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Libanees leger

neemt

Aruba tegen

Fatahland over republiek
als staatsvorm

Israel ontruimt zuid-Libanon
Proces Angela
Davis begonnen
-

In San José in
SAN JOSÉ
het proces
maandag
Californië is

tegen de communistische
voor de burgerrechten Angela Davis
(28) begonnen met het kiezen van de
strijdster

juryleden.
De rechter, Richard Arnason, zal
de komende weken samen met de
officier van justitie en de advocaten
trachten uit duizend kandidaten de
twaalf juryleden en zes reserves te
kiezen. Waarnemers verwachten grote
moeilijkheden omdat Angela Davis
herhaaldelijk heeft gezegd dat zij in
San José een stad met een voor 95
geen
procent blanke bevolking

—

-

eerlijk proces kan krijgen.
De voormalige docente wijsbegeerte wordt er van beschuldigd de
wapens geleverd te hebben voor een
poging tot ontvoering uit de rechtszaal van San Rafael, waarbij op 7
augustus 1970 vier mensen werden
gedood. Zelfd wijst zij deze beschuldiging van de hand.
Angela Davis was vijf dagen geleden tegen een borgsom van 102.500
dollar vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, die meer dan zestien maanden
had geduurd.
Het proces begon drie kwartier
later omdat de rechter eerst nog een
onderhoud had met de verdedigers.
Angela Davis nam daaraan deel. Zij
kan als advocaat in haar eigen zaak
optreden.
De rechtszaal in San José werd
streng bewaakt. leder die binnenkwam werd door een elektronische
controle geleid en moest zijn vingerafdrukken laten nemen.

TEL AVIV — De Israëlische radio meldt dat de Israëlische,
strijdkrachten zich beginnen terug te trekken uit het zuiden van
Libanon, waar zij vier dagen achtereen bases van Palestijnse
verzetsstrijders hebben bestookt. De verliezen van de Palestijnen
worden geschat op 50 a 60 doden en 60 a 70 gewonden. Van
gezaghebbende zijde wordt in Beiroet vernomen, dat het Libanese
leger een streek in het zuiden van het land onder zijn hoede neemt,
lot nu toe waren op grond van een in 1969 in Cairo gesloten
akkoord de Palestijnen er heer en meester. Het gaat om het gebied
van Arkoub, bijgenaamd Fatahland. De maatregel zou zijn
genomen in overleg met de organisatie voor de bevrijding van
Palestina.
Officieel is in Tel Aviv bekend- Engeland en Italië. De spoedvergagemaakt, dat de operatie in Libanon dering van de raad werd gehouden op
is afgelopen en dat alle Israëlische verzoek van Libanon.
De Israëlische actie begon vorige
strijdkrachten zich uit dat land
hebben teruggetrokken. In een offi- week vrijdag, nadat verscheidene
cieel communiqué heet het dat een
vijftigtal „terroristen" is gedood en
ongeveer honderd gewond. Van de
eigen mensen werden er elf gewond,
maar sommigen hadden het ziekenhuis al kunnen verlaten.
De Veiligheidsraad van de V.N. had
eerder op de dag met algemene
stemmen Israël aangemaand zijn
militaire acties t__s>e * 1 i'ianon te
siaKen en „onverwijld al zijn strijdkrachten van Libanees gebied terug
te trekken". De ontwerp-resolutie
was ingediend door België, Frankrijk,

Meer Russische
wapens voor Syrië

Israëliërs waren gesneuveld bij aanvallen van Palestijnen in het grensgebied. Er wonen 350.000 Palestijnen
in Libanon, van wie 85.000 in
vluchtelingenkampen. Zij hebben beloofd van Libanees grondgebied af
niets tegen Israël te ondernemen en

zeggen dat de gewraakte aanvallen
tegen Israël van Israëlisch gebied af
zijn gedaan.
De Libanese premier heeft verklaard dat als de Israëliërs het
Libanese grondgebied verlaten, Libanon maatregelen zal treffen om
moeilijkheden in de toekomst te
vermijden. Maar gaan zij niet weg,
dan kent het leger zijn taak. Syrië
heeft zich bereid verklaard te helpen.

-

De Sovjet-Unie
DAMASCUS.
heeft er met het oog op de ernst van
de toestand in het Midden-Oosten
mee ingestemd, Syrië meer defensieve wapens te leveren. Dit blijkt uit
een gezamenlijk communiqué, dat in
Damascus is uitgegeven aan het slot
van het bezoek van de Russische
vice-premier Mazoerow.

China geniet prioriteit
in belangensfeer van VS
Rusland verdrongen
naar tweede plaats
westelijke diplomaLONDEN —
Londen
kring
tieke
is
In
in
men van
mening, dat in volgorde van prioriteit
China nummer één is bij de Amerikaanse regering en Rusland nummer
twee. Het moet niet uitgesloten
worden geacht, zegt men, dat Amerika binnen niet al te lange tijd zijn
handen met Europa losser zal maken,
evenals met Taiwan en Japan ge-

beurt. Nixon heeft zijn voornemen
om naar Peking te gaan bekendgemaakt zonder zijn bondgenoten in de
NAVO te hebben ingelicht, laat staan
geraadpleegd.
De Amerikaanse maatregelen op

Koningin krijgt veel

brieven over de "Drie”
DEN HAAG. - De koningin
de discussie rond de
ontvangt
sinds

„Drie van Breda" op gang gekomen
is, aanzienlijk meer post dan doorgaans het

geval is. Volgens de

rijksvoorlichtingsdienst gaat het om
verscheidene tientallen poststukken.
Over de inhoud van de brieven kan

de R.V.D. geen mededelingen doen,
omdat men daarmee zou treden in
een privé-aangelegenheid van het
staatshoofd.

monetair en handelsgebied, zoals de
zonder overleg met de bondgenoten
ingestelde invoerbelasting vergrootten de consternatie nog in Europa,
maar het bezoek van Nixon aan
Moskou, in mei a.s., wordt met
gemengde gevoelens tegemoet gezien,
zo zegt men in Londense en diplomatieke kringen.

Verreweg de meeste leiders van het
Amerikaanse congres zijn tevreden
over het resultaat van de reis van
president Nixon. Slechts enkelen
hebben moeite met de Amerikaanse
belofte de troepen geleidelijk van
Taiwan (Formosa) terug te trekken.
Zij vinden het ook vreemd dat in het
slotcommuniqué niet is gesproken
over het defensieverdrag tussen Amerika en Taiwan. Volgens Nixons
adviseur Kissinger blijft Amerika zich
door dat verdrag gebonden achten.
Senator Hubert Humphrey, een
Democratische kandidaat voor het
presidentschap, vindt dat de mat
onder de voeten van Tsjang Kai-Sjek
vandaag is getrokken, nu Nixon het
denkbeeld van een onafhankelijk
Taiwan heeft laten schieten.
De regering van Taiwan heeft
maandag verklaard dat zij de afspraak

over Taiwan tussen China en Amerika niet erkent en van plan blijft het
communistische bewind op het vasteland te vernietigen. Zij noemt dat
bewind "een groep rebellen die niet
het recht heeft het Chinese volk te
vertegenwoordigen". Taiwan kreeg
maandag een tweede klap te incasseren met de uitspraak van de Japanse
premier Eisakoe Sato dat Taiwan bij
de Chinese volksrepubliek behoort

Ambassadeur van

-

De Arubaanse
ORANJESTAD
eilandsraad komt vanavond bijeen
om te spreken over het rapport van
de raadscommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van de MEP, PPA
en AVP heeft uitgebracht naar
aanleiding van de vragen die door de
minister-president werden gesteld
i.v.m. de wensen voor de staatkundige toekomst. De vergadering werd
aangevraagd door de raadsleden Betico Croes (MEP), dokter Gustavo
Oduber (PPA) en Casimiro Yarzagaray (AVP). Uit het verslag van de
commissie blijkt dat men geen
voorstander is van de Curacaose
plannen om een republiek te vormen,
aangezien hierdoor overheersing
dreigt door Curacao van de andere
eilandgebieden. Een dergelijk status
wordt mede onder de Curacaose
partijen voorgestane voorwaarden,
volkomen van de hand gewezen. De
commissie komt tot de conclusie dat
het de vurige wens van het Arubaanse
volk is, zelf zijn toekomst en status
te bepalen om rechtstreeks banden
met Nederland te onderhouden.
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Commissie-Pearce ziet
af van opinie-peiling
Onderzoek in Rhodesie
verkeert in slotfase
SALISBURY - De Britse commisdie in Rhodesie de mening van de

sie

niet-blanke bevolking moet onderzoeken over het tussen Engeland en
Rhodesie gesloten beginselakkoord
inzake de toekomstige staatsvorm
van de vroegere Britse kolonie, heeft
afgezien van het houden van een
opiniepeiling.

De commissie, die wordt geleid
door lord Pearce, maakte maandag
bekend dat voor een dergelijke
peiling "praktische en uitvoeringsmoeilijkheden waren gerezen die
tenslotte onoverkomenlijk bleken te
zijn". Voor de peiling zouden marktonderzoeksmethoden worden gebruikt.
DEN HAAG.
Wat de moeilijkheden nu precies
De Venezolaanse
ambassadeur in Nederland, dr Humzijn, heeft de commissie niet ontberto Adrianza Rincón, is maandag
huld. Een woordvoerder zei dat men
naar Caracas vertrokken. Hij zal
ze in het april door de commissie uit
aanwezig zijn bij het officiële bezoek
te brengen rapport zal kunnen lezen.
van de Venezolaanse minister van
Van de Britse zijde is naar
aanleiding hiervan verklaard dat de
Buitenlandse Zaken Aristides Calvani
aan de Nederiandse Antillen.
commissie van oordeel is dat zij
Het Nederiandse ministerie van
zonder opiniepeiling toch voldoende
Buitenlandse Zaken deelde desgeDe commissie acht het een eerste informatie heeft kunnen verzamelen
vraagd mee, dat niemand van het vereiste, dat voordat de minister-prevoor een representatieve kijk op de
ministerie in Den Haag aanwezig zal sident wordt beantwoord, eerst over- Rhodesische mening als geheel.
zijn in Willemstad. Wel komt de leg met Nederland wordt gepleegd.
Het onderzoek van de commissie is
Nederlandse ambassadeur in Caracas, Het advies dat de eilandsraad van- in een slotfase gekomen. Maandag
dr E. Jonckheer, tijdens het bezoek avond voorgezet krijgt, vraagt om op trokken de leden van de negerwijken
naar de Antillen.
korte termijn een delegatie naar van Salisbury in. Daar waren vorige
Nederland af te vaardigen teneinde
ORANJESTAD - In het Aruba daar besprekingen te voeren in de
Sheraton-liOtel opende minister van geest van artikel 26 van de ERNA
Verkeer en Vervoer Leo Chance betreffende de wens van het Arubaanse volk ten aanzien van de
gistermorgen de luchtvaartbespre kintoekomstige
status. Voor het volledigen tussen de Nederlandse Antillen
ge advies van de commissie zie pag. 3
DEN HAAG.
Het bezoek van
en Venezuela. De foto geeft een
president Nixon aan China heeft een
beeld van de openingsceremonie.
geheel nieuw politiek klimaat geschapen en vormt een belangrijke bijdrage
tot de vreedzame oplossing van
bestaande conflicten, aldus heefteen
woordvoerder van het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den Haag
verklaard. De tekst van de verklaring
luidt als volgt: „De Nederiandse
regering heeft met belangstelling
kennis genomen van het communiqué, uitgegeven na het bezoek van
president Nixon aan Peking. De
resultaten van dit bezoek dienen nog
nader te worden bestudeerd, doch
reeds thans kan worden gesteld, dat
de in zulk een hartelijke sfeer
verlopen toenadering tussen de Verenigde Staten en de Chinese volksrepubliek tussen beide landen een
geheel nieuw politiek klimaat heeft
geschapen en positief moet worden
beoordeeld als een belangrijke bijdrage tot normalisatie en stabilisatie van
de verhoudingen in het Verre Oosten
en tot een vreedzame oplossing van

Venezuela in Den

Haag naar Antillen
-

Den Haag oordeelt

Nixons reis positief
-*-

bestaande conflicten."

