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Chinese communisten rukken snel op
in Zuid China
Onrust in Shanghai
Mislukte revolutie in Peru
pE OPMARS DER CHINESE
COMMUNISTEN.
Door een bliksemsnelle opmars
ar
Hangchow hopen de rode
na
legers 300.000 nationalistische sol
daten in een val te grijpen voorbij
Shanghai. Andere communisti
sche strijdkrachten, die gisteren
zonder enige inspanning bezit na
men van Nanking, werden onge
veer 30 ikilometer van Shanghai
gezien. Deze op de vijfde plaats
komende grootste stad ter we
reld wachtte in een voortduren
de regen de komst der roden af.
maar tot aan het vallen van de
nacht was er nog niets-te merken.
Het schijnt, dat Shanghai voorbij
getrokken werd, alhoewel nie
mand dit met zekerheid zeggen
kan. Zelfs de militaire zegslieden
gaven toe, dat zij niet wisten
waar de rode legers waren.
Terzelfder tijd, dat Nanking
viel, maakte de communistische
radio van Peiping bekend, dat ook
Taiyuan, de hoofdstad van de
provincie Shanghai en een be
langrijk industrieel -centrum) ver
overd werd. Taiyuan werd reeds
maanden lang belegerd. De radio
zeide, dat de 150.000 verdedigers
van de stad opgeruimd werden.
Vliegeniers, die later over de stad
vlogen, zeiden, dat er slechts
brandende ruines te zien waren.
BOMAANVAL OP NANKING.
Drie Chinese nationalistische
vliegtuigen wierpen gistermiddag
bommen op het door de commu
nisten bezette Nanking. De vlieg
tuigen vielen aan in de buurt
van de grafplaats der Ming'r
dvnastie, waar een vliegveld ligt
binnen de muren der stad. Zij
trachtten klaarblijkelijk de grote
opslagplaatsen van bommen en
gasoline, die de nationalistische
troepen daar Zaterdag ongeschon
den achterlieten, te vernietigen.
Volgens de eerste berichten werd
er geen ernstige schade aange
bracht. De communistische troe
pen, die rond het veld gelegerd
waren, beantwoordden het vuur.
DE TOESTAND IN SHANGHAI.
De Chinese regering gelastte
alle tot de raad behorende amb
tenaren binnen twee dagen naar
Kanton te evacueren. Duizenden,
die op de vlucht zijn voor de com
munistische opstand, trachtten in
Shanghai onderdak te vinden.
Huisvrouwen bestormen de win
kels voor voedsel in blik en ge
zouten spijzen. De prijzen vlie
gen omhoog en de waarde van
de Amerikaanse dollar daalt snel.
Waarschijnlijk
tengevolge de
aankondiging van de communis
ten, dat de buitenlandse valuta
uit de circulatie zal genomen
worden. De meeste Chinezen
trachten zilveren dollars te ko
pen. De politie en de militairen
beheersen de stad nog steeds
goed, zodat de wanordelijkheden
ten zeerste beperkt zijn. Er is
een avondklok ingesteld van tien
tot vijf uur. Op verscheidene vi
tale punten van de stad zijn ex
tra wachtposten aangesteld. Reringskantoren, banken en zakenhuizen brengen de archieven naar
veiliger plaatsen. Op verschei
dene plaatsen in de stad barrica
deert de bevolking de huizen.
Iedereen in de stad is ervan
overtuigd, dat de communisten
de stad zullen binnenrukken en
eerder dan men enkele dagen ge
leden voor mogelijk hield.
De diplomatieke vertegenwoor-

Recta tot het Hart
— Waar een tekort is aan
beheersing door gebrek aan
e
'gen inzicht; daar is leed.

digers van Engeland, Australië
en Canada waarschuwden van
daag hun onderdanen in voor
zichtige bewoordingen, dat het
beter is Shanghai te ontruimen.
De Noordamerikaanse consulgeneraal breidt een nieuw advies
voor, doch de inhoud hiervan is
nog niet bekend.
De Britse consul-generaal ver
klaarde, dat het beter is, dat het
aantal Britten kleiner gemaakt
wordt, omdat Shanghai spoedig
gevechtsterrein zai worden en
omdat het zeker is, dat er in de
toekomst een langdurige econo
mische inactiviteit zal komen zo
als dit in Tientsin het geval was.
De Britse consul-generaal ver
klaarde, dat de Britse ambassa
deur ook de raad gaf aan een
ieder, die een schip of iets an
ders had om de stad te verlaten,
hoewel hij geen voorstander van
algemene evacuatie was.
ENGELSEN PROTESTEREN
TEGEN COMMUNISTISCHE
AGITATIE.
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verzet tegen de communistische
plannen niet opgeven. De leiders
der katholieke en protestantse
bevolkingsgroepen hebben van
de Russische bezettingsautoritei
ten aanzegging gekregen „beter
mee te werken aan het doel, dat
de bezettingsmacht zich heeft
gesteld" Deze aanzegging" en de
uitlatingen van de „TSgliche
Rundschau" hebben bij de ker
kelijke leiders in Oost-Duitsland
de indruk versterkt dat een felle
aanval der communisten op de
godsdienst in de Sovjet-zone op
komst is.
UITBREIDING VAN DE
HAVENWERKEN TE HAIFA.
Israëls natuurlijke diepzee-ha
ven in de Haifa-baai zal door de
bouw van nieuwe pieren binnen
afzienbare tijd een belangrijk
grotere capaciteit hebben. Men
neemt aan. dat als resultaat van
de uit te voeren werken de ha
ven berekend zal zijn,op een jaar
lijkse invoer van twee millioen
ton aan goederen. Het project
wordt gedeeltelijk gefinancierd
met fondsen uit de door de Ver
enigde Staten aan Israël toege
stane. lening.

De Ned. Antillen
en de Raad van
State

Het staatsbestel van het Rijk
der Nederlanden kent een Raad
van State, waarvan de Koningin
Harry Pollitt, de secretaris-ge voorzitster is, Door Haar wordt
neraal van de Engelse communis een onder-voorzitter benoemd,
tische partij, die Zondagavond in welke practisch als voorzitter op
de marinehaven Plymouth sprak, treedt, De Raad bestaat verder
werd gedurende vier uren bele
uit nog tien leden.
gerd in de vergaderzaal door een
Oorspronkelijk was de Raad
menigte van 3000 mensen. Men
van State bedoeld als Raad voor
smeet met stoelen en trapte deu de Kroon, zo ook was nog de op
ren in. De stad Plymouth heeft
zet toen nu honderd jaar geleden
drie doden te betreuren bij de
de grondwet ingrijpend veran
schietpartij der Chinese commu
derd werd, doch later werd de
nisten op Britse oorlogsschepen
Raad van State meer een raad
in de Yangtse.
gevend lichaam voor de Rege
ring.
SPAAK IN BERN.
De Kroonprinses (of Kroon
De Belgische minister-presi prins) wordt op achttien-jarige
dent en minister van Buiten leeftijd lid van de Raad, terwijl
landse Zaken Paul Spaak is met ook de prinsen er lid Van zijn, fiu
enkele andere Belgische persoon bijv. Z.K.H. Prins Bernhard.
lijkheden in Bern aangekomen. Onder de leden van dit College
Men meent, dat Spaaks komst in ressorteert nu ook het op Aruba
verband staat met de geruchten, bekend lid Prof. Dr. G. A, van
dat de Belgische prins-regent Poelje, die vorig jaar studie
Karei en Koning Leopold in Bern maakte van de status van Aruba.
een bespreking zullen hebben.
(In het artikel van de Demo
Koning Leopold vertoefde in Gé- craat van 13 April j.1. wordt het
nève.
ongelukkig voorgesteld, alsof
niemand in die Raad van State
MISLUKTE REVOLUTIE IN iets van de West afweet. Het is
niet ernstig dat artikel en kun
PERU.
nen we als onverantwoordelijk
De militaire Junta van Peru geschrijf qualificeren.
beweert, dat het complot voor
Aan de Raad kunnen tien leeen revolutie, die op gisteren of den in buitengewone dienst wor
heden gesteld was, de kop is in den toegevoegd en de nieuwe, nu
gedrukt. De regeringsverklaring bij de Kamers ingediende, inte
zegt, dat de revolutie op touw rim-regeling bepaalt, dat er een
was gezet door de buiten de wet lid in buitengewone dienst be
staande Aprista-partij, een linkse noemd zal worden voor de Ne
anti-communistische groepering. derlandse Antillen. Dit is een
Het plan omvatte een aantal bewijs temeer, dat het Neder
moorden en het verbranden van land ernst is met de status van
openbare gebouwen. Wegens me de Nederlandse Antillen.
deplichtigheid werden verschil
Een Staatsraad in buitenge
lende burgers en vroegere offi wone dienst is geen gewoon lid
cieren van het leger en in het van de Raad van State, hij heeft
bijzonder van de politie onder geen permanente zitting in de
arrest gesteld. Op de lijst der te Raad (ook naar we menen geen
vermoorden personen stond ook zelfstandig salaris), hij wordt
Manuel Odria, de president van 'uitdrukkelijk opgeroepen, zo het
de Junta, die zich in October van bepalingen betreft van zijn res
de macht meester maakte.
sort.
Er kunnen een tiental staats
GRENSINCIDENT IN
raden in buitengewone dienst
DUITSLAND.
benoemd worden, doch practisch
Duitse autoriteiten maakten er zijn er nooit meer dan de helft.
melding van, dat Russische troe Bij de werkzaamheden splitst de
pen zich meester maakten van Raad zich in afdelingen, terwijl
drie Duitse patrouillemannen van er ook vaste colleges van Raad
de grenspolitie uit de Noord en Advies naast de Raad kunnen
amerikaanse zone. Eerst ontstond gecreëerd worden. Het is ons
er een schietpartij, waarbij een niet bekend van welke kant de
der mannen gewond werd. Een suggestie kwam om de Neder
ooggetuige zeide, dat de Russen landse Antillen in de Raad van
zonder waarschuwing aanvielen. State op te nemen. Het is in ie
De gebeurtenis had plaats nabij der geval een mooi plan, dat ze
Koburg.
ker met sympathie door de Ka
mers begroet zal worden.
Als wij zeggen een mooi plan,
DE KERK IN DE RUSSISCHE dan bedoelen we niet de gehele
ZONE.
interim-regeling als geheel, want
De „TSgliche Rundschau", het daaraan mag nog wel wat ge
officiële blad van de Sovjet-auto schaafd worden, teveel immers
riteiten in Oost-Duitsland, heeft heeft men het Nederlandse
geschreven dat „krachtige maat staatsbestel in het klein nage
regelen" genomen moeten wor daan. Dit procédé gaf nu reeds
den als de kerkelijke genoot moeilijkheden en weet men dat
schappen in de Sovjet-zone hun niet in Den Haag?
1
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KONINKRIJK

