S.V.V.
Ge Ahead 0-3;
Sparta 1-1; D.W.S.
Telstar
Ajax 1-1;
N.E.C. 1-1; N.A.C.
D.O.S.
Haarlem 2-1; FC Twente
Holland Sport 3-0; P.S.V.

-

-

-

—
—

-

-

-

—
—
-

Skindive
prestatietocht

krijgen, maar tot onze verbazing wees
de scheidsrechter naar de witte stip,
hetgeen penalty betekende voor
Veendam. Het protest van de tricoloren mocht niet baten. Scheidsrechter
Coers bleef bij zijn beslissing.
Na de wedstrijd kregen wij van de
arbiter te horen dat Basilio de bal
met de handen had aangeraakt. Hoe
het ook zij Stanley nam de penalty
goed en bracht de stand op 2—l in
het voordeel van Veendam. De
tricoloren kwamen deze slag niet
meer te boven; het verschil werd zelfs
groter toen Djodjo Wilsoe in de
veertigste minuut van de tweede helft
alleen voor Allee kwam en hem met
een schuiver passeerde: 3—l voor
Veendam. Noemenswaardige bijzonderheden deden zich in de resterende
minuten niet meer voor en ook vielen
er geen doelpunten meer, waardoor
de stand op het scorebord ongewijzigd bleef.

-

WILLEMSTAD
Aan de skindive-prestatietocht in het kader van het
Waterfestival namen 160 zwemmers
deel: 85 aan de 9 km tocht met als
startpunt Caracasbaai, 46 aan de 6
km tocht met als startpunt Jan Thiel
en 29 aan de 2 km tocht met als
startpunt het Flamboyant Beach
Hotel. Zes deelnemers aan de 9 km
tocht bereikten het eindpunt (Hotel
Avila) niet maar vielen onderweg uit.
Bij de deelnemers aan de 6 km tocht
was er een uitvaller, terwijl alle
deelnemers aan de 2 km tocht het tot
het einde toe volhielden. Drie personen werden gediskwalificeerd op de 9
km afstand, een op de 6 km tocht en
geen op de 2 km tocht.

Hij komt tevreden van SALAS vandaan en
is natuurlijk geslaagd met een
|P|,
Paar geschikte
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bent nog niet te laat. U kunt alsncë Uw keuze komen doen uit de
uitgebreide sortering artikelen,
zoals:
Grammofoonplaten
- Leren
Damesportemon-Bijouteriedozen
Vulpen- Receptenboeken- en
NOG

Boeken
Tapes
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benzine station
Frederik Salinja
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Emancipatieblvd 18

Telefoon 36500

SENTRO KULTURAL
KORSOW

MAANDAG 4 OM 8.00 N.M.
M.G.M, presenteert een interessante film, in KLEUREN.
YVETTE MIMIEUX

f\

/fflw
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-

-

Engels, Spaanse tekst.
Fls. 0.75
BOVEN 18 JAAR.

"J OAQ U I N MURIETTA"
Engels, Spaanse tekst.
Fls. 2.00- 1.25
BOVEN 18 JAAR.

DINSDAG 6 OM 8.00 N.M.
TONY CURTIS JANET LEIGH in:
"THE BLACK - SHIELD - OF

5 OM 7 & 9 N.M.

DINSDAG
JOAQUIN CORDERO

FALLWORTH"

MARGA LOPEZ in:

Geheel in het Spaans.

\

PETER STUYVESANTCOLLEGE

MAANDAG 4 OM 7 & 9 N.M.
Een feest van geest in EASTMANCOLOR.
Scandinavische
SEX op zijn best. Van het team
dat U ook "ZEVENTIEN"
bracht. KARL STEGGER POUL BUNDGAARD
"LIEFDE OP MIJN - KOP"
Deens, met Hollandse tekst.
Fls. 2.00- 1.25
BOVEN 18 JAAR.
DINSDAG 5 OM 7 & 9 N.M.
JERRY COBB YOKO TANI in:
"SPECIAL - AGENT Z- 55
- DESPERATE - MISSION"
Engels, met Spaanse tekst.

I DRIVE IN THEATEI
CURACAO
MAANDAG
9.15 N.M
4 OM 7 &
Een interessante film, in
REN PANAVISION. Een
haal van haat en liefde I
een man, zijn vrouw en hut

KLEtI
vel

- -

kinderen.

WINNER!
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AANGIFTE VAN LEERLINGEN

IDEALE EN NUTTIGE
CADEAUS VOOR

Voor klas 4 H.A.V.0.:
voorlopige aanmeldingsformulieren zijn voor leerlingen van
klas 10 van de mulo verkrijgbaar:- bij de directeuren van de

dirigi pa:

mavo/muloscholen;

- bij de administratie van het Peter Stuyvesantcollege.

Luis Rubio

Drs. J. Hagg

dia 8, 9 y 10 di Mei
na Cenro Pro Arte

Rector

entrada f. 3,—
ta hanja karchi na
Centro Pro Arte y
V.G.K.S.