—

BOGOTA Een inbreker, die zijn
slag probeerde te slaan in een
klooster in het Zuidoostcolombiaanse Popayan is het slecht bekomen. De man werd overmeesterd
door tien nonnen, die hem knevelden
en aan de politie overdroegen.

Nixon

maand de haarden van het verzet der

negers tegen de Brits-Rhodesische
voorstellen. Nu was het er rustig en
de commisieleden hadden royaal de
gelegenheid de meningen van de
bewoners te peilen.

Staking
AC-busjes
dreigt
-

WILLEMSTAD Het plan bestaat
om donderdagmorgen om acht uur
een spoed-vergadering te beleggen
van de vakbond voor buschauffeurs
Acacu,

tijdens welke vergadering

beslist zal worden of de AC-busjes in
staking gaan. De vergadering wordt
vóór
een feit, als de Acacu
woensdagavond geen antwoord op
zijn telegram aan de staten heeft
ontvangen in verband met deverhogingvan de verzekeringspremie.
Een woordvoerder van de vakbond
Acacu deelde de Amigoe mee, dat
men tot vanmorgen geen reactie had
ontvangen van de staten. Dit ondanks
het feit, dat alle statenleden een
copie hadden gekregen van het
Acacu telejram,, waarin geprotesteerd werd tegen de toestemming aan
de verzekeringsbedrijven om hun
premie voor de autoverzekering met
vijftien procent te verhogen met
ingang van 1 maart 1972. In het
telegram liet Acacu weten, dat men
er beter aan deed eerst de verplichte
WA-verzekering in te voeren. Voor
, Acacu' is het weer een bewijs, dat
de kleine man moet bloeden. Het
telegram werd, zoals de Amigoe
meldde, niet in de statenvergadering

behandeld.

Onder de buschauffeurs heeft men
zich daarvoor erg kwaad gemaakt, zo
verzekerde men de Amigoe. Van
verschillende kanten was het bestuur
benaderd met het voorstel een
staking uit te roepen. De buschauffeurs zien namelijk hun schrale
inkomsten, zoals men het formuleert,
nog kleiner worden als de verzekeringqjremie een stuk omhoog gaat.
Men verklaarde tegenover de Amigoe,
dat men op een wagen van acht mille
dadelijk 999 gulden aan verzekering
moet gaan betalen. Men noemt dit
een onmogelijke toestand. Het vakbondsbestuur heeft de leden tot
kalmte opgeroepen en wacht nog af,
of men iets van de staten verneemt.
Men wil uiterlijk wachten tot woensdagavond; heeft men dan niets
vernomen, dan gaat men donderdagmorgen vergaderen hetgeen al een
actie op zich betekent, als men de
aanvangstijd in acht neemt, omdat
dan heel wat mensen niet naar de
stad vervoerd zullen worden, daar de
AC-busjes om acht uur te Veeris
samen moeten komen.

Loena-20 bracht
ontkent geheime afspraken met Peking maan gruis
mee

China-reis niet ten

koste derde landen
-

WASHINGTON President Nixon
heeft bij terugkeer van zijn bezoek
aan de volksrepubliek China nog eens
beklemtoond dat hij met zijn gesprekspartners geen geheime afspraken heeft gemaakt. Ten overstaan

van leden van zijn kabinet, leiders
van het congres en buitenlandse

diplomaten zei Nixon op de luchtmachtbasis Andrews dat zijn reis aan
het doel had beantwoord, namelijk
na meer dan 20 jaar contact leggen
met het land waar een kwart van de
mensheid woont. „Wij hebben geen
enkele geheime afspraak gemaakt
achter de rug van andere landen om,
zei hij. Wij hebben geen verplichtin-

gen opgegeven die Amerika tegenover
andere landen heeft. Wij zgn slechts
overeengekomen een brug te gaan
bouwen over de kloof die ons nog
scheidt".
De Amerikaanse president ging nog
even in het gezamenlijk slotcommuniqué en liet ook nog horen wat hem
het meest had gefrappeerd in China:
„het totale geloof van de Chinezen in
en de totale verknochtheid aan „hun
regeringssysteem". Dat is hun goed
recht, zei hij, maar ik keer in
Amerika terug met een nog veel
groter geloof in ons regeringssysteem,
en met de overtuiging dat Amerika
een prachtig land is".
Op de luchtmachtbasis waren ongeveer 7000 juichende en wuivende
kabinetsfunctionarissen, congresleregenngsmeae werkers
den,
en
buitenlandse diplomaten (minus de
ambassadeur van Taiwan) aanwezig
om de president te begroeten. Ook
de Russische ambassadeur Dobrynin,

wiens land Nixon eind mei zal
bezoeken, was aanwezig toen het
presidentieel toestel kort na 22.00
uur (Ant. tijd) landde na een vlucht
vanaf Alaska.

Franse demarche
bij Israël

POSTALIA
POSTAGE METERS
Most Practical, Most Versatile,
Most Advanced

For further information
pleasecall

-

TEL AVIV.
Frangois Hure, de
ambassadeur van Frankrijk in Israël,
heeft maandag een onderhoud gehad
met de directeur-generaal van het
Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Hure heeft de bezorgdheid
uitgesproken van de Franse regering
over de Israëlische operaties op
Libanees gebied en er de nadruk op
gelegd, dat Frankrijk grote betekenis
hecht aan eerbiediging van de territoriale onschendbaarheid van Libanon.

Israël bezorgd over
vrijlating van de Drie
JERUZALEM - Het Israëlische
parlement heeft maandag een beroep

op de Nederlandse regering gedaan de
drie in Breda gevangen zittende
oorlogsmisdadigers niet vrij te laten.

—

De capsule van de
Sovjetrussische Loena-20 heeft maangruis naar de aarde gebracht dat
vermoedelijk meer dan drie miljard
jaar oud is, zo heeft het Sovjetrussische persbureau Tass meegedeeld.
Het gruis heeft een grijze kleur en er
komen deeltjes van 0,6 tot 2,9 cm.
doorsnee in voor. Het materiaal
schijnt anorthosier te zijn, het oudste
bekende gesteente.
In een speciaal laboratorium van de
Sovjetrussische academie» van wetenschappen zijn zondag voor de eerste
maal journalisten toegelaten tot het
materiaal, waarmee de capsule vrijdagavond op veertig kilometer ten
noordwesten van de stad Dsjeskasgan
in Kazakstan was neergekomen.
Analyse van eerder naar de aarde
gebracht maanstof heeft aangetoond
dat anarthosiet meer dan drie miljard
jaar geleden is gevormd. De kleur is
ten opzichte van het materiaal dat de
Loena-16 naar de aarde gebracht had,
veel lichter.

MOSKOU.
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TOM POES EN DE OMBRENGER

—

-

van schepen en raketten en daarna kom ik tot het hoogtepunt, dat het
aangezicht der aarde grondig zal veranderen! " Het is te begrijpen, dat deze
woorden de ander nieuwsgierig maakten. Maar voordat hij navraag had
kunnen doen begon achter hen de telefoon te rinkelen. Het was een
rechtstreeks verbinding naar het huis van de grootondernemer Amos W.
Steinhacker, die de meeste van de Ombrenger-aandelen bezat en de secretaris
haastte zich dan ook de hoorn op te nemen. „Goede morgen met
Steenbreek! 'riep hij op aangename toon. „Niks goedemorgen! " kwaakte het
apparaat. „Het lijkt nergers,op. Heb je de krant weer niet gelezen? Waar heb
ik je eigenlijk voor? Je kunt beter onmiddellijk hier komen. Als de donder,
Steenbreek; als de donder! "

7357. De Ombrenger N.V. had op de top van de Brokberg een fabriek
neergezet die geheel aan de eisen des tijds was aangepast. Fonkelende
toestellen rezen daar uit de rotsbodem en onttrokken zacht zoemend OM uit
de dampkring voor de bereiding van Omvliegers, Omrijders en andere
zegenrijke voortbrengselen der wetenschap. „Het is heel iets heerlijks," sprak
e

!_Sn^ann«^
2.enkele
kleine ongemakken

-

ORANJESTAD
Island Venture, een Noors toeristen-

CURACAO Personeels
AGENDA vereniging

ftÖJS

die uw vinding heeft. De zaken lopen boven
verwachting, en er gaan geruchten, dat zal ik worden opgenomen in de Raad
van Beheer! " „Alleraardigst," zei professor Sickbock glimlachend. „Maar ik
hoop dat ge u niet laat meeslepen door dit succesje, mijn
waarde! We staan
pas
aan het begin; de volgende week hoop ik over te gaan tot het grotere werk
Vrijdag heeft de

schip de haven van Oranjestad voor
het eerst aangedaan. Van Arubaanse
zijde werd de traditionele plaquette
overhandigd, doch uit handen van
kapitein Torbjon Dahl mocht gezagLosse nummers van de AMIGOE Dl
hebber Henriquez eveneens een aanCURACAO zijn dagelijks verkrijgbaar bij
denken
ontvangen. De Island Ventuhet kantoor van de Amigoe, Consciëntiere,
op
die
10 maart weer op Aruba
steeg 27-29 en verder bij: La Bonanza,
Breedestraat (O); Chu, Breedestraat 168;
wordt verwacht, had 525 passagiers
Van der Dijs, Charlottestraat 5; El Chico,
aan boord. Van links naar rechts de
Kerkstraat 22; Alex, De Ruyterplein; El
kapitein van de Island Venture, Betty
(Van onze correspondente)
Dorado, Pietermaaiweg; Cas di Pueblo,
KRALENDIJK
Het personeel Arends hoofd toeristenbureau, gezagPenstraat; April Bar, Piscaderaweg; Ana, van de
Nederland te hebber Oscar Henriquez en Coby
Algemene
Bank
Schottegatweg-west 80; Shon Ma Center,
21
op
januari een Alders, gedeputeerde van toerisme.
Bonaire
heeft
Weg naar Welgelegen; Barberia Kort,
met
opgericht
personeelsvereniging
Schottegatweg-noord 395; La Verdad, F.
recreatiemogemeer
doelstelling
als
143;
D. Rooseveltweg
Estrella de la

