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REGERINGSCRISIS
BRAZILIE

NOG

Nieuwe premier met
president in geschil
Troepen in Rio
in alarmtoestand
RIO DE JANEIRO (AFP). —
de kabinetsformatie in Brazilië heb
ben zich moeilijkheden voorgedaan,
doordat president Goulart verschei
dene kandidaten van de formateur
„reactionair" vindt en hen daarom
niet wil benoemen. President Gou
lart is de mening toegedaan, dat de
grondwet hem de bevoegdheden geeft
kandidaat-ministers af te wijzen,
doch formateur Mauro de Andrade
bestrijdt dit. Als gevolg hiervan is
Andrade als premier van Brazilië
afgetreden na slechts één dag in
functie te zijn geweest.
Dit meningsverschil heeft al tot
reacties in het land geleid. Gene
raal Osvino Alves, de legercomman
dant in het gebied van Rio de Janeiro, heeft zijn troepen in alarm
toestand gebracht teneinde gereed te

E.E.G. - associatie
van Suriname in
de Tweede Kamer
DEN HAAG (ANP) — Bij het begin
van de openbare vergadering der
Tweede Kamer heeft de voorzitter,
mr L. G. Kortenhorst, vanmiddag
meegedeeld dat hij voornemens is
dinsdag 10 juli aan de orde te stellen
d< associatie van Suriname en de
EEG. Zo nodig zal de vergadering
's avonds worden voortgezet.

Prinsessen bij
premier Jagan
GEORGETOWN (AFP) — De Ne
derlandse prinsessen Irene en Mar
griet hebben dinsdag tijdens een kort
verblijf in Brits-Guyana een ontmoe
ting gehad met premier Jagan. Deze
zei later het een eer en een groot ge
noegen te hebben gevonden. Hij
noemde de twee prinsessen „char
mante en vriendelijke jongedames".
De prinsessen werden in Brits Gu
yana verwelkomd door de gouverneur
Sir Solomon Hochoy en diens echtge
note. Zij onderhielden zich enige tijd
met de voorzitter van de Surinaamse
vereniging, Charles Wright, die de
hoop uitsprak dat de prinsessen zeer
binnenkort Brits Guyana zouden be
zoeken.

Huurlingen OAS
niet in Katanga
ELISABETHSTAD (AFP) — De
Katangaanse minister van binnen
landse zaken, Moenongo, heeft het
bericht „van een Europese radio",
volgens welk in Katanga honderd
leden van de OAS als huurlingen
zouden zijn aangeworven, catego
risch ontkend. „Wij zijn bereid de
de militaire commissie, die na de
laatste
onderhandelingen
tussen
Adoela en Tsjombe is ingesteld, ter
plaatse een onderzoek te laten in
stellen", aldus Moenongo.

zijn voor „de verdediging van dr
grondwet". Hij verklaarde, dat hij
de president zou gehoorzamen. Dc
rechtse pers beschuldigt Goulart e:
echter van, dat hij de democrati
sche instellingen bedreigt.

Parlement
Zoals bekend heeft het Braziliaan
se parlement dinsdag De Andrade
als kabinetsformateur aanvaard. De
kandidaat, die president Goulart
eerst had voorgedragen, Santiago
Dantas, kreeg niet de vereiste meer
derheid. Deze was minister van
buitenlandse zaken in het kabinet
van Tancredo Neves, dat op 26 juni
was afgetreden.

I oedselgebi <?'.
Militairen bewaren de orde in de
provincie Rio de Janeiro, waar een
groot tekort aan levensmiddelen
heerst. De onder-minister van oor
log, generaal Machedo Lopes, die
op het ogenblik de ministersporte
feuille beheert, noemde deze maat
regel preventief.
President Goulart heeft de vak
bonden, die hun leden hadden ge
last om ter ondersteunning van
Goulart het werk gedurende 24 uur
neer te leggen, gevraagd hun pa
rool uit te stellen.

Bominslagen
in Caracas
CARACAS (AFP) — Gistermiddag
zijn in Caracas twee bommen ontploft
bij Amerikaanse ondernemingen, de
„Creole Petroleum Corporation" en
de „Proctor Gamble", een zeepfa
briek. Er werd niemand gewond en er
werd geen materiële schade aangs7
richt. Men merkte in de Venezolaanse
hoofdstad op dat de aanslagen ge
schieden op de herdenkingsdag van
dc Amerikaanse onafhankelijkheid.

ACUUT
gemeenschap
Venezolaanse
De Venezolaanse
op Curacao heeft vandaag het
feit herdacht, dat 151 jaar gele
den Venezuela zijn onafhanke •
lijkheid verkreeg.
's Morgens
werd in de kathedrale kerk te
Pietermaai een plechtige H. Mis
gelezen. Vervolgens trok men naar
het standbeeld van Simón Bolivar te Schar'oo, waar door de
consul generaal van Venezuela,
de heer Vicente Gamboa Marcano,
premier Jonckheer en namens tal
van instellingen kransen werden
gelegd. Op het Brionplein (foto)
werd daarna een bloemenhulde
gebracht aan de nagedachtenis van
Luis Brion. De heer R. A. C. Hen
riquez, voorzitter van de Sociedad
Bolivariana, sprak een feestrede
uit. De officiële viering van de
Venezolaanse onafhanke ijkbeidsdag werd tenslotte besloten met
een receptie in de Casa Bolivar.
De

Hoogtepunt bezoek prinsessen
ontvangst Fort(plein) Amsterdam
PROGRAMMA VAN REIS
DOOR ANT. BEKEND

Bovenwinden, naar van 18 tot en met
22 juli een bezoek wordt gebracht.
Hier zijn enkele dagen uitgetrokken,
die tot volledige rust noden. Dit ge
beurde op hoog verzoek, om de
vermoeienissen van de voorgaande
(Van onze verslaggever)
reis door Suriname te boven te ko
men.
WILLEMSTAD — De Nederlandse Antillen zijn in het laatste
Maandag 23 juli vindt de eigen
stadium gekomen van voorbereidingen voor het bezoek van de prin lijke intocht in het regeringscentrum
Willemstad, plaats. Een rondrit staat
sessen en Margriet, dat op 17 juli zal beginnen en in eo;n triomf in de namiddag op het programma,
tocht onde een guirlande van plezierige gebeuxtems.srn
vaeren
tijdens .-welke.jrondrit••^ptlMacs. Mar?
naar 31 juli, de dag waarop de tijd' van afscheid is gekomen. De griet de kraamkliniek /van het WitGele Kruis in gebruik zal stellen,
kostbare tijd zal goed worden besteed. De Antillen zullen hun zon zoals
de AMIGOE reeds eerder be
nigste zijde tonen; de eilanden maken zich op tot een feestelijke richtte. De dag wordt besloten met
tooi. Voor het welslagen van een ander heeft het land f. 85.000 opzij een grootse openbare receptie op
gelegd. De eilanden zullen hun steentje bijdragen, de particulieren het binnenplein van Fort Amster
dam, waar iedereen welkom is, op
overpeinzen hoe zij hun huizen kunnen sieren. Dit deelde het hoofd voorwaarde, dat avondkleding wordt
van de RVD, de heer H. Braam mede, toen hij tijdens een pers gedragen, en waar zeker 1000 per
sonen worden verwacht. Enigen van
conferentie het officiële programma openbaar maakt.
hen zullen worden voorgesteld. EdDe prinsessen arriveren op 17 gar Palm, Elis Juiiana, de dansgroep
juli uit Suriname, waar zij thans van Palm en de Politieharmonie
bezig zijn aan een rondreis. Op de zullen voor entertainment zorgen.
Albert Plesmanluchthaven worden Rondrit Curaqao
zij in alle eenvoud begroet door een
commissie van ontvangst; direct
Dinsdag volgt een aubade in Fort
wordt de richting bepaald, naar het Amsterdam, een bezoek aan de Ma
gouvernementshuis. Hier ontvangen rinierskazerne, een ontvangst ten
de gastvrouwe mevr. A. L. van gouvernementshuize, met achterLoon-Winkel, zuster van de wnd
(Vervolg op pag. 3)
doden. Onder andere werd een te- gouverneur, en mevr. B. S. Jonckrugstootloze vuurmond buit gemaakt. heer-Heyer, echtgenote van de mi
nister-president. Pas de volgende
dag begint in alle vroegte de offi
T eminaboean
ciële reis met een vertrek naar de
De acties nabij Teminaboean zijn
thans wel afgelopen. Tijdens een
kort
vuurgevecht
werden
daar
hoogstwaarschijnlijk de laatst over
der
Boudewijn,
koning
Z.
M.
Z.
M. Boudewijn,
koning
gebleven parachutisten gedood. Ten
Belgen, heeft een bezoek gebracht
slotte vielen ook in het actiegebied
aan de Belgische luchtmachtbasis
nabij Fak-Fak aan Indonesische
Chicvres. Foto: Veel belangstel
zijde enige doden, een parachutist
ling toonde de vorst o.m. voor het
werd daar gevangen genomen.
pak van een van dc leden van
een brandweerploeg.

Merendeel invallers in
Guinea uitgeschakeld
HOLLANDIA (van een speciale
A.N.P.-correspondcnt). — Gisteren
werd in een communiqué van het
gouvernementsvoorlichtingsbureau in
Hollandia medegedeeld, dat „in ge
heel Nederlands Nieuw-Guinea zich
niet meer dan tweehonderd Indo
nesische parachutisten bevinden, die
nog militair potentieel bezitten. Het
grootste gedeelte van hen bestaat
uit de nieuw gelande groep bij
Merauke. Zij zijn allen teruggedtongen in moeilijk begaanbare gebie
den en hun effectief neemt snel
af".
Bij een aanval op Indonesische
parachutisten in het gebied van Kairnana is weer een aantal parachu
tisten gesneuveld. Uit een gevangenenverhoor is gebleken, dat een
twintigtal Indonesiërs vrijwel zon
der wapens door het oerwoud trekt.

Een

vrachtauto

van

Scheuring houdt
aan in Algerije
RABAT (RTR) — Leiders van het
Algerijnse bevrijdingsleger hebben
woensdagavond in Rabat meegedeeld
dat „alle Algerijnse organisaties" in
Marokko het gezag van de voorlopige
regering onder Ben Khedda verwer
pen en het bevrijdingsleger opdracht
hebben gegeven Algerijnse instellin
gen in Marokko over te nemen.
Een woordvoerder van deze leiders
verklaarde volgens het Marokkaanse
persbureau dat de „Algerijnse am
bassade" in Rabat is overgenomen en
dat de plaatselijke vertegenwoordiger
van de voorlopige regering zich ach
ter de militaire leiders heeft ge
schaard en voortaan Algerije in Ma
rokko zal vertegenwoordigen.
Vandaag, zullen in Algerije de of
ficiële plechtigheden worden gehou

Druk bezochte receptie
in gouvernementshuis

PARAMARIBO (ANP) — Gister Luide toegejuicht door de toeschou
middag hebben de prinsessen Irene wers keerde men naar het paleis
en Margriet een rijtoer door Para terug.
maribo gemaakt, die begunstigd Galareceptie
werd door goed weer. Een regen
',s Avonds schudden de prinsessen
buitje had de aanvankelijk drukken
de warmte weggenomen en toen de Irene en Margriet een uur lang de
prinsessen in een open auto stapten handen van de 450 genodigden voor
was het koel. droog weer geworden. de galareceptie, die plaats vond in
Langs de route stonden, evenals de grotn ontvangstzaal van het gou
dinsdag bij de intocht in Parabaribo vernementshuis. Het paleis was fraai
het geval was, overal juichende en verlicht door duizenden oranjekleuri
ge lamp;e.s. Onder de vele bloem
zwaaiende mensen.
stukken, die het paleis haast tot een
Hoewel het verkeer uitstekend bloemententoonstelling maakten, was
geregeld was, konden de politie
mannen toch niet altijd voorkomen
dat de mensenmenigte naar voren
drong en bijna het voorbij rijden
van de auto's onmogelijk maakte.
Bij het weeshuis voor kinderen van
Javaanse afkomst der Evangelische I
Broedergemeente kregen de prinses
sen, van wie Irene in een turkoise
japon en Margriet in een witte japon
met bruine noppen was gekleed,
bloemen aangeboden.
Aangekomen bij het museum wer- j
aen opnieuw bloemen aangeboden, i
ditmaal door een klein meisje, ver ' BUENOS AIRES (RTR). — Het
kleed als „kotto missie" in de Ne vakverbond van Argentijnse metaal
derlandse
driekleur, een oranje arbeiders heeft donderdag zijn 250000
leden opgeroepen zich gereed te
vlag en de Surinaamse vlag.
maken voor een op handen zijnde
Rondgang
bezetting van alle fabrieken in het
In het museum werd een uitge land. Vier stilliggende fabrieken in
breide rondgang gemaakt. Met veel de omgeving van Buenos Aires zijn
belangstelling bekeek het hoge ge inmiddels door hun arbeiders over
welschap onder meer een prachtig genomen; het betreft hier 3000 man.
De beslissing werd genomen door
praalbed dat koningin Juiiana in
1943 ten geschenke had gekregen. een spoedbijeenkomst van regionale
Ook de documenten die ondertekend secretarissen. Er werd ook een re
waren door koning Willem III be solutie aangenomen om de produktie
treffende de vrijmaking der slaver- onder leiding van de arbeiders te
nij hadden hun bijzondere aandacht.doen voortzetten en om 30.000 ar

H inderlnag

In het gebied van Merauke heb
ben patrouilles met medewerking van
de bevolking Indonesische parachu
tisten in een hinderlaag gelokt. Bij
het vuurgevecht, dat ontstond, vie
len aan Indonesische zijde enkele

Haya geeft toe
aan militaire druk
van de verkiezingen
dotneten.

die
arbeiders
Een vrachtauto diél
arbeiders
een Marokkaanse steengroeve ver
voerde, is in de omgeving van Azzou
in een ravijn gereden,
waardoor
twaalf arbeiders om het leven kwa
men en verscheidene werden gewond.
(AFP)

den om de onafhankelijkheid te vie
ren. Dit valt samen met de jaardag
van de verovering van Algiers door
de Fransen in 1830.
De uitbundige en luidruchtige feest
viering van de Mohammedanen, die
zondagavond na het referendum be
gon, duurt inmiddels onverminderd
voort. De straten van Algiers weer
klinken van gezang, geklap en ge
toeter van autoclaxons.
Er wordt
druk gedanst. In het stadscentrum
dansten mannen en vrouwen rond
een standbeeld van Jeanne d'Arc, aan
wier zwaard een nationalistische vlag
hing. Aan het standbeeld van Thomas
Bugeaud, voormalig gouverneur en de
voornaamste architect van de koloni
satie van Algerije, hing eveneens een
nationalistische vlag.

Prinsessen maken rijtoer
door feestend Paramaribo

Presidentsverkiezing in Peru

LIMA (AFP) — De leider van dc
Peruviaanse partij, A.P.R.A., Haya de
la Torre, heeft gisteravond op een
buitengewone partijbijeenkomst te
Lima meegedeeld dat hy bereid is af
te zien van het presidentschap om de
democratie in Peru te verzekeren en
te voorkomen dat er een dictatuur
zal komen.
Hij deelde mee dat de president van
de republiek, Prado, hem een bood
schap van de strijdkrachten heeft
overhandigd waarin wordt gezegd,
oat de militairen tegen een eventueel
presidentschap van de A.P.R.A.-leider gekant zijn. In de boodschap zeg
gen de militaire leiders voorts dat in
dien Haya de la Torre afziet van het
presidentschap, zij niet langer zullen
aandringen Op
ongeldigverklaring

(van onze verslaggever)
WILLEMSTAD — De regering
heeft vandaag een brief doen uitgaan
aan de Staten, waarin zij het college
verzoekt om zich in principe uit te
spreken over de overname van TeieCuracao door het Land. Deze brief
zal waarschijnlijk tijdens de commis
sievergadering van de Staten op
maandag, waarbij eveneens de voor
dracht tot de benoeming van de heer
O.S. Henriquez van Aruba als mi
nister van Financiën ter sprake komt,
worden behandeld. Het is niet uit
gesloten, dat beide onderwerpen zul
len voorkomen op d agenda voor de
openbare vergadering van de Staten
op dinsdag.
De bereidheid van de regering tot
.overneming van TeleCuracao zou
slechts de opstallen en de inrichting
en apparatuur op Berg Arrarat be
treffen. Zijn wij wel ingelicht, dan
zou de regering de directie van Tele
Curacao reeds een zestal maanden
geleden, onder voorbehoud van mach
tiging door de Staten, met een derge
lijk aanbod hebben benaderd.

ook een mandje rozen van mevrouw
G. Pont, een weduwe, die 50 jaar als
vroedvrouw in het district heeft
gewerkt en daarvoor met de zil
veren medaille van Oranje-Nassau
werd onderscheiden. De prinsessan
hadden een kort gesprek met haar.

Wandeling
Dank zij het prachtige weer kon
den de hoge gasten een wandeling
door de fraai verlichte tuin maken.
De militaire kapel gaf hier nog een
concert onder een geweldige boom.
De prinsessen voerden nog gesprek
ken met mr. H. de Vries, de vroege
re gecommiteerde voor Surinaamse
raken in Nederland en de dragers
Ier Militaire Willemsorde, kapitein
H. D. Rijhiner en majoor L. Lapré.
Met het spelen van de volksliederen
werd de avond beslöten.

Industriele crisis

Fabrieken in Argentinië
door arbeiders bezet

in een aantal

Beslissing

Haya de la Torre zei dat hij twee
dingen kan doen: blijven staan op
zijn recht op het presidentschap of
zich terugtrekken om de democratie
te redden. Hij verzocht de afgevaar
digden een beslissing hierover te ne
men. De vergadering komt vanavond
weer bijeen.

V erbanning?

Een woordvoerder van het Peru
viaanse ministerie van oorlog noemde
intussen de berichten, dat het leger
een van de kandidaten voor het pre
sidentschap, met name Haya de la
Torre, een ultimatum had gesteld het
land Ie-verlaten „absoluut onwaar".

IÉÉÉÉÉÉI

beiders. dis werkloos wr.ret:. Weer
in het arbeidsproces op te nemen.
Deze stap werd genomen met het
oog op de industriële crisis en de
weigering van de werkgevers om aan
de eisen van de werknemers tege
moet te komen.
Geen krant ontvangen? Ontzet
tend vervelend. Bel tussen 7 en 8
uur n.m. nummer 24362. Wij doen
ons best U per speciale koerier
da krant alsnog te bezorgen.
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RADIO - TELEVISIE
——

donderdag
CUROM (436.8) —
18.00 Nieuws 18.10 Variedad musical
18.15 Cdr. Jeugd Omroep 18.45 Voor
net slapen gaan 19.00 Nieuws 19.15
Hein^kens 19.30 Discovaria 20.15 La
Bonanza 20.30 Interconti 20.45 Fiesta
Antillana 22.00 Nieuws 22.15 Zuid-Am.
muziek 22.55 Ter overdenking

18.00 Nieuws 18.03 Hits uit de Cur. dis
cotheek 18.20 Sab joe grontapoe 18.3C
Een album van onstervelijke melo
dieën 18.45 RVDS 19.00 Nieuws 19.15
Een bekende artist 19.30 Onze indu
strie 19.45 Comité Christelijke Kerken
20.00 Nieuws 20.15 Kinoscoop 20.45 Datra mie wan askie joe wan sani 21.0C
Nieuws 21.03 De golden gatei boys
21.30 Van de boekenplank 21.45 De
handel presenteert 22.00 Nieuws 22.03
Muziek en advertenties 23.00 Toptunef
22.45 Actualiteiten 23.00 Nieuws 23.03
Jazz till midnight

Statenlid

B.

Ph.