— De heer A. Oudt, thesauriër
generaal te Batavia, deelde mede,
dat de Indonesische staatsschuld
tot ongeveer 5 milliard gulden
steeg, waarvan het grootste ge
deelte in het buitenland is ge
plaatst.
\

— De directie van de Philip.-:
Tabaks Mij te Maastricht voor
spelt in haar jaarverslag, dat de
tabak in Nederland in de tweede
helft van 1949 van de bon zal
gaan. De directie sprak haar be
zorgdheid uit over de toekomst
van de Nederlandse sigarenindustrie, daar de sigaren te duu>
worden voor de gemiddelde ro
ker. De Philipsproductie in 1948
was slechts 36 procent van 1930.
— De bekende Van Vollenhovens bierbrouwerij zal binnen
kort haar productie staken. De
afnemers worden overgedaan aan
„Amstel" en „Heinekens" tegen
vergoeding van 650 duizend gul
den. Beide brouwerijen boden
aan om ook Vollenhovens aan
deelhouders uit te kopen tegen
een koers van 130 procent.
— Willem Koster, het Neder
landse lid van de Directie van
het internationale
monetaire
fonds vertrok heden aan boord
van de Veendam naar Nederland
om de functie van theasuriër
Generaal aan het ministerie van
Financiën te aanvaarden.
— Het ministerie van Buiten
landse Zaken der Philippijnen
maakte bekend dat de Republiek
Indonesië om een lening ten be
drage van .eèn millioen peso (dat
is een half millioen dollar) heeft
verzocht ten gebruike voor aan
koop van medische benodigdhe
den, textielgoederen en andere
goederen in de Philippijnen.
Volgens de onder-secretaris
van Buitenlandse Zaken, Felino
Neri, moet dit verzoek nog in de
tail geformuleerd worden.
DE GRENSCORRECTIES.

men besloten om de Burgemees
ters van de aangrenzende ge
meenten als Landdrosten te la
ten fungeren.
De ambtenaren die er nu zijn
mogen niet in functie blijven
tenzij dit nadrukkelijk bepaald
wordt. Met name zal dit gelden
ten aanzien van het onderwij
zend personeel.
DE GRENSCORRECTIES
VERLIEPEN ZONDER
INCIDENTEN.
Op twintig punten langs de
Duits-Nederlandse grens zijn Za
terdag grenscorrecties voltrok
ken. Incidenten deden zich daar
bij niet voor. Over deze gebieden
heeft de Duitse overheid geen
bevoegdheid meer en het gezag
wordt thans door het Neder
lands bestuursapparaat uitge
oefend. In beginsel is het Neder
lands recht van toepassing en
het plaatselijk bestuur berust bij
een „landdrost". De bescherming
van persoon en goederen wordt
volgens de Nederlandse wetten
geregeld, terwijl hét maatschap
pelijk verkeer normaal voortgang
vindt. De voornaamste correcties
vonden plaats bij Sittard, zij be
slaan een oppervlakte van onge
veer 41 vierkante kilometer en
betreffen een
inwonersaantal
van 5000 inwoners. Bij Elten zijn
deze getallen 19, 45 en 3500.
VAN KLEFFENS NIET MEER
IN DE VEILIGHEIDSRAAD.
Bij Kon. Besluit is aan dr. E.
van Kleffens, Nederlands Ambas
sadeur te Washington op zijn ver
zoek eervol ontslag verleend als
Nederlands vertegenwoordiger in
de Veiligheidsraad, zittingen,
waarin de Indonesische vraag
stukken behandeld worden. Dr.
J. H. van Roven volgt hem als
zodanig op.
SURINAME EN DE
MARSHALLHULP.
Kort geleden bevatte de pers
nieuws, dat Brits Guyana gelden
uit het Marshallfonds zou ont
vangen, die voor technische hulp
bij de ontwikkeling van het land
zou woriden gebruikt. Toen de
Staten van Surname dit verna
men, wensten zij te weten wat de
positie ten aanzien van Surina
me was.
De Gouverneur van Suriname
vroeg daarop nadere inlichtingen
aan de Minister van Overzeese
Gebiedsdelen. De Minister ant
woordde, dat hem bekend was,
dat gelden aan Brits Guyana en
de Britse gebieden in Afrika toe
gewezen waren. Deze subsidies
zijn bestemd voor het zoeken naar
mineralen, legde hij uit, en on
geveer zestig geologen, scheikun
digen en landmeters leiden reeds
onderzoekingen in sommige van
de betrokken gebiedsdelen. Voor
wat betreft Suriname, legde de
Minister uit, moet de hoop be
treffende directe of indirecte
Marshallhulp niet te hoog ge
spannen worden.
Nederland,
meldde hij, heeft een plan voer
lange termijn opgesteld. Hierin
is de toekomstige economische
ontwikkeling van Suriname in
grote trekken geschetst. Deze
schets, die in geen geval bindend
is, was noodzakelijk voor even
tuele mogelijkheden voor Mar
shallhulp aan te grijpen. De ver
leende steun aan de Britse ge
biedsdelen, geloofde hij, betekent
dat er zekere voorbereidende
maatregelen binnen het raam
werk van het Marshallplan kun
nen worden genomen.
Als voorbeeld, zeide hij, zou
dit het geval kunnen zijn met
de onderzoekingen, die uit het
rapport van Professor Eysvogel
voortvloeien. Dit rapport behant e'.t demogelijkheden van de
landbouwkundige ontwikkeling
van de Westelijke helft van de
Surinaamse kuststreek in ver
band met de vestiging van Ne
derlandse boeren in het Nickeriedistrict.

Hedenmorgen 6 uur Neder
landse tijd werden de Neder
landse-Duitse grenscorrecties tot
stand gebracht. Zij omvatten on
geveer 70 vierkante kilometers
met een bevolking van meer dan
negen duizend zielen. In het
staatsblad werden terzelfde tijd
de voorlopige voorzieningen in
verband met deze correcties ge
publiceerd.
Wat de rechtspositie van die
bewoners en de rechtsbedeling
van die toegevoegde gebieden be
treft gaat men uit van het feit
dat deze gebieden thans nog
geen deel uitmaken van het rijk
zodat er met „fictie" moet wor
den gewerkt, dat deze gebieden
geacht worden tot het grondge
bied van het rijk te behoren. In
het algemeen zal de Nederlandse
wetgeving in die gebieden van
toepassing zijn en waar zulks
niet mogelijk is, wordt dit per
besluit aangegeven.
Aangezien er geen betrouwba
re gegevens ten aanzien van de
ze gebieden beschikbaar waren,
moesten de ministers met grote
bevoegdheden bekleed worden.
Het verkeer met de Neder
landse gebieden kan niet onmid
dellijk word envrijgegeven maar
weldra zal deze isolering worden
opgeheven.
De geldzuivering zal met de
grootste spoed worden uitge
voerd. De inwoners krijgen eerst
een vast bedrag in geld tot dat
hun geldelijk roerend bezit is
vastgesteld. De personen met
Duitse nationaliteit in deze stre
ken kunnen in de toekomst de
Nederlandse nationaliteit
ver
krijgen. Voorlopig echter nog
niet. Wel zullen zij van nu af be
H. MIS OP HET STATION.
handeld worden als waren zij al
Nederlander.
In Oostenrijk zullen op alle
In deze gebieden
worden grote stations 's Zondags, voort
„Drotsambten" ingevoerd, die in aan H. Missen worden opgedra
de eerste tijd de functies van gen in een speciaal ingerichte
Raad, Burgemeester en Wethou ruimte of zo nodig in een wacht
kamer. Hiertoe is overgegaan,
ders in zich zullen verenigen.
Deze Landdrosten zullen be omdat gebleken is, dat tal van
noemd worden door de Koningin Zondagsreizigers niet in staat
voor de kleinere gebieden heeft zijn normaal Mis te horen.