RECHTER TIE EN DE MOORD IN DE VERGRENDELDE KAMER

ABU-Bonaire
-

Burgerlijke stand

lijkheden te schenken voor haar
Winston Churchillweg 55; La Campana, leden. Zij wenst meer en betere
Bermudaweg 29; Wolf, Rio Canarioweg contacten met de direktie en ook wil
22; Toko Fruteria Natalie, Mahumaweg zij contact zoeken met andere
49; Toko Zuikertuintje; Jansen, Santa personaalsverenigingen van de ABU
WILLEMSTAD
GEBOREN: 26
Rosaweg 103; „Mi Ideal", Berg Altena 98; op Curacao, Aruba en de
MireiIsabella-Clemencia;
feb.
Efren
winBoven
„Discoteca Brion", De Rouvilleweg; hotel
lle Kemperman-Verseput; 24 feb.
den
voorzover
deze
bestaan.
Ook
zal
Flamboyant Beach, Holiday Inn en Curalokale Alson Rijsenburg-Isenia; 10 feb.
7-18. „Het onderzoek naar de dood van uw vader zal terstond worden
cao Intercon tinental,* Tax Free Shop zij contact zoeken met andere
Nivillac-Alexander;
25
feb.
Dezelfde
avond
is
Elmer
verenigingen.
begonnen,
er
Candidaat Ting," zegt Rechter Tie„Spoed u naar uw huis, zodat u
Airport en La Buena Fe, Rancho.
een bestuur voor de vereniging Rachel Redan-Durant; Julien Martions daar kunt opwachten. De zitting is gesloten." Als ze de rechtzaal hebben
gekozen en wel: Herbert Domacassé na-Zimmerman; 26 feb. Christopher verlaten, zegt Rechter Tic tot Tsjiao Tai. „Laat de paarden zadelen. Als we
BIOSCOPEN
per draagstoel gaan, duurt het te lang. Zeg de hoofdman dat hij ons met
voorzitter, Carlos Pourier als Carrega-Isenia; 27 feb. Almara Sanals
ROXY: 20.30 Brothers Karamazov
Windches-Rosales;
23
feb.
Marlon
penningmeester
en
enkele gerechtsdienaars volgt en laat ook de lijkschouwer waarschuwen dat hij
Filomena
Mereera
WEST-END: 19.00 en 21.00 Lifsters.
ster-Tweeboom; 24 feb. Esther Bonezich overwijld naar het huis van generaal Ting begeeft." Even later rijden de
CINELANDIA: dubbelprogramma: 20.00 als secretaresse.
optreden goochelaar Majahara en Mission
Hét bestuur zal een programma op vacia-Tremus; 26 feb. Geraldine Mar- Rechter en Tsjiao Tai, gevolgd door een viertal gerechtsdienaars in draf naar
Batangas. DRIVE-IN: 19.00 en 21.00 schrift stellen en dit aan de leden tis-Meulens; 25 feb. Donald Seniorhet huis van de vermoorde ex-generaal. „Ting is een beroemd man geweest,"
Donovan's reef. CINE-RIO: 20.00 Brief opsturen, waarna het in een volgende -Arents.
season.
vergadering besproken en eventueel
ONDERTROUWD: 23 feb. Abilio
uitgebreid zal worden.
CINE-TRUCK: Hedenavond te Marie
Samboe en Mildred Leito; Harold
Pompoen.
Yeung en Mildred Coco; Celso
Joaquin en Mariene Geertruida; AlBOTICA'S (nachtdienst):
fonso Lacrum en Petrona Martha;
OTRABANDA: Del Pueblo, TEL.:
Stanley Sprok en Mildred Weef;
25444; PUNDA: Piar, TEL.: 13040.
Fabian
Ruiter en Maureen Fenny;
DIVERSEN
Renny
Elvira en Mariene Roosje;
Op
BRUSSEL.
CONEY ISLAND: 17.00-24.00 open
19, 20 en 21
voor publiek K.S.C.-terrein.
oktober (hoogstwaarschijnlijk), maar Humphrey Toppenberg en Arlene
Brito; 24 feb. Franklin Willems en
BRIDGE: 20.00 Asiento.
in elk geval in de tweede helft van
SCHAKEN: 20.00 schaakvereniging Caoktober zal in Parijs de Europese Iris Maduro; 22 feb. Dario Martina en
pablanca Stella Maris.
Rosa Aybar; 23 feb. Erwin Hart en
topconferentie worden gehouden, zo
SCHAAKCURSUS: 20.00-21.30 voor hebben de
van
ministers
Buitenlandse Ligia Burleson; Ferdinan Riley en
beginnelingen; 21.45-23.15 voor enigszins
Zaken
van
de
Zes
en
de Vier Gloria Alejandra; Robert Curiel en
gevorderden Stella Maris.
Jandra van Eyten; Errol Fecunda en
maandag
tijdens
overleg
informeel
in
SPORT
Hene Hart; Nelson Lourens en
Brussel
besloten.
C.V.8.: 20.00 algemene vergadering
Maureen Evers; Winfred Isebia en
Op de agenda zullen staan: de
Stella Maris.
economische en monetaire unie plus Nüva Jacobs; Reginald Wiesken en
Camilla Eugenio; Anthonie van Werkde sociale vooruitgang (waaronder
WOENSDAG
hoven en Ana Davila; Evelino Felicia
verstaan wordt regionale en industrieDIVERSEN
en Nilda Felida; Gilbert Petrona en
BIBLIOBUS: 11.00-13.00 te Westpunt politiek etc.);-, ten tweede de externe
Prisca Maria.
(vóór kerk); 13.30-15.00 te Barber (vóór betrekkingen van
de uitgebreide
school).
E.E.G. en de verantwoordelijkheid
MOBIELE BANK: 09.30-10.00 te Bar- voor de geïndustrialiseerde
GETROUWD: 18 feb. Humphrey CUROM: 17.00 peticiones; 18.00 musica 17.45 la biblia dice; 18.00 ultimas
landen
(vóór
ber
sportveld
markt); (bijvoorbeeld de
t.o.
Elisabeth
met Esmirna Sprock; 20 varié; 18.30 kinderprogr.; 18.45 aanvullen- noticias; 18.10'nieuws in het ned.; 18.30
Verenigde Staten,
(CU-Wa10.45-12.00 te Leliënberg/Wacao
de muz.; 19.00 nieuws; 19.10 aanvullende nieuws eng.; 18.40 business news; 19.00
Canada en Japan), de ontwikkelings- feb. Hasan El Hage met Zenaida muz.;
cao); 14.00-16.00 te Westpunt (vóór Jan
19.15 discovaria; 20.00 ronda evening serenade; 20.00 back to the bible;
landen en de Oostbloklanden en
Abdul Hamid; 21 feb. Oricks HoogChristiaan).
musical; 21.00 count down; 22.00 nieuws 20.30 unshackled; 21.00 sign off.
eventueel China. Het derde punt van
woud met Iglorita Zimmerman; 22 in het kort; 22.05 met zijn drieën (3
LUCHTPOSTSLUITING: 09.30 voor de
zijn
zal
de
feb.
Lionel Adamus met Gwendolyn pop-artisten); 22.30 easy listening; 23.55 TELEARUBA: 16.00 Sesame Strebt.,
agenda
versterking van
New Vork; 13.30 voor Europa postkanReymound;
de
instituties
van
de
Edward Kenepa met ds Boot (dagsluiting); 24.00 sluiting.
gemeenschapen
toor; 14.00 voor New Vork; 17.00 voor
17.00 Joe 90; 17.30 morninq star; 18.00
de vooruitgang op politiek gebied.
Rosé Frans; Mario Breel met Sheila
Europa hulppostkantoor PlesmanluchthaScooby Doo; 18.30 FESINA-progr.; 18.45
ven. (Sluiting van aangetekende stukken
Neverson; Oswin Plate met Sisline TELECURACAO: 16.00 Sesame Street; pap. nieuws; 18.55 ned. nieuws; 19.00
één uur vóór postsluiting.)
17.15 Help its the hair bear bunch; 17.35 Jerry Lewis/Cartoons; 19.30 please don't
Paulina; Riles Zimmerman met Rogroovy
goolies; 17.56 morning star; 18.19 eat the daisies;
TENTOONSTELLING
senda Concicion.
20.00 pan. popular; 20.15
public service; 18.30 noticia int.; 18.49
CURACAOS MUSEUM: 10.00-12.00 en
nieuws; 20.30 Club familiar; 21.30
eng,
local di awe; 19.00 dr Simon ultimas noticias. 21.35
14.00-17.00 open voor belangstellenden
NEW VORK. - Hoewel de noterinteletheatre.
OVERLEDEN: 24 feb. Bernardus noticia
Locke; 19.30 TV per luchtpost (AntillenVan Leeuwenhoekstraat.
gen van uitgelezen fondsen, waaron(87
Recordina
jr.);
23
Erederik
feb.
progr.); 20.00 science report; 20.15
GALLERY RG:
10.00-12.00 en der IBM, maandag op de New Yorkse Lauffer
(74 jr.); 22 feb. Clemencia TeleCuracao
special: zanger Herb Alpen; RNWO (6020 kHz):
16.00-17.30 open
Keukenstraat 20A effectenbeurs
19.00 opening,
sterk omlaag zijn ge- Zimmerman (55 jr.); Lucrecia MargaVAN
21.15 nieuws; 21.30 world premiere nieuwsblok, ned. nieuwsiournaal. hit pa(boven) GROTTEN
HATO: gaan, was de effectenbeurs
bij matjge rita (89 jr.); Ricardo Martier (73 jr.); (FILM: The move murderer); 22.30 rade. Van Heinde en Verre; 20.30 spaans
09.00-12.00 en 15.00-18.00 open voor
handel per saldo iets hoger. Het Petrus
publiek.
Bernadina (73 jr.); 23 feb. boletin 10.30; 22.45 vervolg world premie- progr.t 21.50 einde uitzending.
nieuws op de achtergrond scheen een
FAMIA PLANEA
Otilia
Noor
geb. Piters (56 jr.); Maria re; 24.00 dark shadows.
aanmoediging te zijn voor beleggers.
(800 kHz): 19.00 spaans pro»*.; 19.35
BITTERSTRAAT: 14.00-16.00 (dageLodrigo
(69
jr.); Juana Virginia (81
Maar volgens veronderstellingen van
eng. progr.; 20.10 ned. nieuws; 20.30
lijks); 09.00-11.00 (dinsdag en donderVENEZUELA
analysten stond het verloop meer in jr.); 24 feb. Petronilia Koko (83 jr.);
einde uitzending.
dag). KAS CHIKITU: 13.30-15.30 (woensverband met de interne situatie op de 25 feb. Itala Goeloe (1 wk); Shanus(kanaal 10):'
RADIO
CARACAS
T.V.
dag). BARBER: 10.00-12.00 (vrijdag).
markt dan met nieuws van buitenaf. ka Thode (2 mnd.); Maria
17.00 Johnny Quest; 17.30 los supersoni- "(11730 9715 kHz): 19.00 ned. progr.;
Emiliano
OPENBARE LEESZAAL
Tegen het einde van ede handel (76 jr.); 26 feb. Norman Albers
20.30 einde uitzending.
cos; 18.00 perdidos en el espacio; 19.00(37
CENTRALE BIBLIOTHEEK (Van Walnoteerden van de verhandelde fond-los
monstruos;
jr.);
23
feb.
martes
19.30
Nemesio Pinedo (78 jr.).
monumental; (15320, 11845 en 6085 kHz)*
beeckplein 13): maandag tot en met sen er naar verhouding veertig hoger.
1900
21.00 la usurpadora; 22.00 el observador spaans
progr.; 20.20 einde uitzending.
vrijdag van 13.00 tot 20.00 uitleningsuren.
venezolano; 22.30 dr Marcus Welby; 23.30
JEUGDBIBLIOTHEEK (Van Walbeeckeine de medianoche.
(15220
plein 6): maandag tot en met vrijdag van
17810 kHz): 17.30 opening;
(kanaal
12):
13.30 tot 18.00 uitleningsuren.
17.31 nieuwsblok; 17.45 ned. nieuwsjourVENEV.ISION
17.00 MeWETENSCHAPPELIJK BIBLIOTHEEK:
29/2 teoro; 18.00 aventuras del pequeno naal; 17.51 progr.-overzicht; 17.52 Latijns»i.<.u Samurai; 18.30 Zorro; 19.00
09.00-12.00 en 14.00-20.00 openingstij- 7 pet ned. 66
yy yo OGEM
amerikaans loc-boek; 17.57 op verzoek;
picapie106.00 dras; 19.30 el show de Joselolasy
den van maandag, dinsdag en woensdag; AkZO...
74.70 Pakhoed
18.27 schrikkeljaar; 18.40 ter overdenkSimón;
183.00 20.30 reportaje;
donderdag en vrijdag van 09.00-12.00 en Heinekens bel en beh
242.20 Rijnschelde
ing;
18.43 progr. voor morgen; 18.44
Lucecita;
21.00
22.00
...36.50 que traigo
Heinekens bier
252.50 E.M.S
14.00-18.00.
nieuws in het kort; 18.45 beurs; 18.48
aqui";
22.30
el
informador;
'..,..
Scholten-Honig
64.80
Hoogovens
73.00 V.M.F.
sluiting; 18.50 einde uitzending.
104.70 22.30 centro médico.
Philips
41.90 Ver.
Ned.
Uitgeversbedrijven
JEUGDCENTRUM DE
139.50
Onilever
FLAMBO133.90 Werelhaven
f
ARUBA
88.20
YANT: 14.00-19.00 naaien.
Kon. Olie ...*.»
120.40 Wessanen
WOENSDAG
,
80.70
JEUGDCENTRUM
115.00 Ant.
RADIO ANTILIANA (1.270 kilopenoowi
DIVI-DIVI: KLM
CURACAO
....'.
Brouwerij
120.0
KNSM
14.00-16.00 uiswerkcursus
149.30 Ant. Verf
236.2 m.): 17.00 Esperanza y su
vanaf tien
,
137.5
CUHUM:
opening; 06.35 kinder06.30
V.
Ommeren
309.00
jaar; 16.00-20.30 tafettennistraining
obseqüio musical; 17.30 exitos all electric
Electra
115.0
progr.; 06.55 reclame-hoekje; 07.00
Scheepvaart Unie
86 20 Aruba
gevorderden.
safes;
17.45 Aruba Bottling Co. y su niew_i;
306.50 Sur. Brouwerij
07.10 ochtendblad; 08.00 herh.
Alg. Bank Ned
musica; 18.00 anuncios y musica; 18.30
SPORT
.'
Converto
805.00
Nat. Nederlanden
n_fiS__
74.80
ANP;
08.10 luchtige ochtendATLETIEK: 16.00-18.00 training
110.80 noticias Arucar; 18.45 musica popular; banken;
Ngombezi
36.50 Goldmines
08.30
saludo musical; 09.00
IKA
Bel.
Olympic Rif stadion.
Mij
174.00 19.00 kinderprogr. Jan Bodegom; 19.15
Alb. Heijn
165.00 Nefo
tombola; 09.30 een blik op de
muzikale
71.00
felicitaciones
y
complacencias;
AMRO Bank
19.30
67.80 '
245.00 Aruba Distilling Co.; 20.30 show di Niki telex; 09.32 vervolg muzikale tombola;
'*.
'.
Bergoss
275.00 Robeco
Rolinco
10.00 koopvaardijprogr.; 10.15 aanvul181.80 Dekort y su musica; 20.45 variacion
V. Berkel
225.50 Utilico
125.80 musjcat (non stop).
lende muz.; 10.30 een blik op de telex;
Bols
153.00 Alcan alum
Bredero Ver. Bedr
10.32 Mexicaanse muz.; 11.00 Aivinne's
356.00 Ned. Ant. 7 3/4 '71
101.9 VOZ DI "ARUBA (1.325 kiloper,<*ien
Buehrmann Tetterode
pop special; 12.00 noticurom (kit.); 12.10
Ant. 6 1/2 '67
936 ,226.4 m.): 17.00 economisa eu La noticurom (local); 12.20 reclame-hoekje;
Bijenkorf Beheer
93.50 Ned.
Ned.
Ant.
5
'60
87.0
Calve
Esperanza; 17.30 atardecer musical; 18.15
830!00 Ned. Ant. 4 1/2 '59
Denk niet dat je weinig waard
12.30 nieuws ANP; 12.45 ichmuziek;
-'
92.7 noticias; 18.30 happy days-progr.; 19.00
Handelmij
Cur.
206.40
13.00 diario informativo y
sical; 14.00
Ned.
4
1/2
'62
Ant.
bent als je ziet dat heiligen en
87.2
Elsevier
459 00 Unitas
sports eu Janchi Tromp; 19.30 turning the
Tape-O-Teque;
89.00
14.30
musica
di mi luga;
Fokker
grote mensen tien keer meer
35.00 ANP/INDICES
table; 21.00 carclub; 23.00 la hora '15.00 vn vistazo den Mejico;
V.
Gelder
15.30
fiesta
85.00
presteren dan jij. Als iedereen
Concerns ...-..;
992 .'romantica; 24.00 musica romantica; 01.00 en el hogar.
Gist-Brocades
66.50 Inter
122_8
[sluiting.
V.d. Grinten
'. 198.00 Industrie
doet wat hij kan, heeft hij genoeg
Scheepvaart
110.1
VENEZUELA
Hagemeijer :...-"
135.0tf Banken
gedaan.
112.8 | RADIO VICTORIA (925 kiloperioden- RADIO CARACAS TELEVISCN: 07 (J0
Internatio-Muller
58.50 Handel
,
113.2 |*_:i m.):.1/.UO ultimas noticias; 17.16' actualjdades Oriente; 07.30 desayune con
Koq. Ned. Papier
135.00
Algemeen
1i 0.9 palabranan di bida; 17.30 delicados pastos; nosotros; 08.30 televisión educativa; 11.15
Naarden
76.00
Manana, W. Churchillweg 55; Libanesa,