Leenpolitiek
voor

Römer in
voor

deelneming

NVP
aan

Veldhoven
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„ C I N E L A N D I A "
Heden Donderdag 5 Juli om
7.00 en 9.00 n.m.

bezwaar

PREMIERE van een pakken
de thriller van de Franse
film, met;

regering

Jean Gahin - Michel Auclair
Jean Deianno^ in:
"MAIGRET ET' L'AFFAIRESAINT-FtACRE"
(El Castillo del Miedo)

Antillen financieel met
de rug tegen de muur

VOZ Dl ARUBA '457) —
18.00 Atardecer musical 18.15 El observador 18.30 Musica poplar 19.00 News
in english 19.15 Instrumental melodies
19.30 Esperanza Suparmarket 20.00
Mundo en marcha 20.15 Musica varia RADIO CARACAS TELEVISION —
20.30 Novela 21.00 Concurso Greenland, 9.00 Dncumental 9.30 Jardin de infancia
VELDHOVEN -— ,,De NVP zal niet aan de regering deelnemen
10.00 Senderos de luz 10.15 Cosas de
21.30 VOA Listeners Choice
zolang
Nederlana en de regeringspartijen (de DP en de PPA) vast
m ijeres 1100 Cihco destinos \l-25 Per
houden aan de huidige leenpolitiek. Er worden miljoenen en nog
RADIO KELKBOOM (2u9) —
fecta ama de casa 11.55 Camera de
18.00 Noticia deportivo 18.15 Calypsos Radio y TV
eehs miljoenen geleend terwijl wij weten dat wg nooit en te nimmer
18.33
lorania nuestro Mundo 10.00 12.00 Novela 12.20 Show de Raurne
aan onze verplichtingen van rente en aflossing zullen kunnen volNoticieax? Schlitz 19.15 Musica Euro- 13.20 Se necesita una amiga 13.35 No
do.
Dit vinden wij immoreel. De Antillen hebben al grote schulden;
p^3 19.45 Nieuws in het Nederlands vela 14.00 Punto y aparte l4.3o Pelicu20.00 Musica Noi-te-Americana 20.15 la 15.00 Estudio Hector Monteverde
Aruba f. 200 miljoen en Curacao f. 170 miljoen". De heer B. Ph.
Estrellita 20.30 Musica varia 21.00 CCA 15.30 Verbena infantil 16.30 Popeye y
Römer, die de NVP (Nationale Volkspartij) nu reeds acht jaar ver
Yeyo 17.00 Busque su marca 17.30 Rintegenwoordigt in de Staten van de Nederlandse Antillen, maakte
AVROS 19.48) —
t'nlin
B. Ph. Römer
18 30 Nieuws 18.03 Hits uit de Gur 18.00 Show de Renny 19.30 Teatro
een wanhopig gebaar met zijn armen toen hij ons dit dezer dagen
discotheek 18.20 Sab joe grontapoé premiado 20.00 Noticias 20.15 Novela
De problemen van Curagao, van
vertelde. Trots liet hij er echter op volgen. „Toen onze partij in
18.30 Een album van onstervelijke me 20.30 Craneoteca de los genios 21.00
de Antillen, liggen niet alleen op het
1954
de
regering
overdroeg
waren
er
nog
f.
19
miljoen
reserve
in
lodieën 18.45 RVDS 19.00 Nieuwsbe El hombre de la camera 21.30 Ajedrez
economisch vlak. Ook het onderwijs
:
kas", aldus een artikel n het „Eindhovense Dagblad".
richten 19.15 Muziek en advertenties fatal 22.30 Noticias 22.45 New York
kampt met moeilijkheden. Zestig tot
19.30 Lactogeenpraatje 19.49 Jazz for confidencial
zeventig pet van de leerkrachten zijn
De heer B. Ph. Romer (11 jaar leningen afsluit, die het eilandenrijk vreemdelingen (velen komen uit
all 20.00 Nieuws 20.03 De handel prp- VENE VISION — 16.00 Cita en la tarsenteert 20.45 Achter het nieuws 21.03 de lfi.30 Fiesta de munequitos 18.00 oud) is momenteel met vakantie in niet kan aflossen en nooit enig be Nederland). Hierdoor is het onder
Oountrv and Western Express 21 30 Lawman 18.30 Bronco 19.30 Chuchin Veldhoven. Het is vooral de rustige drag schenkt, terwijl, aldus de heer wijs, zo vertelde de heer Römer,
,,
,
omgeving, die hem naar dit Kem- Römer, olieleveranties gedaan in
Prog. Elgawa 22.00 Nieuwsberichten 20.00 Estrellas
de Tt
Hollywood 20.30 Cm- pischp plaa1sje heefl gelokt. Hij de tweede wereldoorlog dit toch vaak niet aangepast aan de sfeer
22.03 De handel presenteert 22.30 Top- dad desnuda -1.30 Noche tropical 2..00 ) p| hier genezing te vinden
en het leven op de Antillen. Het
100
zouden rechtvaardigen, heeft de gevolg hiervan is, dat in de eerste
tunes 22.45 Srenang bromtjie djarie No\ eia 22.?0 Copa mundo 22.35 Policia y
•
hoge
bloeddruk,
waarvoor
hij
z n
N.V.P. teleurgesteld. Niet minder jaren van het onderwijs een-derde
23.00 Nieuwsberichten 23.03 Late mufemenina
j jn Eindhoven onder doktersbehan- teleurstellend vindt de partij de van de kinderen doubleert. „Het
sic
| deling
Intussen
gunt de heet wantrouwende behandeling, die zij tekort aan geschoolde krachten, dat
m r staat.
zi ch ma
ar
in Den Haag ondervindt.
TELE-CURACAO — ]7.00 Kinderuur^
wij hebben, is voor mij een aanwij
p
K
1 doorkruist Brabant („ s Hert ogen tje 17.30 Onafhank, dag Venazuela
„Voor dit vertrouwen", zo ver zing, dat ons onderwijs niet deugt.
TANKERS
—
Arca
4
60
no
Quessant
bosch
vind
ik
de
mooiste
stad")
17.30 Nieuws 18.00 Our northern neightelde de heer Römer, „is geen enkele Binnenkort komt bij dit alles nóg
1
bours 18.30 Ecos de la patria 18.45 De nr Cur; Acila 5 te Lavera; Acmaea 4 te 1 en ovor onkele weken gaat hij met reden. Wij hebben ons enkele jaren een moeilijkheid; als het Nederland
Stanlow;
Cinulia
4
300
ono
Pto
Rico
zijn
oudste
zoons
een
trip
naar
verrekijker 19.00 Niciuws 19.15 RVD
geleden aangesloten bij de grote se parlement de Mammoetwet aan
christen -democratische partijen met neemt, zullen wij onze kinderen
19.30 Bat Masterson 20.00 Bachelor's nr Cur; Dorestad 4 1060 nw Kaap Ver- Italië maken.
dische
Eilanden
nr
Casablanca;
KeiDe heer Römer is op Curacao name ook bij enkele partijen in niet meer naar Nederland naar
father 20.30 Phil Silver 21.00 Perry
Mason 22.00 Nieuws 22.15 Ds. Mietes, zerswaard 4 600 w Azoren nr R'dam; regeringsambtenaar en speciaal be Zuid-Amerika. Dit echter alleen om school kunnen sturen."
Kelletia 4 900 no Barbados nr Cur; last met ambtenarenzaken. Hij heeft een internationaal spreekforum te
Christendom
In het leven van alledag op CuRADIO CARACAS TELEVISION — Kenia 3 vn Stanlow nr Cur Kosicia pas een nieuwe verlofregeling „uit hebben van waaruit wij onze be
gedokterd", die de Antillen enkele zwaren in de wereld kenbaar kun ratpao zinken deze problemen in het
18.00 Show de Renny 19.30 June Al- 4 435 zo Beimuda nr R'dam;
niet bij de hachelijke economie.
lyson 20.00 Noticias 20.15 Novela 20.30 KNSM — Aegis 4 vn St. Maarten nr kostbare miljoenen zal gaan bespa nen maken."
ren. Zijn regeringsfunctie verhin
Verontwaardigd over het zijns Gevraagd naar de mening in de
Esta noche Billo 21.00 Julian Pachec- St. Croix 5 te St Croix; Ammon 4 vn
derde hem niet in 1954 zitting te inziens ongemotiveerde wantrouwen Antillen over de kwestie Nieuwco 21.30 Aventuras del Mississippi Port Sucrö nr Cur; Artemis 4 te Port
111
^aten, de ^wetgevende voegde hij er nog aan toe: „Wij zijn Guinea, antwoordde de heer Römer:
22.30 Noticias 22.45 Martin Kane 23.15 au Prince vn Santo Domingo nr Cape vergadering^ van
de Antillen, waar toch ook lid van de Stichting Rijks- „Daarvoor bestaat niet veel interes
Haitien; Baarn 4 vn Santo Domingo
Misterio de la cieneia
hij zich tot vóór de verkiezingen
se. Veel meer hoort men, dat, als
VENE VISION — 16.00 Cita en la tar- nr Pta Arenas; Hathor 4 vn La Guaira van 4 juni jl. speciaal bezig hield behoud.
Nederland miljoenen dollars in
nr
Pto
Cabello;
Sarpedon
4
vn
Port
au
Intussen
geldt
voor
deze
leningen,
de 16.30 Fiesta dsa munequitos 18.00
met de onderwijsplanning.
Nieuw-Guinea steekt, er toch ook
Prince
nr
Maracaibo;
Sinon
vn
Cur
dat
het
ene
gat
met
het
andere
wordt
Cuentos de vinkingos 18.30 Aventuras
De heer Römer heeft ook gepu
iets ai' moet kunnen voor de An
en el paraiso 19.30 La faccinacion de nr Aruba; Socrates 5 te R'dam; Solon bliceerd. Zo is van zijn hand ver gedicht. De malaise op Curagao is tillen. Daar komt trouwens nog iets
Miami 20.00 Dramavision 20.30 Mave- 4 vn Port de Paix nr Baltimore; The- schenen een rapport over de be groot. De werkeloosheid noemde de bij. Uit de V.N.-rapporten blijkt, dat
rick 21.30 El peligroso Robin 22.00 ron 4 vn Pampatar nr Port au Prince; volkingsvraagstukken van de Ne heer Römer enorm. Slechts 23% van Nederland op de lijst van landen,
de „labour lorce" heeft vast werk.
Ulysses 4 te Barranquilla vn Pto Li- derlandse Antillen.
Frente a la prensa
Van de totale bevolking is 77% eco die technische hulp verlenen aan
mon nr Cartagena.
nomisch afhankelijk; 60% hiervan onderontwikkelde gebieden de vierde
Vrijdag
zijn kinderen beneden de vijftien plaats inneemt. Maar voor ons heeft
CUROM (436.8) — 6.30 Opening 6.33
jaar, die dus nooit economisch on men geen cent over. Nederland denkt
teveel, dat de Antillen een wel
Rustige muzisk 6.45 Met muziek naar
afhankelijk zullen worden.
Sinds
1954
is
de
N.V.P.
(christen
varend gebied zijn. Onze welvaart
school 7.00 Nieuws 7.15 Cadeau via
Ds
bevolkingsgroei
is
groot;
4%
democratisch)
in
de
oppositie.
Dat
is echter maar schijn."
autoradio 7.30
Ochtendprog.
8.00
zij deze oppositie met succes heeft per jaar. Deze groei is een van de
Nieuws 8.15 Rijp en groen 8.30 Vit. B
gevoerd is gebleken bij de Staten oorzaken van de economische moei
9.00 Riik der vrouw 9.10 Vit. B 9.45 El
LONDEN (RTR) — Dr. Soblen, de verkiezing van 4 juni. De NiV.P. lijkheden. ')rfsn éindere oorzaak is de
Louvre 10.00 Van Wilpen 10.30 Nieuw? Amerikaan die veroordeeld is we won toen ééh zetel en de andere automatisering van de industrie, die
10.40 Lat. Am. muziqk 11.15 Prot. 'zie- gens spionage voor de Sovjet Unie en oppositie-partij, de A.V.P. (de Aru op Curacao hoofdzakelijk bestaat uit
kenuitzending 11.30 Pa damas
die zich thans in een Londens zie baanse Volkspartij) won eveneens olieraffinaderijen.
12.00 Nieuws 12.10 Autoradio 12.30 kenhuis bevindt, zal niet voor vrij één zetel. Dit ten koste van de re
Nieuws 12.45 Artist van de dag 13.00 dag vervoerd kunnen worden. Dit geringspartijen, de Democratische
„Als je op Curacao aankomt", alPARIJS (RTR)
Het Franse miMuz. 14.00 Percy Faith 14.30 Non stop heeft' de Israëlische luchtvaartmaat- Partij en de Patriottische Partij op dus de heer Römer, -.dan denk je n;sterie van binnenlandse zaken
i i 00 Franse platen 15.15 Verre volken pij El Al bekendgemaakt. Met een Aruba, die thans in de Staten nog dat je in een uivarend land terecht heeft de verkoop in Frankrijk verbo15.30 CTc 16.00 Voor tieners 16.30 toestel van deze maatschappij was slechts een meerderheid van twee gekomen bent. Deze rijkdom is echter den van een editie van het Westduitdr. Soblen onlangs
op weg van Israël zetels hebben (D.P. en P.P.A. twaalf maar schijn. Curacao heeft geen se geillustrpprde weekblad .„Stern".
Cumpl. y peticiones 17.45 Estrellita
;
18.00 Nieuws 18.10 Variedad musical naar de VS. Ti dens de vlucht bracht zetels en N.V.P. en A.V.P. tien ze eigen duurzame middelen van be
staan. Wij hebben een „geleende" Het gelastte voorts cte confiscatie van
18.15 Voice of Israël 18.30 Koopvaar Eoblen zichzelf dusdanige verwön- tels).
dij 18.45 Voor het slapen gaan 19.00 dignen toe, dat hij in een ziekenhuis
De N.V.P. heeft thans zeven ze economie. Als er geen aardolie meer alle nummers van dit weekblad, om
Nieuws 19.15 Heinekens 19.30 Disco in Londen moest worden opgeno tels en heeft haar positie van groot komt uit Venezuela, dan zitten we dat dit een artikel bevat, waarin een
kritische beschrijving van de Fran
aan de grond."
varia 20.15 La Bonanza 20.30 Curom- men.
ste partij nog verder verstevigd.
se politieke en sociale toestand wordt
journaal 20.45 Philips music box 21.15
gegeven, aldus de uitgevers.
Over de constellatie van de nieu
ABC det cultuur 21.30 Franse les 21.45
we regering is nog weinig bekend.
Graag gehoorde
melodieën
22 00
Xoch is liet vrijwel zeker, dat ook
Nieuws 22.15 Alleen voor heren 20.55
Op Curacao gelooft men voorals
dit keer de N.V.P. niet zal mee
Ter overdenking
doen. De leen-politiek van de D.P. nog niet, dat het zover komt. Men
DEN HAAG (ANP) — Een 27- , en de P.P.A. is, zoals in de aan heeft pas met Nederland weer een
VOZ Dl ARUBA (457) — 6.05 The
hef reeds gemeld, de grootste sta- lening aangegaan van ƒ 700 miljoen.
farige jongeman, zoon van een
Lord's prayer 6.05 Melodias matinaDit geld is voor de verdere ont
rijke
moeder,
die
twee
hotels
in
in-de-weg.
les 6.15 News in english 6.30 Melodias
wikkeling van basisfaciliteiten, die
Ecuador exploiteert, J.C.H.M. is
matinales 8.30 News in english 8.45
de vestiging van een petrochemische
gistermorgen door de rechtbank
Ecos International 9.00 Am. melodies
industrie mogelijk moet maken. „Nog
in Den Haag wegens diefstallen,
10.00 Novela 10.30 Seguridad 11.30 Me
steeds komen bij het kraken van
gepleegd in twee hotels in Den
lodias
„Wij willen slechts lenen naar aardolie stoffen vrij, die nog niet beHaag,
veroordeeld
tot
zes
maan
12.00 Muziek uit Netf. 12.15 Nieuws In
onze draagkracht en deze is bekend. mische industrie naast kapitaalsden gevangenisstraf met aftrek
het Nederlands 12.20 Selec. musical
Prof. P. Lieftinck heeft haar in op intensief ook nog arbeidsintensief,
van
voorarrest.
13.00 Mundo en marcha 13.15 Conjunto
dracht van de Wereldbank precies zodat een flink aantal van onze
Verdachte
ontkende
de
feiten
y artistanan Ant. 13.40 La Gata 14.00
berekend." Wat de Antillen dan nog mensen hier vast werkj^zal 4ami)en
niet, maar vond die toch niet
Revista musical 15:00 Peticiones 15.30
DEN HAAG (ANP). — Gezien het
tekort komen, zou Nederland, aldus vinden."
zo erg, want hij zat zonder geld
Musica popular 16.00 Complaciencias
de heer Römer, moeten schenken.
positieve belang, dat de Nederlandse
en in Ecuador zou het volgens
„De
tweede
bron
van
inkomsten
16.15 Melodias Amstel 17.30 Musica y
regering hecht aan normale hand
„Suriname heeft ook schenkingen
verdachte dan niet zo erg zijn te
premios
ontvangen. Tevens heeft Nederland voor Curacao is het toerisme. Dit having en voortzetting der activi
stelen. Zijn buit was een tas met
18.15 El observador 18.30 Musica po
ons de Bovenwindse Eilanden over toerisme" — de heer Römer bena teiten van het bevoorradings- en
kostbaarheden, eigendom van een
pular 19.00 News in english 19.15 In
gedragen. Wij moeten deze eilanden drukte het met een krachtige arm distributie-apparaat in NederlandsBraziliaan, en een geldkistje met
strumental melodies 19.30 Esperanza
tot ontwikkeling brengen, maar wij beweging — „mag nooit hoofdzaak Nieuw-Guinea, acht de Nederlandse
duizend gulden. Aan zijn verde
van de economische planning zijn. regering bepaalde voorzieningen ge
Supermarket 20.00 Mundo en marcha
ontvangen daarvoor geen cent."
diger, mr. J. E. van der Starp, had
De heer Römer verwachtte wel, Het vreemdelingenverkeer heeft op wenst ten aanzien van de risico's,
20.15 Sportnews Malta Amstel 20.30
hij tweeduizend dollar te leen ge
dat de D.P. en de P.P.A. en de Curapao maar een zeer wankele die momenteel aan deze activiteiten
Novela 21.00 Sucesos hipicos
vraagd, want deze zou daarmee
N.V.P. in de toekomst tot een ver basis. Het dankt zijn ontstaan voor zijn verbonden, zo deelt de afdeling
RADIO KELKBOOM (209) — 8 02 Sedan de officier van justitie wel
gelijk
zullen komen. „Wij zullen wel namelijk aan de staatsgreep van voorlichting' van het ministerie van
leccion musical 8.30 Cunn ! anos feliz
kunnen bewegen hem vrij te
water in de wijn moeten doen." Een Fidel Castro, enkele jaren geleden binnenlandse zaken mee.
9.00 Musica varia 9.15 Peticion musi
laten. „We kunnen allemaal wel
voordeel hierbij is, dat er prak op Cuba. Vóór het bewind van
cal pa telefoon 10.15 Musica varia
eens een fout maken", luidde de
Met het oog hierop zal op korte
tisch geen ideologische verschillen Castro gingen 20 ongeveer zes mil
10.30 Prog. N Habibe Jr 11.00 Musi
opvatting van verdachte over het
joen Amerikanen op Cuba met va termijn bij de Staten-Generaal een
tussen de partijen bestaan.
ca Norte-Am. 11.15 Musica Antillana
gepleegde feit, waarvoor de offi
kantie. Nu zwermt deze groep uit wetsontwerp worden ingediend, op
11.30 Musica varia
cier van justitie zeven maanden
over het Caribische gebied en ook grond waarvan aan het bedrijfsle
gevangenisstraf met aftrek van
12.05 Noticia local 12.20 Musica EuCuracao krijgt hiervan zijn deel. ven in Nieuw-Guinea de nodige ga
voorarrest had geëist.
ropeo 12.30 Nieuws in het Nedeirlands
Maar wat zal er gebeuren als Fidel ranties en zekerheden kunnen wor
12.45 Musica Norte-Am. 12.55 News
Dat Nederland met de Antillen Castro van het toneel verdwijnt?" den gegeven. Deze zullen betrekking
13.00 Musica varia 13.30 Boleros 14.00
Noticiero musical Gamma 14.30 Prog.
Budweiser 14.45 Melodias Instrumen
de oever. Toen trok ze aan Joans arm. „Links
vensterbank te tillen tot ze haar voet in de
tal 15.00 Cha Cha Cha 15.15 Maren- FEUILLETON
lus had; terwijl ik het laken liet vieren, af, madame. Bij die volgende groep bomen.
gues 15.30 Prog. La Esperanza 16.00
Daar ligt Henri's vissersboot." We volgden
scheen het kabaal beneden nog toe te nemen.
Musica Azteca 16.30 Noticia local 16.45
Er werd nu met meubelen gegooid, en ik
Frangoise, die nu het kind droeg, dat ze van
Cocktail musical 17.00 Danzones Cuhoorde duidelijk gillen: „Help!
Help!
Joan had overgenomen. Het was pikdonker
banos i7.15 Musica varia
door Christopher Landon
Moord!" Daarop het geluid van hollende voe
onder die groep elzen en populieren, zodat ik
18.00 Noticia deportivo 18.15 Calypsos
ten en het geroep van madame. Ik hield het
die verwenste boot maar niet kon vinden. Ein
69)
18.30 Dinner music 18.45 RVD 19.00
laken strak toen Joans hoofd gelijk was met
delijk waagde ik het erop mijn aansteker te
„Vreselijk
—
baneer
dan
ooit
te
voren!"
Noticiero Schlitz 19.15 Musica Eurode vensterbank, draaide me om en slaagde er
gebruiken. De boot was er niet.
„Als 't je een troost kan zijn: ik ben nu ook
peo 19.45 Nieuws in het Nederlands
in het kleine bundeltje in de deken te grijpen
Hij was er wel geweest: bij het flauwe licht
20.00 Musica Nortq-Am. 20.15 Novela niet bepaald opgetogen. Maar het zal niet lang
en haar aan te geven. „Nu laat ik je zakken,
van . de aansteker ontdekte ik, dat ik bijna
duren,
lieveling,
dat
beloof
ik
je."
Ik
hield
20.30 Musica varia 20.15 Hit Interna
Joan", zei ik en vierde het laken zo lang
boven op de indruk stond, die de kiel van de
haar nog vast tegen me aan gedrukt toen het
tional 21.45 Surinaams kwartiertje
boot in het zand had gemaakt, toen hij in het
zaam als ik durfde.
lawaai
begon.
AVROS (19.48) — 6.05 CHM muz. ochwater werd geduwd. Het deed er niet toe of
De eerste knoop gleed over de rand en het
Eerst was het Josh' stem, die diepe basstem,
tendgroet 6.20 Nieuws 6.30 CHM prog. die zo ver droeg, vooral als hij het daarop
iemand ons plan kende en de boot had weg
volgende laken was half verdwenen, toen ze
6.45 De melkweg 6.48 Met muziek naar gezet had; het was af en toe stil, ik kon dan
genomen of dat Henri alleen maar besloten had
riep: „Ik ben er." Het lawaai beneden was nu
school 7.00 Nieuws 7.03 Kris rras door niets horen en nam maar aan, dat iemand
die nacht te gaan vissen. We konden nu de Loire
aangezwollen tot een ongelooflijk crescendo —
niet over.
de muzikale wereld 7.30 Menu van de hem antwoordde. Geleidelijk zwol zijn geluid
er moesten nu zeker tenminste vier mensen in
dag 7.3i Speciale verzoekplaten 8.00 aan tot een gebrul en de andere stem was,
Ik wendde me radeloos tot Frangois. „Zijn
het gevecht betrokken zijn. Ik had echter geen
Nieuws 8.03 The morning show 9.00 hoewel ik geen woord kon verstaan, toch te
er nog andere boten verderop?"
tijd om me af te vragen wat Josh uitspookte.
Nieuws 9.03 Populaire platen parade herkennen als de hoge, venijnige falset van
Ze was bijna in tranen. „Ja, monsieur, maar
Ik onderzocht vlug even of het laken nog ste
9.30 Arbeidsvitaminen 10.00 Nieuws de herbergier. Ik nam Margaret op en trok
dat is nog wel twee kilometer lopen. De oever
vig om de kastpoot vastzat, klom toen uit het
10.10 Familieberichten 10.15 Muziek bij Joan mee naar het raam. „Houd je gereed,
is drassig en er zijn geen bomen."
raam en gleed naar beneden.
het werk 11.15 Achter het nieuws 11.30 liefste
Dus moeilijk begaanbaar en geen dekking!
Het was donker en warm in de tuin, de
"
Het leek hopeloos. „En de andere kant op?"
Omroeperskeuze 11.45 Platen uit de
kikkers kwaakten en de krekels sjirpten zonder
Ik wachtte op het sein, maar het geweld
„Pas een flink eind voorbij de herberg. En
ophouden toen we naast elkaar het erf over
Avrosbode
daarvan verbijsterde me toen het eindelijk
daarvoor is het nu te laat. Ze doorzoeken de
renden naar de bomen bij de rivier. Het krijgs
12.00 Twarfoei joeroe njoensoe 12.15 kwam. Het was niet alleen het geluidsvolume,
tuin
Kijk —" Ze trok me een eindje opzij,
rumoer stierf achter ons weg. Toen maakte zich
Caldpsos 12.30 Latin America in mu maar de tijd die het duurde. Niet het rinke
zodat we de weg, die wij gekomen waren, kon
een donkere schaduw uit de struiken los, greep
sic 13.00 Nieuws 13.03 Muziek als apé- len van één gebroken ruit of één slag, maar
den afzien. Alle lichten in de herberg waren
Joans vrije hand en begon met ons mee te
ritief 13.45 Nieuws 14.00 Teenage hour een langgerekte, versplinterde slag, die weer
aan en daarvóór flikkerden andere, minder
hollen. Het was Frangoise.
15.00 Hindstaanse uitzending 15.50 kaatste als donder. Het duurde en duurde,
felle lichten, lichten, die vlak langs de grond
Ze zei niets vóór we in de schaduw van de
Nieuws in het Hindi 16.00 Voortzet alsof Josh langs een lange plank liep en alle
bewogen: vier fakkels! Ze zochten het terrein
bomen waren; het witte zand onder onze voe
ting hindostaanse uitzending
16..-Q flessen~ in een eindeloze rij 'er af smeet.
af. De weg terug was ons afgesneden.
ten kraakte en het water klotste nog slechts
„Vooruit, lieveling." Ik legde het kind even
voor de jarigen van vandaag 17.00 j
(Wordt vervolgd)
enkele meters van ons vandaan zachtjes tegen
1 voorzichtig neer en begon toen Joan over de
Nietuws 17.03 Matinee musicale