Agent voor Aruba, Oranjestad, Arturo M. Arends, Korteweg, post
bus 19; voor Aruba San Nicolas, G. D. Hofstee. Bankiers, Hollandse
Bank Unie, N.V. Maduro & Curiel's Bank, beiden te Willemstad
Curagao.
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MAANDAG: 7 & 9 p.m.
ARTURO DE CORDOBA en LUCILLE BREMER in:

LADVENTURES OF CASANOVA" (Casanova Aventurero)
met: Turhan BEY — MoreenNASH — John SUTTON
Een boeiend verhaal uit het 18-eeuwse Italië. De heldenstrijd
van de Siciliaanse patriotten tegen de machtige Koning van
Napels. Casanova de grote vrijheidsheld, de charmante, onverschrokken cavalier.
In spannende gevechten en galante avonturen.
ƒ1.50 — 0.90
Met titels
Kinderen geen toegang
Morgen 7 p.m. „A GUY COULD CHANGE"
9 p.m. „JACK ARMSTRONG"

Westerse stromingen spoelen over
de Poolcirkel
Kleurig Lapland open voor de
moderne arnpassing
Kiruna thans 's werelds stad met
grootste oppervlakte
Kiruna, de ijzige hoofdstad van Zweeds Lapland, heeft stads
rechten verkregen. In een kou van 30 graden onder nul, hij het
fascinerende kleurenspel van het mysterieuze Noorderlicht., ge
brekkig aangevuld, met wet lampjes en vuurwerk van mensen
hand, hebben mijnwerkers. Lappen en autoriteiten de grootste
stad In de loereld officieel geïntroduceerd. De arbeiders, die in de
enorme ertsmijnen iverken, vinden het „kokeleko" om f.iet, enkele
tienduizenden mensen in de nieuwe wereldstad elke avond vroeg
naar bed te gaan. Maar de Lappen zijn er mee ingenomen. Ze
hebben meer aan een officieel dan aan een officieus centraal punt
in de bergen. Dr Kebnekaise. de kolos der bergen, aan de Noorse
grens, is nu de stadsberg geworden.
Kirunastad omvat nu hel
grootste deel van Zweeds l apland.
Bevolkingsaorieas is normaal. ~
Door de ertsmijnen heeft Kiru
na naam gemaakt. Enkele tiental
len jaren geleden herbergde deze
de beste samenleving in de we
reld. Er heerste een hoogcon junc
tuur en geld noch moeite werd
gespaard om van Kiruna een
modern arbeiderscentrum te ma
ken. Waar Zweden grotendeels
van leefde, daar leefden de tien
duizend inwoners van Kiruna he
lemaal van. Het stadje draagt
alle kenmerken van welvaart:
comfortabele hotels, lekkere res
taurants, een paar nette kroegjes,
ettelijke bioscopen, dames- en
herenmodezaken, weelderige par
ken, een paar alleraardigste kerk
jes, een sporthal en goedgeklede
mensen. Na met de trein uren
lang door onherbergzame stre
ken te hebben gereden, waar de
plantengroei langzamerhand op
houdt, verwacht men niet meer
een knus royaal stadje als Kiruna
aan te treffen. Zeker niet, wan
neer men op de kaart, de Poolgrens ziet passeren en zich ver
geten waant tussen bergen, Lap
pen en ijsberen.
De eerste toerist
De Lappen zijn niet meer het
zelfde volk, dat de Franse schrij
ver, Jean Francois Regnarcl, in
1681 vond. Deze humoristische
auteur ondernam enkele eeuwen
vrouwen welgeschapen en geesgeleden via Holland — „waar de
vrouwen welgeschapen en gees
tig waren" — Kopenhagen en
Stockholm een studiereis naar
het exotische Lapland. Vermoe
delijk heeft hij zich gevoeld als
Hemingway, toen deze in Afrika
op neushoorns jaagde. Hij ver
telt in een reisbeschrijving, die
thans in Zweden het licht ge
zien, over zeden en gewoonten
der Lappen, die hij foeielijk vond.
Regnard valt, volgens de anna
len, de eer te beurt de eerste
toerist in Lapland te zijn ge
weest. Sedertdien zijn er ontelba
re vreemdelingen geweest en niet
zonder reden. Het reservaat, dat
Zweden er in het Noorden op na
houdt, geeft in alle opzichten een
onvergetelijke indruk mee.
Gevoelig.
De Lappen wonen in een uitgestrekt woest gebied, dat een
stuk van Noorwegen, Finland en
Rusland omvat: van de Atlanti
sche Oceaan tot het schiereiland
Kola. Er moeten er ruim 32.000
zijn, van wie in Zweden ongeveer
8700. Het aantal Lappendorpen is
50. Het begrip dorp is overigens

in de arctische streken zeer be
trekkelijk. Overal, waar enkele
Lappengezinnen bij elkaar wo
nen, is een dorp. Het spreekt
vanzelf, dat het losse verband en
de enorme afstandeh de beschaving> zoals wij die zien, een beet
je buiten de deur houden.
De Lappen hebben niet dezelf
de culturele mogelijkheden als
West-Europa, al wordt er tegen
woordig heel wat aan gedaan om
hun wat ontwikkeling bij to
brengen. Merkwaardig is, dat dit
meestal van de Lappen zelf uit
gaat. Ze zijn erg leergierig en ge
voelig voor technische verfij
ning, al zou men dit op het eer
ste gezicht nauwelijks vermoe
den. De Lappen, die zomers trek
ken en 's winters in de dorpen
huizen — in hutten of andere po
vere woonruimtes — komen op
hun tochten iets geraffineerder
aan de kost dan hun rendieren.
Ze hebben een hekel aan stoe
len en tafels, omdat deze te gro
te gevaartes in de primitieve hut
ten en tenten zijn. Daarentegen
mogen wel kleine zakspiegeltjes,
tandenborstels en het grootste
kaliber wekkers de donkere inte
rieurs gezellig maken, aldus „De
Volkskrant".
Gelukkig leven.

Ondanks alles leven de Lap
pen gelukkiger dan de mensen
in de geciviliseerde wereld. Ze
leiden een leven, dat ze volko
men beheersen. Ze doen dit met
een rust en een waardigheid, die
verbluffend zijn. Ze weten over
al raad op en de vreemdeling
moet stom verbaasd toezien, hoe
nijvere handen, met behulp van
wat potjes, het braadspit en een
fel vuur, een vet rendierpotje
voor zijn hongerige maag koken,
en hem dan, zonder ophef, in
het warmste bed van rendier
vachten rollen.
Lappen, die verder kijken dan
de neus lang is, klagen er over,
dat hun historisch onrecht is
aangedaan. Uiteraard hebben ze
alleen maar rechten en vrijwel
geen indrukwekkende plichten
in de Zweedse samenleving. Ze
bezitten geen individueel eigen
domsrecht op welk stukje grond
ook. Slechts alleen het recht om
er de rendieren op te weiden, en
het recht van servituut. Daar
entegen kunnen arbeiders, die
zich in Lapland vestigen, door te
werken, grond, bos en water ver
werven, hetgeen met het oog op
de toenemende industriële ex
ploitatie aanzienlijke waarden
kan opleveren.

DAGBLAD AMIGOE Dl CURACAQ.
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brengen het voorgaande ter
kennis van de Staten en hebben
het Statenlid Gerharts verzocht
om het standpunt Bonaire in uwe
vergaderingen te verdedigen.
Getekend voorzitter Abraham."
Naschrift.
Wij juichen dit streven toe.
Steeds werd Bonaire in een hoek
gedrukt en vergeten, omdat er
geen schreeuwers waren zoals op
de andere eilanden.
Bonaire is thans economisch de
mindere van Curagao en Aruba,
maar op politiek terrein wenst
ze niet achter te blijven bij de
andere eilanden. Bonaire kan
niet alleen rekenen op de steun
van haar afgevaardigde, de heer
Gerharts, maar het zij gezegd,
ook de K.V.P. afgevaardigde, mr.
I. C. Debrot, zal voor de volle
100% dit streven verdedigen.

dat ze boven het hoofd houden,
weg, terwijl de
lassowerpers
proberen ze te vangen. De jon
gens hebben hierin reeds een
grote vaardigheid. Jong gewend,
oud gedaan! In de schoolgangen
hangt het hele zaakje tijdens de
lesuren netjes aan kapstokken.
De eerste indruk is, dat men bij
de cowboys op bezoek is.
Bruiloft.

Eenzijdige politiek.

Dat de Zweedse regering ge
heel doelbewust de Lappen klein
tracht te houden, kan men niet
zeggen. De Lappen hebben spre
kende bewijzen van waardering
ontvangen. Echter, de Zweedse
Lappenpolitiek wordt eenzijdig
gericht op de ethnologische en
toeristische zijde van het Lap
penland. Ze moesten geconser
veerd worden^als levende curio
siteiten in de Zweedse bergwe
reld. Het streven van vele ener
gieke Lappen om te modernise
ren, hun leefwijze te rationalise
ren en zich aan te passen aan de
eerste voorwaarden van een nor
maal leven werd — en wordt
nog veel — als een degeneratiesymptoom beschouwd. De laat
ste tijd is .hierin wel enige ver
andering gekomen. Ofschoon er
talrijke ontwikkelde Lappen zijn
(dit aantal wordt
gaandeweg
groter), wordt Lapland vrijwel
uitsluitend
bestuurd
door
Zweedse autoriteiten en amb
tenaren. Dit wijst er op, dat de
Lappen tot zekere hoogte voor
sociaal onmondig worden gehou
den. Naarmate er in Lapland
meer dan onderwijs wordt ge
daan, gaan er stemmen op om
het democratisch goed recht aan
de Lappen te gunnen.