-

Europese EEG-top
in oktober bijeen

Tsjïao

DODELIJKE

-

-

zegt Rechter Tic. „Maar ik herinner me dat er onaangename geruchten de
ronde deden over zijn plotselinge ontslag... Er werd destijds beweerd dat Ting
van hogerhand bevel had gekregen om zijn ontslag in te dienen. Hij had
oorlog
gevoerd met enkele Tartaarse stammen in de noordelijke
provincies, en
daarbij zou hij grote strategische fouten hebben gemaakt. Maar het fijne weet
ik er niet van, en dergelijke geruchten zijn soms niet meer dan pure
laster..."
„Ik ben wel benieuwd hoe de generaal aan zijn eind gekomen is," zegt
Tai. ,„Ting beweerde dat zijn vader vermoord was in een
van
binnenvergrendelde kamer. Dat klinkt nogal onwaarschijnlijk!
"
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kÿk
tele-mercado; 11.30 la perfecta ama de
casa; 12.00 actualidades chima; 12.30 aqui'
Oscar, competencia de juventud; 13.45
pepe potamo; 14.00 busque su marca;
14.30 Bonanza; 15.30 el hombre par;
16.00'Hucleberry hound; 16.301aprincesa

caballero.

discorama; 12.05 noticias hulandes y int.;'
12.30 noticias local na pap.; 12.50
noticias; 13.00 musica instrumentale 13.15
rancheras; 13.30 discolandia; 16.00 felicitaciones; 16.30 noticia local; 16.45 bole-

ros.

Petroleumarbeiders
in Caracas bijeen
CARACAS —
congres

In Caracas is zatergeopend van petroleumarbeiders, dat wordt gehouden
onder auspiciën van het Venezolaanse verbond van petroleumwerkers en
het internationaleverbond van arbeiders in de petroleum- en chemische
industrie. Aan dit congres nemen
afgevaardigden deel van Aruba, Curacao, Mexico, Colombia, Argentinië,
Bolivia, Canada, de Verenigde Staten,
dag het

VENEVISION: 11.30 cocina al minuto;
12.00 alegres aventuras; 12.15 investigador
submarino; 12.30 loque pasa en el mundo;
13.00 el show de Lucy; 13.30 tres amores
en la tarde; 15.00 nosotras las mujeres;
15.30 el fantasma y la senora Muir; 16.00
mi marciana favorito; 16.30 los colosos.
ARUBA

RADIO ANTILIANA: 04.30 musica rellgioso y musica di cowboy; 06.00 ban

Guatemala, Costa Rica, Trinidad/ToPeru, Ecuador, Chili, Brazilië,
Uruguay en Venezuela.
Panapiaj.
Dennis Hillman; 08.00 momento criollo
De
voorzitter
(musica y poesia Antiliana);
van de bijeenkomst,
08.30 musica
de Venezolaanse senator Luis Tovar,
y conseho pa tur automobilista; 08.45
dutch machine shop; 09.00 noticias onderstreepte in zijn openingsrede,
OTABS; 09.15 show musical Esperan?^ dat "de arbeiders van dit halfrond
discount nous*, uo.«ra anuncios; TÖ.OQ hun steun hebben gegeven aan de
exitos musical Macorisana y int. supermafeconomische integratie als fundamentrabao den compania di bo companero
contante Radio Arttiliana; 06.45 rev.

bago,

ket; 10.40 pader"Ple'lliger; 11.00 Mexico
cantando; 12.10 oracion pa pader

teel uitgangspunt voor de versterking,
vergroting en emancipatie van onze

Jansen y minicuent. pastoor Van Veen;
12.10 seccion infounativo; 12.30 noticia
VJana; 13.00 noticra Datsun; 13.15 fiesta
calypso; 14.00 fiesta Antiliana; 16.00 iiit
parade Antilian Motors;
16.15 exitos
tienda nueva reform-j; 16.30 anuncio
comercial; 16.45 noticia Lago Oil
and
Transport Co.
RADIO KELKBOOM: 07.00 opening;
07.02 bon dia eu alegria; 07.15 noticias
mt. na pap.; 07.30 musica instrumental;
08.00 seleccion musical disco latino; 08.30
eumpleanos feliz; 09.15 noticia social;
09.30 musica varié; 10.00 noticias int.
(pap.); 10.15 ritmo latino; 10.30 progr. di
Niki Habibe jr; 11.00 noticia local; 11.10
ritmo latino; 11.30 musica int.; 12.00
musica varié; 12.15 noticias int. na pap.;
12.30 musica varié; 12.45 noticia local;
13.00 variacion musical .eu ritmo latino;
"13.30 mei ora eu boleros; 14.00 noticia
locaj; 14.10 selecccion musical; 14.30
peticiones;
15.00 noticia int.; 15.15
variacion musical; 15.45 musica eu sabor
azteca; 16.00 progr. int. y La Maporisana
Supermarket; «16.15 musica mejicana;
16.30 noticia local; 16.45 cocktail musicalVOZ Dl ARUBA: 06.00 opening; 06.05
country western & instrumental music;
06.15 rancheras; 06.45 boleros; 07.00
noticias na pap.; 07.15 variacion; 08.00

volkeren". De economische integratie

—

—

aldus Tovar en binnen het kader
hiervan de werking van het subregionale Andespact, moet worden verwezenlijkt onder voorwaarden, die economische en maatschappelijke vorderingen voor de arbeiders veilig stellen.

Italie opnieuw
zonder regering
—

ROME. De Italiaanse christendemocratische minderheidsregering van
Giulio Andreotti is al na negen dagen
ten val gebracht. Het regeringsprogramma werd door de senaat met
158 tegen 151 stemmen afgewezen.
Dat maakte een vertrouwensstemming in de kamer van afgevaardigden
overbodig. Het lijkt nu wel zeker dat
president Leone het parlement zal
ontbinden, en vervroegde algemene
verkiezingen uitschrijft die waarschijnlijk op 7 mei worden gehouden.
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Amigoe

Advies aan raad om rechtst reeks

met

Nederland

te praten

Ef_i

OOK TWEEKAMER-STEISEL VAN DE HAND GEWEZEN

FISHER CASSETTE DECK

Republiek onaanvaardbaar
Arubaanse commissie

voor

raadscommissie
- De Arubaanse
aan de

zulks afgezien van de aan dit

■

staatkundige toekomst.
j

De commissie adviseert de raad als
volgt: „Naar aanleiding van het
tussentijds advies van deze commissie
van 27 januari betreffende de interne
staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen, heeft de Raad bij
motie van 31 januari als mening
uitgesproken, dat het eilandgebied
Aruba bereid is mee te werken aan de
vorming van een Antilliaanse Federatie, waaraan de eilanden vrijwillig
deelnemen, uitgaande van de volgende basispunten:
1. de erkenning van de zelfstandigheid van Aruba als deelstaat van

Teneinde duidelijk te laten uitko- i
men dat
evenals bedoeld tussen- I
tijds advies
voormelde uitspraak l
uitsluitend ..trekking heeft op een |
mogelijke nieuwe vorm van de i
interne structuur van de Nederlandse
Antillen, waarbij werd uitgegaan van
een federaal stelsel en dat daarmee
geenszins bedoeld is een uitspraak te
doen ten aanzien van de toekomstige
(externe) status van de Nederlandse
Antillen, heeft de raad expliciet in
genoemde motie bepaald, dat zij zich
over de banden met Nederland zal
uitspreken, eerst nadat er een duidelijk beeld verkregen is inzake onze
toekomstige interne structuur.