SCHEEPSBERICHTEN |™ ? . .

weinig rust. nu

Oppositie

Soblen niet voor
vrijdag naar VS

Frankrijk weert
weekblad „Stern"

Petrochemie

Zo erg niet

In het Frans met Spaanse
tekst. Moord! Intrige!

f. 1.50 - 0.90. Kind. geen toeg.

Teleurstelling

De schaduw van de tijd

Vrijdag 6, Zaterdag 7 om 7.00 &
9.00 n.m. Zondag 8 om 8.30 n.m.
Premiere van een met avontuur
geladen film in T'ECHNIC'OLOR
Peter Finch - James MacArthut
In: „KIDNAPPED"
Ontvoerd... Over boord gegooid
... en achtervolgd door de Wet!
Gevechten op leven en dood...
Een film boordevol aktie en
spanning van begin tot eind!
Fis. 1.50 — 0.90
KINDEREN GEEN TOEGANG

9» R O X Y "

Heden Donderdag 5 Juli
Vrijdag 6. Zaterdag 7
om 7.00 en 9.00 n.m.
om 7.00 & 9.00 n.m. - Zondag
H D e grandioze super-produktie om 10.30 v.m. & 8.30 n.m.
van de MOM in CINEMASCOPE Premiere van een vrolijke ko
en METROCOLOR!
medie in EASTMAN COLOR!
H Elisabeth Taylor - Eddie Fisher Sandra Dee - Jogn Gavin in:
Laurence Harvey in:
„TAMMY TELL ME TRUE"
H
„BUTTERF1ELD 8"
Geniet van de populaire melo
Een zeer gedurfd filmverhaal
dieën van Perry Faith!
* op schitterende wijze vertolkt Een prachtfilm waarin afgewis
S door drie topsterren van de seld, romantiek en vermaak!
H screen!
Fis. 1.50 — 0.90
Q
Fis. 2.00 — 1.25
om 7.00 n.m. en 10.30 v.m.
3 KINDEREN GEEN TOEGANG
KINDEREN HALVE PRIJS

3

.C1RIE BI O" Heden 8 n.m.
Pablito Calvo in:
"MARCELÏNO PAN Y VINO"
(Marcelino Brood en Wijn)

Vrijdag 6, Zaterdag 7 om 8 n.m.
Jennifer Jones - Jason Roberts
Joan Fontaine in:
„TENDER IS THE NIGHT"
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Bevrijdingsleger

trekt

Algerijnse
thans

land

binnen

grenzen

opengesteld

ROCHER NOIR (AFP) — Het Fran
se leger heeft maandag de grens tus
sen Algerije en Marokko opengesteld.
Ook de grens tussen aigerije en Tu
nesië is pennend.
In Algiers liepen geruchten dat de
Algerijnse nationalisten de Franser
gevraagd zouden hebben de grenzen
gesloten te houden om te voorkomen
dat de eenheden van het Algerijnse
bevrijdingsleger in Tunesië en Ma
rokko, die de afgezette stafchef Hoe
ria Boe Madian steunen, Algerijf
binnenkomen. De Franse leiders zijr
echter van mening dat de huidige cri
sis in de Algerijnse regering een bin
nenlandse aangelegeheid is. Boven
dien zou het gesloten houden van de
grenzen kunnen leiden tot gevechten
tussen Algerijnse en Franse troepen.
De eerste afdelingen van het Al
gerijnse bevrijdingsleger in Tunesië
zijn inmiddels Algerije binnengere
den. Zij maakten daarbij gebruik van
niet-militaire vrachtauto's en een
autobus.
De Algerijnse soldaten trokken

Normale handhaving activiteiten

Schenkingen

>

Bedrijven N-Guinea
krijgen garanties
hebben op het molest- en politiek
risico dat vóór, tijdens en gedurende
een zekere tijd na een eventuele
statuswijziging
van
NederlandsNieuw-Guinea zou kunnen optreden.
Bovendien zal de mogelijkheid wor
den geopend om volgens door de
betrokken minister(s) te stellen re
gelen naar redelijkheid en billijk
heid garanties te geven met be
trekking tot bepaalde vorderingen op
het gouvernement van Nieuw-Gui
nea, omwisseling van muntbiljetten
ten laste van Nieuw-Guinea daar
onder begrepen.

Garanties
Het ligt in het voornemen de ga
ranties en zekerheden ter zake van
het molest- en politiek risico te ge
ven in de vorm van een door de
Nederlandse staat van geval tot ge
val te verstrekken verzekering te
gen een evenredige premie, waarbij
zal worden uitgegaan van een eigen
risico van de verzekerde van 25%
voor handelsvoorraden en 50% voor
de overige bedrijfseigendommen en
een jaarlijkse afschrijving van 10%
op opstallen en schepen en 20% op
de overige bedrijfsmiddelen.

over de grens en door de Challelinie
zonder dat er zich incidenten hebben
voorgedaan. Zij verzamelden zich op
drie punten op 20 tot 25 km van de
Tunesische grens, nl. te Soek Achras,
Zarwira en Gambetta. Deze plaatsen
liggen tussen de Challelinie en de
verder naar binnen gelsgen Moricelinie. Achter laatstgenoemde linie ligt
:;en bataljon van het tweede dis
trictscommando van het Algerijnse
bevrijdingsleger. De meeste Franse
troepen zijn uit dit gebied terugge
trokken.

Gevangen „vorst"
slaat kruit op
JERSEY CITY (AFP) — In Jersey
City (New Jersey) zijn dinsdag een
half miljoen dollar, drie revolvers en
munitie gevonden in twee leren zak
ken en een grote ijzeren kist in de
kofferruimte van een oude, klaar
blijkelijk niet meer gebruikte auto.
Er werden in het voertuig tevens
identiteitspapieren aangetroffen te*
name van Joseph Mariarty, „koning
der illegale spelen", die thans een
straf uitzit.

Overstroming in
Japan: 19 doden
TOKIO (AFP) — Overstromingen
op het Japanse eiland Kioesjioe heb
ben negentien mensen het leven ge
kost. Acht mensen worden vermist
en zestien zijn gewond. De overstromin'gen zij ft hét gevolg van stort
buien die dinsdag zijn begonnen.
Meer dan 17.400 huizen staan in
het water. Talrijke huizen en boer
derijen zijn door aardverschuivingen
verwoest. Op bijna het gehele eiland
zijn verbindingen verbroken.

Veroordelingen
in Oost-Duitsland
BERLIJN (DPA) — Het Oostduitse hooggerechtshof
heeft de
Westberlijnse student Gottfried Steglich tot vijftien jaar gevangenis
straf veroordeeld wegens deelne
ming aan het graven van een tunnel
onder de grensmuur in Berlijn ten
behoeve van Oostduitse vluchtelin
gen. De Westberlijnse student Carsten Mohr kreeg om dezelfde reden
zeven jaar gevangenisstraf.
De Oostberlijners Walter Bleschinski en Wolfgang Richter kregen ne
gen en acht jaar omdat zij plannen
zouden hebben gemaakt voor een
ontsnapping naar het Westen met
gebruikmaking van wapens.

Sterfgevallen in Canada
wegens artsenstaking ?
REGINA (RTR). — In de Cana
dese provincie Saskatchewan, waar
artsen in staking zijn, is onder een
deel van het publiek verontwaar
diging ontstaan over drie sterfgeval
len, die zich hebben voorgedaan na
het uitbreken
van de staking op
1
zondag . In kringen van de over
heid is men evenwel van mening,
dat de sterfgevallen niet in ver
band gebracht kunnen worden met
de staking.
De staking wordt voortgezet en
geldt als protest tegen een voorge
nomen verplichte ziekteverzekering,

die volgens de artsen de weg effent
naar overheidsinmenging.

Zi ektever zekering
De voornaamste woordvoerder van
de stakende artsen heeft een be
roep gedaan op premier Woodrow
Lloyd van Saskatchewan om het
plan voor een verplichte ziektever
kering in te trekken „nu er nog
arten zijn, die nog niet definitief
besloten hebben Saskatche\yan te
verlaten". Slechts 34 van de 121
ziekenhuizen in Saskatchewan zijn
nog in bedrijf.
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Solisti di Zagreb in Fortkerk

Agenda

DONDERDAG

BIOSCOPEN
Cinelandia 19 00 —
21.00: El castillo del miedo; West-End
19.00 — 21.00: El globero; Roxy 20.PO
Butterfiöld; Caribe 20.00: The
king
mutinee; Cine Rio 20.00:
Marcelino
Pan y vino; Royal 20.00: Sonata; Asiento 20.30: Labyrinth der hartstochten
VRIJDAG
BIOSCOPEN — Cinelandia 19 00
—
21.00 Kidnappcid; West-End i9.00
—
21.15: Slag bij Austerlitz; Roxy 19.00 —
21.00: Tommy teil me true; Caribe 20.00
Don't knock the twist; Cine Rio 20.00:
Tender is the night; Royal 20.00. Two
loves

GEBOREN — 26 juni: Edwin Arraez;!
27 juni: Zita de Freitas — de Quintal;!
Lina Andrea; Ruthlyn Wilson; 28 juni:
Wendell Rapharfla; 29 juni:
Ingrid
Wijngaarde; 30 juni: Jersey Jacob —
Clemencia;
Gwendolyn
Pieternella;
1 juli: Norwin Reanis — Jansen; Wen
dell Margarita — Torres; Brenda Barbolina — Constancia; 2 juli:
Carol
de Palm — Hart; Michel Provence
— Lems;
— 29 juni: Michel Magdalena: 2 juli: Ellsworth Bitoria — Ignatia; 2 juli: Aishel Cijntje — Rafaeja;
Benjamin Boddie — Bridgewater; 3 ju
li: Shurmel Jacobus — Raphaela; Myra Sprott — Richardson;
Kenneth
Francisca — Marcano.
ONDERTROUWD — 4 juli: Juan Franciska en Silvina;
GETROUWD — 2 juli: Frans Aartsen
en Stella Poulino; Pedro Dijkhoff en
Aniceta Quant; Jacob van der Net
en Violet van Grieken; Hildo DesbaT

rida en Catharina Ricardo; Lionol Con

WILLEMSTAD (RVD) — De vol
gende ambtenaren hebben of zullen
nog hun dienstjubileum vieren. 22
maart: De heer C.A. Juliao, werk
zaam bij de Ins. Belastingen, Aruba,
25 jaar; 1 juni: De heer J.A. Sluis —
werkzaam bij d£ Ins. Belastingen,
Aruba, 20 jaar en de heer W.S.P.
Schotborg, hoofdkommies der Belas
tingen, alhier 30 jaar; 14 juni: De
heer L.C. Mercera, hoofdcommies ten
Postkantore, alhier, 25 jaar; 20 juni:
De heer P.A. Dania, werkzaam bij de
Ins. Belastingen, Aruba, 25 jaar; 16
juli: De heer J.H. Smith, agent van
Politie 1ste klasse, alhier, 20 jaar;
28 juli: Mevr. de Wed. H. L. Sillé,
dienstbode bij de Ins. der Belastingen,
alhier, 25 jaar; 19 juli: De heer F. I.
Wiel, hoofdkoramies der Belastingen,
alhier, 25 jaar; 1 augustus: De heer
C.M. Vlaun, telegrafist 1ste klasse bij
de Landsradio- en Telegraafdienst,
Aruba, 30 jaar.

Vrijdag 6 juli zal het
wereldberoemde kameroivst Solisti di
Zagreb uit Joegoslavië
in de Fortkerk con
certeren onder leiding
van de cellist Antonio
itTanigro, die in het
celloconcert in d groot
van Vivaldi ook als
solist zal zijn te be
luisteren. De solovio
liste van het ensemble
Jelka Stanic zal het
vioolconcert in E groot
van Joh. Seb. Bach
uitvoeren. Eigenli;k is

mofoonplaten (Van
ieder lid van het or
kest een groot solist, guard Amadeus en
RCA Victor) bevesti
die onder de meester
gen de roep van dit
lijke leiding van An
kamerorkest.
tonio Janigro zich in
dit gezelschap gevoegd
Om akoestische rede
heeft. In 1954 werd
nen
werd
afgezien
voor de radio van Za
van het oorspronke
greb dit orkest ge
lijke plan dit orkest
vormd, bestaande uit
op het Fortplein te
7 violen, 2 alten, 2
late^i concerteren. In
celli en een contrabas.
Op 's werelds meest de prachtige akoestiek
vermaarde muziekfes van de Fortkerk zal
tivals trad het gezel dit gezelschap volle
dig tot zijn recht kun
schap in galaconcer
nen komen.
ten op, de vele gram

Geslaagd voor
Mulo-examens

M
•

"IN THE NICK" (EN CHIRONA)

>
•

Arubaj Bonaire
Zondag 29 juli vroeg in de ochtend
gaan de prinsessen van Aruba op
Bonaire. Zij verbliiven hier tot maan
dagmiddag, waarna de terugreis naar
Curagao wordt aanvaard. De vol
gende dag, 31 juli, ;s avonds om vijf
over half negen, Vertrekken de prin
sessen dan naar Nederland.
De AMIGOE zal telkens aan de
vooravond van een volgende bezoek
dag een uitvoerig programma in de
krant afdrukken. Degenen, die be
lang stellen in de gang van zaken,
zullen hiermee uitvoedig worden
voorgelicht.

Gouverneur, Yvonne Howell, Thelma
Hooi, Silma Statia, Johan Coelho,
Walter Coffie, Hipolito Elizabeth.
Eithel van Uytrecht, Mitchell van
de Wall Arneman, Henry de Windt,
Francisco Windster, Dulce Inacio,
Malta Nocento, Angèle Perri, Herman
George, Walter Gersie.

Vi ce-president
Bolivia treedt af

Scherpe daling
deviezenreserves
van Argentinië
BUENOS AIRES (RTR). — In
gewoonlijk welingelicht bankkringen
wordt geraamd, dat de Argentijnse
goud- en deviezenreserves tussen
april 1961 en april van dit jaar
met 370 miljoen dollar zijn gedaald.
In april jl. staakte de Argentijnse
centrale bank zijn stabilisatie van
de wisselmarkt. Voor zijn terug
trekking van de wisselmarkt ge
bruikte de bank 80 miljoen dollar
van het I.M.F. om de peso te steu
nen. Genoemde kringen ramen de
huidige deviezenreserves van het
land op 160 miljoen dollar tegen
170 miljoen dollar in april jl.

Gedeputeerde Martina merkte in
een toespraak op, dat het noodzake
lijk is meer aandacht te besteden
aan het huishoudonderwijs, vooral
,0(* omdat dit een voorbereiding op
het gezinsleven dient te zijn. Hij
legde er de nadruk op, dat het huishoudonderwijs zeker niet als min
derwaardig moet worden gezien te
genover het mulo onderricht.

renpaarden
Een
kostbare
zevental
Een
zevental
kostbare
is de nieuwste aanwinst van de
Société Hippique Curapao, die de •
ze prachtige beesten per vracht
vliegtuig uit Santo Domingo liet
aanvoeren. De foto laat ons het
uitladen vari de paarden op Hato
zien.

de
is
Sovjet-Unie
— InIn de
Sovjet-Unie
is
voor het
eerst melding gemaakt van het voor
komen van coloradokevers. De oogst
in enige districten langs de Roemeen
se grens in de Sovjet-republiek Mol
davië wordt erdoor bedreigd. (RTR)
— Prins Rainier van Monaco heeft
in een uiterst luxueuse buitenwijk van
Rome - een villa gekocht. Het huis,
waarvan voor ze,ker zeventig miljoen
lire moet worden verbouwd, kostte
500 miljoen lire (circa 3 -miljoen gul
den). (AFP)
—

voor

H
/f; i

n§

Bezoek prinsessen
aan de Antillen

WILLEMSTAD — Van de gisteren
gehouden Mulo A examens zijn de
volgende kandidaten geslaagd: Harold Martha, Wichardt Juliana, Angela Willems, Evelyn Timmer, MarGeorge
lene Rosa;
Sondra
Rojer,

Diploma-uitreiking
in Huize St. Jozef
(van onze verslaggever)
WILLEMSTAD. — In de recrea
tiezaal van Huize Sint Jozef te San
ta Risa werden gisteravond de di ploma's uitgereikt aan 60 dames, die
met succes de huishoudcursu'ssen
aan deze school hebben gevolgd. Al
lereerst heette de directrice van de
schocl, moeder Feiicité, de aatr.vezi •
gen welkom, onder wie gedeputeerde
J. Martina en de inspecteur van het
onderwijs, de heer P. X. M. Spro
ckel. Onder leiding van broeder
Perpeet bracht het internaatskoor
enkele liederen ten gehore.
Na de pauze reikte de heer Sprockel aan de dames de diploma's uit
voor naaien, koken en kinderverzor
ging. De heer Sprockel feliciteerde
daarbij de dames met het behaalde
succes en prees de ijver, die zij aan
de dag hebben gelegd om het eind
diploma te behalen. Spreker oor
deelde het een verheugend feit, elft
ook getrouwde d^mes van hu.i be
langstelling voor de huishoudcursussen hebben Blijk gegeven. De ge
meenschap, zo melkte de heer Spro
ckel onder meer op, ligt voor een
groot deel in handen van de moe
ders en daarom mag geen enkele
moeite achterwege blijven om het
peil van de huishouding zo hoog
mogelijk te brengen. Hierdoor is het
mogelijk een goede gemeenschap,
met het gezin als de kern, op te
bouwen tot heil van het land en van
de ganse samenleving.
Lange tijd is hel huishoudonder
wijs op Curagao verwaarloosd geworden, maar dat is nu dankzij de
aandacht, die het bestuurscollege
aan deze tak van onderwijs besteedt,
aanzienlijk verbeterd.
De heer Sprockel dankte tenslotte
de directrice van de school en haar
staf, die zich bereid hebben getoond
naast hun zware dagtaak, 's avonds
de cursussen te leiden.

herrie in bar

•
•

WEST.END
Donderdag 7.00 en 9.00 p.m.