*
*

Porseleinen serviezen
Stainless steel tafel bestek

*

Tafelkleden

*
*

B^

voor

M/VrnCDHAr^
fJfc MOEDERDAG

I

Jk

Stevens overleden
-

De in Zweden
HOLLYWOOD
geboren filmster, Inger Stevens, is
dood in haar flat in Hollywood
aangetroffen. De doodsoorzaak van
de 33-jarige actrice is nog niet
vastgesteld. In 1959 werd zij in een
ziekenhuis opgenomen nadat zij een
loogoplossing had gedronken. De
ongehuwde Inger Stevens speelde in
verscheidene Amerikaanse films, zoals "A guide for the married man" en
"A dream of kings" en in de telev sic
serie "A farmers daughter".

Amerikaanse vlag in

Sto Domingo verbrand
SANTO DOMINGO - Militairen
en politie hebben in de lucht
geschoten
tijdens
studentendemonstraties, waarbij de Amerikaanse
vlag werd verbrand. Het was vijf jaar
geleden dat Amerikaanse mariniers in
de Domonicaanse Republiek landden. Er werden 30 demonstranten
gearresteerd.
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Verdwenen

Nederland schenkt
Puisten
Oorzaak in 3 DagenvanGedood
tractor aan Statia
van
een
het
een
pulsten,
WILLEMSTAD - Nederland is
en
zacht,
en
zien
akkoord gegaan
de financiering
met

van de aanschaf van een tractor ten
behoeve van wegenbouwprojekten op
St. Eustatius. Onlangs werd ook de
goedkeuring voor de financiering van
de aanleg van een tweetal wegen op
St. Eustatius van Nederland ontvangen. Het eilandsbestuur zal voor de
uitvoering van deze projekten zorg
dragen. Met het oog hierop en op
toekomstige wegenprojekten werd
het verzoek om de aanschaf van de
tractor aan Nederland gericht.
De voor de ontwikkeling van St.
Eustatius belangrijke wegenaanleg
draagt tevens bij tot een verlichting
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Nlxoderm
Da allereerst» toepassing
maakt
begin met
verwijderen
ala door
wonder. Gebruik
hedenavond nog Nlxoderm
ge zult Uw
huid
worden.
glad
gaaf
Nixoderm Is een nieuwe ontdekking, welke
kiemen en parasieten in de huid doodt,
die pulaten, steenpuisten, roode vlekken,
uitslag, rlngwurm en ontstekingen ver»
oorzaken, U kunt Uw huidaandoeningen
niet kwijt raken, indien U de kiemen, die
zich in de kleine poriën van Uw huid verbergen, niet wegneemt. Haal dus nog heden
Nixoderm bij Uw apotheker onder de volledige garantie, dat Nixoderm puisten zal
verwijderen en Uw huid zacht en glad zal
maken of andera
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Strijkijzers
Haardrogers
Kamerradio
Juicepersers
Punch Bowl sets
Koffie Percolators
Canon Badhanddoeken
Likeur sets, Limonadesets
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for Curacao: LICORES MADURO Tel. 13000 12120; for Aruba: LICORES
MADURO N.V. Tel. 1094; for Bonaire: S. E. L. MADURO & SONS (Bonaire)
Ine. Tel. 8218

Agent for the N.A.: ROBERTO DE MARCHENA AGENCIES
Exchange your caps for beautiful premiums at your local distributor.
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Schilderijen

Ligstoelen,
stoelen
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Schemerlampen en
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Kom met een lap stof en
leren U Uw mooiste jurk naai*

Strand-

NAVRO

NAAI SALON

Pronkstukken
Foto-albums en Foto-

-

Vrijdag
Slechts
10,
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China 1

Boven La Bandera
Maandagmiddag
Woensdag
Donderdag
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Markstr. 20 Punda tel.

lijsten
Cosmetica en Parfums
Leren tassen en
Portémonnaies
Beautycases

flut ApaattUa...
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5-7
3-5
7-9

3-5

per
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STEM AFI
OP DE
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DR. H.L. DE WINDT
ZENUW ARTS

AFWEZIG
1
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-

v.

Van 30 april tot 11 mei '70
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komplete woninginrichting
salinja - tel. 35533 - rio canario
fabriek tel. 35194 dominguito
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BOVEN 18 JAAR

Prinsenstraat 86,
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Barbe-
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KNOEIERIJEN IN INDONESIE
-

Onder de/c titel "welke

die zijn standplaats op Curacao zou -hebben, doch die bereid
is geregeld onze filialen in het Caraibisch gebied te bezoeken.
De persoon dient:

* UNIVERSITAIRE
*
*

OPLEIDING TE HEBBEN richting
economie, financiering en marketing.
Niet ouder te zijn dan 35 jaar.
Minimaal 5 jaar ervaring te hebben bij een grote firma.