——

de te vormen federatie;
2. de erkenning en waarborging van
het recht van de deelstaten tot
vaststelling en wijziging van hun
eigen constitutie (zogenaamde

Deze duidelijke uitspraak van de
raad legde een goede basis, waarop
vanwege de eilandgebieden in de
constitutionele autonomie);
centrale adviescommissie of anders- "
3. de erkenning van het principe dat zins zou kunnen worden nagegaan
of
de bevoegdheden van het cjent.
, en., in hoeverre de vorming een
federale gezag tot stand komen eenheid volgens een
federaal systeem
krachtens
vrijwillige delegatie onder de door de raad
voorgestane
door de deelstaten.
voorwaarden haalbaar zou zijn en of
en in welke mate deze gedachte op
1
een voor alle betrokken partijen

—

Gemakkelijk

aanvaardbare wijze zou kunnen worden uitgewerkt, waarbij onder meer
van essentieel belang is de delegatie
van bevoegdheden aan het centrale
federale gezag en de vertegenwoordiging van de deelstaten in de organen
van de federatie.
Ondanks de strekking van de
desbetreffende motie werd in de
centrale adviescommissie door een

mee

zon

te nemen

"Handy-pack"
van

bepaalde Curacaose partij herhaaldelijk vurig gepleit voor het hanteren

van het evenredig kiesstelsel met
betrekking tot het tot stand komen
van het federaal vertegenwoordigend
lichaam, waarbij onomwonden de
kreet van „one man one vote" werd
gelanceerd.
Voorts hebben de politieke partijen op Curacao inmiddels een

gezamenlijk standpunt bereikt inzake

de wensen voor de toekomstige
staatsvorm van de Nederiandse Antillen, waarbij onder andere gekozen is
voor een onafhankelijke republiek
met een gekozen staatshoofd en een

I

twee-kamerstelsel, aldus blijkt uit
berichten in de Amigoe van 17 en 18
februari jongstleden. Volledigheidshalve mogen wij deze berichten
hieronder citeren. „De politieke
partijen van Curacao hebben gisteravond een gezamenlijk standpunt

bereikt inzake de wensen voor de
toekomstige staatsvorm van de Ne-

Voorwaar een

derlandse Antillen. Het moest opzien
; barende hierbij is de keuze van een
republiek met een gekozen staatsI hoofd als staatsvorm voor de Néder: landse Antillen en een Gemenebeststatus met de huidige Koninkrijkspartners. Over de vergadering van
gisteravond zal nog een officieel

kwaliteits

communiqué worden uitgegeven."
Aldus het bericht in de Amigoe van
17 februari jongstleden.
„De Curacaose politieke partijen
D.P., Frente Obrero, MAN, MASA en
NVP-Uni hebben zich in een officieel
communiqué dat is ondertekend
door de heren R. <""" Isa (DP), W.
Godett (FOL), D. Martina (MAN)
M. de Castro (MAN), C. D. Kroon
(MASA) en J. Evertsz (NVP-Uni)
onomwonden uitgesproken voor het
bewerkstelligen van een onafhankelijke federale republiek als toekomstige staatsvorm van de Nederlandse

product van
Curacao's oudste
limonade- fabriek
Oranjestraat 1
Telefoon 54278

- 54279

Antillen.

SÜ

DH

verkrijgen.

a) Oolby-tapes en

I

b) Cro2 (ijzer _jxyde) - tapes

—

■

—

cicun
■ mmWU lElm

geeft weer de (boven)

Bij

LA BONANZA

en

LA BON ANZAku„tU zichzelf overtuigen!!

Punda

Aruba

Arubaanse pers
verbaasd over

Gaat men in dit verband uit van

—

de verhouding Aruba Curacao dan
leidt bedoeld stelsel er toe, dat Aruba

minder dan de helft van het aantal
zetels van Curacao krijgt toegewezen,
hetgeen gezien het streven van Aruba
zowel in het verleden als heden
naar zelfstandigheid niet acceptabel

—

!
'

actie dokter Wever

—

-

is.

Bedoeld systeem van een onafhankelijke republiek met een gekozen
staatshoofd zal er voorts toe leiden,
dat de keuze van dit staatshoofd,
zijnde een uitermate belangrijk
staatsorgaan, de facto bepaald zal
worden door het eiland met grootste
aantal inwoners-kiezers, in dit geval
het eiland Curacao. Ook dit brengt
uiteraard voor de vorming van een
eenheid volgens het federale stelsel
in ieder geval voor Aruba
onoverkomelijke bezwaren met zich mee
en is eveneens onaanvaardbaar.
Ofschoon het bekend is, dat in het
kader van een federaal systeem
normaliter gekozen wordt voor een
twee-kamerstelsel, in welk stelsel de
aard van een der kamers (Senaat) is
die van een rem en tegenwicht op de
grote onderdelen van het geheel, zijn
wij van emning, dat een dergelijk
stelsel niet nodig is, wanneer de
vertegenwoordiging in de legislatieve
(één kamer) van de federatie op een

—

I

—

-

Dames op bezoek
bij Shell-werk nemers
-

WILLEMSTAD
De echtgenoten
van de werknemers van verschillende
afdelingen van Shell Curacao nv
hebben in de voorbije weken een
bezoek gebracht aan het raffinaderij-complex, zo blijkt uit het personeelsorgaan Nos Isla van Shell. Zo
kregen de 22 operators, vier wachtchefs en tien TA-mensen van het
zogenaamde Hydrocomplex bezoek
van hun echtgenote, waarbij volgens
Nos Isla vooral veel indruk op de
dames maakte, dat alles er zo keurig
uitzag. Ook het Shell-personeel, dat
belast is met het zogenaamde opstarten van de nieuwe fabriek en wel de
HF Alkylatie unit kreeg bezoek van
de echtgenotes. Volgens Nos Isla was
het niet duidelijk, wie nu het meest
genoten hadden. De mannen of de

*

—

toon aan voor

KENNERS en zij die het beste verlangen!

aantal zetels zal

Een geïnstitutionaliseerde vorm
van volkenrechtelijke samenwerking
met en/of meer landen wordt voors- bezoeksters.
ffmWii
hands door de gezamenlijke Curacaose politieke partijen als aanvaardBetovergrootmoeder Aurora Sier" baar geacht. Voorzover betreft de
ra Gonzalez, in het Noordspaanse
interne structuur van de Nederlandse Santander, vierde dezer dagen haar
HL m\ "" J-ma mmL, Antillen gaan de gezamenlijke Cu105everjaardag. Of zij met haar hoge
racaose politieke partijen er vanuit ouderdom gelukkig is? "Ik zou
dat de bevoegdheidssferen van Fedeniemand benijden zolang te leven
i ratie en deelstaten scherp dienen te
zei zij. Het is zo vermoeiend".

!

met 2 extra

alvorens over te gaan tot beantwoording van de door de minister-president gestelde vragen
terzake
overleg wordt gepleegd met Nederland.
Wij willen daarom adviseren binnen de kortst mogelijke termijn een
delegatie uit de raad naar Nederland
af te vaardigen, teneinde daar met de
regering in de geest van artikel 26 van
de Eilandenregeling Nederlandse Antillen besprekingen te voeren betreffende de wens van het Arubaanse
volk ten aanzien van zijn toekomst
en status. De minister-president moet
hiervan op de hoogte worden gesteld," aldus de Arubaanse raadscommissie.

de federale vertegenwoordiging op
basis van het evenredig kiesstelsel,
kan worden opgemerkt dat dit in
feite hierop neerkomt, dat één eiland,
te weten Curacao, minstens de helft
het totaal

—

——

de

Amigoe van 18 februari jongstleden.
Verder is het een algemeen bekend feit, dat in de onlangs gehouden
openbare vergadering van de Staten
van de Nederlandse Antillen, waarin
de Landsbegroting voor het dienstjaar 1972 werd behandeld, de kwestic toekomstige staatkundige structuur c.g. status van de Nederlandse
Antillen bijzonder veel belangstelling
had. Ook bij deze officiële gelegenheid kon helaas worden geconstateerd, dat op ondubbelzinnige wijze
er blijk van werd gegeven, dat de
Curacaose partijen op het door hen
ingenomen standpunt blijven staan,
waarbij uitdrukkelijk werd verklaard,
dat dit standpunt niet zomaar werd
gelanceerd om reacties op te wekken.
Met betrekking tot het een en
ander wijst de commissie de raad op
het volgende:
Wat betreft het samenstellen van

van

***-

v

stelsel

verbonden financiële bezwaren, waarop wij thans niet zullen ingaan.
Met het kiezen voor een onafhankelijke republiek hebben bedoelde
partijen zich tevens uitgesproken
over de toekomstige (externe) status
van de Nederlandse Antillen.
Het is evident, dat een dergelijke
status thans en zeer zeker onder de
door genoemde partijen voorgestane
voorwaarden
volkomen van de
hand moet worden gewezen.
Gezien de ondervinding in de
centrale adviescommissie, het standpunt van de Curacaose politieke
partijen en de verklaringen in de
Staten van de Nederlandse Antillen,
kan ongetwijfeld worden gesteld, dat
het onder de gegeven omstandigheden
de vurige wens is van het
Arubaanse volk, dat zich bewust is
van zijn onvervreemdbaar recht zelf
zijn toekomst en status te bepalen,
om rechtstreekse banden met Nederland te onderhouden.
In verband hiermee achten wij het
van groot belang en als een primair
vereiste dat door de raad zelf

■

beantwoording van de vragen van de premier ten aanzien van de communiqué zoals vermeld in

<tï'■

voor alle betrokken partijen aanvaardbare wijze kan worden geregeld,

staatkundige worden gescheiden. Dit betekent dat
eilandelijke
eilandsraad laten weten tegen de federale overheid enhun
fatructuur heeft in een advies
bevoegdoverheden ieder binnen
het voornemen van de Curacaose partijen te zijn om van de heidssfeer onafhankelijk zijn. ConstiNederlandse Antillen een republiek te maken, daar dit kan leiden tutionele bepalingen dienen in het
die de
tot overheersing door Curacao van de andere eilandgebieden. Een leven te worden geroepen
scheiding van deze bevoegdheidssfeevenredig kiesstelsel is voor de commissie niet acceptabel ren
op onpartijdige wijze waarboraangezien dit ertoe leidt dat Aruba minder dan de helft van het gen. Ter waarborging van de vast te
aantal zetels van Curacao zou krijgen toegewezen. De keuze van stellen afbakening van de bevoegdtussen Federaal en Eilaneen staatshoofd bij het vormen van een onafhankelijke republiek ! heidssferen
delijk gezag dienen naar de mening
zou dan de facto bepaald worde i door h»t *>Uand met het grootste ! van de gezamenlijke Curacaose poliaantal inwoners d.i. Curac:;t\ Ook het overgaan tot een !1 tieke partijen wijzigingen van deze
slechts mogelijk
tweekamerstelsel zoals door de Curacaose partijen gesuggereerd bevoegdheidssferen
met een
uitspraak
te zijn via een
wordt door de Arubaanse raadscommissie afgewezen. De gekwalificeerde meerderheid van het
vertegenwoordigend
commissie stelt omonwonden dat het de vurige wens van het federaal
Arubaanse volk is om rechtstreekse banden met Nederland te : lichaam, welke gebaseerd dient te
op een twee-kamerstelsel, aldus
onderhouden. Het advies wordt dan ook gegeven om met zijn
het communiqué van de gezamenlijke
Nederland overleg te plegen alvorens over te gaan tot j partijen." Tot zover voornoemd

ORANJESTAD.

--éA-\\\m\

Coöperatie- expert
-

WILLEMSTAD.
Aan minister
Dominico Guzman Croes is, wat de
recente statenvergadering betreft, abusievelijk de opmerking in de mond
gelegd dat zijn departement versterkt
was met een vrouwelijke deskundige
op het gebied van de coöperatieven.
Het blijkt een heer te zijn en wel de
vroegere minister van Arbeid, H.

Thomas.