Het vorige jaar zijn we getui
ge geweest van een echte Lap
landse boerenbruiloft. De 24jarige dochter Sigrid, van de
Lappenkoning (dit is iemand,
die goed in de rendieren en de
centen zit) Anders Olsson, werd
tegen een machtige bruidsschat
uitgehuwelijkt aan de 27-jarige
Lars Ahrén uit Jamtland, Ge
heel Lapland, de pronk — het
goud — de zeer rijpe jeugd in
cluis — was vermetel komen op
dagen. Het puikje liet zich in
zwart glanzende automobielen
rijden. De gehele opzet, de plech
tigheid in het kleine kerkje, het
banket, waren af. Een keurig
strijkje speelde 's avonds dans
muziek. Er waren zelfs gasten
uit Noors en Fins Lapland geko
men. De Russische Kola-Lappen
hadden het juist te druk met het
vijfjarenplan, anders waren er
van daar ook nog gekomen.
Er is herhaaldelijk beweerd,
dat de Lappen aan het uitster
ven zijn. Deze bewering bewijst,
dat men de Lappen onderschat.
Ze komen met prachtige geboor
tecijfers voor de dag, die vol
doende overschotten laten zien
om de trek naar de arbeidsmarkt
te compenseren. Overigens zijn
de Lappen, ondanks alles, henkvast. De prachtige, majestueuze
bergen laten hen niet gemakke
lijk los.

Kortgeleden is in Jokkmokk
de eerste Laplandse Volkshoge
school geopend en de ervaring
heeft geleerd, dat de bergen heel
wat pienter Nomadenvolk heb
ben opgeleverd.
Scholen.

CURAÇAO
RONDOM HET C.A.B.
Het overleg van de „Kabinets
formateur" mr. dr. da Costa Gomez met de Staten over het
C.AB is thans ten einde.
Zaterdagmiddag 12 uur bracht
hij een bezoek aan de gouver
neur.
WAARSCHUWING VOOR
AUTO-BEZITTERS.
Het is de politie gebleken, dat
de laatste tijd het lichtschuwe
gilde der oneerlijken weer veel
activiteit ontplooit om voorwer
pen, die in uw auto zijn achter
gelaten, mee te nemen. Zo deed
Zaterdagavond J.M. v. V. aan
gifte van het feit, dat uit zijn
op het Wilhelminaplein gepar
keerde auto een pantalon ont
vreemd werd.
Men zij op zijn hoede!

Lapland telt ongeveer 30 Nomadenschoien, waarvan tien
permanent©. Een. twintigtal is
ambulant. De grootste staat in
Gallivare, een druk Lappencentrum. Een kijkje in een NomaBonaire en de
denschool is de moeite waard.
Het kleine grut, in kleurrijke
eilandregeling
dracht, met serieuze Mongoolse
Verenigde
gezichtjes, schrijft, leest en te
Rincon,
kent, alsof het leven er van af Partij
hield,
vergadering
hangt. De wintercursus duurt zij
de
Staten
telegram
tien maanden, de zomercursus volgende
zes weken. De kinderen moeten op Curaçao:
zes klassen doorlopen en ze kun
„De bevolking van Rincon en
nen dit doen in vier jaar. Voor omgeving, in vergadering van
uitblinkers bestaat er gelegen de Verenigde Bonairiaanse Partij
heid om „voortgezet onderwijs" ten getale van 600 bijeen, kennis
te volgen. Nomadenscholen heb genomen hebbend van de door de
ben een ander karakter dan de Regering aan de pers verstrekte
-gewone lagere scholen. De les mededeling inzake toekenning
rooster wijkt aanzienlijk
af. van zelfstandigheid aan Aruba
Voor geschiedenis is de ontwik en Curagao, waarbij niet wordt
keling van het Nomadenleven genoemd het eiland Bonaire, pro
het belangrijkst. Er wordt ook testeert hiertegen onder medede
les gegeven in rendierkunde, ling dat zij van mening zijn niet
Laplandse huisvlijt en dergelij gelijk te moeten worden gesteld
ke, die karakteristiek zijn voor met de Bovenwinden, waar be
het volk. Op de speelplaatgen lastingvrijdom heerst, doch wel
ziet men zelden touwtje sprin met Curagao en Aruba, aangezien
gen of knikkeren. Het dierbaar zij zelfde verplichtingen hebben
ste spelletje is rendier-vangen. als de bewoners van die eilanden;
De jongens verdelen zich in
voorts van mening zijnde dat
twee groepen, de lassowerpers een zekere zelfstandigheid van
Bonaire eveneens is gewenst en
en de rendieren. De „rendieren
vluchten met een echt gewei, ook uitvoerbaar is;
De

DIEFSTALLEN.

Bonairiaanse

zond

vanuif

Uit een koraal van een huis
op Otrabanda's Bredestraat werd
een rijwiel ontvreemd, 's Avonds
werd bij de politie aangifte ge
daan, dal van boord van een
Amerikaans tankschip 600 dol
lars werden gestolen. De politie
heeft de zaak in onderzoek.

waar

het

een

aan

' U NIDOS VERGADERT.
Morgenavond half acht zal in
het Cultuurcentrum de Spost
Vereniging „Unidos" een verga
dering houden.
BEDRIJFSONGEVAL.
Zaterdagmiddag twee uur had
een bedrijfsongeval plaats in Van
Leer's vatenfabriek, waarbij een
arbeider L.H. aan de linkerhand
gewond werd.
De arbeider was bezig met
de bewerking van
drums,
die machinaal van golvingen
werden voorzien. Door onacht-

Chris Craft is the line for '49
World's largest builders of motorboats

Nergens aoders kunt U
aankloppen voor een derge
lijke service zoals Pieters
U dat geven kunt.

BEAUTIFUL 17 FT DE 1UXE RUNABOUT
Speed 38 miles per hour
On display at

Telefoons ;

MÉ 15 Scharlao 1934.

C. WINKEL & ZONEN

In 3 Dagen Genezen

Jeuken, schrijnen of branden Uw voeten
«oo ere, dat U er bijna gek van wordtT
Baret, schilfert of bloedt de huid? De wer
kelijke oorzaa* van deze huidziekten la
«en ziektekiem, die door de geheele wereld
Terepreld U en met verschillende namen
genoemd wordt, sooals Athletenvoeten,
Blngapoor sohurft, Dhoby-sohurft. U raakt
deze kwaal niet kwijt, tenzij U de kiemen
verwljderdt Ben nieuwe ontdekking,
Nlxoderm genaamd, maakt binnen 7 mluten een einde aan de jeuk, doodt de
temen ln 24 uur en maakt de huid zacht,
glad en gaaf ln 3 dagen. Nlxoderm is zoo
uooesrljk, dat het wordt gegarandeerd
• huid, niet alleen van de voeten, maar
ook de hardnekkigste gevallen van Hui
duitslag, Pulsten, Bloedvinnen, Steenpuls
ten «n Rlngwurmen In het gezicht of on
het llohaam te genezen. Zoo niet, geld
terug tegen het ledige pakje. Vraagt nog
heden
apoker Uwnaar

EXTRA NIEUWS:

HEDEN ONTPAKT

E
S

Een Pracht collectie

Damesjaponnen!
La Casa Amarilla.

Nixoderm tf'garantie
Ixoderm. De
besohUpe» Nsldilekfii
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SCHEEPVAARTBERICHTEN.
23 April:
Pericles

van Cristobal naar
Antwerpen; Dido naar Bonaire;
Sundale naar Fuikbaai; Flevo
naar Bonaire.

De 22-jarige A.G.J. werd in
24 April:
gesloten wegens gepleegde dief
Koningin Emma van Aruba;
stallen, de 18-jarige E.J.C. terza Corrientes van Engeland.
ke oplichtingen. Zij waren de
musketiers, die onlangs met die
drie „veelbelovende" meisjes op,
stap waren gegaan.

ARUBA

UIT HET DAGBOEK DER *
VERKEERSPOLITIE.
s

DE NIEUWE IN AANBOUW
ZIJNDE FILOMENA-KERK.