'ichte zeden. De ruzie, die mét een •
•
—
Met tekst.
—
Kinderen geen toegang.
woordenwisseling begon, ontaardde • f. 1.50 - f. 0.90.
:n een vechtpartij die zich tenslotte •
•
Morgen 7.00 en 9.00 p.m. "Goodbye Again"
uitbreidde tot een „free for all",
aoordat enkele bar'oezoekers die te •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
ctiep in het glaa.sje hadden gekeken,
aich ook in de strijd mengden. Links
sn rechts vlogen de flessen door de
MEMO VOOR U; DRINK
bar, die in een minimum van tijd in
PEPSI COLA!
een slagveld was herschapen. De
bokser, wie het kennelijk aan boks
capaciteit ontbreekt, nam een der
tafels op en smeet die naar het
WILLEMSTAD. — Voor het toe
iDofd van een Deen die eveneens in latingsexamen van het Radulphus
ie strijd verwikkeld was geraakt. College zijn de volgende kandidaten
geslaagd:
li
Deze liep verwondingen op aan het
R. Rico; A. E. Elisabeth; A. J. Mul-.
?ezicht en moest onder dokt^r.sbe Oer; T. Putters; A. Th. H. Schreuder;
/i§ti
handéling worden gesteld. Vóór de R. H. J. Smits; J. Vink; L. Vivas;
aankomst van de politie maakte O.N. A. Ph. Tecla; C. M. Best; N. L. Le
echter dat hij wegkwam. Een uur vens; M. E. Jansen; G. Winklaar;
later begaf hij zich opnieuw naar de P. Buhre; J. Corstjens; R. Dieffenbar, waarschijnlijk om weer herrie thaler; H. Gouverneur; H. N. Paulite schoppen. De politie die was ge na; A. de Jong; M. Chin A Lien;
waarschuwd, vond de vogel weder G. Chocolaad; F. Kok; M. Homber
om gevlogen. Hij wordt opgespoord gen; L. Bout; A. Nicatia; E. Eustaterzake van mishandeling.
t;a; L. A. I. Ricardo; C. Knoet; E.
Ersilia; G. Basilio; A. Felipa; W.
Falm; J. A. Djaoen; P. Fontilus; H.
Willems; R. van Sprang; M. Fabro;
R. Gietel; E. Boekhoudt; C. Peterson;
L. De Lannoy; A. Edmonds^ R. Heereveen; J. Capello; C. Hakkaart; H.
Sprangers; J. Sprockel; D. v.d. Vaart;
P. Verheyen; T. v.d. Voort; R. Begina; J. Luiken; C. Noordhoorn; J.
ER ZIT GELD ONDER
de Vroom; R. vaan Woerkom; A.
E. A. Pardo; E. Goilo; A. De Lira; F.
DE DOFPEN.
(Vervolg van pag. 1) een picnic op Knip en 's avonds een Camelia; R. Macares; W. Rudolph;
grondmuziek van Curapao de Antano manifestatie in het Rifstadion. Don Euson; P. Narvaez; A. Torrealva;
(van vroeger) een lunch van Cura- derdag is het oostelijke deel van H. Gunther; M. Schmeits; P. Thijscaose gerechten op Brakkeput Mei- het eiland aan de beurt met een sen; R. Arvelo; R. Rademaker; A.
Mei en zeilen op het Spaanse Wa bezoek o.a. aan het Landhuis Brie- Rodriguez; E. Schotborg; R. Hart;
ter. De middag is vrij.
vengat, het woonhuis van dr Hans T. Zabala; A. Segers; A. Thren; A.
Woensdag volgt een rondrit over Hermans. Daarna wordt een bezoek Tseng; W. Wauben; E. Aniceto; N.
I het westelijk deel van het eiland, gebracht aan Shell-Curagao. In de van Dolder; A. Heidweiller; D. Memiddag vindt het vertrek plaats naar zas; R. Everts.
Aruba, van welk bezoek op pagina 6
een overzicht wordt gegeven.

en Diana Azola; 4 juli: Rubben TassenHueck, Evelyn Isa.
Bassut en Maria van de Riet; Hector
Lidia Suares, Marvin Vivas, Astrid
Ignacio en Josefina Parez.

Ambtsjubilea bij
het gouvernement

•
•
•

Geslaagden voor
toelating HBS

Emmastad

Burgerlijke Stand

Bokser maakt

De onweerstaanbaar, vermakelijke schobbejakken die zich weer
onder het bulderend gelach van de toeschouwers laten bekeren.
Anthony Newley, de populaire jonge acteur en Anne Aubrey,
WILLEMSTAD. — In een bar in •
Punda kreeg ae bokser O. gister-| «. met haar schitterende blonde schoonheid. Bernie Winters avond onenigheid met een dame van •
j1
James Booth. Een oerkomische film.

Willemstad

EMMASTADRUBRIEK
OS/TELECOMMUNICATION — M.E.
Celestina Tel. 2307, 8?80, 2100
PERSONNEL SERVICES — Voor pas
sage: T.E. Getrouw, Jongbloed
124
Tel. 0-49223; Andere aangelegenheden
I.A.A. Kramers,
Patrijsweg 3 tel.
0-49193, 2400
MATERIALS DEPARTMENT — D.A.
Alcala tel. Oranjestraat 137, tel 0-11484
2400
NV CSM-SHIPS AGENCY — A.J.C.
van Romonót tel. 8185, 2400
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AMIGOE Dl CURACAO

LA PAZ (AFP) — De syndicalisti
sche leider Juan Lechin heeft giste
ren zijn ambt van vice-ministerpresident van Bolivia neergelegd. Hij liet
zich niet uit over de motieven, die
tot dit besluit hebben geleid. Wel zou
hij deze motieven hebben vermeld in
zijn ontslagbrief aan president Paz
Estensoro.
Sommige waarnemers menen, dat
de slechte gezondheidstoestand van
Lechin en bepaalde moeilijkheden, die
waren gerezen in de boezem van de
organisaties, die onder gezag staan
van de Boliviaanse arbeiderscentrale,
waarvan hij secretaris-generaal is,
zijn beslissing zouden hebben veroor
zaakt.

Wie is de gelukkige ?
nr 4028
le 4028
xir 4030

ƒ
500 ƒ 30.000,ƒ
500,-

Japan koopt in
Peru ijzererts

TOKIO (RTR). — De Sumitomo
Metal Industries Company
heeft
bekend gemaakt, dat zij een lang
lopende invoerovereenkomst heeft
nr 13260
ƒ
100,- gesloten met de Peruviaanse mijn2e 13261
ƒ 10.000- bouwmaatschappij Marcona voor de
aankoop van 2,8 miljoen ton ijzer
nr 13262
ƒ
400,- erts van Peru in een periode van
zeven jaar, te beginnen in 1964.
nr 7714
}
100,™ Twee andere grote Japanse staal
fabrieken, de Yawata en de Fuji,
3e 7715
f 5,000,- hebben al overeenkomsten geslo
nr 7716
ƒ
100,- ten voor de invoer van tezamen 5,6
miljoen ton Peruviaanse ijzererts
over een periode van zeven jaar
PRIJZEN VAN ƒ 500,—: nrs 3214 te leveren door Marcona.
_ 6064 — 14493 — 14881 — 18748
— 22393.

Mulo-examens

WILLEMSTAD. — Voor toelaling tot het nieuwe schooljaar van
het Peter Stuyvesant College hebben
122 gegadigden examen gedaan. Van
dezen zijn er 104 geslaagd. Het zijn:
A. Griffith, H. de la Fuente, E. Gorsira, L. Lionarons; J. Schoetser, J.
van der Staal; D. van den Berg; S.
Boom; R. Feenstra; J. Meijs; J. Pa
like; H. Slot, B. van der Ven; E.
de Winter; M. E. Leonard; N. J.
Alderlieste; R. J. Angele; E. Fruch
ter; W. R. de Ia Fuente; P. GreutzHET MEEST GEROOKT
berg; R. J. Hoefdraad; H. P. Land
heer; M. Moffie; P. Noordhoorn; V.
Oostvriesland; E. M. Verhoeven; A.
J. van Viegen; H. B. Winkel; H. N.
Braam; F. J. Holman; E. P. Jacob;
L. J. H. Angad-Gaur; R. J. Reijnaert; A. de Boer; W. C. Boomstra:
M. de Buvry de Mauregnault; W. J.
F. A. M. den OUDEN
van der Eijk; I. B. Goedman; T. A.
Groen; C. P. de Haseth; H. Kampers;
COIT. adres: Heistraat 12
I. Koopal; L. A. M. Kuijk; M. J. M.
Helmond
Langeveld; R. A. Lengton; M. R.
Nederland
Meijer; W. A. NederHelman; J. A.
van Noort; B. Oiestad; M. A. R. Pille;
H. W. Roeterink; H. J. A. de Ronde;
J. A. Schuiling; A. L. Stavast; J. E. WWllWfiia y«Yii/ïvr/.vi;
Wolst; G. Van der Linden; W. Ch.
Lugtigheid; H Ameerali; J. M. Grif
Speelgoed voor baby's
fioen; W. Meijering; A. P. den Otteook om in boxen en
lander; D. Ruimschotel; C. L. Taylor;
bedjes te hangen
L. Teuben; C. P. Verwijs; H. A. H.
Vrijenhoek; J. Aengenendt; J. van
de Braber; I. van de Burg; A. Co
hen Henriquez; M. Da Costa Gomez;
H. Dunk; J. van Duren, H. Kusters;
L. Moreno; A. Perret Gentil; M.
Perret Gentil; V. B. Perret Gentil;
N. Pimentel; J. Schreuder; N. Statius Muller; C. Visser, P. Waalewijn;
J. F. Budding; H. L. Castens; R. H.
van Dam; S. J. Doeve; W. M. Fran
sen; W. Giesselbach; H. J. Hartog;
H. L. van Mierlo; A. J. Paauw; M.
1962-196:5
L. Pinedo; A. Roose; E. S;ollema;
N. Tjon Pian Gi; A. A. M. van Dijk;
f. 1.50 uit voorraad
P. Winkel; W. Winkel en E. Newton.

Tot

ziens

BAMBI

H.T.S. agenda's
leverbaar

— Zweden heeft de rest afgelost van
zijn schuld aan de V.S. krachtens het
Marshallplan. Het was
hiermee
21
jaar voor op het aflossingsschema.
(RTR)
— Door overstromingen in het ge
bied van Lorna Larga nabij de grens
tussen El Salvador en Honduras zijn
zestien mensen verdronken. De rivier
de San Simon was buiten haar oevers
getreden. (AFP)

Boekhandel Salas
De
organisatoren
opstand
de
— De
organisatoren van de
te Puerto Cabello in Venezuela de
kapiteins van de mariniers
Manuel
Ponte, Pedro Medina Silva en
Vic
tor Hugo Monasterio, zijn le Caracas
tot 30 jaar gevangenisstraf
veroor
deeld. (AFP)
—

van

PRIJZEN VAN ƒ 100,—: nrs
230
—
331 —
776 — 1052 — 1793
— 1802 — 2647 — 2658 — 2716
_ 2941 — 3548 — 3573 — 3730
_ 3849 — 4108 — 4113 — 4599
_ 4795 — 4824 — 4985 — 5008
— 5228 — 5587 — 5935 — 6088
— 6282 — 6401 — 6836 — 6932
_ 7208 — 7386 — 7839 — 8454
_ 8843 — 9010 — 9079 — 9332
— 9385 — 9411 — 9482 — 9738
— 10193 — 10356 — 10998 — 11036
— 11326 — 11756 — 11863 — 12544
— 12778 — 12871 — 13364 — 13620
— 13630 — 14652 — 14762 — 15178
— 15203 — 15274 — 15358 — 15645
— 15752 — 15764 — 15781 — 15837
— 16012 — 16335 — 16379 — 16802
— 17120 — 17134 — 17298 — 173^4
— 17605 — 17850 — 18412 — 18565
— 18745 — 18913 — 18924 — 19833
— 20127 — 20301 — 20459 — 21661
— 21926 — 21980 — 22039 — 22146
— 22236 — 22886 — 22967 — 23426
— 23754 — 24267 — 24269 — 24274
— 24401 — 24439 — 24942.

Het
liet
iiiternaatsEïour van Huize
Sint Jozef onder leiding van broe
der Perpeet bracht enkeTe vroiij •
ke melodietjes ten gehore tijdens
de gisteren gehouden dinloma. uit
reiking op de huishoudschool.
van
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TREFFERS
Een treffer in de Amigoe , . •
géén kans op missen, altijd
„doeltreffend"

Wederom ontvangen bij

LA GANGA

4465. — De oude heideteler Amram zat achter zijn eenvoudige woning
en roerde in een tobbe zwartsel, die voor zijn zoon Abel bestemd was. De
grijsaard was zeer kundig in dit werk; zwartstof die door hem was aan
gelengd, was geheel onuitwisbaar en degene, die er mee besmet was, kon
«ich nooit meer geheel schoonwassen. Doch deze keer had hij geen
1
vreugde aan zjjn handwerk. In plaats van het lustige lied, dat anders
vanachter de zwartseltobbe opsteeg, werd er nu menige zucht gehoord.
Geen wonder. De gedachten van de eenvoudige heidebouv/er waren bij
zijn enige zoon, die zich had afgewend van de kudde en die zyn eigen
verdorven weg gegaan was.
„Wee degene, die de rechtschapenheid uit het oog verliest", prevelde
de vader, terwijl een stille traan het duistere mengsel druppelde.
Het is geen wonder, dat hij heer Bommel, die aan de andere kant zijn

ERIC

DE

NOORMAN

—

woning naderde, niet opmerkte; daarvoor was zijn stemming te triest.
De bezoeker trad dan ook ongezien de nederige kamer binnen en keek
om zich heen. Tot zjjn verrassing zag hij nog juist hie een schichtige
figuur zich met één sprong achter een kast onzichtbaar trachtte te innken.
Het was Abel, die omzichtig naar het ouderlijk huis wrs ti U3gr-slopen
om ünige lijfgoed te halen en om afscheid te nemen van zijn bejaarde
moeder voordat hij zich in de duistere w ouden terugtrok.
Heer OUie wist dit echter niet. Hij meende, dat iie jongeling bedrem
meld was door zijn onverwachte komst en daarom zei hij niet onvrien
delijk: „Schrik niet, jonge vriend. Ik wilde je alleen vragen om even
je tong uit te steken."
„Sstt!" siste Abel, dodelijk geschrokken. ,,Pa zit achter het huis met
de zwartseltobbe. Zodoende."

De

Schaduw

der

Peter Stuyvesant College

Prinsenstraat 63 — Tel, 11334
* Spaanse Guitaren
* Hohner Accordeons en
Mondharmonica's.
* Crown Transistor Stereo
Radiogrammofoons
* Fuji.va Taperecorders
tegen de alombekende
„GANGA"-prijzen

Aangifte van leerlingen met MULO-diploma, iedere morgen
om 11.00 uur bij de Directeur.
Cijferlijst en Rapport meenemen,

Steppen

Het mooiste, het beste in

3e klas H.B.S.-A

STOFFEN

3e klas H.B.S. B
3e klas M.M.S.

vindt U bij

4e klas Onderwijzersopleiding naar Nederlands
model.

Ackerman N.V.
Breedestr. (O) - Madurostr. (P)

250 MILJOEN MENSEN
SPREKEN ENGELS ALS TWEEDE TAAL
Ook op Curacao bestaat er zeer grote belang
stelling voor deze taal, mede dank zij de
ST. GERARDUS CURSUS
die geregeld nieuwe cursussen organiseert, zo
als b.v. de volgende twee:
5 JULI CONVERSATIE ENGELS
De nadruk hierbij wordt gelegd op het vlugge
spreken.
4 JULI ELEMENTAIR ENGELS
Met nadruk op grammatica en schrijftaal.
BEIDE CURSUSSEN ZIJN VOOR BEGINNERS. U hoeft
dus weinig of helemaal geen engels te kennen. Vóór 4 juli
aanmelden: PUNDA: Eoven Salas tel. 12640 — OTR. te
genover markt tel. 22673.
ATTENTIE: GEVORDERDEN KUNNEN ZICH AANSLUI
TEN BIJ BESTAANDE GROEPEN.

AVOND-MULO
Lees de advertentie
op pagina 6
54. — Met een paar stappen is Eric bij Yegusai en het meisje. Tot zijn
opluchting ziet hij, dat ze nog ademt. De nomade opent de ogen, als
Eric zich over hem heenbuigt en probeert te glimlachen. „Alles is goed
nu", fluistert hg, „Isolde is veilig. Dai moet over haar waken. Zegt het
hem. De wraak van Attila kan mij niet raken, want
spoedig zal ik
mijn dappere broeders volgen naar het rijk der doden!" „En Tristan

Voor Oostduitser geen
vakantie in het Westen
In heilstaat geen
plezier van verlof
(Van onze correspondent Jan
Bouwer)
KEULEN. — De beide „Kraft
durch
Freude"-schepen,
Völker
freundschaft" cn ..Fritz Heckert",
waarmede verdienstelijke partijge
noten naar het voorbeeld der Nazi's
gezelschaps-zcereizen vakantiereizen
naar het buitenband mochten maken,
zullen op bevel van de partijleiding
in Oost Berlijn in de toekomst geen
Westelijke of neutrale havens meer
aanlopen. Dit bes'uit is genomen
omdat telkenmale enkelen der ver
dienstelïjke bonzen en partijgeno
ten overboord sprongen of van
sightseeing-uitstapjes niet meer aan
boord terug'teerden en om politiek
asiel vroegen.
Het vorige jaar nog maakten de
staatsreisbureaus onder de Oost
duitse vakantiegangers reclame voor
„reizen over de zeven zeeën" met de
„Völkerfreundschaft" en de „Fritz
Heckert". Op deze reizen is het
echter telkens opnieuw voorgekomen,
dat de passagiers in Griekenland, op
Cyprus, in Egypte, Tunis en Ma
rokko debarkeerden en in de con
sulaten der Bondsrepubliek om hulp
vroegen teneinde naar West-Duitsland te worden overgebracht.
Oost-Berlijn heeft nu het gehele
reisprogramma gereorganiseerd, weg
van de Westelijke en neutrale lan
den en geheel gericht op de landen
van het communistisch Oostblok.
Tijdens cruises in de Oostzee met de
„Völkerfreundschaft" en de „Frits
Heckert" worden alleen nog Le
ningrad en Danzig aangelopen voor
excursies aan land. Helsinki en
Stockholm, die vroeger ook door
Oostduitse toeristen werden bezocht,
zijn geschrapt. De enige uitzondering
hierop is het „Wereldjeugd-Festival",
dat einde juli in de Finse, hoöfdstad
wordt gehouden. Dit wordt echter
door de Finse communisten georga
niseerd. En daar kan lang niet iedere
Oostduitser heen, maar alleen de
absoluut betrouwbare partijgenoten.
Buitenlandse reizen zijn voor de
Oostduitsers praktisch onmogelijk
geworden. En wie in het binnenland
zijn vakantie wil doorbrengen zal
daarbij gebruik moeten maken van
de hulp van de FDGB, de „Freie
Deutsche Gewerkschafts Bund", de
staats-vakorganisatie, die het voor
het zeggen heeft over alle vakantie
verblijven.

De economische crisis in de Oost
zone en de vele tekorten zijn ook de
vakantieverblijven
niet bespaard
gebleven. De menu's bieden geen
t;rote keuze en het kan voorkomen
dat men tegelijk met de FDGB re
servering in het een of andere va
kantieoord de boodschap krijgt, dat
nen per week verblijf een kilo
aardappelen op vakantie moet mee
aemen. Anders kri jgt men gedurende
zijn vakantie niet te eten. Wie gaal
kamperen heeft nog grotere zorgen
van die (vele) artikelen die in OostDuitsland op distributie worden ge
leverd (o.a. boter) kan men onderweg
niets kopen, aangezien men die
ïiechts bij zijn eigen kruidenie:
thuis mag betrekken, waar men ii
de karthoteek is opgenomen.
Dit
geldt ook voor vele andere huishou
delijke artikelen en levensmidde
len.
Is het leven en ook het sterven ir
Tilbrichts heilstaat al geen lolletje
meer: van zijn vakantie kan men er
nog maar heel weinig plezier bele
ven.

Volgens het ïsraelische leger is een

ïsraelische soldaat gedood en een ge
wond. Ook een vrouw liep verwon
dingen op. Burgers zeggen dat de
Jordaniërs begonnen te schieten op
een ïsraelische patrouille, die zich op
Israëlisch gebied bevond. Israël heeft
een klacht ingediend bij de gemengde
bestandscommissie.
In een communiqué van het ïsrae
lische leger werd later bekendge
maakt, dat bij het incident twee sol
daten zijn gedood en vijf burgers ge
wond.

Volledig en goed gemeubileerd,
airco, telefoon en eventueel
meisje aanwezig.
Ruime woon- en eetkamer, stu
deerkamer en 2 sl. kamers.
4 maanden,
vanaf 12 juli f. 150,— p.in.
—

Tel. 38180
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VRIJDAG - ZATERDAG
7.00 en 9.00 p.m.
ZONDAG 10.30 a.tn.
en 8.45 p.m.
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Handel wenst een

en

Dode en gewonde

~~

clameprogramma's van buitenlandse
zenders, die grote schade kunnen to'
brengen aan het Zweedse bedrijfsle
ven indien dit niet beschikt over de
zelfde reclamemedia. Bovendien acht
men het noodzakelijk dat de officiële
Zweedse televisie die het monopolie
(van onze correspondent)
bezit op alle uitzendingen een stimu
STOCKHOLM — Een vijfigtal gro lerende concurrentie krijgt van een
te industrieondernemingen hebben onafhankelijke televisie maatschap
een maatschappij opgericht, die zich pijtot doel heeft gesteld zo spoedig mo
gelijk commerciële televisieuitzendin
Reclame
gen te beginnen, indien de regering
daarvoor toestemming verleent. De
Het is de bedoeling, dat, de adver
uitzendingen zullen in grote lijnen teerders geen invloed zullen hebben
hetzelfde karakter hebben als die van op de samenstelling van de program
de commerciële televisiemaatschap ma's der nieuwe maatschappij. De re
pijen in Engeland.
clameuitzendingen zullen worden uit
gezonden tussen normale program
De
betrokken
ondernemingen,
ma's door.
waaronder concerns als Philips Scania-vabis, Volvo, Saab, Aga, Ericsson
De winsten zullen niet worden ver
en vele andere, zijn van mening dat deeld onder de aandeelhouders maar
Zweden niet langer mag wachten met besteed worden aan een verdere ver
commerciële televisie aangezien bin betering van de programma's en aan
nen enkele jaren ook Zweden zal de bekostiging van bepaalde uitzen
kunnen worden bestreken door re- dingen waarin ook kleinere onderne
mingen gelegenheid krijgen te ad
verteren.

tussen

JERUZALEM (RTR) — Aan de
grens tussen de ïsraelische en de Jor
daanse sector van Jeruzalem is
woensdag geschoten, onder meer met
mortieren.
Van ïsraelische zijde
wordt gezegd, dat de schutters Jor
daanse grenswachten waren.
Het
schieten had een half uur geduurd.
Waarnemers van de V.N. stellen een
onderzoek in.