GEHEIMHOUDING VERZEKERD.

Brieven met foto en «curriculum vitae te richten onder
nummer 1222 bureau van dit blad, Curacao.

w(

het beste vertaald kan wi
als I RÏA DOLO" heeft
Diekman een boek gesel
over haar bevindingen, i
haar bezoek van enkele
aan de Benedenwindse cil
in de 2de helft van 1969.

In haar voorwoord "zij i
het NA-WEE" schrijft zij o.a.

"Dit boek is bedoeld als tegej
hanger van jarenlange opzetteü!
ke éénzijdige voorlichting.
Een schrijver gaat het niet
lste plaats om een politiek
om de vrije meningsuiting".

DJAKARTA
De Indonesische
—»
regering heeft "dozijnen" ambtena- »■-■-■---■--»-■--ren laten arresteren op beschuldiging
van het knoeien met ontwikkelingsgelden, waarbij bedragen van onge-

veer vijf miljoen gulden worden
genoemd. De betreffende ambtenaren zouden valse rapporten hebben
opgesteld over werk dat nooit is
uitgevoerd. De procureur-generaal in
Djakarta zei, dat de ambtenaren
werkzaam waren als penningmeesters
bij een honderdtal regeringsprojecten
die in het kader van.het vijfjarenplan
moesten worden gerealiseerd.

EEN DOEKJE
VOOR HET BLOEDE

TOPFUNCTIONARIS

Een begrip voor:
kwaliteitskleding
"

DINSDAG 5 OM 7 & 9 N.M.
WILLIAM HOLDEN CLIF ROBERTSON in:
"THE DEVIL'S
I'ngels. Spaanse tekst

kantoormeubilair-tapijttegels-vast tapijt

Osterizer Mixers

*

*
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100 Pipers. H
Music for
Scotch drinkers. j||
Pt'""'*£'''

Engels, Spaanse tekst.
Fls. 2.00
BOVEN 18 JA \Bv

Electrische messenslijpers
Pressure cookers
Vazen met bloemen
Automatische Brood-
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*
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AVCOEMBA3SY lIMtuPANAVISION' ► a)U>'

ken

Bijouteriedozen

*

van de werkloosheid op dat eiland.
De kosten van de tractor ad NAf.
68.900,- zullen worden gefinancierd
uit het schenkingsgedeelte van het
Meerjarenplan tweede fase.
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Mollandia."
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Electrische keukenblok-
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tegen inlevering

het
van
pakje.
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roosters
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strijkijzer

Voor elk wat wils!

combinaties IjTRa
onder de vijf «f t j,.„ gulden

|\

een fotoliJHt
een cadeaubon

* een reis
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, .MARTIN POLL

4| 'n.v. meubelindustrie

Moederdag

Voorlopige aanmelding is mogelijk tot 15 mei a.s.

H6PBURN,

TH6LIONINWINTeR

Van Dunkerken tot de slag van Londen. Cinemascope en Kleuren.
f. 2,00 - f. 1,25

KATHARINe:

Product*" 't

EAGLES OVER LONDON
FREDERICK STAFFORD
VAN JOHNSON

m\,

ANAVCOtMBASSYFILM

Een van de beste oorlog films

Openbaar Lyceum

Obra original di:
GUILLERMO E. ROSARIO

Distributors:

ROXY AIRCONDITIONED

West-End: Telefoon 25252

ESAKI TA M! MAMA

I

FOX presenteert een spannende
film in KLEUREN. Een vermral
geschreven met bloed.
Met: SLIM PICKENS
RICARDO MONTALBAN in:

"EL-LIBRO-DE-PIEDRAS"

ta presenté

Inger

MAANDAG 4 OM 7 & 9 N.M.

CHRISTOPHER JONES
"THREE - DM - THE - ATTTC"
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KEY & KRAMER
OVERSEAS n.v.
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I „CINE - RIO" I I CINELANDIA

v

Voor elke gulden, die U bijtijds aan dakreparatie
uitgeeft, bespaart U zeker een tientje intérieurschade. Wij repareren platte Ruberoiddaken zowel als
golfplatendaken. Wacht niet tot U vochtkringèn in
het plafond ontdekt, maar belt vóórdien de
dakspecialisten.

f Schoenhandeiy
m^

*{~ï

I DAKLEKKAGE?

PAS ONTVANGEN
Dames PORTEMONNAIES
en BEURSJES in lak
en kreuklak.
Heren PORTEMONNAIES,
BRILLEN, KOKERS.

MAANDAG 4 MEI M

boek
één
————
"ter inzage"
verkrijgbW
- NAfl.binnenkort
HECTOR HENRIQUEZ 8.,1NC. voor
7.30
——"—-——-———"
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waarvan
exen
in onze wink

is zeer

verhuisd naar

Caracasbaaiweg
Tel. 35220

Dit

___^__

no.

38
(3 lijnen)
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