Op de Schottegatweg Oost hadi'' De berichten over de nieuw in
Zaterdag een lichte aanrijding^ jaanbouw zijnde katholieke kerk
plaats tussen twee personenau ! '.e Paradera zijn van dien aard,
to's. De bestuurster van een deif [lat de kerk in de maand Juni
wagens reed direct door, dochl vel in gebruik genomen zal worhaar naam is wel bij de politiej jlen. De dakpannen liggen reeds
Jop het kerkgebouw en het pla
bekend.
fond in de kerk zelf is ook al
Bij het nemen van een te klei klaar. Men is nu bezig met het
ne bocht in de Bredestraat (Pun- afpleisteren van de binnenmuren
da) reeds een pickup tegen een, .en het verven daarvan. De preek
personenauto op. Tegen de be-< stoel en het planum van het
stuurder van de pickup werd Ihoofdaltaar zijn ook klaar gekoproces-verbaal opgemaakt, daarl gmen. Het geheel maakt reeds nu
hij geen rijbewijs had.
™ leen waardige indruk. Binnenr
';|fkort hoopt men ook de tegels
Een vermeldenswaardige aan- ^ van de kerkvloer te gaan leggen,
rijding had er in de Bredestraat $ De bouw van deze kerk wordt,
Otrabanda plaats. Een huurauto * ZOals wij vroeger al in ons blad
reed tegen een stilstaande autojjjjvermeld hebben, geheel bekostgd
op, die zich in beweging zette en j Zdoor het „Bouwfonds R.K. Kertegen een andere stilstaande auto! ten op Aruba". En zijn wij wel
aankwam. Alle drie de auto's lie-E lingelicht, dan heeft men nu de
pen schade op tot een bedrag van! •helft van de onkosten door gifduizend gulden. Het ergste wasl Iten bijeen kunnen brengen. Alle
echter de voorzijde van de huur Slof verdient dan ook die comauto er aan toe.
$missie, die juist een jaar bestaat.
Wij zijn ervan overtuigd, dat
Op de weg van Caracasbaai
Aruba blijft doorgaan met het
naar de stad had er Zondagmor geven van haar welbekende
gen een aanrijding plaats tussen
een autobus en een personenauto steun.

die beide stadswaarts reden. Bij
een naar links afslaan van de
autobus ontstond deze aanrijding.
En tenslotte sleg hedenmorgen
op de Schottegatweg bij Buena
Vista een personenauto op de
kop. De bestuurder geeft voor dat
hij een wielrijder wilde voorbij
rijden, maar door het natte weg
dek begon te slippen met het
reeds vermelde resultaat. De
schade bedraagt hier vijfhonderd
gulden.
WEEST ZUINIG MET WATER,
Gaarne vestigen wij. nog eens
de aandacht van onze lezers op
de grote waterschaarste, die er
momenteel heerst op ons eiland.
Wij worden hiertoe gedwongen
door het optreden van vele men
sen, die alle waarschuwingen ten
spijt doorgaan met een weelderig
gebruik te maken van het water.
„Niemand kan zonder water"
en een ieder ond'ervindt al de
lasten van de warmte en de
droogte; laten wij dan niet de
waarschuwingen van de Landsatervoorzieningsdienst in de lucht
slaan.

Deze Filomena-kerk zal in
lengte van dagen het zichtbare
bewijs zijn van de rijke liefda
digheidszin van Aruba.

D
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Irvat V.

A

M O S K A R E T

HET JONGETJE MET ZIJN GROTE COLLECTIE BESTAANDE
UIT "6" SLANGEN van "2" METERS
RADINE en
iVI I S S M A R Y
DIE U DE KUNST DER „TELEPATIE" ZAL LATEN ZIEN ! !
Tevens vertoning van de film H O U S E R E N T P A R T Y !!!
1
MIST DEZE GROTE VOORSTELLING NIET!!! ATTRACTIES... SPANNING!.

R

O

X

Y

HEDEN MAANDAG 25 APRIL HEDEN MAANDAG 25 APRIL
OM 7 & 9 P.M.
OM 7 & 9 P.M.
De vierde avond van groot
Een actievolle detectieve film
succes van deze schitterende
zoals U er in geen tijden een
drama van de WARNER!
gezien
heeft.
ALFRED HITCHCOCK preMARK HELLINGER pre
Qpntpprt *
senteert:
JAMES STEWART in:
Barry FITZGERRALD in;
H O P E
In het Engels met Spaansetekst.
NAKED CITY
In het Engels met
(Spaanse tekst).
Spaanse tekst.
Met: JOHN DALL FARLEY
Met: Howard DUFF Dorothy
GRANGER SIR CEDRICK
HART Don Taylor.
HARDWICKE CONSTANCE
Een actievolle film welke
COLIER JOAN CHANDLER.
zich in New York afspeelt,
Verfilmd in schitterende
waar alles gebeuren kan en.,
TECHNICOLOR!! Een zeer
gebeurt!
pakkende drama dat van af
het eerste ogenblik boeit!
ACTIE ..,. INTRIGE ....
Fis. 1.50 — 0.90 Geen kind. toeg. MYSTERIE!!!
DINSDAG 26 OM 7 P.M. ~
WILD HORSE STAMPEDE
OM 9.00 HOUSE RENT
PARTY.

Fis. 1.50 — 0.90 Geen kind. toeg.
DINSDAG 26 OM 7 & 9 P.M.
MEET THE WILD CAT.

Harry van Boxtel
en

^

Gertruda Sporken
geven hiermede kennis dat de kerkelijke inzegening van
hun huwelijk zal plaats vinden op Dinsdag 26 April in de
Parochie Kerk van Groot Kwartier om 8 uur des's morgens.
Receptie in de pastorie van 11.30 tot 13 uur.

Voor vormgevende ondersteuning...

VOOR:
Philips radiotoestellen
Kelvinator Ijskasten
Electr. naaimachines
Underwood schrijfmachines
Kantoor inventaris en be
nodigdheden
Film en fototoestellen
Florsheim schoenen
Motorfietsen en fietsen
enz. enz.
Eerst naar

Palais Royal
•te Oranjestad of San Nic.

&"

Uw juwelier
j.
Uw horlogemaker
^
Uw opticien
N Oranjestad-Aruba, N.A.

Langs deze weg betuigen wij onze hartgron
dige dank aan allen die blijken van belang
stelling hebben getoond bij het overlijden

Behalve volmaakte ondersteuning,
geeft ,,Alegro" ook aan gemiddelde boezems
een mooie ronde lijn. Bandeau in roze of wit;
katoen met 5-cm band, alles hierboven,
't
ook roze, Wit of Zwart Satijn.

MOEDER ALS U EtN KINDJE HEBT.
NEEMT NUTROLAC I IS
De natuur vereist dat de zuiging worde aan de m^der's
borst, de niet te evenaren methode om de pas geboren
oeden.
De NUTROLACTIS is een preparaat voorgeschreven om .
melk in moeder's borst te verhogen.
NUTROLACTIS wordt aanbevolen om de melk in goede kwa
liteit en hoeveelheid te houden tot dat het normaal tijdvak
van de zuiging is voltooid.

Echtgenoot, Vader Rehuwd en grootvader,

Als de kwaliteit van de melk goed is, maar moeder zorgwek
kend wordt voor reden van het zog, NUTROLACTIS wordt
aangeboden als middel om de zwakheid tegen te werken.

LOUIS P0SNER

Rekening moet gehouden worden dat de NUTROLACTIS de
afscheiding van cte melk niet dwingt, maar alleen die afschei
ding stimuleert.

en

teraardebestelling

van onze

gelieve

Mevr. de Wed. E. Posner Simmons
en kinderen

Moeder als U niet genoeg melk hebt voor Uw kind, neemt
vandaag zelf de NUTROLACTIS.

Fam. F. Seute-Posner

Te koop in alle Apotheken op Curagao en Aruba.

,,
,,

W. Croes-Posner
V. Pellicer-Posner

M A R Y

en
HAAR ATTRACTIE GROEP ! 11

CINELANDIA

',,Er is een Maiden Form voor Ieder Figuurlype"

DINSDAG 26 APRIL OM 7.00 & 9.00 P.M.
Grandieuze Voorstelling! U Voor de Eerste Keer op dit Eiland MI
M

Doet zuinig aan met het water
gebruik!

Voetuitslag

WILHELMINAPLEIN.

C

zaamheid raakte zijn hand be
kneld tussen de machine en de
onder behandeling zijnde drum.
De verwondingen lieten zich ern
stig aanzien, zodat het slachtof
fer naar het ziekenhuis moest
worden vervoerd.

Pieters Auto Shop

SAILORS:

L.C.A.'s

Maandag, 2.~ Apriï 7946.

PAS ONTVANGEN

ST.

GERARDUS J

CURSUS

tegenover de markt van Otrabanda tel. 3673
ONZE NIEUWE CURSUSSEN VANGEN AAN ALS VOLGT:
ENGELSE HANDELSCORRESPONDENTIE 2 Mei
PAPIAMENTS
2 Mei
WINKELVERKOOP
4 Mei
Gelegenheid tot inschrijving dagelijks tussen 4 — 8 uur
op de ST. GERARDUS CURSUS

een mooie collectie damesschoenen
en japonnen.
Gedurende deze dagen is er ook een grote uit
verkoop van DAMESSCHOENEN.

Mahmud Mohammed
Breedegtraat 93 (Otr.)
Tel. 3988.