Gietendieven
aangehouden
WILLEMSTAD

— Een politieagent

1

- In het Sint
Hospitaal hebben de zus-

WILLEMSTAD

Elisabeth
ters Salvia en Margriet Marie op 24
februari jl. het feit herdacht dat zij
25 jaar geleden op Curagao aankwamen en hun diensten ter beschikking stelden van de Antilliaanse
gemeenschap. De jubilaressen werden, zoals gebruikelijk, door de
direktie en de betrokken diensthoofden in de bestuurskamer ontvangen
en hartelijk toegesproken door de
verpleegkundig direktrice en de economisch direkteur. Als blijk van
erkentelijkheid werden hun hierna
een bloemstuk en "enveloppe met
inhoud" aangeboden. In de namiddag
vond in het auditorium een geanimeerde receptie voor het personeel
plaats. Op de foto: drs D. Blanken,
economisch direkteur, feliciteert zr
Salvia.

Een gewonde
in verkeer
-

in burger heeft gistermiddag rond
drie uur een vee-diefstal aan het licht
gebracht. Hij zag namelijk op genoemd tijdstip een drietal mannen
lopen in de omgeving van landhuis
Brievengat. Kort daarop zag hij de
Eén gewonde is
WILLEMSTAD
mannen in een auto wegrijden, er gisteren gevallen in het onveilige
waarop hij een achtervolging instelde. verkeer. Er deden zich negen ongevalBij onderzoek van de kofferruimte len voor, waarbij in totaal 7700
der betrokken auto trof de agent gulden schade werd aangericht.
twee geiten aan. De drie mannen
Rond half tien 's avonds werd op
werden als verdacht van diefstal de Aztekenweg een zeventienjarige
aangehouden en aan de recherche jongeman door een personenauto
overgegeven. Het waren de mannen aangereden. De voetganger bevond
R.T. (35), A.J. (20) en R.R. (19). Zij zich op de berm van de weg. De
hebben bekend de geiten te hebben bestuurder van de auto bleek onder
gestolen. Zij zijn ingesloten. Zoals invloed van sterke drank te verkeren.
bekend zijn er de laatste tijd De jongeman kon na behandeld te
aanzienlijk vernielingen aangericht in zijn aan de gapende wond aan zijn
genoemd landhuis.
voet naar huis terugkeren.

>

Modernisering van

electrische centrale
bij Shell Curacao
-

De electrische
WILLEMSTAD
centrale van Shell Curacao nv ondergaat een modernisering, in verband
waarmee de tweede gasturbine werd
gebouwd, zodat binnenkort het totale geïnstalleerde vermorgen 120 megawatt wordt. De belasting schommelt nu tussen de 55 en zestig MW,
aldus het personeelsorgaan Nos Isla
van Shell. Wanneer echter de belangrijkste onderdelen van het nieuwbouwprogramma op de raffinaderij
vertooid zullen zijn, zal deze belasting aanmerkelijk hoger liggen. Bij
het aanschaffen van de tweede
gasturbine speelde ook een belangrijke rol de overweging, dat de
energievoorziening dan ongestoord
kan plaats hebben, ook wanneer een
der turbines en/of ketels in revisie of
reparatie is. Het is bovendien ook

wenseüjk dat het mogelijk is, electriciteit op te wekken zonder daarbij
afhankelijk te zijn van de productie
van stroom. Aldus Nos Isla. Daarin
wordt nog gemeld, dat de modernisering zich ook uitstrekt tot de aanleg
van een nieuw hoofddistributiestation en een nieuwe centrale
controlekamer. De modernisering
maakt goede voortgang, zo meldt het
personeelsorgaan.

In perskringen
ORANJESTAD
op Aruba heeft men met verbazing
kennis genomen van de activiteiten
van dokter Oswald Wever, die alle
dagblad-redacteuren en uitgevers
heeft opgeroepen voor een voorlopig
verhoor in verband met zijn plannen
een rechtsvordering in te stellen.
Bevreemdend wordt het genoemd dat
niet alle communicatiemiddelen werden opgeroepen aangezien de gehele
pers op Aruba destijds aandacht
besteedde aan het optreden van
dokter Wever bij de Gezondheids
dienst en later in Boekhandel Van
Dorp. Eén van de personen d_
opgeroepen werd in deze zaak
overweegt de rechter een psychiatrisch rapport te vragen. Voorts heeft
dokter Wever nog een tiental getuigen opgeroepen, personeel van de
Gezondheidsdienst, de heer Heemels
van Boekhandel Van Dorp en enige
andere. Het zal 24 maart wel de
nodige drukte aan getuigen in de
rechtszaal geven. Ook de Aruba
pressclub zal zich donderdag tijdens
zijn jaarvergadering met deze affaire
bezig houden en de nodige acties

overwegen.

Klacht bij officier
tegen politie-agent

-

WILLEMSTAD. De heer Maximo N. Beaumont heeft bij de officier
van justitie schriftelijk aangifte gedaan van mishandeling tegen de
politie-agent W., in het verzoekschrift
bij zijn bijnaam genoemd. Volgens
aangever zou deze agent hem op 23
februari 's avonds om zes uur zonder
enige reden met de gummiknuppel
hebben geslagen, waarbij de heer
Beaumon enig lichamelijk letsel zou
hebben opgelopen, waardoor dok
tersbehandeling noodzakelijk was.
Aldus het verzoekschrift. De heer
Beaumont geeft als beroep verpleger
op, maar oefent dit al geruime tijd
niet meer uit.
mm^^^mmtm

mhm«
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WILLEMSTAD
In de afgelopen
rond
drie
heeft men de
nacht
half
64-jarige Ernesto M. Frans dood
aangetroffen in een woning aan de
Awakatiweg. Een arts constateerde
een natuurlijke dood.

Amigoe
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GEVRAAGD VOOR SPOEDIG
VOOR ARUBA OF CURACAO

EEN ERVAREN VERKOPER

AGENCIES N.V.
Julianaplein 42
CURACAO

National Life of Canada
and the

United Security Life Insurance Co.
will be moving from 11 Zuidstraat (the former ELMAR-BUILDING) to

TE KOOP GEVRAAGD

i

22 George Madurostraat, Oranjestad

of

?S@fe

(opposite the Colombian Consulate)

ODUBER AGENCIES NV

ORANJESTAD, ARUBA

SECURITY HOUSE

Omgeving Oranjestad.

PRODUCCIONES

ANDECO

ta presents

Diarazon awor i turdiarazon

-

di 8.00 9.00 p.m.
nan

I

HERSENGYMNASTIEK
via PJA-10VOZ Dl ARUBA

F. Osorio Jr.

Wij zijn de enige bloemenzaak op
Aruba die Uw bloemengroet waar
ook ter wereld kan bezorgen.

A. Capello

__.

Schoolstraat 4
Openbare vergadering van de Eilandsraad van Aruba
op dinsdag 29 februari 1972, des avonds om 8.00 uur.l)

Gezelligheid
Goedverzorgde bar
en keuken

j^^

__

—i

\V> JSpW

waarin U geld en prijzen

>i

Minister-President van de Nederlandse Antillen van 7 februari
1972 no. 1069/JAZ betreffende de toekomstige staatkundige
structuur c.g. status van de Nederlandse Antillen.

DINSDAGAVOND
HALF NEGEN

Oranjestad, 28 februari 1972.
De Voorzitter,

voor

O. S. Henriquez.

HONG KON 6
A. Laclé Boulevard 19

1) Deze

vergadering werd ingevolge artikel 28 van de
Eilandenregeling Nederlandse Antillen aangevraagd door de
raadsleden: G. F. Croes, G. A. Oduber en C. Yarzagaray.

go...where

to

to

Fergusonstraat 41, Aruba

II

(drama)
Jean Simmons

[

ARAWAK-COFFEE-SHOP

|e au

m^mm*.

S^L-m\

14 yrs

March 1
McCABÉ & MRS. MILLER

I

I

INDONESIAI-RIJSTTAFEL

I

and the

March 5 at 9.00 p.m.

"Nasi Goreng

THE DIRTY
HEROES

I COLOR 2.00

Émmmm%\m\

(21 Dishes)

12.00 p.m.

BALASHI BAR
open for

B-B-Q

away dinner.

p.n..
dailv trom noon till 7

Dan moet U adverteren via het meest
beluisterde radiostation van de Ned. Anti.

(ffljÈL

bel eens (1601 of 3355)
vrijblijvende offerte.

1I

voor een

VANAVOND BIJ DE
CHINEES GAAN ETEN ? ? ?
!
Dan natuurlijk

naar

pfjiifL-'
Bi

VOZ DI ARIBA PJA-10

I

Call 2131

_,MW____WlM_^--_-W_B__-_______-_P_-M^W^^»"^^

MEER ZAKEN DOEN?

- Saté"

ILet vs take care of your take-

and cool diinki

14 yr»

-

Bami

, airconditioned

ORIENTAL '

I

.bar en restaurant

_

Wilhelminastraat
tel. 1008
Open van 10.30 tot 23.30 uur.

'

*

OASIS BAR
r & GRILL
Z)

s'

j

ij

Ask Alfonso
for any cocktail
you can think of
during
„HAPPY HOUR"
He has it ready
as fast as you
can say it
And it will be
delicious
Daily 5:30
6:30 p.m.
ALL DRINKSS 0.50

TeA jr&T<fl__t

/

I
I

1

[

—_^__________________________________________—-________________

"^Ü^a-

For the famous

I

TELE- ARUBA

to entertain

li__V

FLOATING RESTAURANT

March 3-4 at 8.30 &

I

I *""""

;

"MATINEE"
March sth at 6.30 p.m.

John Försythe

COLOR 2.00

Tel. 1878-3141

dine... and where

Febr. 29 at 8.30

■THE HAPPY ENDING

f^_3i^ uïlSïO

Het populaire programma

2. Advies van de Arubaanse Raadscommissie Staatkundige Structuur
dd. 28 februari 1972 met betrekking tot de brief van de

■Where

—

IFAMILIAR

Air Gonditioning
is sold
than any other make

flowershop

AGENDA
1. Ingekomen stukken.

Tel. 3475-1754-1840-1987

CARRIER

Bel 1500-3091 (na zes uur)

o n c h a »

dealer

.

Imore I

door Interflora.

Competencia entre maestronan di skol.

L. G. Smith blvd. 112

I

BLOEMEN WAAR OOK
TER WERELD

P

CARIB MOTORS

Plaats eens een
zoekertje

Aanbiedingen: TEL.: 1726
CAPELLO

I=l

Your

The new office will be called

V

PROPER FORD SERVICE GIVES f"^
PIEASANT DRIVING

SERVICE>

ISERVC>1

as of February 28th. 1972.

TERREIN+ISOOM2

POSTBOX 135

OSORIO

H

_______?

CÜRQMI

Schriftelijke sollicitaties met toevoeging van pasfoto te
richten aan

ODÜBER

In order to continue giving better and more efficiënt service to our
clients and to the public of Aruba

STEM AF
OP DE

\

yourselfl
JLmjA

$m^ -jV^

I

Netherlands Antille»

HOTEL■

Broil your

own STEAK
ALAPARILLA

while relaxing in the sun
with a cool and
refreshing
Wine, dine, dance and relax all

PINA COLADA

under the

Come join vs at the

I

\^fr-___a_\

"DE GEDARME OP DRIFT"
met Louis de Funes

|

COLOR-1.00

______________________■
_W____"__*""^-_^".*^*-*^~'^*^*^_^i^___*_W__B_»___B___l^___«_^_«____B

CASA BR lON
PA HENTER ANTILLAS.

_-**.

a_fl__Jto_i.

all ages

CASA BRION SU PRUSNAN NO TIN COMPETENCIA. SI BO TA BAI
CASA OF RENOBA BO CAS, PASA NA CASA BRION NA DAKOTA
VLO BO HANA TUR COS CU UN KAS TIN MESTER. NOS A CABA
DI RICIBI TAPUTNAN RONDO DEN COLOR COGNAC, GOLD y
CORA. V MUY PRONTO CASA BRION LO HANA SET DI KAMBER
DEN COLORNAN "ORANJE, BERDE, GEEL V BRUIN". SET DI
SALA DEN TUR COLOR V MODELO FOR DI TUR PAISNAN DI
MUNDO. CONDICIONNAN DI PAGO TA MASHA FAVORABLE.
NOS TA CUMINDA BO PASA V MIRA NOS SURTIDO DI MUEBLES
CU CASA BRION TIN. UNDA CU BO BIRA AKI NA ANTILLAS BO
TA MIRA CASA BRION. SEA NA BONAIRE TEL. NO. 8415,
CORSOW TEL. NO. 24820 V NA ARUBA TEL. NO. 3655.