£-N 1 EUW-Gtl I N li A NIH J\V-(UIINi'-A

Televisieprobleem
in Zweden urgent

Schietincident
Jordaniërs

waar is Tristan?" vraagt de Noorman zicht. . Yegusai beval hem hulp
te'halen bij krijgers van de grote zeeboot", fluistert de nomade. „Alleen
hij kan dat doen, want uw krijgers zouden mij of mijn krijgers niet geloofd
hebben
" De nomade verstrekt het zicht in pijn, mo. zaam wendt hij het|
hoofd om naar Isolde. Eric de Noorman richt zich op en trekt zich stil
terug
want de dood ontfermt zich thans over Yegusai

Door de stichting van de nieuwe
maatschappij, waarin zulke grote on
dernemingen zich hebben geïnteres
seerd wordt de Zweedse regering ge
dwongen veel eerder dan haar be
doeling was een definitief standpunt
in te nemen ten opzichte van de plan
nen voor een commerciële televisie.
Tot nu toe was de kwestie op de large baan geschoven.
aangevoerd.
Naties
(RTR.)
Verenigde Naties
aangevoerd.
— In de eerste helft van dit jaar
zijn 332 geüniformeerde Oostduitse
militairen en politiemannen naar het
Westen gevlucht. Dit meldde het Wegtduitse ministerie voor zaken geheel
Duitsland betreffende. (RTR)

Verenigde

WEST-END
Op 17 september zal de postad
ministratie
van
Nederlands
Nieuw-Guinea deze serie van vier
bijzondere postzegels, een z.g.
schaaldierenserie, uitgeven met
een toeslag ten bate van de so
ciale zorg daar te lande. De ont
werper eer van de serie is de
heer P. Wetselaar in Bennebroek.
De kleuren zijn: voor de zegel
van 5+5 cent: groen, rood, bruin
en geel; voor die van van 10 + 5
cent: geel, blauw, lichtblauw en
zwart; voor de zegel van 25+10
cent: geel, rood, blauw en Zwart
en voor die van 30+10 cent, geel,
blauw, rood en zwart.

V

TE HUUR

WOONHUIS

EKSTEROGEN

gelegen Pietermaaiweg 35

houden het niet uit

(boven)
prijs f. 175.— per maand.

De geconcen
treerde kracht
-van G E T S I T
pijn
ver
wijdert de ek
steroog meestal
verzacht de
in 3 dagen.

Te bevragen:
Tel.: 12911-12325-12492

TE KOOP WEGENS VERTREK: 1 salontafel (rond, Mesker);
1 radio-console Grundig MW 11 (Stereo geschikt); 3 matrassen
met binnenvering; 3 matrasdekken (jute m. 1.90 x 90); salcnzitje (2 faut. -f- tafel, kersenhout).
M. Groen, Binnenweg 8 - J'dorp, tel. 9-4478

Prachtige kampherkisten en
bureaux.
Sterke machinale zitkamer
tapijten uitverkoop v.a. f. 45
Effen machinale moderne ta
pijten, rond en ovaal.
Perzische tapijten alle maten.
Curacao tegels in sets van 6
en 8 voor tegeltafels, f. 24,—
en f. 32,—.
Goedkope geborduurde tafel
kleden.
Eetserviezen 6 pers. v.a. f 59
Theeserviezen v.a. f. 17,—
Gebakserviezen v.a. f. 9,—
Mooie kop en schotels v.a.
f. 1,40.
Mikimoto parelsnoeren, rin
gen, ook oorbellen v.a. f. 15
En andere goedkope cadeau
artikelen.

FANNY'S SHOP
Hendrikplein 3.

Geen Asthma Jaar

Twee jaar geleden lag J. Richards, HamlTton, Ont., Canada, in bed met Asthma.
Hij had 40 pond In gewicht verloren, leed
iedere nacht aan hoest, beklemdheid Ml
benauwdheid, — kon niet slapen—, var*
wachtte het einde. Mendaco maakte <•
eerste nacht een einde aan de vlagen en
hij heeft er sindsdien—in MEER DAN
TWEE JAAR—geen meer gehad. Mendaco
la zoo succesrijk, dat de garantie gegeven
kan worden, dat het TJ een vrije, gemak
kelijke ademhaling geeft f» 24 uur en Uw
Asthma in 8 dagen geheel verdwenen 1%
of ge krijgt Uw geld terug tegea
Inlevering van
het ledig* pak
je.

Mendaco

Eindigt Atthma • Bronchitis • Booikoort»

De grootste sortering
VLOERKLEDEN
vindt U bij

Salinja en Rio Canario
Telefoon: 35194-35533-43534
NIEUWE

ANTILLANA PRIJSTREKKiNG

EILANDGEBIED CURACAO

19 Juli 1962
Wissel Uw lege pakjes vandaag nog in.

Telefoondienst
WAARSCHUWING

ILF0RD FILMS en FOTOPAPIER

Het Hoofd van de Telefoondienst verwittigt hierbij de
gezamenlijke abonné's, dat de telefoonrekeningen over de
maand JUNI UITERLIJK OP 10 JULI voldaan moeten zijn.

STAPT U EENS OVER OP

Bij niet nakoming wordt de telefonische verbinding onmid
dellijk opgeheven.

STAPT U EENS OVER OP

Heeft in zo'n geval BINNEN DRIEMAAL 24 UREN de
betaling nog niet plaatsgevonden, dan worden, ingevolge
art. 18 P.B. 1926 no. 68, toestellen en geleidingen ver
wijderd.
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KWALITEIT....
ILF0RD!

— Miniatuur film (20 en 36 opnamen) in diverse variëteiten
verkrijgbaar bij:

C T C - PUNDA - Camera afdeling
ü
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VOOR DE VROUW

HENDERSON — Emrnasfad - Rit> Ccnario - jüUanadorp ~ Salinja

HENDERSON — immasfad - Rio Canario - Juiianadofp

COMBINEER PRIJS EN KWALITEIT MET SPAARZAAMHEID!z
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MAGNETISCHE FORNUIZEN
IN SERIE UIT DE FABRIEKEN
Microgolven
helpen de kok

Het werken met magnetronische
fornuizen bevindt zieh nog in het ex
perimentele stadium.
Kr zijn no£
maar enkele exemplaren in gebruu
in Nederland. Maar het is reeds ge
bleken, dat het koken op deze wijn
voor gastronomen
en voor andert
mensen, die graag smakelijk eten
nieuwe perspectieven opent.

Er is geen enkele wijze van koken,
zij het met houtvuur, met kolenvuur,
met gas of op elektrische kookplaten,
waarmee de resultaten bereikt kun
nen worden die het magnetronisch
fornuis biedt. Spijzen, die magnetro
nisch bereid zijn, smaken pittiger, zij
hebben 'n grotere smaakrijkdom en
dat is niet zo verwonderlijk, want het
is gebleken, dat mineralen en vita
minen alle behouden blijven. Opval
lend is ook. dat de spijzen hun oor
spronkelijke kleur blijven behouden
en dat zij niet wegslinken, zoals bij
het conventioneel koken vaak het ge
val is. Terwijl de bacteriën geëlimi
neerd worden, blijven alle voedings
stoffen bewaard en dit betekent dus
dat hij, die magnetronisch kookt,
minder levensmiddelen en minder
groenten behoeft in te kopen.
Bij de tot nu toe toegepaste kookmethoden werd steeds van buitenaf
warmte toegevoegd. Dit betekende
dus, dat, terwijl de buitenzijde van
het voedsel reeds gaar was, toch nog
jueeds warmte moest worden aange
voerd omdat alles, wat onder dat op
pervlak lag, nog nauwelijks aan ver
hitting was toegekomen. Het magne
tronisch fornuis werkt met microgol
ven, die in staat zijn hitte op te wek
ken ook Dinnen in het voedsel.! Iede
re gram wordt tczell'der tijd even in
tens verhit en dit heeft tot gevolg,
dat de kooktijd slechts in minuten,
vaak zelfs in seconden, berekend be
hoeft te worden.
Het apparaat leent zich voor toe
passing van drie verschillende me
thoden. Maaltijden kunnen voorbe
reid worden en weer warm gemaakt
C het moment dat zij nodig zijn, Dan
Kannen diepvriesmaaltijden (er zijn
reeds twintig
verschillende menu's
beschikbaar) op de juiste tempera
tuur gebracht worden. Tenslotte kun
nen volkomen rauwe spijzen in zeer
korte tijd „gekookt" worden. Bij deze
laatste methode bewijst — zoals reeds
gezegd — het magnetronisch fornuis,
Wat het ook wat smaak en aroma be-

Ohicken

o*

^

Drumsticks

Wings

°

^

2 lbs.
900 gram

2 lbs.
900 gram

5

F. 1.40

r

HENDERSON

per pak.
*
*
*
*

CHICKEN VVIIOLE LEGS 5 lbs. (2250
5 lbs. (2250
Barbecue Halves
per
Whole Fryers
Chicken Wings
.• . 1 lbs. (450

gram)
gram)
i/2 kg.
gram)

i'1.
fl.
fl.
fl.

*
*
*
*

4.05
4.05
1.—
0.85

CHICKEN LIVERS
Chicken Breasts
Chicken Drumsticks
Chicken Thighs

8 oz.
1 lbs.
1 lbs.
1 lbs.

(225
(450
(450
(450

gram)
gram)
gram)
gram)

fl. 0.00 1
fl. 1.48 IT
fl. 1.45 S'
fl. 1.40 "5*

GEDROOGDE

BEEFTONGUES
ca. 2 lbs.

F. 6.50

per 100 gram

g-
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Ready Cooked Bonelcss Trimmer!

PEKELVLEES
F. 0.30

o

per pak.

FAMOUS FOR THE BEST CHICKEN IN TOWN

PRIMA

GARNALEN
F. 0.57

V.

per 100 gram
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per kilo
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decor
de
Bij
als
film
Bij
een als
decor voor de
„Cleopatra"
gebouwde antieke
Romeinse galei probeert Richard
Burton (rechts) Liz Taylor, de
hoofdrolspeelster (links) te bewe
gen weer aan het werk le gaan
nadat de grillige ster kwaad ivas
weggelopen omdat zij op het
schip dat in een haventje bij
Ischia ligt gemeerd een fotograaf
had gezien, van wie zij meende,
dat hy er niet bij hoorde. Ri
chard Burton won het pleit ten
slotte en de opnamen, die voor
de zoveelste maal onderbroken
waren geweest, konden worden
hervat. En iedereen was weer
gelukkig...
een

treft volkomen nieuwe wegen opent.
Het nieuw uitgebrachte magnetro
nisch fornuis heeft nog een beperkt
vermogen, maar zal zeker zijn toe
passing vinden bij instellingen als
restaurants, ziekenhuizen, scholen en
pensions; ook voor schepen, vliegtui
gen, cafeteria's en kantines opent de
ze nieuwe oven mogelijkheden. In de
grote keukens kunnen, dank zij het
elektronisch fornuis, de moeilijkhe-

ret Mead, associate cu
rator of ethnologj van
het Amerikaans
mu
seum van natuurhistorie. Deelnemers waren
dr. Marvin A. Block,
voorzitter van de afde
ling alcoholisme van het
Amerikaans
medisch
genootschap, dr. Lon A
Greenberg,
directeur
van het dagelijks be
stuur van het centrum
voor alcoholstudies van
de Yale universiteit en
dr. Ruth Fox, geneesheer-directeur van de
nationale raad inzake
alcoholisme.
De forumleden waren
het erover eens dat er
geen betrouwbare sta
tistieken bestaan over
de vrouw-probleemdrin
ker. De gunstigste geven
'n gemiddelde van 1 op
elke 5 mannen.
Maar
hiermee was men het
nie eens. Men schatte
dat van alle probleem
drinkers in Amerika de
helft vrouwen was.
Mevrouw Mead consta
teerde
dat
vrouwen
veelal „overbeschermd"
waren, en dat
haar
groeiende
alcoholpro
bleem
rechtstreeks
stamde
van
haar
„emancipatie". Ze was
voorts van mening dat
vrouwen die van het
platteland kwamen of
een strenge religieuze
opvoeding hadden ge
had die drank uitsloot,
moeilijkheden ondervin
den wanneer ze trouw
den en naar elders ver
trokken. „Ze komen dan
in contact met de drink
gewoonte in de steden.
Ze weten niet of ze er
tegenop kunnen. Ze we
ten zelfs niet dat ze niet
dronken zijn als ze maar
een borrel nemen", zei
ze.

De sprekers Wezen erop
dat 't toenemende aan
tal vrouwelijk alcoho
listen een natuurlijk en
werd deelgenomen.
onvermijdelijk
gevolg
Het forum werd voor kan zijn van verander
gezeten door dr. Marga- de sociale omstandighe

i

'"JEWELL"

Chicken

F. 2.30

Niet een probleem
van mannen alleen
Amerika begint
zich
langzamerhand te reali
seren dat onder de naar
schatting vijf miljoen
gewoontedrinkers
die
het land telt, ongeveer
tweeeneenhalf
miljoen
vrouwen zijn. Het juiste
aantal drinkende vrou
wen zal volgens artsen
en psychiaters wel nooit
bekend worden, omdat
de vrouw veelal drinkt
in de beslotenheid van
haar huis en zij niet
denkt aan hulp en be
handeling om de positie
van haar
echtgenoot
niet in gevaar te bren
gen.
Deze toestand
kwam
voor het eerst aan het
licht toen ruim een jaar
geleden een artikel ver
scheen in een tijdschrift,
dat gewijd
was aan
„probleemdrinkers".
Een enquête had uitge
wezen dat het vrouwe
lijke element hieronder
instede van een kleine
minderheid, de helft van
het totaal vormde.
Medische en sociale or
ganisaties, hopende de
stille
probleemdrinker
te bewegen zich onder
behandeling te stellen,
zijn een campagne be
gonnen die van het al
coholisme het stigma
moeten wegnemen dat
jaren geleden is wegge
nomen van het begrip
„kanker".
„Kom
te
voorschijn en laat u be
handelen", nodigen bro
chures en biljetten de
stille drinkers uit. „Uw
probleem is een ziekte.
U hebt behoefte aan
medische en psychiatri
sche hulp. U zou niet
verbergen dat u maze
len had. Waarom dan
alcoholisme verhelen?"
Genoemd
tijdschrift
heeft daarna een forum
'in New York georgani
seerd waaraan door me
dici en sociale werkers
uit verschillende delen
van de Verenigde Staten

"OZARK"

den
krachtens
welke
van de
vrouw wordt
verwacht dat ze mee zal
doen met de man.
Dr. Block zei dat zi'n ei
gen praktijk had uitbe
wezen, dat er i.venveel
vrouwelijke alcohoMsten
waren
als mannelijke,
maar dat de vrouwelij
ke veel minder gemak
kelijk op te sporen zijn
— „De huisvrouw heeft
gemakkelijk toegang tot
de fles". „En dikwijls",
aldus Block „zal de
echtgenoot het zoeken
van
hulp
verbieden,
vrezende dat zijn loop
baan
geruïdeerd
zal
worden als de buiten
wereld van
het pro
bleem van zijn vrouw
hoort".
„De gemeen
schap", aldus stelden
de
forumleden
vast,
„aanvaardt het drinken
door
vrouwen,
maar
verwerpt haar dronken
schap evenzeer als die
van mannen wordt ge
tolereerd". Een van de
deelnemers aan het de
bat, een medewerker
van het organiserende
tijdschrift, zei dat dron
kenschap bij mannen
veelal werd gezien als
een teken van viriliteit.
„Iemand heeft, bijna
waarderend,
gezegd:
„Dronken als een heer".
Maar we zeggen be
paald niet „Dronken als
een dame". Dus wordt
dronkenschap van vrou
wen
verborgen
door
haarzelf en dcor haat
familieleden", aldus dil
forumlid. „Alcoholisme
bij een moeder", aldus
sociale werkers, „is nog
erger dan bij een vader.
Kinderen
accepteren
gemakkelijker een be
schonken
vader.
Al
gauw voelen ze minach
ting voor een dronken
moeder.
Bovendien
wordt de geborgenheid
en het welzijn van de
kinderen meer recht

streeks aangetast
dronkenschap

moeder".
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Kalfsfricandeau
Kaifslappen
Runderhaas
Runderrollade
Beefsteak Tartaar
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Red & White Grapes — Bing Cherries
Burmosa Plums — California Peaches
Apricots — Canteloupes — Honey De-\v Z
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Meions — Spanish Meions.

•

</>

O

z

1
"O
O
4»
</>
O

Wat weten wij van kaas ?

V2
y2
y2
i/2
V2

Santa Rosa Plums — Formosa Plums

per M; kg. F. 0.85

0
ü

De tweede toepassing: het verwar
men van diepvriesmaaltijden opent,
speciaal voor kantines, nieuwe mo
gelijkheden.
Het geheel en al bereiden van rau 'c*
we maaltijden zal meer en meer toe
0
passing vinden, nadat een gastrono
mische voorhoede heeft bewezen, dat
1
de nieuwe kookmethode in alle op
Q.
zichten superieur is en het meer en hm
meer bekend wordt, dat de smaak O
-o
van magnetronisch bereide gerechten O
c
inderdaad beter is.
1.2
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DIEPVRIES GROENTEN EN FRUIT:

FRESH

Muslirooms

"J.H.C:- QUICK FROZEN STRAWBERR1ES ..
1 lbs. (450 gram) F. 1.35
"J.H.C." QUÏCK FROZEN RASPBERRIES
1 lbs. (450 gram) F. 1.35
"J.H.C." QUICK FROZEN BRUSSELS SPROUTS
1 lbs. (450 gram) F. 1.05

Deense Kaas

*

y
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5#

KOSHER, sliced

CARNI Dl CABRITO, frescu

RYE BREAD

pa V2 kg. F. 1.25
& PIA Dl CABRITO, frescu
pa y2 kg. F. 1.50

"GOUDA"
per 2 kg. F. 1.—

per lbs. F. 2.50

m
3
3
O

F. 0.85 each
o
a
0
•»
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PRIJSWINNAARS VAN DE WEEK!»
Voor een

1

X
COLOMBIAANSE NESCAFE
o*
NU F. 1.15
volgeurige kop koffie!!
NU F. 2.20
z
en tracteer daarbij op PAUL KAISER CANDIJKOEK
F. 0.95 z

3*

per blik van 85 gram

In het land van melk, boter en
kaas weet de doorsnee bewoner nog
te weinig van de kaas en de vele va naties van dit smakelijk gerecht. O
In het buitenland denkt men er an u
ders over, zoals o.a. bleek bij de ope 0
ning van een zelfbedieningszaak in öE
Saarbröcken. Ter gelegenheid van
1
deze feestelijke opening werd de be zoeker een keus aangeboden uit niét TJ
O
minder dan 160 verschillende kaas
soorten; van deze 160 soorten waren
er 120 van Franse oorsprong.
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.... per
Hamburgers
• per
Fijne Runderlever
....per
Varkensfricandeau
Fijne Gekr. Varkensrollade ... . . . . p e r
Carbonade zonder been
....per

• RED CARDINAL GRAPES

o
c

den van piekuren vermeden
De maaltijden kunnen de hele dag
door voorbereid worden en na .bestel
ling in het fornuis op de juiste tem
peratuur gebracht worden. In zieken
huizen is het mogelijk naast de cen
trale keuken, diverse kleinere keu
kens met een magnetronisch fornuis
in te richten om op deze wijze tijd te
sparen en tot een betere werkverde
ling te komen.

Het moest er wel van komen. Men
kent thans de armbandhorloges,
die automatisch opgewonden wor
den en de juiste datum aangeven,
in fraaie en kostbare uitvoering.
Daarmede niet tevreden heeft men
in New York dezer dagen een
armbandhorloge in de handel ge
bracht, dat met een zachtsprekende stem de trotse bezitter vertelt
hoe Iaat het is. Onder de wijzer
plaat is een uiterst kleine gram
mofoonplaat aangebracht, waarop
de stem van een bekende zangeres
of toneelspeelster
werd opgeno
men.
Gelukkig maar dat het weldra
mogelijk
zal z\jn deze stemmen
door andere te vervangen, anders
zou het zo eentonig worden.

*
*
*
*
*

Fruits in Seasonü

E
l E
worden.

Wat zegt uw
arm bandhorloge?