Maandag, -5 April IM9.
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Tom Poes en de Watergeest
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Voor 1949
BRENGT
HAAR

PHILCO

NIEUWSTE
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MODELLEN:

* FRAAIER
* RUIMER
* ECONOMISCHER
,,Brief voor mij?!" zei Bulle Bas. „Aan struik, zeg je? Geef
hier!" Hij rukte de omslag open, frommelde er een papier
uit en las. „Aan de weledelgestrenge Heer commissaris Bas.
Dat klopt, dat ben ik!" bromde hij. „Aangezien de burge
meester zo onverstandig is geweest zich niet aan mijn alles
zins gerechtvaardigde eis tot schadevergoeding te storen,
heb ik hem (helaas) in een kikvors moeten veranderen.
Nu bent U aan de beurt! Zorgt dus, dat het geld morgen
ochtend om zes uur bij de treurwilg in mijn moeras ligt, an
ders zult gij ook
in
een
kikvors .... veran
derd worden .... inmiddels
h
hoogach
och!!!! D. dat g.gaat .... te ver!!! mompelde de commissau's
rn hij zakte uitgeput in een stoel neer. Het was een treurig
gr richt om de daarnet nog zo kloeke ambtenaar der politie

-- DAN ENIGE
IJSKAST OOIT TEVOREN
THANS UITGESTALD IN ONZE TOONZAAL:

nu zo gebroken en bibberend te zien zitten en heer Bommel
trad bemoedigend op hem te
ak hij.
n0
„Wij zijn er nog, heer commissaris!" „U l
8 S^en kik
ker, wees daarvan overtuigd!" „Malligheid
steunde
Bulje Bas. „Daar springt de Burgemeester e n i r
en .... —
Op dat moment stapte de brigadier Snuf het ver
binnen.

A BR. de VOiERSTR. 8

KOMT U EENS KIJKEN?

E. Moreoo Brandao & Zonen N V

„Omtrek onderzocht naar sporen!" rapporteerde ') *akelijk. „Vond kikkerachtige voetafdrukken, welke naai ret
huis leidden, vond echter geen afdrukken terugwaarts.
gerafdrukken nergens aanwezig. Dader spoorloos!"
„Goed eh .... goed" bromde de commissaris lusteloos.
„Dat is dat! We gaan naar huis, Snuf! Nog één nachtje sla
pen en dan
"

SCHARLO 156
mens Asiento in enkele welgeko
zen bewoordingen de trophee
uit aan de S.U.B.T.-captain.

Gisteren ontving ik het droevig bericht van het
van onze geliefde moeder

CURACAOSE BOXING CLUB.

Ook op Aruba liet het Wit-Gele Kruis
zich horen
Behoorde het vorig jaar tot de
minder aangename plicht van
het bestuur van het „Wit-Gele
Kruis",
mededeling te doen van
f
h^t it, dat het niet was mogen
gelukken om van de reeds sinds
Octoher 1946 bestaande afdeling
een Stichting te maken, alhoe
wel hiertoe reeds twee pogingen
waren aangewend, tot grote vol
doening, zowel van Aruba als
van Curacao, kan worden gemeld,
dat de derde poging, welke werd
ondernomen, met succes werd
bekroond en dat op 8 December
de Stichting „Arubk" in het le
ven werd geroepen.
De Stichting kreeg haar eigen
bestuur, dat als volgt is samen
gesteld: H. Agterberg, Voorzits
ter; Pastoor M. Holterman O.P.,
Geestelijk Adviseur; J. H. M. A.
Meijer, Onder-Voorzitter; A. A.
M. Carpay, Secretaris; M. H. W.
Crijns, Penningmeester; A. C.
v.d. Reijt, lid; Dr. v.d. Bijl, Me
disch Adviseur.
Door wederzijds overleg kon
de Stichting op een doeltreffende
wijze aan het Wit-Gele Kruis
verbonden, zodat de eenheid op
het gebied van de katholieke
gezondheidszorg bewaard bleef,
hetgeen van niet te onderschat-

ten belang moet worden geacht.
Vermeld mag ook zeker worden,
dat de omschrijving van de taak
van de Stichting veel ruimer is
gesteld, dan dit bij de afdeling
mogelijk was.
Aangezien echter pas tegen het
eind van het jaar de vorming
van genoemd lichaam kon plaats
vinden, geeft dit verslag eigen
lijk een overzicht van het werk
van de voormalige afdeling voor
wijkverpleging op Aruba.
Van de Lago Community
Council werd ook dit jaar een
gift ontvangen.
Tegen het einde van het jaar
kwamen
de voorbereidingen,
welke ten doel hadden ook op
St. Nicolaas met de wijkverple
ging te beginnen, gereed. Ook
hier zal dus een poging worden
ondernomen om de bevolking
op doeltreffende wijze te helpen.
Een gediplomeerd verpleegster,
die reeds geruime tijd op Cura
cao bij de wijkverpleging van
het Wit-Gele Kruis had gewerkt,
zal in de maand Januari 1949
haar werkzaamheden aanvangen.
Dat daarbij wordt gehoopt op
de steun en hulp van de Aru
baanse bevolking zowel in mo
rele als financiële zin, behoeft
geen betoog.

SUBT wordt bezitter van Asiento zilveren Bal
\

De ontmoetingen om de Koningin Juliana
Beker leveren geen verrassingen op
Dit week-end hebben we onze A-klassers bezig kunnen zien.
Bleven verschillende wedstrijden beneden peil, daartegenover
staat dat allen zeer vriendschappelijk verliepen.
Bij verscheidene clubs zagen we nieuwe gezichten, enige oud
gedienden misten we. En spanning was er, vooral in de ontmoe
ting S.U.B.T. — Sithoc.
In de resterende 15-minuten om de Asiento Zilveren Bal ivordt
zowel door Subt als Sithoc met man en macht geprobeerd om de
beslissende doelpunt te maken, maar tevergeefs. Beide partijen
zijn gc.rd op dreef. Sithoc laat een mooie kans voorbij gaan als
!'• tjs een penalty vergooid en zo'n kans krijgt men niet zo gerh,
V'' -r jk meer.
De stand eindigde gelijk. Bij het nemen van strafschoppen
maakte Subt er drie, terwijl Sithoc miste door tegen de lat te
schieten.
JONG HOLLAND — ASIENTO
3—1
In deze wedstrijd bleven beide
clubs beneden hun kunnen. Zo
als een der spelers later zei, leek
deze wedstrijd meer een oefenmatch dan een ontmoeting voor
een beker.
Dat er gescoord werd is te dan
ken aan het feit, dat enkele spe
lers zich in het weinige ogenMikken, dat het spel opleefde,
zich wat inspanden.
De wedstrijd werd in het mid-'
denveld uit gespeeld en de enke
le keren dat de doel gebracht
werd, liet men de kansen onge
bruikt.
Als scheidsrechter Rosberg het
eindsein geeft, heeft J.H. drie-

PAWI

eau de cologne
Fris en geurig.

maal gescoord tegen Asiento een
maal.
VITESSE — VEENDAM 4 — 2,
Zondagmorgen stonden Vitesse
en Veendam tegenover elkaar.
Tot kort voor de rust leek het,
als of Veendam een gelijk spel
van
Vitesse
zou
afdwin
gen, maar enkele minuten
nog vóór half time geeft Juliana
(Chan) met een trekbal de nieu
we) keeper van Veendam het na
kijken. Dompi buit later een mis
verstand uit tussen keeper en
back en bracht de stand op 2—0.
Na de rust is het Veendam, dat
de aanval leidt; een tegenpunt
verwacht men elke ogenblik, En
er komt een doelpunt, maar die
neemt Juliana voor zijn reke
ning. Geheel vrijstaande lost hij
een schuiver en de keeper, wiens
zwakke punt de behandeling
van lage ballen was, haalt de bal
uit het net. Veendam laat de
moed niet zakken en uit een cor
ner, die prachtig genomen wordt,
ontstaat het eerste tegenpunt.
Het spel leeft op. Beide kanten
spelen best en Veendam scoort
voor de tweede keer. De gelijk
maker wil echter niet komen. De
bal wordt weinig voor doel ge
bracht en het is Juliana weer

die voor een verrassing zorgt en
uit vrije positie de bal als het
ware in het net schuift. Het lot
van Veendam is beslist en na
enige minuten wordt voor het
einde gefloten.
JONG CURACAO
TRANSVAAL 5—

-0.