DIVI-DIVI TREE

U

InATSïTN
u j\ i ull

....

Enjoy yourself on the beach. the

I

swi mm ing-pool and the Pelican

H

Patio.

9

Beach Bar &

HET GESPREK
VAN DE DAG

DATSUN
Keuze uit vele modellen

ANTILLIAN MOTORS
ARUBA, N.V.

Voor alombekende uitstekende service
j.633 -3733
(

Tel,
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BC van Sint Maarten:
AGENDA
ARUBA
Min.Chance niet
goed voorgelicht
VWfi
SJga|
-

VLA-forum over
toelatingsexamen

AMIGOE Dl ARUBA NASSAUSTRAAT 110, TEL.: 1233; NA
KANTOORUREN, TEL.: 1639-2950.

KANTOOR

_———

■

ORANJESTAD

Het bestuurscollege van Sint Maarten heeft aan de
Arubaanse redactie van de Amigoe
ten stelligste de berichten ontkend
Telf. 1845 Nassaustraat 103 t dat voor de luchtvaartbeveiliging op
de Julianaluchthaven geen grond
TAXI.tiMIKALt: 24 uur per dag.
beschikbaar zou zijn, zoals door de
TEL. 2116 of 1604.
minister van Verkeer en vervoer L.
Chance tijdens de recente begrotingsBIOSCOPEN
ono«e..m
ORANJESTAD: De Veer:. 20.30 Surnbehandeling
is verklaard. Van het bc
20
mer'42 (18 jr). (18 o*Jr).
Sint Maarten wordt vernomen dat de
v BALASH
R L
.
splendid November
ending (14 jr).
Landsradiodienst op Sint Maarten
Drive-In: 20.30 The happy
20.30 Arnoruim
SAN NICOLAS: Principal:
maanden geleden het
beacon heeft ontvangen en hiervan
rous headmaster (18 jr).
WIT-GELE KRUIS:
het bc nimmer op de hoogte gesteld.
zr Fr.nDAKOTA EN ORANJESTAD,
zr
Het kan zijn dat de LRD de heer Van
cina* NOORD EN ORANJESTAD:
EN
PARADECRUZ
Spanje
op de Julianaluchthaven op
Fe,
EN BRALudovic;
SAVANETA
de
RA* zr
hoogte heeft gesteld doch ook
NICOLAS: zr
ZIL zr Michaela; SAN
deze
heeft het bc niets laten horen.
SAN PEDRO-HOSPITAAL,
Perpetua;
Hierbij
wordt gesteld dat de heer
TEL.: 2200.
Van
Spanje regelmatig rapporten
BOTICA'S:
Pueblo, TEL..
Del
indient
doch het bc hiervan nimmer
ORANJESTAD.
Lucas, TEL.: op de
1253; SAN NICOLAS: San
hoogte wordt gesteld. Eerst
tijdens het bezoek van de Boyenwinden-delegatie aan Curacao voor be3168; SAN NI5906; SANTA CRUZ. sprekingen met de minister van
COLAS TEL.:
Financiën, werden gezaghebber Van
TEL.: 8288.
Delden, gedeputeerde voor de LuchtDIVERSEN
kegelcompetitie. haven Sam
20.00
CARIBECLUB:
Hazel en statenlid Claude

LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

°° Alm

cita" S^NTA

"SStEL:
CpQDT

20-00 EStreUa

VS

Sa"
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van de
Aruba organiseert hedenavond om
acht uur in de vergaderzaal van het
departement van Onderwijs op het
Irausquinplein in Oranjestad een
panel-discussieavond over „Toela-

_■ i —-i

MV. Fatum
De Nederlanden van

R^

- De MAVO-sectie
vakbond van leerkrachten

ORANJESTAD

Wathey in een gesprek met mr
Klaassens van het Luchtvaartdepartement op Curacao op de hoogte
gesteld van de aanwezigheid van dit

beacon, hetgeen dus nieuws voor hen
was. TiidenS het ffpawplr mot mr
Klaassens werd gevraagd hoeveel
men hiervoor nodig had,
waarbij reeds in principe werd

terrein

Interpretatie
-

ORANJESTAD
In het Amigoeverslag van de rechtszitting in de

krant van zaterdag is een storende
19.30 jaarlijkse algemene zetfout geslopen, waar staat dat de
- Y.M.C.A. -clubgebouw, San raadsman van de beklaagden gezegd
zou hebben: „ze zijn drughandelaars". Dit moet natuurlijk zijn „ze
.,

Jubileum

zijn geen drughandelaars".
Een verkeerde interpretatie schijnen sommige lezers de volgende
alinea gegeven te hebben: „ook vond
GEZAGHEBBER OSCAR HENRIde raadsman dat men nooit had
QUEZ herdenkt morgen het feit dat kunnen weten of die cocaïne wel
hij een kwart eeuw in dienst van de cocainv was. Hij hield Jaar*.ij ecu

overheid is. Een jubileum dat overal
op de Antillen en ook daarbuiten de
nodige belangstelling zal trekken,
niet alleen omdat gezaghebber Henriquez op een bijzonder verdienstelijke
staat van dienst kan terugblikken,
maar ook omdat morgen een tipje
wordt opgelicht van de sluier over
wat hij in de naaste toekomst gaat
doen. Blijft hij gezaghebber of gaat
hij eind van het jaar uit overheidsdienst treden?
Gezaghebber Henriquez heeft in de
afgelopen kwart eeuw vel. belangrijke functies in de Arubaanse gemeenschap bekleedt, niet alleen als ambtenaar, maar ook als gedeputeerde en
minister van Financiën en de afgelopen jaren als gezaghebber van Aruba.
Het gaat bij het terugblikken op de
afgelopen vijfentwintig jaren niet
zozeer om de functies welke hij
bekleedde en waardoor hij de gemeenschap diende, maar vooral op de
wijze waarop dit geschiedde. Bekend
was hij in kringen van de ambtenaren
als een van de weinigen zeer efficiënt
en hardwerkende. Een uitstekend
Onderhandelaar en diplomaat.
Ongetwijfeld zullen er ook mensen
zijn die het niet eens waren met zijn
optreden en daarbij wel eens het
woord „dictatoriaal" lieten vallen.
Misschien is dat in bepaalde gevallen
wel juist, maar anderzijds was zijn
resoluut optreden voor Aruba ook
erg vaak van groot belang al wordt
zoiets meestal niet meteen opgemerkt, beseft en gewaardeerd. Vast
staat dat gezaghebber Henriquez de
afgelopen jaren veel voor Aruba heeft
kunnen bereiken.
Om het eens populair te zeggen:
„Aruba kon gezaghebber Henriquez
om een boodschap sturen". Ontelbaar zijn dan ook de besprekingen
die hij de afgelopen jaren heeft
gevoerd en als er iemand is die van zo
nabij de voorspoedige groei en
ontwikkeling van Aruba heeft meegemaakt dan is hij het wel.
Morgen zal gezaghebber Henriquez
bekend maken wat zijn plannen zijn
voor de toekomst. Wij verwachten
dat hij zal aankondigen eind van dit
jaar zijn ambt van gezaghebber te
willen neerleggen, waardoor de regering alle tijd heeft een opvolger voor
te dragen. Het heengaan van gezaghebber Henriquez zal een beslissing
zijn die velen betreuren, juist in een
tijd van hervorming waar Aruba een
krachtig bestuurder en een goede
onderhandelaar in het buitenland
dringend nodig heeft.
Wat de gezaghebber gaat doen is
nog niet bekend. De een denkt aan
de diplomatieke dienst, de ander het
bedrijfsleven en in het bijzonder het
bankbedrijf. Doch waar hij ook heen
gaat, zijn hart zal blijven kloppen
voor het eiland waaraan hij zoveel
van zijn tijd en leven reeds gegeven
heeft
Naast een woord van gelukwens
aan deze zilveren ambtenaar past

ingewikkeld scheikundig toetoog over
wat cocaïne nu eigenlijk was, dit tot
hilariteit van de publieke tribune".
Sommige lezers hebben blijkbaar iets
anders begrepen dan het volgende:
Dat toen de raadsman een ingewikkelde scheikundige beschrijving (overigens precies zoals in de opiumlandsverordening omschreven) van cocaine
gaf, het voor eenieder overduidelijk
werd dat verdachte inderdaad nooit
had kunnen weten dat die cocaine nu
wel cocaine was. De „hilariteit" van
het publiek was dus heel duidelijk
enkel en alleen ontstaan op grond
van het feit dat op dat moment het
idee alleen al, dat men die ingewikkelde beschrijving van cocaine zou
kennen, belachelijk en lachwekkend
werd.

Min. Chance

toegezegd dat hiervoor terrein beschikbaar zou zijn.

Geen zorgen
Voorts werd afgesproken dat enige
later, namelijk vrijdag 18
februari het bc deze zaak met zijn
expert Steylen en de heer Van Spanje
op de luchthaven zou bespreken.
Deze bespreking vond plaats, waarbij
dagen

nog eens met nadruk werd gesteld
dat grond beschikbaar was en men
zich geen zorgen over erfpacht enz.
behoefde te maken.
De heer Steylen besprak de kwestie
ook nog met een LRD-man uit
Curacao die op Sint Maarten was.
In kringen van het bc Sint Maarten
betreurt men het dat een en ander
door de betrokken ambtenaren niet
ter kennis van de minister van
Verkeer en vervoer werd gebracht,
waardoor deze niet alleen iets vertelde wat onjuist was maar ook omdat
dergelijke gang van zaken de verhouding tussen minister en eilandsbestuur niet ten goede komt. Het bc
van Sint Maarten is zich ten volle
bewust van zijn verantwoordelijkheid
ten aanzien van het luchtverkeer en
zal alle medewerking hieraan verlenen, aldus het Sint Maartense bestuurscollege aan de Amigoe.
Van de zijde van het departement
van Luchtvaart werd de Amigoe
desgevraagd meegedeeld dat al jarenlang (sinds 1970) gezocht wordt naar
grond op St. Maarten om de
VOR-installatie te plaatsen. Steeds
weer bleek dat de alle geschikte
grond reeds was uitgegeven. Op 23
maart 1970 is hierover reeds een
brief geschreven aan de gezaghebber
waarin als mogelijk alternatief voor
het plaatsen van de installatie een
stuk terrein op Cole Bay Hill wordt
aangewezen maar waarbij wordt
opgemerkt dat de installatie daar niet
optimaal kan functioneren. Op 20
januari van dit jaar heeft de heer C.
Plaate, chef luchtvaartbeveiliging in
een rapport meegedeeld dat aan de
heer Van Spanje, de luchthavenmeester op St. Maarten was laten weten
dat de beacon was aangekomen en
dat men graag de afmetingen wilde
hebben van het terrein waarop de
installatie moest komen te staan.

Hierop is nog steeds geen antwoord

ontvangen. Bij het departement van
Luchtvaart ontkent men ten stelligste
dat het BC van St. Maarten tijdens
het bezoek van een delegatie uit de
Boyenwinden aan Curacao positief
zou hebben verklaard dat er grond
beschikbaar was. Bij dit gesprek zou
het statenlid C. Wathey slechts
opgemerkt hebben dat hij de zaak
"wel zou opnemen". Men betreurt
het bij het departement dat ook van
deze zaak politiek wordt gemaakt en
dat er zomaar met namen van
ambtenaren wordt gegooid. "Onze
bedoeling is slechts ervoor te zorgen
dat er optimale veiligheid op de
luchthaven komt. Bij de ramp met
het ONA-vliegtuig indertijd zijn wij
door het oog van de naald gekropen,
dat moet men niet vergeten", aldus
een woordvoerder van het departement.