3.25
2.75
3.50

z

O
l/l

per blik van 170 gram

O
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SPECIAAL DIT WEEKEND — per stuk

NATUURLIJK
ELKE DAG EEN BORDJE KNORR-SOEP VOORAF...
EN ALTIJD VOLOP VARIATIE!?
ER IS KEUZE UIT:
* Asparagus Soup
* Mushroom Cream Soup
* Chicken Noodle Soup
* Napoli Soup
* Chicken Smooth Soup
* Oxtail Soup
* Green Peas Soup
* Vegetable Cream Soup

3
3

DIT WEEKEND:

O
M

3 pakjes v°°r 1.0.98
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Voor Jong en Oud:
K1NG PEPERMINT
IN ONZE HUISHOUD-AFDELING:

E
E
Z

Z

3
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Door ervaring
opgedaan:

2 rollen voor

f.0.25

O
•
3
O

2 pakken RADION WASP0EDER NU F. 0.951

HENDERSON

HENDERSON — Emmastod - Rio Canario - Julianadorp - Salinjo

HEND

dC**N'

staat
bovenaan

O
O.
O

ut
O
3
O

— -^mastad - Rio Canario - Julianadorp
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Prinsessen verblijven op
Aruba in Caribbean hotel
Bestuurscollege geeft
receptie in Club Caribe
ORANJESTAD — Gistermiddag
werd het programma bekendge
maakt van het bezoek dat HKH
Prinsessen Irene en Margriet aan
Aruba zullen brengen.
Het hoge gezelschap wordt don
derdag 26 juli a.s. des middags op
de
Beatrixluchthaven
verwacht.
Behalve het gevolg van de prinses
sen zullen eveneens naar Aruba ko
men, de waarnemend gouverneur
en de gastvrouw Mevrouw A. L. van
Loon-Winkel, de Adjudant van de
gouverneur Lt. ter Zee 2de klasse
H. B. Slot, Minister President en
Mevrouw B. S. Jonkheer-Heyer.
commandant Zeemacht Nederland
se Antillen en Mevrouw J.
van
Strien-Timmermans, Hoofdcommis
saris G. J. Botterweg en de Heer
H. Braam van de RVD.

Diner genodigden
in „Olde Molen''

DONDERDAG 5 JULI 1962

AMIGOE Dl CURACAO

van San Nicolaas een aubade zal
brengen.
Na een bezoek aan de Lago keert
het gezelschap naar het hotel te
rug. Na een vrije middag tot slot
een barbecue in het hotel.
Zaterdagmorgen wordt een rond
rit over het eiland gemaakt. Bij de
R.K. Kerk te Paradera wordt gestopt om een lintendans gade te
slaan. Bezoeken zullen worden gebracht aan de natuurlijke brug en
de rotsen van Ayo. Des avonds
biedt het bestuurscollege van Aru
ba in „De Olde Molen" een diner
voor de klein aantal genodigden.
Zondagmorgen kwart voor elf
vertrekken de Prinsessen van het
vliegveld naar Bonaire. Maandag
middag vertrekken zij van Bonaire
naar Curacao.

dens hun verblijf op Aruba zullen
wonen. In hst Hotel stelt de waar |
nemend Gezaghebber de directeur |
van het Hotel en Mevrouw Berry, j
alsmede de Commissaris de Jager |
voor. Donderdagavond wordt door
het Bestuurscollege een ontvangst
aangeboden in de Caribe Club.
waarbij enige personen aan de gas
ten zullen worden
voorgesteld.
Vrijdagmorgen gaan de prinses
sen via Noord, waarbij Imeldahof
vanuit de auto's een manifestatie
van de jeugd van Noord gade ge
slaan, naar het Bestuurskantoor tOranjestad, waar de jeugd met lo
Van de 20 candidaten, die gisteren
kale liederen de prinsessen zal hul
digen.
Vervolgens wordt een be /oor het MULO-A examen zijn opzoek gebracht aan de in aanbouw ;egaan, zijn er 17 geslaagd, te weten:
F. H. Croes, J. F. Todd; J. F.
zijnde electriciteitscentrale te BaHshi waar een eerste steen zal Dirksz; Mario Dirks, S. M. P. Kelly;
H. A. M. Kolfin, E. O. K. G. C. Leong;
worden gelegd.
W. L. Peterson, A. A. Raymond, M.
Via Savaneta waar de jeugd een C. Henson; R. J. Maasdammer; A.
hulde brengt, gaat het naar het In Mason; E. Merkmaan; A. M. A. Milternationaal Zeemanshuis te
San ton; C. P. Hodge; V. R. Orman; P.
Nicolaas en vandaaruit naar
het Stamper. De examens worden voort
John Wesleycollege, waar de jeugd gezet.

Mulo-examens

Na begroeting door waarnemend
Gezaghebber I. S. de Cuba gaan de
prinssessen door een erehaag van Dakota
padvindsters naar het luchthaven
gebouw. Hier zal de commissie van
ontvangst, bestaande uit de gedepu
teerden en eilandssecretaris,
als
mede Rechter Mr. J. V. van Koot,
Osbaldo Croes, ondervoorzitter van
de staten en de Commandant van
de Mariniers, Majoor Heinen, aan
de prinsessen worden voorgesteld.
Hierna gaat het naar het Aruba
Caribbean Hotel waar de gasten tij-

naar

Veertien

versterking

Jamaica

spelers
op

en

reis

ORANJESTAD — Morgenmiddag wedstrijden te komen spelen, ter
12 uur zal het Arubaanse en tevens voorbereiding van de kampioen
Antilliaanse Subkampioensteam, Da schappen, die volgende maand zul
kota, naar Jamaica vertrekken om len worden gehouden.
Aangezien
AMSTERDAM (ANP) — De
New aldaar enige wedstrijden te spelen. SITHOC andere verplichtingen had,
werd de uitnodiging door de NAVU
Yorkse beurs bleef gisteren gesloten
Van de voorzitter van de Aruba aan de subkampioen Dakota gege
wegens onafhankelijkheidsdag
de
heer
Porferio ven. De NAVU stelde daarbij voor
AMSTERDAM (ANP) — De vaste tot Voetbalbond,
die als vertegenwoordiger om Dakota versterkt met de Curawillige stemming van gisteren voor Croes,
de internationale waarden werd van van de NAVU, de reis zal mede ma caosc spelers, Edwin Loran, Gosemiddag vooral bij de opening verder ken, vernamen wij, dat Dakota in pa en Tromp van Scherpenheuvel
voortgezet gestimuleerd door de wil Jamaica onder de naam Nederland en Enchi Jansen van Jong Holland,
te sturen.
lige stemming in Zwitserland en de se Antillen zal spelen.
vaste houding van de Westduitse beur
De. uitnodiging van de voetbal
Van Dakota zullen de reis mee
zen. AKU vormde een uitzondering bond van Jamaica was gericht aan
met een verlias van circa drie punten. de NAVU. Hierin werd de Antil maken: Tirso Steba, Nufo Steba,
Cultures hoger, scheepvaarten aange liaanse kampioen uitgenodigd enige Yubi Richardson, Milo Chirino,
Juan en Aquiles Pablo, Ramon Gueboden en de staatsfondsen doorelkaar
rero, Edgar Maduro, Danile Pablo,
onveranderd.
Doe Williams, Eddy Adonis, Juan
Kelly, Sanam Renfrum en Adolfo
VMF
220
Jimenez. De masseur van Dakota
Zwanenberg
904
Tulio Soto, gaat eveneens mede.
435
Ant Brouw
180
97 15/16 Billiton
Ned 4 1/4 58
131.70 Ant Verf
....
88 3/8 Kon Olie ...
Ned 3 '47 ..
De eerste wedstrijd zal zaterdag
50.50 Nefo
104.50 avond worden gespeeld, de tweede
99 5/16 KLM
BNG 4 1/2
141
7/8
VD
Grinten
..
1298
KNSM
102 3/4
BNG 5 1/4
wedstrijd op a.s. maandag en de
472
252
Indola
V Ommeren
N Ant 4 1/2 '59
derde wedstrijd woensdag a.s. Het
684
125 5/8 Thom Dr ....
Scheepv
N Ant 60 5
elftal wordt volgende week donder
Interrunie ....
176.50
202
Robeco
335
NHM
dag op Aruba terug verwacht.
V Swaay
338
210
108 7 8 HBU
A'dam Rub
255
Berkel
Pat
185
Ngombezi
118 3/4
HVA ....
450
Fokker
527
359 1/2 Brocades ...
AKU ....
N Ant. '62 4 1/2
138
99 1/2
Cur HM ...
275
Bergh
229 1/2 ANP Indices
Excelsior
729
Calve ....
475.2
490
Intern Cone
Heineken
310
ORANJESTAD. — Vrijdag 6 juli
Gelder ..
332.8 a.s. des middags om twee uur zal
Industrie
....
293
Papier
629
Hoogovens
141.9 in het Cultureel Centrum te Oran
Scheepv
800
359 1/2 Ketjen
Mueller
236.5 jestad de uitreiking plaatsvinden
270ED Banken
167.70 Overzeesas .
Philips
144.3 van de diploma's van de leerlingen
470
Handel
148.70 Rott Droogd
Unilever
352.2 van de Arubaanse Technische School.
230 1/2 Algemeen ....
286
Wilton ..

BEURSOVERZICHT

BEURS VAN AMSTERDAM

Diploma-uitreiking
ATS-geslaagden

ARUBA

Agenda

i
I
j
I

KANTOOR AMIGOE-LA CRUZ, Ha
venstraat 7 telefoon 1233
ONDERDAG
BIOSCOPEN — Oranjesad: De Veer
d.30: Conspiracy of hearts; Rialto 8.00.
The electronic monster; Santa Cruz:
Aurora 8.00: North-West
frontier;
San Nicolas: Principal 8.90: Porgy
and Bess; Savaneta 8.00: Remolino;
Filmtruck alcoholmisbruik: Voorstel
ling bij waterput Ajo

Geslaagden in
Nederland
SAN NICOLAS. — De heer en
mevrouw C. F. M. Soons ontvingen
gisteren het goede bericht dat hun
dochter Sylvia Soons aan het Gym 
nasium van Onze Lieve Vrouw ter
Eem te Amersfoort is geslaagd voor
het examen Gymnasium-B.
De heer Joop Koppelmans ontving
uit Nederland bericht, dat zijn doch
ter Lisbeth geslaagd is voor het
examen MMS.

Lichtvaard igd
berichten?
ORANJESTAD. — De berichtge •
ving, dat op Aruba een nieuwe poli
tieke partij zou zijn gevormd onder
de naam A.N.D.A. (Associacion Na
cional Democratico Arubano), waar
bij namen werden genoemd van
lijsttrekker en personen die deze
nieuwe partij zouden steunen, heeft
nog al wat deining veroorzaakt. Het
merendeel van de personen wiens
namen werden genoemd, ontkennen
ten stelligste iets met deze partij
te maken te hebben. Verschillende
personen wilden gisteren bij de po
ütie een aanklacht indienen tegen
deze berichtgeving.
Het staat echter wel vast dat een
lantal jongelui, die buiten Aruba
gestudeerd hebben, plannen hebben
om een partij op te richten om deel
te kunnen nemen aan de komende
eilandsverkiezingen.
Het staat eveneens vast, dat het
merendeel van deze jongelui niet te
vreden is en gemeend hebben na hun
studie elders een betere positie op
Kun geboorte-eiland te kunnen be 
kleden. Daarbij wordt wellicht te
sjauw vergeten dat een positie moet
worden opgebouwd en niet zo maar
ineens verkregen kan worden.

Onderscheiding
Arubaanse hts-er
DEN HAAG (ANP) — Gerrit Luidinga van de bijzondere neutrale
kweekschool in Den Helder gaat met
17 andere jongelui uit twaalf landen
een reis naar Wenen, Straatsburg,
Luxemburg en Brussel maken. Hij is
winnaar voor Nederland van de eer
ste prijs in de categorie zestien jaar
en ouder van de Europese tekeningen
en opstellenwedstrijd. Een eervolle
vermelding wordt dit jaar toegekend
aan: Gevige Mac Donald Nicholson,
leerling van de hogere technische
school te Zwolle. Deze leerling is af
komstig van Aruba, en hesft — on
danks het feit, dat hij pas 2 jaar op
een Nederlandse school zit — een
zeer goed werkstuk geleverd.
Behalve het Nederlandse comité
voor de Europese tekeningen- en op
stellenwedstrijd en de deelnemende
landen, hebben 49 Nederlandse ge
meenten prijzen ter beschikking ge
steld voor de beste werkstukken van
leerlingen van plaatselijke scholen.

VAN TIJDELIJK KLERK TOT
MINISTER VAN FINANCIEN
Met gemengde gevoelens heeft men op Aruba
kennis genomen van de voordracht van de
Raad van Ministers om gedeputeerde Oscar
Siegfried Henriquez te benoemen tot minister
van financiën en welvaartszorg, als opvolger
van wijlen minister Juan Enrique Yrausquin.
Men is het er algemeen over eens, dat geen
betere opvolger gevonden kon worden dan ge
deputeerde O. S. Henriquez, doch aan de an
dere kant ziet men deze dynamische figuur van
het Arubaanse bestuurscollege niet gaarne
Aruba verlaten. Het is algemeen bekend, dat
gedeputeerde Henriquez in zijn zevenjarige
periode als gedeputeerde onnoemelijk veel werk
heeft verzet voor de economische uitbouw van
Aruba.
Hij werd op 25 september 1926 te Saba ge
boren als zoon van wijlen dr Pedro A. Hen
riquez, in leven hoofd van de openbare ge
zondheidsdienst van de Nederlandse Antillen,
en mevr. Joela Henriquez—van Dantzig, af
komstig uit Nederland.
Gedeputeerde Henriqu.jz was leerling aan de
H. J. A. Schroederschool te Emmstad. Toen de
familie eind 1939 naar Aruba verhuisde, door
liep hij de Mulo aan de Julianaschool, waar
hij het diploma A en B behaalde. Daarna ging
hij verder studeren aan het- Peter Stuyvesantcollege, waar hij het diploma A.M.S.-B behaalde.
Nadat hij in 1946 zijn militaire dienstplicht
had vervuld, welke dienst hij als korporaal
verliet, trad hij op 1 maart 1947 als tijdelijk
klerk ten kantore van de gezaghebber van
Aruba, afdeling comptabiliteit in dienst van
het gouvernement. Van 1947 tot 1950 was hij
secretaris van de raad van politie op Aruba
en in 1950 vertrok hij naar Amerika om daar
bij de Verenigde Naties een cursus in Public
Finance te volgen. Deze opleiding, welke in
Washington geschiedde, omvatte onder meer
overheidsfinanciën, administratie en personeeladministratie. Daarna volgde een praktische
training op het Bureau of the Budget of the
Executive Office of the President of the U.S.A.
te Washington. Hierbij werd speciale aandacht
besteed aan het samenstellen van begrotingen
e.d.
Toen het eilandgebied Aruba in 1955 be
sloot tot het invoeren van een centrale tabuleerdienst, werd de heer Henriquez met de voor
bereidende werkzaamheden belast om daarna
hoofd van deze dienst te worden. Dit was
slechts van korte duur, daar hij op 1 juli 1955

werd benoemd tot gedeputeerde van het eiland
gebied Aruba, voor financiën, economische za
ken en het water- en energiebedrijf. Van 1 juli
1958 tot 1 maart 1960 was hij waarnemend
gezaghebber van Aruba, terwijl op 1 maart
1960 zijn benoeming volgde tot hoofd van het
Bureau voor Welvaartszorg. Hij ging drie maan
den met verlof en trad toen af als gedepu
teerde; na zijn terugkeer werd hij opnieuw
tot gedeputeerde benoemd.
Sinds 1960 is gedeputeerde Henriquez com
missaris van het Algemeen Pensioenfonds van

de Nederlandse Antillen, tevens commissaris
van de Arubaanse Exploratie en Mijnbouw
Maatschappij N.V., mede-oprichter en commis
saris van de N.V. Aruven, de eigenaresse van
het Aruba Caribbean Hotel.
Ontelbaar zijn de reizen, die gedeputeerde
Henriquez in het belang van de welvaarts
projecten heeft gemaakt. In het buitenland
voerde hij voor Aruba veel besprekingen. Ir
februari 1959 was hij als vertegenwoordiger
van de Antillen samen met mr dr Cola Debro'
toegevoegd aan de Nederlandse gezant te Wa
shington, toen op het State Department be
sprekingen werden gevoerd over de door de
Amerikaanse regering aangekondigde beperkin
gen op de import van olieprodukten. Verder
trad hij op als vertegenwoordiger van de Ne
derlandse Antillen bij de in Den Haag gehou
den voorbesprekingen in verband met de as
sociatie van de Antillen bij de E.E.G. (1960).
Nakst zijn drukke taak als gedeputeerde van
afdelingen, waarin de laatste jaren zeer veel
werk werd verzet, besteedde hij aandacht aan
de sport. Dit was begrijpelijk, daar hij in zijn
jonge jaren veel deed aan sport, o.a. schermen.
In deze tak van sport maakte hij in maart 1950
te Guatemala tijdens de Olympische Speler
van Centraal-Amerika en Caribe deel uit vai
de Antilliaanse ploeg.
Toen wijlen dr Jacobito Oduber zijn functii
als voorzitter van de A.S.U. neerlegde, .ver
met algemene stemmen de heer Henriquez to
zijn opvolger gekozen, doch hij moest vijf jas
later wegens te drukke werkzaamheden voo
deze functie bedanken. In deze functie heef
hij in Europa verschillende besprekingen ge
voerd, o.a. met de voorzitter van het Internatiionaal Olympisch Comité in verband met di
reorganisatie in de Antilliaanse sportwereld
Hij is thans erelid van de A.S.U. Voorts i
hij oud-bestuurslid van de Aruba Baseball Bond
Aruba Boxing Commission en Club Caribe.
Hij was een der mede-oprichters van de
Partido Patriotico Arubano, welke partij hen
enkele dagen geleden tezamen met ministei
Petronia uitverkoos om de moeilijke taak op ziel
te nemen: de leiding van de partij.
De heer Henriquez is gehuwd (1956) met
mevr. Vera Croes. Uit dit huwelijk werden dri<
kinderen geboren. De grote verdiensten van di
heer Henriquez werden in april 1960 door H.M
de koningin erkend door zijn benoeming tol
officier in de orde van Oranje Nassau.

Plan hotel met honderd
kamers op Sint Maarten
Ontwerp van
arch. B. Smit

kosten van het nieuwe project der
Hotelmaatschappü, waarvan de heer
Ben Smit architect is, worden geraamd op drie tot drie-en-een-half
uiillioen gulden.
Het ligt in de bedoeling om voor
de financiering van het hotel een be
roep te doen op zowel Nederlandse als
Antilliaanse investeerders; getracht
zal worden de aandelen te introduce
ren op de beurs te Amsterdam.

1
j

ORANJESTAD — De N.V. Hotel
Maatschappij Nederlandse Antillen,
bekend door haar Little Bay Hotel te
St. Maarten, heeft plannen voor dc
bouw van een modern 100 kamers
ellend hotel op dit eiland, welke reeds
in een vergevorderd stadium verkersn. De maatschappij heeft zich en
kele maanden geleuen tot de Rege
ring der Nederlandse Antillen ge
wend teneinde in aanmerking te ko
men voor de aan de Miller-groep toe
gezegde lening van anderhalf mil.ioen gulden, indien deze laatste groep
;:iet overgaat tot uitvoering van haar
hotelplan nzn voor St. Maarten. De

Examens voor
machi neschrijven
ORANJESTAD. — Voor het exa
men machineschrijven volgens het
programma Vlisem slaagden van de
cursus Succes de navolgende candi
daten: de dames Lucilla Wolff, Filomena Tromp, Thelma Thijsen, Jo
sefita Sanchez, Lucia Ras, Adelita
Oduber, Juanita de Mey, Sarita Maldonado, Maria Maduro, Filomena
Krozendijk, Linda Hayward, Benita
Geerman, Rubia Garcia,
Maria
Dirksz, Casilda Croes, Theresita
Coronel, Lucia Brokke, Emma Brokke en voorts de heren José Tromp,
Gregorio Thrsen, Herman Stephens
en Harry Moiski.

Trekkingsregeling
IMF - Honduras
WASHINGTON (RTR). — Hondu
ras en het Internationale Monetaire
Fonds hebben een regeling getrof
fen op grond, waarvan Honduras het
recht krijgt in de komende twaalf
maanden voor de tegenwaarde van
7,5 miljoen dollar op het fonds te
trekken. Volgens het I.M.F. zal de
regeling dienen als een tweede linie
van reserves ter versteviging van
de internationale reservepositie van
het land. Honduras heeft de con
vertibiliteit van zijn geldeenheid
gehandhaafd en de regering boekt
geleidelijke vooruitgang met haar
binnenlandse financiële propgramma,
aldus het I.M.F.

Handicap
Met het Littlebay Hotel bracht de
Hotelmaatschappij het eerste toeris
tenhotel op de Nederlandse Antillen.
Littlebay heeft in de afgelopen jaren
te kampen gehad met moeilijkheden,
die de latere hotels te Curacao en
\.ruba niet hebben gekend. Zo kon
'-.ittlebay eerst dit jaar beschikken
iver electriciteit van buiten af. De
kosten van onderhoud van een eigen
centrale waren onevenredig hoog. Dc
verbindingen benodigd voor aan- en
afvoer van gasten eó de bevoorrading
werde pas de laatste jaren bevredi
gend. Momenteel heeft het beiriif
nog moeilijkheden met de aanvoer
van water, alhoewel het eilandsbestuur van St. Maarten zich alle moei
te getroost om het hotel zo goed mo
gelijk — ook in het drukke seizoen —
van water te voorzien. Voorts waren
administratie en controle door de
grote afstand steeds moeilijk uit te
voeren.