Een wedstrijd, die ondanks het
peil, toch in de smaak gevallen
is. Er speelde bij Transvaal een
manneke mee, die zeer verdien
stelijk spel leverde en het pu
bliek favoriet was.
Julio Royer, de man in de J.C.voorhoede, bezorgde nog voordat
de wedstrijd goed tien minuten
oud was, zijn club door een voor
treffelijke trekbal de leiding. Het
spel gaat op en neer, Transvaal
laat enkele mooie kansen onbe
nut. J.C. krijgt een penalty deze
wordt prachtig opgevangen door
de keeper van Transvaal. Het
spel leeft enigszins op, maar tot
doelpunten komt men niet.
Na de rust speelt Transvaal
tegen de wind en zet de buitenspelval open. Op zeker ogenblik
zijn het er vier die off-side staan,
maar de keeper kan niet verhin
deren,
wanneer de
nieuwe
rechtsbinnen van J.C. na een
rush de stand op 2—0 brengt.
Julio Royer neemt hierna nog 2
goals voor zijn rekening, waar
van een na prachtig solo-spel.
De keeper van Transvaal treedt
daarna verscheidene keren red- •
dend op, maar moet, na op mees- „J
terlijke wijze een schot te heb-*
ben verwerkt, machteloos
toe
zien, dat de rechtsbinnen zijn
doel doorboort.
S.U.B.T. — SITHOC 3 — 0.
Spanning, geestdrift en fanta
sie dit waren de kenmerken
voor dit ontijdig onderbroken
spel. Reeds toen scheidsrechter
Visser het veld betrad om te flui
ten voor de resterende 15 minu
ten hadden toeschouwers hun
afbeuring duidelijk laten blijken.
Soms leek het als of de heer Vis
ser plezier kreeg in zijn verkeer
de waarnemingen. Het is daar
om ook dat wij de onsportieve
houding van Sithoc enigszins
kunnen begrijpen — doch niet
goedkeuren — als de scheids
rechter na overleg met de grens
wachter een goal voor S.U.B.T.
toekent, waarvan wij niet met
zekerheid de geldigheid durven
beamen en Sithoc daarop het
veld verlaat.
S.U.B.T. die met de wind in de
rug speelt opent het offensief,
maar de bal wordt voor haar
doel gebracht en Conquet schiet
hoog over. Aan de andere kant
is het Heyliger, die naast schiet.
De keeper van S.U.B.T. redt op
meesterlijke wijze als Etchi hem
de bal te hoog toespeelt.
De bal wordt voor beide doelen
gebracht, maar doelpunten wor
den er niet gemaakt. Korps
wordt vervangen door Rey en
Conquet door Minguel. De doel
man van Sithoc Ton, evenaart
evenlater zijn collega en redt op
ongelooflijke wijze zijn doel. De
corner wordt genomen, de kee
per vangt, mist, de bal wordt
niet voldoende weg gewerkt en
Cheffie, schiet voor de neus van
verschillende verdedigers voor
het Sithoc doel in het rechtse
hoekje.
De rust gaat in met 1—0 voor
S.U.B.T. Krips probeert het hier
na met enige verre schoten,
maar deze léveren geen resul
taten op. Er worden verscheide
ne schoten gelost op beide, doch
zonder succes.

TEL 2 2 9 0

Na een mooie voorzet is het
Heyliger, die een rush op het
doel neemt en met een schuiver
Ton het nakijken geeft.
Sithoc laat echter de moed
niet zakken en het tempo blijft
snel, maar tot scoren komt het
niet. Als er nog enige minuten
te spelen valt kent de scheids
rechter S.U.B.T. een goal toe,
waarmee de Sithocnaren zich
niet kunnen verenigen en het
speelveld wordt verlaten.
En
over de resterende 15 minuten
schreven wij U reeds.
De heer Nieuwenhof reikte na

Zondag is de heer Siro J. Cardoze, voorzitter van Curagaose
Boxing Club, naar Aruba ver
trokken met de K.L.M. om ver
dere regelen te treffen omtrent
organisatie van een tweede de
monstratie in Rifstadion. Zoals
wij vernemen zal hij Dinsdag
terugkomen.

overlijden

Charlottc Henriette van Eijck
Gebr. Vries
te Paramaribo.
Namens haar bedroefde kinderen:
Max

— Door met 4—1 de wedstrijd
tegen Nederland te winnen, won
Frankrijk het eerste Internatio
nale Voetbal Jeugdtournooi. Bel
gië, dat met 5—0 van NoordIerland won, bezet nu de derde
plaats na Nederland.

T'

I
Tine) Paramaribo
Charles — Aruba
Jacques — Curagao

Curaçao

Landswatervoorziening

De Landswatervoorzieningsdienst brengt ter kennis van de abonnee's, dat in verband met de waterschaarste, ingaande 26
April 1949. uitsluitend voor het eiland Curacao, de tarieven voor leidingwater — tijdelijk — als volgt zijn vastgesteld:
(G.B. 2703 d.d. 22-4-49)
ar t. 7: Tarief A. Huishoudelijk gebruik.
Als grondslag voor de berekening van het wegens huishoudelijk gebruik verschuldigde wordt genomen de huurwaarde be
rekend overeenkomstig de bepalingen der Gebruiksbelastingverordening 1908.
Op deze grondslag wordt het watergeld en het zonder bijbetaling toegestane waterverbruik per maand bepaald als volgt:

Klasse
1
2
3 en 4

Huurwaarde
(gld. p. mnd.)
ƒ 30,— en minder
ƒ 30,— — f 75,boven ƒ 75,—

Zonder
bijbetaling
toegestaan
(m3 p. mnd.)

Watergeld
(gld.
p. mnd.)

Meerverbruik
tot
6 m3.

m eer-ver
bruik
boven
6 m3.

2.5
4—
6.—

ƒ 3,ƒ 5—
ƒ 7,50

ƒ 1,50
ƒ tw

ƒ 3,~~
f 3,—
ƒ 3,-

,

Voor klasse 1 wordt van het meerdere verbruik niet berekend indien het aantal inwonende eigen kinderen beneden de
vijftienjarige leeftijd bedraagt.
•zJg&WSSSSfc''
5 of fi kinderen
1 kubieke nieter
7 of 8 kinderen
2 kubieke meter
9 of meer kinderen
3 kubieke meter
Minder gebruikte m3 dan •toegestaan worden niet- fa daarop volgende maanden verrekend.
Art. 7: Tarief B. Bedrijven.

Overeenkomsten kunnen worden aangegaan op onderstaande grondslag, met dien verstande dat klasse 1 alleen geldig is
voor percelen, welke uitsluitend voor kantoren of winkels worden gebruikt:

Klasse

Abonnements
geld
gld. p. maand)

Toegestaan
ver
bruik

Meer
ver
bruik

1

ƒ 2,50

2 m3

/ 3,-

2

ƒ 10,—

8 m3

/ 3,-

3

ƒ 25.-

20 m3

ƒ 3,-

De afname mag voor elk perceel niet meer

bedragen

dan 5 m3 per uur

Art. 7: Tarief B. (speciaal) Instellingen van Algemeen Belang.

Klasse

-

3
Verrekening
schieden.

Vastrecht
tarief
(gld. mnd.)

Toegestane
verbruik voor
vastrecht
m3/mnd.

Meerverbr. beneden
vastgestelde
maandelijkse toew.
gld./m3.

Meerverbruik boven
vastgestelde
maandelijkse toe
wijzing (gld./m3)

ƒ 25,—

20 m3

ƒ 1.50

/3-

van het verbruik boven de vaste toewijzing kan alleen met het verbruik over de daaropvolgende maand ge

Tarief I. Gedistilleerd water voor bijzondere doeleinden.

Dit wordt over een watermeter geleverd op de daartoe door de L.W.V. vastgestelde plaatsen tegen de prijs van
ƒ 3.— per m3; minimum afname 5 m3 per levering. Bij afname van kleinere hoeveelheden wordt de prijs berekend op een ba
sis van ƒ 1,— per 100 liter.
Hoofd Landswatervoorzieningsdienst,
Van Stuivenberg.
.Ï U
f
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AGENDA

UITVERKOOP

Wij verzorgen voor U:

BIOSCOPEN.

WEST-END: „Adventures of
Casanova" 19 en 21 uur.

Do

BAK- &. BRAAADVETPAKKETTEN VAN

2-V2 EN 5 KILO

de

op

Prijzen
alles

moet

Enkele

APOTHEKEN: De weekdiena*
ten der apotheken wordt waarge
nomen door: Botica Juliana, Julianaplein 6, tel. 2400 en Botiea
del Pueblo, Ëredestraat 82, tel.
3218 (Otr.).

Franco op elk adres in Nederland onder garantie.

TEVENS VERZORGEN

DERLAND VAN' BLOEMEN- EN

WIT-GELE KRUIS: De weekdienst wordt waargenomen door
Zuster v.d. Markt nabij Ver
genoegen, tel. 5083.

GELEGENHEID VAN

AFLEVERING IN

NE

FRUITMANDEN

TER

EEN VERJAARDAG, JUBILEUM,

VOOR INLICHTINGEN EN OPGAVEN:
Moeder heeft ontdekt, dat
Rinso het gekleurde goed
helderder en het witte goed witter
maakt. Het rijke Rinso-schuim weekt
het vuil zacht en zorgvuldig los. De
was wordt vlug en gemakkelijk gedaan.

CIMEX
SCHARLOOWEG 5 (BIJ

DE OPHAALBRUG)

TEL: 1336

RINSO voor de hele was!

P.C.J.

X-R 224/1-151

19.00 Nieuws; 19.20 Sport; 19.30
Omroeporkest; 20.00 Nieuws;
20.06 Voor de West: Groetenprogramma; 20.20 „Disco nieuws";
20.50 Persoverzicht; 21.00 Gramofoon muziek; 21.14 Internationaal
Muziekconcours te Aalsmeer;
21.24 Nieuws en sluiting.

Groot Handelshuis hier ter stede

VLIEGT PER KLM NASR

levensmiddelen, huishoudelijke artikelen, textiel, papier

e.a.

Kennis der Engelse taal is vereischt;

"P|-

Dirisd., Dond., Zat.

verdere aanbeveling.
Brieven met opgave van referenties en

Bit is wat ü moet deen:

TRINIDAD EN SUilNA
Viif vluchten per week naar Port of Spain,
Trinidad (op Woensdag en Zondag via Baicelonaj. Drie maal per week naar 1 aramaribo, Suriname.

kennis der Spaans e taal strekt tot

Vertrek

verlangd

salaris te

richten aan het bureau van dit blad onder letter Z.

1. Was Uw gezicht met zeep en
va. ter. Spoel af!
2. Was Uw gezicht opnieuw
met ze<?p. Spoel niet af!

Cura<;ao

07:15

Aankomst Barcelona
—
Aankomst Port of Spain
11:15
Aankomst Paramaribo . . . . 1 5 . 5 0

Grace Line, Inc.
Harrison Line
•

Alcoa s.s. Co. Inc.

by obtaining orders

Lamport & Holt Line

h>r Private

Chwstmas Cards from your friej^ds.
No previous experience necessary.
Write to-day

for beautiful free

Swedish American Line
Compania Trasatlantica
G.D.Y.N.l.A. American Line

Wcensd., Zon.

commission;

xnarvellous

money

making opportunity.

Jpnes, Williams & Co.
Dept 14, Victoria Works. Pieston
Erigland.

M O .V TEIL " :

ooor het geven van de meest deskundige ad
viezen, verhelderende demonstraties, en de juis
oplossing

xxm

Uw

schoon hcidsproblccm,

en wel in onze winkelzaak op MAANDAG 25 EN DINSDAG 26 APRIL
Dames, verzuimt deze gelegenheid niet, hoe schoon ge ook zijt; een expert kan altijd „tips"
terzake verhoging
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GRACE
LINE

WEKELIJKSE DIENST
VAN
NEW YORK
RECHTSTREEKS
NAAR CURACAO.

Afvaarten iedere Vrijdag van New York naar CURACAO
door de luxseuze passagiersschepen, „SANTA RPSA" en
„SANTA PAULA"
TE

CURACAO:

s.s, „Santa Rosa
s.s. Santa Paula"
's.s. „Santa Rosa"

26 April
3 Mei
10 Mei

Vaarplan: New York — CURACAO — La Guaira
— Pto Cabello — Cartagena — New York.
Ongeëvenaarde gelegenheid voor de geregelde en snelle ont
vangst van Uw gewone, koel- en vrieskamer lading.

Inlichtingen verstrekken: Curacao: KLM Passagekantoor, TJ. 1020, 2132;

S.E.L. Maduro & Sons Inc.

S.E.l* MADURO & SONS, Tel. 1200; K.N.S.M.jfrTel. 1240* Aruba: KLM
Tel 67; EMAN TRADING CO., Gen. Agents,Tel. 182,183; K.N.S.M.,Tel. 83,171

w ijzigingen voorbehouden!
Generale Agenten

De Nederlandsclie Maatschappij
voor Havenwerken
VRAAGT:

Een Time Keeper en
Een Magazijnbediende.
Aanmelden gedurende de kantooruren op Parera.

Hoofdvertegenwoordigster;
Pan
American
World Airways
Kantoor: De Ruyterplein 2
Agente: K.L.M.
—
Tel 1200 (4 lijnen)

Mej. LAURA FRIED. schoonheidsspecialiste,

geven

r~

DE EERSTE LUCHTVAART
MAATSCHAPPIJ TÏR
WERELD V/ELKE 30
JAAR BESTAAT

The New Zealand Shipping Co. Ltd. — Shaw Savill & Albion Co.
Ltd. — Port Line, Ltd. Blue Star Line Ltd. — Cunard White Star
Line — Flota Mercante del Estado
Argentino
— Compania
Anónima Venezolana de Navegación — United States Lines
American Export Lines, Inc. — American President Lines.

en met de complimenten van het terecht zo beroemde Amerikaanse Huis voor Schoonheids

te

:

' '

Wekelijkse dienst van
New
York
Veertiendaagse dienst van
Liverpool
Veertiendaagse dienst van
New Orleans
Maandelijkse dienst van
Buenos Aires & Montevideo
Maandelijkse dienst van
Montreal
Maandelijkse dienst
van Spanje
Twee-Maandelijkse dienst
van Italië

COMPLEET TE UWER BESCHIKKING, DAMES,
middelen ..GEB M A 1 N E

:

09:15

Sample Book to Britains largest
and foremost Pnblishers; highest

mm

ff-LM

S.E LMaduro 8 Sons, Ine
OPGERICHT 1837
REISBUREAU - SCHEEPSAGENTE
AGENTE VOOR:

£ 25 easily carned

grepen

VERWACHT

3 Wrijf de Palmolivc Cream te

Scheer nu !

:

GEREGELDE SNELLE

llriid minder schrijnend . . 80°|o

4.

Uil. -

L

voor vertegenwoordigingen van

76

gen de l>aard om het meeste voor
deel te hebben van Pabnolive
Lather Shavc Cream.

inkoop

wég

ERVAREN VERKOPER (Salcmaii)

Makkelijker scheren . . . . 81°|0

Gladder huid

•-rw-»

zoekt voor directe indiensttreding

voor drie van
de 4 mannen

Minder trekken

"TT.

T*
Xa-3

Prettiger
Scheren

beneden

ver

aan.

WEEK.

Vroeger
Fl. 9.—
" 4.—
" 5.35
" 9.—
" 8.—
" 9.—
" 11 —
Vitrage "stof, 2M breed
" 5,—
Beddenlakens Golden Gate 2 1 •s. " 7.35
Kussen slopen
" 1.65
Yersey slips voor meisjes
" 3.50
Zijden dames slips" 4.25
Zijden dames panties
" 1.50
Dames Blouses
" 6.00
Dames Jurken
" 14.—
Zijde dames kousen, dikke
" 2.80
Italiaans zijde dames kousen
" 4.70
Nachtjaponnen voor dames
" 10.00
Baby pakjes en jurkjes
" 4.—
Dames badpakken
" 19.—
Heren hemden
" 8.40
Sporthemden
" 5.—
Dames tassen
"
g
Avond tasjes, goudkleurig
" 10.—
Stepins
". 3.10
Jongens payamas
" 5.75
Heren payamas
" 7.90
Dames zakdoeken per doos
" 1.75
Dames zakdoeken losse
" 0.60
Dames rokken
" 11.50
Sponzen
" 1.—
Dag en nacht crème,
Verschillende merken
" 1.50
Eau de cologne
" 1.75
ff
f t
f )
" 3.—
Talcum poeder
" 0.60

NEEMT EEN PROEF

Maandag: 18.30 Kinderuitzen
ding in het Papiament; 18.50 Dinermuziek; 19.20 Uitzending in
het Papiament; 19.35 Disconieuws; 20 Nieuws; 20.15 Come
dy music; 20.30 Holland, Today..
and tomorrow!; 20.45 Cabaret;
21.30
Dagcommentaar;
21.35
Meesterwerken; 21.55 Nieuws en
Sluiting.

vangt
EEN

duurt

en

Corsetten
Zijden stoffen, geruit & gebl.
Wollen stoffen geruit
stoffen ef 54 duim breed
Zwitserse Borduursel

e.d. EVENEENS FRANCO HUIS.

I

CUROM.

Wl.J DE

van

verdieping,

eerste

HEDEN,

BOTERPAKKETTEN VAN 5 EN 10 KILO

UITVERKOOP

OPRUIMINGSUITVERKOOP

Indiana"

MARGARINEPAKKETTEN VAN 5 KILO

Naked city" 19 en 21

UITVERKOOP

GROTE

"La

SLAOLIEPAKKETTEN VAN 6 EN 12 FLESSEN

C1NELANDIA: „Rope" 19 en
21 uur.
HOXY:
uur.

Maandag. 25 April 1949.

DAGBLAD AMIGOE Dl CURACAO.

PAGINA 4

van schoonheid,

alsook terzake het behouden van dat zo begeerd

bczil.

meteen groot glas KLIM
wordt verrast!
ZEGT ELSIE, DE BORDEN KOE
Men hoeft er zich niet over te verbazen, dat de kin
deren zoveel energie verkrijgen wanneer ze iedere
dag KLIM melk drinken. Iéder glas bevat in grote
overvloed de voedende bestanddelen, die de kinde
ren tijdens hun groei zo dringend nodig hebben.
KLIM melk is ook veilig, want hij komt van do
beste melkboerderijen ter Wereld en staat onder
de strengste zuivelcontrole om de uniforme kwali
teit te garanderen, zodat men er volledig op kan
vertrouwen.
Kijkt U maar
eens wanneer Uw
zoontje de zuivere romige smaak van KLIM
proeft — hij zal het heerlijk vinden en er profijt
van hebben.
DE MEEST GEVRAAGDE TER WERELD
zuivel en
gezond

KLIM MELK

Hetiw zuiver water, voeg er KLIM aan
hst en ü h*ht zuivere en 6F70KDE

LA CASA AMARILLA.

@ 1949 Borden Co. Prop. Intolecto»! Res.

tie -•
MELK

Behandelt het h^ar zacht
V( or elegant, gezond uitziend
haar, gebruik Brylereem.
Dit fixeert Uw haar, zonder het
door middel van een kleefstof
zoals gom, pleistering of stijfsel,
to plakken.
. .ovendien werken de natuurlijke
oliën en speciale ingredienten
Waaruit Brylereem is samenge
steld als een versterkmiddel
der haarwortels.
Het herstelt sno.1
de
natuurlijke
glans die een
kenteken v a .1
normaal, gezond
haar is.
Vraagt naar BRYLCREEM.
De volmaakte haarcrême.