Geen uitbreiding
Door de uitbreiding van het Little
bay hotel tot 45 kamers zijn verschil
lende der bovenvermelde moeilijkhe
den thans opgelost. De vennootschap
is thans zover dat dit jaar de achter
stand in administratie en reportage
aan aandeelhouders tot het verleden
zal behoren. De groei der toeristen
industrie op St. Maarten doet de be
hoefte aan meer accomodatie gevoe
len. Littlebay is in het bijzonder in
gericht voor mensen, die een rustige
omgeving prefereren boven een glamour-hotel. Het hotel laat dan ook
geen verdere uitbreiding toe zonder
dat het karakter van Littlebay zou

Gematigd
optimisme
bij OGEM
ROTTERDAM (ANP) — Tijdens de
algemene vergadering van aandeel
houders van de NV Overzeese Gasen elektriciteitsmaatschappij (OGEM)
vanmorgen in Rotterdam deelde de
directie mee, dat de diverse thans
reeds bekend zijnde cijfers over de
eerste perioden van het lopende boek
jaar in vergelijking met die over de
zelfde periode in 1961 uitwijzen, dat
de progressie in de verkoop van gas
en elektriciteit vooralsnog gehand
haafd is gebleven. Op grond hiervan
is volgens de directie, een gematigd
optimisme gewettigd t.a.v. de finan
ciële resultaten in het lopende boek
jaar.
Dc dochterondernemingen in San
Felix en Puerto Ordaz gingen in de
tweede helft van het boekjaar 1961
over in handen van de Venezolaanse
regering. De directie acht de politie
ke constellatie in de Zuidamerikaanse
staten niet ongunstig. Uit de grote
bedragen, welke op initiatief van de
Peruaanse regering worden geinvesteerd in werken ten behoeve van de
opwekking van elektriciteit valt vol
gens de directie af te leiden, dat deze
regering verbetering van de arbeidsproduktiviteit en daarmee verhoging
van het welvaartsniveau met kracht
i blijft nastreven.

Hotel

Capital

ORANJESTAD. — Het vroegere
Hotel Ambajador wordt momenteel
verbouwd en zal onder een nieuwe
directie als Capital Hotel worden
voortgezet. Er wordt een zestal ka
mers gebouwd, waardoor in totaal
over 15 kamers kan worden be
schikt. Verder worden bar en res
taurant, thans in een ruimte onder
gebracht — van elkaar gescheiden.
De nieuwe eigenaar, de heer Sydney
Mason, voormalig directeur van het
Strand Hotel, stelt zich voor goed
kope lunches te serveren voor in de
stad werkende zakenlieden en kan
toormensen. De heer Mason die
voordat hij Strand Hotel leidde de
Essoclub exploiteerde, zal wederom
het accent leggen op Chinese maal
tijden.

Reportage begrafenis
ORANJESTAD. — Aanstaande
zondagmorgen om negen uur zal door
Radio Antiliano de volledige repor
tage worden uitgezonden van de
begrafenis van wijlen Minister J. E.
Yrausquin. In deze reportage wer
den alle toespraken aan het graf
opgenomen.

De voorzitter van het Hoofdstembureau in de
Kieskring Aruba maakt bekend dat het besluit
waarbij de heer Osbaldo Croes is benoemd tot
lid van de Staten van de Nederlandse Antillen
ter voorziening in de vacatüre E. O. Petronia ter

LONDEN (RTR). — De Londense
Tanker Broker's Panel heeft opnieuw
ramingen van de gemiddelde vracht
tarieven bekend gemaakt. Op 1 juli
1962 bedroeg het gewogen gemid
delde wereldvrachttarief voor tank- '
schepen: schip voor algemene doel
einden „Afra Intascala" minus 9,5%,
groot schip „Afra Intascala" minus
20%. Dit betekent, berekend voor
een reis van Curacao naar Londen,
verlagingen van 10V4 pence per ton
voor schepen voor algemene doel
einden en van 1 shilling 614 pence
voor grote schepen.

BILBAO (RTR). — In zijn ver-'
slag over het zaterdag geëindigde
jaar deelt de gouverneur van de
Panama-kanaalzone, Robert Fleming,
mee, dat het jaar records heeft ge
bracht voor het aantal schepen, de
hoeveelheid vracht en tolrechten.
Ongeveer 67.595.000 long ton vracht
is door het kanaal gegaan, de tol
rechten hebben bruto 58,4 miljoen
dollar opgebracht en ongeveer 11.150
schepen zijn de sluizen gepasseerd.
Het meest werd het kanaal gebruikt
door de V.S., gevolgd door Noor
wegen, Groot-Britannië en WestDuitsland.

wlordt

Ambajador

Kieskring Aruba

Vrachttarieven
voor tankschepen

Nieuwe records
in Panamakanaal

veranderen. Om accomodatie te kun
nen verlenen aan die toeristen, die
nier mondain georiënteerd zijn, heeft
de Hotelmaatschappij dan ook de
plannen voor de bouw van een 100
kamers tellend hotel, met inbegrip
van een casino ter hand genomen. De
bedoeling is, dit hotel te bouwen op
rit- gronden van de vennootschap wel
ke in 1954 in erfpacht werden ver
leend en wel op het schiereiland waar
ook het fort Amsterdam ligt, aan de
zelfde baai, recht tegenover het Lit
tlebay Hotel. Het nieuwe hotel zal een
schitterend uitzicht krijgen op Great
Bay met Philipsburgh op de achter
grond.

inzage van eenieder is nedergelegd ten burele van
het Bevolkingsregister.
Aruba 3 juli 1962.
Namens de Voorzitter
van het
Hoofdstembureau,
Het Hoofd van de
Afd. Burgerlijke Stand en
Bevolkingsregister.
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OPENBARE VERGADERING
van de Eilandsraad van Aruba
op vrijdag 6 juli 1962, des namiddags om ZES uur.
A G E N D A

1. Ingekomen stukken.
2. Voorziening in de vacature van gedeputeerde, ontstaan door
de ontslagneming al3 zodanig van de heer J. Erasmus.
3. Verzoek om machtiging tot procederen inzake vorderingen
uit verleende voorschotten.
4. Geldlening aan de Stichting Schouwburg Aruba.
Oranjestad, 4 juli 1962.
De Voorzitter,
I. S. de Cuba.

Particuliere

avond-mulo
(3-JARIGE CURSUS)
Dir. Herm. W. de Graaff
Dr. J. Eykmanweg 5
Tel. 36105.
Opleiding
Plaats
Lesavonden
Lestijden
Lesgeld
Boekengeld
Vakken

:
:
:
:
:
:
:

voor Mulo-A met wiskunde.
Marnixschool (airconditioning)
Maandag, woensdag, vrijdag.
6.30 - 8 uur ('s maandags tot 8.45)
f. 22.50 per maand
één keer f, 25—. (schriften inbegrepen).
in het eerste jaar alleen talen en wiskunde
(keuze Spaans of Duits).

Leerkrachten
Cursusduur
Inlichtingen
Aangifte

:
:
:
:

met examenen aring.
15 september — 15 juli.
telefonisch (36105)
persoonlijk aan de Marnixschool morgen
avond tussen 7 en 8 uur aan de Marnix
school (Ingang tegenover de Emmakerk!).
Verder na telefonische afspraak op de Dr.
J. Eykmanweg 5.

'
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Ronde van Toekomst
Nederlands succes

RIK VAN LOOY DOOR
VAL UITGESCHAKELD
Troef verdwijnt uit
Tour de France
PAU (ANP) — Bij Bidarray (35 km na de start in Bayonne),
een dorpje in de Pyreneeën, is gisteren een motorrijder van een
Franse krant, die meereed in de Ronde van Frankrijk, gevallen.
Hij sleepte een 20-tal renners mee, o.w. Van Looy. Iedereen stap
te weer op, alleen Van Looy bleef even liggen. Ook hij klom daar
na echter weer op de fiets en vervolgde de strijd. Een uur later
stapte hij op advies van toer-dokter Dumas af en hij werd per
helikopter naar een ziekenhuis in Pau vervoerd.
In het hospitaal van Pau is we
reldkampioen Rik van Yooy, die nu
uit de Tour de France is verdwe
nen, onderzocht. De Belg heeft een
gekneusde nier en een kneuzing aan
de rechterzijde van de borstholte.
Rik van Looy zal acht dagen in
observatie moeten blijven en kan
misschien over drie weken de trai
ning" weer hervatten. Gelukkig" zal
deze val, reeds eerder bij een au
to-ongeluk kneusde hij een nier
geen nadelige gevolgen
hebben
voor zijn verdere wielercarrière.
De etappe zelf, die door Eddy
Pauwels werd gewonnen na een
ontspanning bij de 24e km, teza
men met Rohrbach, heeft voor het
overige niet veel om het lijf gehad.
Het etappeklassement van de 11e
etappe van Bayonne naar Pau over

een afstand van 155.5 km. ziet er als
volgt uit. 1. Pauwels Belg-De Kimpe) 3.54.36 met bon. 3.53.36; 2. Dc
Cabooter
(Belg-Gauthier)
3.58.56
met bon. 3. 58.26; 3. Minieri (It-Pezzi) 3.53.58; 32. Piet van Est (Ned);
47. Geldermans (Ned); 61. Stolker
(Ned); 69. Maliepaard (Ned); 116.
Zilverberg (Ned);
117. Ethoven
(Ned).

ALG. KLASSEMENT

Het algemeen klassement na de
11e etappe; 1. Schroeders (BelgDriessens) 55.26.45; 2. Darrigade
(Frankr.-Louviot) op 45 sec; 3.
Simpson (GB-Louviot) op 1.36 4.
Geldermans
(Ned-Geminiani) op
2.06; 25. Maliepaard op 10.18; 28.
Zilverberg op 11.04; 39. Stolker op
13.23; 88. Enthoven op 37.06."

Marine toernooi '62
fel maar sportief
Yvonne Beaujon
in goede vorm
(Van onze scherm mede werker)
WILLEMSTAD
— Onder zeer
grote publieke belangstelling werd
er gisteravond in het Marine
Schermtoernooi 1962 fel maar zeer
sportief gestreden om plaatsen in
de finales degen voor zaterdagmid
dag en op dames Floret voor zon
dagmorgen.
De floijetwedsjtrijden
van zondagmorgen zullen elektrisch
verwerkt worden.
Bij de dames-floret traden acht
sehermsters op de loper toen hoofd
secondant Kraus appel hield. Pret
tig was het te zien, dat Anke Kroon
geheel hersteld blijkt te zijn van
haar ziekte en technisch en stijlvol
schermen liet zien.
Zij wist zo
waar van Jeanette Schlag te win
nen. Yvonne Beaujon was in een
vorm een kampioene waardig. Zij
won al haar partijen weer over
tuigend. Jeanette voldeed ook aan
de verwachtingen en werd tweede,
terwijl Anke Kroon met een derde
plaats er voor zorgde in de finale
te worden geplaatst, zodat zij zon
dagmorgen kan tonen, dat het te
rugzenden naar de eerste klasse op
een vergissing moet hebben berust.
Bij degen was Boutmy er goed
in en verloor slechts van Baars, die
met een tweede plaats uitstekend
eindigde. Nico Hilhorst verloor van
Daniël Straker en Jan Boutmy en
moest genoegen nemen met de der
de plaats. Hij werd op de vierde
plaats gevolgd door Straker. Deze
Vier .gaan over naar de finale van
zaterdagmiddag om 4 uur.

FAÜ (ANP) — De ploeg van Jeffce
•Janssen heeft in de derde etappe van
de rond 8 van de toekomst weer een
schitterend sneees geboekt. Niet al
leen eindigden er vijf Nederlandse
renners onder de eerste twintig, maar
bovendien kon Henk Nijdam, die na
een fantastische achtervolging als
tweede finishte, de gele leiderstrui
•iHutjfkUen. zoals wij gisteren reed.
meedeelden.

Uitslagen
baseball
NEW YORK (UPI) — De uitslagen
van de gisteren gespeelde
wedstrijden in de National League en
ds American L. ague zien er ais voigi
uit:
Minnesota Twins won van Bostor.
Red Sox met de score van 8-4. Cleveland lndians behaalde een kleine 1-0
zege op Detroit Timers. Chicago Cub;
verloor tegen de Reds van Cincinnnt
net G-8. San Francisco Giants veegde
New York Mets van het vela 1..^.
11-4. Nog groter was de overwinning,
die de Athletics van Kansas City op
New York Yankees behaalden. Met
11-1 dolven de Yankees het onderspit.
Los Angeles Dodgers ging met 16-1
met de erepalm strijken tijdens een
ontmoeting tegen Philadelphia Phillies. De tweede wedstrijd tussen beide
bovengenoemde negentallen eindig
de eveneens in een zege voor de Dod
gers. Met 7-3 wonnen zij van hun ri
valen. St. Louis Cardinals won van
Milwaukee Braves met 6-5. Washing
ton Senators verloor van Los Angeles
Angels met 2-4. San Francisco be
haalde tijdens zijn tweede ontmoeting
met New York Mets een 10-3 zege op
dit negental. Pittsburgh Pirates won
van Houston Colts met 7-0 en 4-3.

De uitslag van c!e derde etappe was:
1. Matignon (Frk) 4 h 6 m 4 s <met
;on 4.05.04), 2. Nijdam (Ned.) 4.06.17
(met bon 4.05.47), 3. Heeb (Z.w) zt, i.
,'anssen (N:d) 4.06.21. 8. Verstraete
(N:d.), 17. De Jong (Ned.), 19. Van
•Creuningen (Ned.), 26. Hugens (Ned.)
35. Knop? (Ned), allen in dezelfde
tijd. De Nederlander Raf Gysel staak
je de strijd.

ALG. KLASSEMENT

De Fin Pentti Nikula heeft tij
dens atletiekwedstrijden te Kaufyava in midden-Finland, het we
reldrecord polsstokhoogspringen,
dat reeds op zijn naam stond
opnieuw verbeterd en op niet
minder dan 4,94 m. gebracht. De
foto toont de recordsprong van de
Fin.

NIEUWE

verpakking....
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HETZELFDE AANTAL SERVETJES
IN DE HELFT VAN DE RUIMTE....!
_THIS NEW SPACE SAVIN6 BOX HOLDS

Wim Bleijenburg
naar Go Ahead

jeugdkampioen

Russen winnen
Haags toernooi

i

BUSSUM (ANP) — In Nieuw-Gui
nea worden watersportcentra opge
richt voor de ontspanning der Neder
landse militairen. Dit werd in het
NTS (televisie) journaal meegedeeld
door mevrouw Platteel, de echtgenote
van de gouverneur.

S>

Jay Silvester
discus 59.04 m.

5.C. Enschede

Watersportcentra
in Nieuw-Guinea

KLEENEX in de handige

De floret-finale wordt met negen
sehermsters verwerkt door Mieps
Poncia, Mevis Virtue, Stien Huiskes, Willy Hilhorst, Mirna Anselma, Georgine Feelders,
Yvonne
Beaujon. Jeanette Schlag en Anke
Kroon.
Vanavond wordt er op sabel ge
streden voor de drie laatste plaat
sen voor de sabelfinale op zondag
morgen. Hiervan zijn er reeds zes
bekend.

Wimbledon

Fontaine stopt
met voetballen

MEXICO (ANP) — De beroemde
Franse binnenspeler Just Fontaine
heeft gisteren in Mexico, waar zijn
plóeg Stade de Reims een vriendhcnappeiijke wedstrijd speelde, ver
klaard dat hij bij zijn terugkeer in
Frankrijk zijn carriere als voetballer
zal beëindigen. Bij de wereldkam
pioenschappen 1958 in Zweden was
Fontaine de beste schutter van het
gehele toernooi. Nadien raakte hij
Het algemene klassement ziet er nu door een tweetal beenbreuken op de
als volgt uit: 1. Nijdam (Ned.) 12.05.5i achtergrond. Het zijn deze blessures,
2 Carton (Fr.) op 26 sec., 3. ex aequo. die Fontaine dwingen de voetbalsport
op te geven.

De uitslagen degen luiden: 1. Jan
Boutmy ,,Beau Geste" 4 gewonnen
partijen, 11 ontv. treffers; 2. Sergt
Baars „Marine" 4 gp, 14 ot; 3. Nico
Hilhorst, „PSV" 3 gp, 11 ot; 4. Da
niël Straker „PSV", 3 gp, 16 ot; 5.
Sergt Bos „Marine" 1 gp; 6. Ovste
Logterberg „Marine" 0 gp.
De uitslagen dames floret luiden:
1. Yvonne Beaujon „Athos" 7 gew
partijen; 2. Jeanette Schlag „CSC"
5 gp; 3. Anke Kroon „CSC" 4 gp;
4. Mariloe Hilhorst „PSV" 3 gp, 20
ontv. treffers;
5. Brigida Cratsz
„Musketiers" 3 gp, 22 ot; 6. Eldica
Thomas „Athos" 3 gp. 23 ot; 7. Vera Bayley „Musketiers" 2 gp; 8. Eria
Heyer „Musketiers" 1 gp.
De degen-finale wordt met acht
schermers verwerkt door Plaisier.
•Jessiirun, Brakel, Semerel, Boutmy,
Baars, Hilhorst en Straker.

OSLO (ANP) — De Amerikaanse
discusreus Jay Silveser zegevierde
gisteren in Oslo tijdens internationale
wedstrijden bij het discuswerpen mei
een worp van 59.04 meter. De bestr
prestaties waren voorts: 200 meter
Adrian Metcalfe (GB) 21.3; 800 me
ter: John Reilly (VS) 1.52.2; 1500 meter: Derek Ibbotson (GB) 3.46.1; 500
meter: Michel Bernard (Frankrijk
14.04.8; 3000 meter steeple: 1. Texerau (Frankr.) 8.53.2; hoopspringen
Colin Ridgway (Australië) 2.— meter
WIMBLEDON (ANP) — De uitsla polsstokhoogspringen: 1. Dave Tori
gen van de gisteren e Wimbledon ge (VS) 4.60 meter; kogelslingeren: 1
speelde tenniswedstrijden luiden:
Briger Asplund (Zweden.) 63.46
Herenenkelspel: halve finale: Laver (Austr.) versl. Neale Fraser
(Austr) 10-8 6-1 7-5.
Gemengd dubbelspel: vierde ronde:
Lelley Turner Stolle (Austr) versl.
mej. Lehane/Newcombe (Austr) 6-2
6-2; Maria Esther Bueno/Howe (Braz/
Austr) versl. mej. Hsllyer/Fernandes AMSTERDAM (ANP) — Wim Bleijenberg, de midvoor van Blauw
(Austr/Braz) 7-5 6-4.
In de derde ronde van het dames wit heeft zich op eigen verzoek op
dubbelspel werd de Nederlandse de transferlijst laten plaatsen. De on
combinatie mevr. De Jong/Mevr. Rid derhandelingen hebben gisteravond
derhof met 7-5, 4-6. 8-6 door mevr. tot het tekenen van een contract
Fcrbes en mevr. Segal (beiden Zuid geleid om de Amsterdammer over te
laten gaan naar Go Ahead.
Afrika) uitgeschakeld.
Herenenkelspel: halve finale: Mulligan (Austr.) versl. John Fraser
(Austr.) 6-3, 6-2, 6-2.
Herendubbelspel: kwartfinales: Jovenovic/Pilic (Zuidsl.) versl. McKinley/Ralston (VS) 4-6, 6-2, 8-6 6-2;
Hewitt/Stolle (Austr.) - Dell/Douglas
(VS) 6-4 6-2 4-6 6-3.
APELDOORN (ANP) — Het jeugdDamesdubbelspel:
kwartfinales: elftal van S C Enschede heeft het
Maria Ester Bueno/Darlene Hard voetbalkampioenschap van Neder
(Braz./'VS) versl. mej. Lehane/Lesley land (geselecteerde jeugdcompetitie;
Turner (Austr.) 4-6, 6-2, 6-3.
gewonnen. De Enschedeers eindigder
in de eind wedstrijden tussen de ze
districtskampioenen na een overwin
ning op Ajax e een gelijk spel tegei
NOAD op de eerste plaats in huj
poule. De andere poule-winnaar wa
ning op Ajax en een gelijkspel tegen
DEN HAAG (ANP) — Het Russi Fortuna '54 en Emmen versloeg. I
sche schaakteam heeft gisteren met de finale tussen SC Enschede er
8'/2-3'/s van Nederland gewonnen. De Feijenoord moesten na een gelijk
uitslagen van de tweede ronde wa eindstand (0-0) strafschoppen de be
ren: Donner - Pe,trosjan Vt-%, Bouw- slissing brengen, die tenslotte in hei
meester-Keres Vs-'/s, Langeweg-Gel- voordeel van S C Enschede uitviel.
ler Vs-%, Kortchnoi-Prins 'A-Va,
Kramer-Tal V2-V2, Boleslavsky-Van
— De Britse dan sur Harold Turner
der Berg 1-0. De afgebroken partij is 00 52-jarige leeftijd overleden in het
uit de eerste ronde tussen Averbach gebouw van de koninklijke opera te
en'Vari 'der Berg is 1111 rëmi~e"~géëTn- Tonden" w a a"r" R TT"gêrêfp e'te e r d~R acT' v oór
digd. De eindstand is
in het een gastoptreden in een ballet van
voordeel der Russen.
Massine. (RTR)

Hugens (Ned.) en Gomèz Moral (Sp,>,
beiden op 34 sec., 7. ex aequo Ver
straete (Ned.), Bradiey (BB) en Vyhcke (Belg.), allen op 2.09, 11. Janssen
(Ned.) op 3.14, 16. ex aequo Knops
(Ned) op 6.27, 19. ex aequo Dé Jong
(Ned.), op 6.35, 39. Van Kreunihgen
(Ned.) op 8.15.

AU- THE TISSUES OUR BIG BOX HELD.
WE JUST SQUEEZED OUT THE AIR.
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'KLEENEX TISSUES

EN...een nieuw super-zacht servetje in kleuren..1r
De Kleenex servetjes in de nieuwe ruimtebesparende verpakking zijn
zacht als nooit tevoren — U voelt het bij de eerste aanraking— en ze zijn
weldadig voor Uw huid, als U verkouden bent en voor het gevoelige baby
huidje.
*
En nu zijn deze nieuwe super-zachte servetjes er ook nog in kleuren!
Haal vandaag nog Kleenex servetjes in de nieuwe handige verpakking!

*

Kleenex is een gedeponeerd
Kimberley-Clark Corp.!
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Premier Jagan zwaar ontstemd

Onafhankelijkheid voor
Brits Guyana opgeschort
Eeuwigdurend koloniaal
bewind in land gevreesd
I

Beatrix opende
expositiegebouw
DEN HAAG (ANP) — Prinses Bea
trix heeft gistermiddag de nieuwe af
deling van het Haags gemeentemu
seum, tijdens een bijeenkomst waarin
het honderd-jarig bestaan van dit
cultureel centrum werd gevierd, offi
cieel geopend.
Na een rondgang kreeg prinses
Beatrix een speciaal voor deze gele
genheid vervaardigd drinkglas aan
geboden. Ook ontving zij daar het
boekwerk: „Een weg door de moder
ne kunst".
Om de drie jaar wordt in Landschut in W est-Duitsland een
berichtgeving
Onjuiste
landjuweel opgevoerd, waarvan
het hoogtepunt is het „prinse
lijk huwelijk" ter herinnering
aan het werkelijke huwelijk tus
op
sen de Beierse erfgenaamprins
George en de Poolse prinses Jadwiga in 1475. Foto: Niet alleen
alle deelnemers moesten dit jaar
in historische kledij verschijnen,
ook van de persfotografen en
radioreporters werd dit verlangd.
HOLLANDIA (Van een speciale riteiten heeft geverifieerd, aldus de
De els was oorzaak van het hier
ANP-correspondent) — De comman woordvoerder van het gouvernement,
getoonde anachronisme.
< dant van de strijdkrachten in Nieuw- die hieraan toevoegde, dat het gou
Guinea heeft maatregelen genomen vernement van Nieuw-Guinea zich
tegen een ambtenaar van het gouver bij de genomen maatregelen heeft
nement in Nicuw-Guinea, die met aangesloten.
goedkeuring van d.e overheid optreedt
lis plaatselijk correspondent van het
Amerikaanse persbureau UPI in Holandia.
Het betreft de Nederlander dr P. J
BONN (RTR) — 125 rechters en van Dooren van de dienst economiofficieren van justitie in West Duits ;che zaken. Naar een woordvoerder
land hebben om vervroegde pensio
/an het gouvernement mededeelde,
nering verzocht, omdat zij de hand >estaan de maatregelen uit het ont
hebben gehad in al te zware von houden van communiqués over mili
nissen in de Nazitrd.
taire acties, een verbod tot het bij
wonen van persconferenties van mi
In een vorig jaar aangenomen fe
derale wet wordt bepaald dat rech litaire woordvoerders en het deelne
ters en procureurs, die zich in enig men aan militaire excursies en in het
opzicht ongerust voelen over hun algemeen uitsluiting van alle vooractiviteit onder Hitier, voor 30 juni lichtingsfaciliteiten op militair ge
van dit jaar hun ontslag moeten bied.
indienen, willen zij niet de kans lo
Onjuiste berichtgeving
pen ontslagen te worden.
In het officiële communiqué van
gisteren in Hollandia werd reeds het
bericht van deze correspondent over
het gebied van Wandammen tegenge
sproken. Hierin werd melding ge
PARIJS (RTR) — De Franse re maakt van niet officieel gemelde lan
gering heeft Jean-Marcel Jeanneney dingen van Indonesische parachutis
benoemd tot ambassadeur en hoge ten. De maatregelen werden ingege
vertegenwoordiger in Algerije. Jean ven door het feit, dat ondanks een ge
neney i,s minister van industrie ge maakte afspraak, de correspondent
het bericht niet bij de militaire autoweest.

UPI-

Nw

correspondent

Guinea

geboycot

Duitse rechters
nemen ontslag

GEORGETOWN (RTR) — Premier
Jagan van Brits-Guyana heeft felle
kritiek geleverd op het Britse besluit
om een conferentie over de onafhan
kelijkheid voor zijn land uit te stel
len. ,.Zulk een unilaterale beslissing
voor de minister van buitenlandst
zaken kan alleen maar de harmoni
sche betrekkingen van de afgelopen
jaren tussen mijn regering en Harer
Majesteits regering vernietigen", zo
zei hij.
Hij verklaarde voorts, van plan te
zijn een commissie van de Verenigde
Naties uit te nodigen voor een be
zoek aan Brits-Guyana op de kortst
mogelijke termijn „om ter plaatse een
onderzoek in te stellen naar stappen
die nu kennelijk worden ondernomen

niet
Het
valt
Het
valt
niet
mee een grote
brand in de bergen te blussen,
dat hebben de brandweerkorpsen
van Interlaken, Meiringen, Guttannen
en andere
Zwitserse
plaatsen ondervonden, toen zij
met in totaal meer dan honderd
maal de strijd aanbonden met
een felle vuurhaard in het op
2200 meter hoogte liggende hotel
Grimsel-Hospiz. Toch slaagden
zij erin het beroemde hotel van
totale vernietiging te redden.
Het vuur was veroorzaakt door
dat een bediende in bed had ge
rookt. Het duurde elf uur voor
dat het sein ,,brand meester''
kon worden gegeven.
mee

een

om het koloniale bewind in dit ge
bied eeuwie te doen voortduren".

Uitstel

De Gaulle stemt
in met Adenauer
PARIJS (RTR). — Reuters cor
respondent in Parijs, Harold King,
meldt, dat Frankrijk ermee heeft
ingesteld te zullen onderzoeken on
der welke voorwaarden de rege
ringsleiders der zes E.E.G.-landen
hun onderhandelingen kunnen her
vatten over het vormen van een
Europese politieke unie, zonder te
wachtèn op een besluit betreffende
de Britse aanvrage voor het lid
maatschap van de Europese gemeen
schappelijke markt.

nieuwe hinderpaal op de weg, die
leidt naar een Brits lidmaatschap,
van de Europese gemeenschappelijke
markt en Britse deelneming aan een
Europese politieke unie.

Engelands toetreding
Een Westduitse woordvoerder neeft
op een gisteren in Parijs gehouden
persconferentie
met nadruk ver
klaard, dat dr Adenauer zeer zorg
vuldig heeft vermeden een vorm
van politieke unie voor te stellen,
die een toetreding var Groot-Britannië tot de E.E.G. of Britse deelne
ming aan een latere politieke unie
zouden kunnen bemoeilijken. Franse
woordvoerders hebben dezelfde na
druk op dit punt gelegd.

Dit was het antwoord van Franse
•regeringszijde,
toen
journalisten
Gange,
— Fraser Gange,
een Amerikaanse
wilden weten of president De Gaulle
Bariton van Schotse
afkomst die
het voorstel had aanvaard, dat hem
dinsdag met grote aandrang door irieci' dan vijftig jaar optrad en voor
bondskanselier Adenauer is gedaan. al in de V S. faam verwierf, is op 76—

Doch De Gaulle en zijn ministers
zijn thans sterk gekant tegen elke
handeling, die zou kunnen worden
opgevat als het opwerpen van een

Fraser

een

jarigs leeft ijdin Baltimore overleden.
Hij zong onder vooraanstaande diri
genten, order wie Toseanini. Fritz
Kreisler was een dergenen die met
hem optrad. (RTR)

Jongen overleeft
schok 10.000 volt
Ernstig gewond
uit mast omlaag

tin Kuipers uit Enschede heeft drie
kwartier lang tussen leven en dood
gezweefd op een twintig meter hoge
zijstelling van een hoogspannings
mast, nadat hij door een vonk uit een
10.000 voltkabel was getroffen.
Het
(van onze correspondent)
mag een wonder worden genoemd
ENSCHEDE — De 16-jarige Mar- dat zij zonder hulp met slechts ern
stige brandwonden naar beneden
wist te komen. Daar stond een am
bulancewagen klaar om hem onmid
dellijk naar het ziekenhuis te ver
voeren. Artsen hebben daar kunnen
vaststellen dat de jongen er, naar
omstandigheden, nog redelijk is afge
komen.

KENNEDY WENST ALLIANTIE
TUSSEN V.S. EN WEST-EUROPA
VOORDELIG VOOR
BEIDE PARTIJEN
onderschrijven en deel te nemen aan
een voor de betrokken partijen voor
delige alliantie „tussen de nieuwe
unie die in Europa ontstaat en de ou
de Amerikaanse unie welke bijna
twee eeuwen geleden in Philadelphia
werd gesticht".
Het Amerikaanse staatshoofd ver
klaarde dat een dergelijke alliantie
niet in een enkel jaar of gemakkelijk
tot stand zou kunnen komen maar
„de wereld wete dat deze thans ons

Medio juni is het seizoen begon
nen en Amerika's weerkundigen zijn
druk in de weer geweest nieuwe
vindingen en apparaten voor het
voorspellen en bestrijden van orka
nen te vervolmaken. Er zullen dit
jaar geen nieuwe methoden worden
aangewend, die niet reeds eerder
zijn gebruikt, aldus de directeur
van het nationale „Hurricane Cen 
ter" in Miami, Gordon Dunn. Maar

er zullen verbeteringen zijn. „De af 
gelopen vijf, zes jaar hebben wi;
tamelijk veel vooruitgang geboekt",
zei Dunn, „dit jaar zullen wij zien
ol' de nieuwe uitrustingstukken en
methoden hun nut zullen afwerpen".
De directer van hef „Hurricane
Center" laat de wervelstormen dit
jaar opnieuw met zilverjodide be
handelen om te zien of de richting
dan wel de kracht van de orkaan kan
worden gewijzigd. In het afgelopen
najaar is aanzienlijk veel werk ver
richt om de resultaten van de be
handeling van de orkaan Esther in
september met zilverjodide te- analiseren. Esther onderging inderdaad
enkele veranderingen, maar er zul
len meer proeven nodig zijn om vast
te stellen of deze wijzigingen te dan
ken waren aan de behandelingen dan
wel toevallig waren geweest.

hetgeen dan ook de bedoeling is.
Door het water in de orkaan in ijs
te veranderen wordt veel van de
energie opgeslorpt. Hierdoor zou de
kracht van de orkaan verminderd
kunnen worden of de richting ge
wijzigd.

W eersatelieten

Hoewel de weersatellieten „de
grootste revolutie in het weerkundig
onderzoek" worden genoemd, maant
Dunn aan lot voorzichtigheid. Hij
zegt dat de „Tiros" nog enkele te
kortkomingen vertoont en dat deze
eerst moeten worden weggenomen
vóór de
„Nimbus"-weersatellieten
volgend jaar .gelanceerd kunnen
worden.
Dus in het orkaanseizoen 1963 komt
een geheel systeem van weersatellie
ten in werking. De moeilijkheid met
de Tiros-satelliet is. dat zij op de
Eén ding staat vast: het zilver ruimte is georiënteerd en niet op de
jodide verandert een aanzienlijke aarde. Op gezette tijden zijn de ca •
hoeveelheid water in ijskristallen, mera's gericht op de ruimte en laten

geen wolkenformaties zien. Ook ge
beurt het wei eens, dat de satelliet
alleen gedurende de nacht het tropi
sche deel van de Atlantische Oceaan
passeert en dus geen foto's kan ma
ken, waaruit men de ontwikkeling
van orkanen zou kunnen afleiden.
Er staat een nieuwe Tiros voor
lancering gereed, wanneer de hui
dige niet meer werkt. Men hoopt
dat zij zodanig in een baan om de
aarde kan worden gebracht, dat zij
het tropische deel van de Atlantische
Oceaan tijdens het hoogtepunt van
het seizoen zal passeren.
Van de radarapparatuur wordt
dit jaar reeds veel verwacht. Radar
wist verleden jaar de orkaan Carla
tijdig te signaleren, zodat de kust
gebieden van Texas door de bevol
king konden worden ontruimd vóór
zij toesloeg. Niettemin kwamen 42
personen om het leven en werd een
schade aangericht van naar schat
ting 300.000.000 dollar.

ontvingen de artsen het advies het.
middel niet meer voor te .schrijven.
Daar het middel alleen op dokters
voorschrift verkrijgbaar was — en
ae Nederlandse
artsen blijkbaar
bijzonder voorzichtig zijn geweest —
is ,het gebruik ervan betrekkelijk ge
ring.
Dokter G. de Jonge, kinderarts te
Eindhoven, en lid van de commissie
die voor de Nederlandse Vereniging
van Kindergeneeskunde een onder
zoek instelt na de verbreiding van de
„Softenon-ziekte",
verklaarde ons
desgevraagd, dat nog niet alle ge
gevens voorhanden zijn. Het rapport
dat de commissie zal samenstellen,
mag dan ook pas in de loop van de
volgende maand worden verwacht.
„Wij hebben wel het idee, dat het
aar.cal gevallen in Nederland een
stuk lager ligt dan bijvoorbeeld
in Duitsland", aldus dokter De Jon
ge, „maar een definitief oordeel is
op dit moment moeilijk te geven.
De verzameling van gegevens is na
melijk
een lastig en tijdrovend
werk."

Eén op duizend

Vonk

Amerikanen paraat voor orkaanseizoen
MIAMI (UPI) — Wanneer gedu
rende hei aangevangen seizoen de
nietsontziende orkanen uit de Golf
van Mexico of de Atlantische Oceaan
oprijzen, zullen vliegtuigen, radarapparaten en een kunstsatelliet elke
beweging nauwlettend gadeslaan en
trachten haar zoveel mogelijk te ont
krachten. Of de orkanen zich al dan
niet zullen ontwikkelen tot een alles
vernietigende combinatie van storm
winden en water, zij zullen in ieder
geval met ontzag tegemoet worden
getreden.

Onderzoek gebruik van
Softenon in Nederland

Ferrier benoemd
bij de E.E.G.

Toespraak tijdens onafhankelijkheidsdag

PHILADELPHIA (AFP) — Presi
dent Kennedy heeft woensdag in
Philadelphia ter gelegenheid van dc
Amerikaanse onafhankelijkheidsdag
een tcespraak gehouden op een bij
eenkomst van gouverneurs der V.S.
er. hierin gezegd dat zijn land bereid
is met een verenigd Europa te spre
ken over middelen om een „concrete
Atlantische associatie te vormen".
De V.S. zijn bereid een verklaring
van onderlinge afhankelijkheid te

SAT ZBl'RG tJITR) — Politie
mannen die op. naar h~t hun
ieaJeek. wanhopig hulpgeroep af
ATHENE (AFP) — Van gezaggingen. troffen boven in een kas?iide is ontkend, dat, zo
1
'-" to'-en Mi Salzburg een kalf a in
als werd beweerd, de Amerikaanse
dat honderd treden hoog was ge
regering besloten zou hebben op het
klommen maar niet meer terug
- iiand Kreta een basis voor onder
durfde. Met hulp van de brand- <: zeeboten in te richten of dat met
weer werd het beest naar de aar
'olarisraketten
uitgeruste onder
de teruggebracht.
meers hier zullen worden gestatio
neerd.

De Britse minister van koloniën
Reginald Maudling, verklaarde dins
dag in Londen dat men het noodza
kelijk had geacht de conXerenti e, die
oorspronkelijk deze maand zou wor
den gehouden, uit te stellen. Hij ste'de voor, deze zo spoedig mogelijk na
(van onze correspondent)
at conferentie van premiers van de
Gemen:bestlanden in september te
DEN HAAG. — De geneeskundige
doen houden.
hoofdinspectie stelt een onderzoek in
naar de geruchten, dat ook in Ne
derland een aantal misvormde ba
by's zijn geboren als gevo g van de
zogenaamde Softenontabletten.'die de
moeders tijdens de zwangerschap
zouden hebben gebruikt. Po.siCieve
gegevens ontbreken nog, vooral om
PARAMARIBO (ANP) — In Para dat de tabletten sinds vorig jaar no
maribo is vernomen dat de heer R. vember niet meer worden verstrekt.
Ferrier, thans directeur van het de
Nadat eind vorig jaar vanu.t
partement van economische zaken, Duitsland verontrustende berichten
benoemd zal worden tot lid van de waren binnengekomen, heeft de ge
permanente Koninkrijksdelegatie bij neeskundige hoofdinspectie de im
de E.E.G. in Brussel, met de rang van porteur van de tabletten verzocht
ambassaderaad.
deze uit de handel te nemen. Tegelijk

Franse ambassadeur
ini Algiers benoemd

Europese Unie ook
zonder Engeland

Op Kreta geen
duikbootbasis VS

Kalf in toren

Martin was met drie vrienden in
de hoogspanningsmast geklommen.
Toen hij bij de zijstelling kwam werd
hij door een vonk getroffen. Mensen
in de omgeving zagen een lichtflits.
Aanvankelijk nam men aan dat de
jongen, die roerloos op de zijstelling
bleef liggen, dodelijk was getroffen.
De brandweer was inmiddels met een
brandweerladder aangekomeh, maar
men achtte het te gevaarlijk de lad
der tussen de kabels uit te zetten.
Technici van het elektriciteitsbedrijf
waren niet bereid de stroom uit te
schakelen; daaraan zouden uiteraard
tal van consequenties verbonden zijn.
Na enige tijd bewus'.eloos te zijn ge
weest, vertoonde de jongen plotseling
tot verbazing van iedereen enig leven.
Toen hij overeind probeerde te ko
men riepen de omstanders hem toe
zich niet te verroeren maar de jon
gen riep terug dat hij het koud had.
Tegen alle adviezen in begon hij tot
ontsteltenis van de toeschouwers, te
rug te kruipen naar de mast. Mach
teloos zag men toe hoe de ernstig ge
wonde jongen langs de mast naar
beneden kwam, waar hij even in een
krampachtige houding bleef staan om
zich daarna naar de ambulancewagen
te laten dragen. De jongen zal nog
geruime tijd in het ziekenhuis moe
ten verblijven.

Volgens de statistieken komt op de
duizend baby's één kindje met licha •
melijke afwijkingen voor. Thans
wordt nagegaan of dit „normale"
beeld is overschreden en wat de
oorzaken ervan kunnen zijn. Eerst
na een diepgaand onderzoek kan
worden nagegaan of en hoeveel li
chamelijke schade de Softenon ta
bletten in Nederland hebben ver
oorzaakt.

Vragen in Kamer
Dc Tweede-Kamerleden mej. A.
H. Nolte en mr. J. Th. M. de Vroeze
(KVP) hebben aan minister Veld
kamp (Sociale Zaken en Volksge
zondheid) schriftelijk gevraagd, of
in november van het vorig jaar
maatregelen zijn getroffen om Sof
tenon uit de handel te nemen en of
mag worden aangenomen, dat het
middel daardoor in ons land niet
meer wordt afgeleverd. Verder vra
gen zij, of het gevaar bestaat, dat
Softenon via naburige landen nog
in ons land doordringt en of in dat
geval de minister stappen heeft ge
daan of zal doen om dat te voorkomeaook vragen mej. Nolte en mr De
•Vreeze hoe in Rotterdam Softenontabletten bij vervoer naar een vuil
verbrandingsinstallatie
op
straat
terecht zijn gekomen. Zij willen van
de minister weten, hoe hij denkt
over de fout die hier is gemaakt en
over de verantwoordelijkheid hier
voor.
Sir Winston Churchill, die vori
ge week bij een val in zijn hotel
kamer in Monte Carlo een dij
been heeft gebroken, is vrijdag
ochtend met een speciaal vlieg
tuig van de R.A.F. van het vlieg
veld van Nice naar Londen ge
vlogen. De foto toont de ver
maarde staatsman op het vlieg
veld, wdar hij, gelegen op een
draagbaar op zijn vervoer wacht
te.

doel is". Hij beloofde dat „wij ons
aandeel op ons zullen nemen om het
gewicht dat op de schouders van al
len rust te verlichten, wij ons bij de
andere mensen en andere naties zul
len voegen om de vrede en vrijheid
te bewaren en elke bedreiging van de
vrede en vrijheid van ieder afzonder
lijk zullen beschouwen als een ge
meenschappelijke bedreiging".

H ulde
Hij bracht hulde aan die landen
van West-Europa die, lange tijd voor
bittere twisten verdeeld, thans ge
meenschappelijk streven naar „vrij
heid in verscheidenheid en macht in
eendracht". Wij beschouwen, zo ver
volgde de president, een krachtig en
verenigd Europa niet als een rivaal
maar als een deelgenoot. Bijdragen
aan zijn vooruitgang heeft sedert
zeventien jaar een fundamenteel doel
van onze buitenlandse politiek ge
vormd. Een verenigd Europa zal be
ter in staat zijn bij te dragen aan de
geweldige taken op politiek en eco
nomisch gebied — waaronder steun
aan de arme landen — welke r^c- vor
ming en verdediging van een ge
meenschap van vrije naties met zich
meebrengen, aldus Kennedy die de
Amerikanen opriep in overeenstem
ming met de eisen van de tijd „intercontinental te denken".

Vrije mensen
De president zei nog dat een At
lantische alliantie zich niet alleen
met haar eigen welzijn zou bezig hou
den maar als kern zou dienen voor de
uiteindelijke vereniging van
alle
vrije mensen: „Degenen die thans
vrij zijn en degenen die zweren eens
vrij te zullen zijn". Zelfs achter het
ijzeren gordijn blijkt de „vrijheids
ziekte" besmettelijk te zijn, aldus
Kennedy die besloot met de woorden
dat de wereld zal veranderen dooi
nieuwe pogingen om tot een geschik
te vorm van onderlinge afhankelijk
heid te komen.
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