Luchtvaart-akkoord

met

Engeland uit de tijd
ORANJESTAD

-

Tijdens een

persconferentie na de officiële
opening van de luchtvaartbesprekingen gisteren op Aruba, sprak de
minister van Verkeer en Vervoer Leo
Chance, de hoop uit dat men tegen
het einde van de week tot een

korte

akkoord zou zijn gekomen, dat dan
eventueel tijdens het bezoek van
minister Calvani getekend zou kunnen worden.
Wat betreft de onderhandelingen
zelf, verklaarde de minister dat men
zou trachten alle beperkingen die
thans gelden voor een vlucht bijvoorbeeld het aantal passagiers, op te
heffen. „Ik wil niet zeggen dat het
een conditio sine qua non" is, maar
we doen wel ons best in die
richting", aldus de minister. Ook
verwachtte de minister dat er zeer
binnenkort besprekingen over de
luchtvaart met Colombia van start
zouden gaan. Een andere luchtvaartovereenkomst, die nodig op de
helling moet, is die met de Engelse
eilanden, waarvan Antigua de belangrijkste is. Minister Chance vertelde
dat toen hij in Nederland was voor
besprekingen hij reeds ter tafel heeft
gebracht dat de volledig verouderde
overeenkomst met Engeland, ook
spoedig moet worden besproken. Dit
is een koninkrijksaangelegenheid. Zo-

meer nog een woord van dank voor
alles wat hij in al die jaren voor
Aruba heeft gedaan.
Wij wensen hem nog vele voorspoedige en gezonde jaren niet zozeer als
gezaghebber maar wel als lid van de
gemeenschap waarvoor hg steeds op
de bres heeft gestaan.

tingsexamen". Voor deze avond
worden belangstellenden uitgenodigd
in het bijzonder onderwijskrachten
van de zesde klas, ccc klasse van
MAVO, HAVO, Technische scholen
en huishoudscholen.

dra de zaken met Venezuela geregeld
zijn, zijn de Engelse eilanden aan de
beurt. Ook zag hij gaarne overeenkomsten met bv. Santo Domingo en

Barbados.
Wat betreft de goedkeuring van de
onlangs ter goedkeuring bij de
minister ingediende lagere Caribair-

tarieven, zei de minister dat op de
eerste plaats het verzoek niet op tijd
is ingediend. Bovendien zijn de
voorgestelde goedkopere tarieven van
de Caribair in de pers bekendgemaakt, nog voordat de minister dit
verzoek binnen had gekregen. Dit
leek te veel op een soort pressie
uitoefenen, en daar hou ik helemaal
niet van, aldus minister Chance.

Zilveren jubileum
Oscar Henriquez
ORANJESTAD

- Het is morgen
geleden dat gezag-

een kwart eeuw
hebber Oscar S. Henriquez als klerk
B in tijdelijke dienst trad van de
overheid. In deze kwart eeuw was hij
naast lid van de eilandsraad, gedeputeerde, minister van Financiën en
sedert 26 april 1963 gezaghebber van
het eilandgebied Aruba.
Hedenmorgen om elf uur werd
gezaghebber Oscar Henriquez door
minister-president O. R. A. Beaujon
ontvangen, waarbij hem de gelukwensen en de traditionele enveloppe
werd aangeboden, die hij zelf in de
loop der jaren aan vele jubilarissen
heeft aangeboden.
Morgenmiddag om vier uur houdt
gezaghebber Oscar Henriquez een
persconferentie, waarin hij aan alle
geruchten over zijn aftreden als
gezaghebber een einde zal maken.
Verwacht wordt dat de gezaghebber,
die het maximum-pensioen heeft
bereikt, zal bekend maken dat hij
eind van het jaar als gezaghebber van
Aruba zijn functie wenst neer te
leggen.
De 45-jarige gezaghebber van Aruba kan op de volgende opmerkelijke
staat van dienst terugzien: Oscar
Siegfried Henriquez, geboren 1926 te
Saba, Nederlandse Antillen, is zoon
van dokter P. I. Henriquez, in leven
Hoofd van de Openbare Gezondheidsdienst van de Nederlandse Antillen, en J. D. Henriquez-van Dantzig.
Op 28 januari 1956 huwde hij met
Vera Croes, geboren te Aruba. Uit dit
huwelijk zijn drie dochters geboren.
Hij bezocht de Lagere School op
Curacao. In 1939 bij de pensionering
van vader Henriquez verhuisde het
gezin naar Aruba, alwaar hij de
Julianaschool bezocht en het Mulodiploma behaalde. Daarna ging hij in
1942 naar Curacao, waar hij in 1946
aan het Peter Stuyvesant College het
H.B.S. 8.-diploma behaalde. In 1945
trad hij als dienstplichtige (schutter)
op Aruba in militaire dienst.
Op 1 maart 1947 werd hij
benoemd tot klerk b in tijdelijke
dienst op de afdeling Comptabiliteit
van het Bestuurskantoor te Oranjestad. Van 1 november 1947 tot 10
september 1950 was hij naast zijn
betrekking op de afdeling Financiën,
secretaris van de Raad van Politie op
Aruba (voorloper van de Eilandsraad). In 1950 ging hij voor één jaar
met een studiebeurs van de Verenig-

ORANJESTAD - Ten kantore van
DOW had gistermiddag de huldiging
van twee Portugezen plaats, die
vijfentwintig jaar in dienst waren van
de Overheid; Jesus Chada (Plantsoenendienst) en José Castano (Reinigingsdienst). Op de foto het ogenblik, dat het waarnemend hoofd van
DOW aan één der r jubilarissen de
gebruikelijke enveloppe aanbiedt. De
huldiging werd bijgewoond door
gezaghebber O. S. Henriquez, die
hiervoor een uitzondering maakte
omdat Manuel Chada reeds vele jaren
bij de gezaghebber thuis werkt en
bekend staat in de volksmond als
"portugees di gezaghebber", voorts
gedeputeerde Virgüio Koek, Marco
Henriquez en Frans Croes van de
Reinigingsdienst, Netto Arends van
de Plantsoenendienst en Herman
Kuiperi, chef Personeelzaken DOW.

de Naties naar Amerika, alwaar hij
een opleiding volgde in overheidsfinanciën. In mei 1953 werd hij
benoemd tot waarnemend hoofd van
de afdeling Financiën. In mei 1955
werd hij belast met het opzetten van
de Centrale Dienst voor Mechanische
Administratie.
Per 1 juli 1955 werd hij gekozen
tot lid van de eilandsraad van Aruba
en vervolgens door de eilandsraad
gekozen tot gedeputeerde. Hij was in
het bijzonder belast met de zaken
vallende onder Financiën, Economische Zaken, Toerisme, Volksgezondheid en het Water- en Energiebedrijf.
Van 1 juli 1958 tot 1 maart 1960
bekleedde hij de positie van waarnemend gezaghebber van Aruba. Toen
de heer J. E. Yrausquin in juni 1962
onverwachts overleed, werd de heer
O. S, Henriquez in zijn plaats
benoemd als minister van Financiën
en Welvaartszorg. Met ingang van 26
april 1963 werd hij door de Kroon
benoemd tot gezaghebber van het
eilandgebied Aruba als opvolger van
gezaghebber F. Beaujon.
Gedurende zijn ambtelijke loopbaan bekleedde hij nog verschillende
bij-funkties, zoals commissaris van
het Algemeen Pensioenfonds van de
Nederlandse Antillen, en direkteur
van de N.V. Aruven, de hotelmaat-

schappij die indertijd het Aruba
Caribbean Hotel bouwde. Ia 1960
nam hij namens de Nederlandse
Antillen deel aan de voorbesprekin-

gen in Den Haag over de associatie
van de Nederlandse Antillen met de

E.E.G.
In februari 1959 werd hij samen

met mr dr C. Debrot, toegevoegd aan
de Nederlandse Ambassadeur te Washington D.C., voor besprekingen
met de State-Department over door
de Amerikaanse regering ingevoerde
beperking tot de import van olieprodukten; Als gedeputeerde van Financiën en economische zaken voerde hij
vele besprekingen en onderhandelingen in het buitenland ter voorbereiding van menig welvaartsprojekt. In
Den Haag nam hij deel aan de
onderhandelingen in verband met de
financiering van de zogenaamde urgentieplannen en de plannen vallende
onder de eerste en de tweede fase van
het Tienjarenplan.
In april 1960 werd hem de
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Jim Hilgers ere-lid

Jongeman

Aruba schietbond
ORANJESTAD - Op voorstel van
Rogelio Maldonado besloot de alge-

afgetuigd

mene ledenvergadering van de Aruba
schietbond om de scheidende secretaris dr Jim Hilgers het erelidmaatschap
van de bond aan te bieden. Op deze
wijze wilden de leden hulde brengen
aan het werk van de scheidende
secretaris die met zijn gezin een
stimulans is geweest voor het nieuw
leven inblazen van de Schietbond.
Het nieuwe bestuur van de schietbond werd als volgt gekozen: voorzitter Carlos Kelk boom werd herkozen
alsmede Ivan Kelie (POVA) en Ab
Noach (Madjoe). Als nieuwe bestuursleden Wiwi Marchena (Aruba
gunclub), Piet Berkley en Elias
Habibe van de Aruba schietvereniging
en dr W. Bouwer (madjoe).

koninklijke onderscheiding toegekend van Officier in de Orde van
Oranje Nassau. In december 1971
werd hij door de Venezolaanse
regering onderscheiden in de orde
van Francisco de Miranda (Grootkruis) en in januari 1972 werd hij
door de Dominicaanse regering onderscheiden in de orde van Duarte,
Sanchez y Mella in de graad van
Grootkruis in Zilver. De heer Henri-

quez is een der oprichters van de
Partido Patriotico Arubano (PPA) en
droeg na de dood van de heer
Yrausquin, samen met de heer E. O.
Petronia, gedurende enige tijd het
leiderschap van deze partij. Voordat
de heer Henriquez in 1955 tot
gedeputeerde werd gekozen, was hij
gedurende vele jaren aktief in ver-

schillende sportorganisaties. Zo was
hij gedurende lange ujd bestuurslid
van de Arubaanse Baseball Bond, lid
van de Arubaanse Boxing Commissie,
bestuurslid van de S.V. Caribe en
gedurende vijf jaar voorzitter van de
Arubaanse Sport Unie.

1
1
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ORANJESTAD - Zaterdagavond

om elf uur \_:rd in het San Pedro
Hospitaal een jongen van negentien
jaar binnengebracht, die ter observa-

tie werd opgenomen. Het bleek dat
de jongeman te Warawara mishandeld
was door een groep jongens, die het
er niet mee eens waren dat hij een
meisje uit die buurt had.
Vrijdag had een toeriste bij de

politie aangifte van diefstal van
veertig dollar, rijbewijs en crediet
card uit een V-wagen, die zij enkele
ogenblikken onbeheerd te Balashi
had laten staan.
Te Marawiel werd een 21-jarige
jongen aangehouden en ingesloten
die bezig was de;bok van een vrouw,
die aangifte bij de politie was komen "
doen, te slachten. De vrouw kende
haar bok aan een merkteken terug.
Een achttienjarige jongeman die
marihuana aan andere personen verkoopt, werd tijdens het weekeinde
door de politie aangehouden.
In de nacht van zaterdagavond
stond de deur van het hulpbestuurskantoor te San Nicolas open. Er
bleek echter niets vermist te zijn,
slechts was de ruit van een loket

vernield.
Vrijdagmiddag om drie uur moesten drie brandweerploegen een kunukubrand te Cura Cabai blussen, waar
vijftienduizend vierkante meter gras
ten prooi viel aan de vlammen. De
brand was veroorzaakt door het
verbranden van vuil door _e buren.
Tenslotte gaven vijf jongemannen
zaterdagfttorgért .*_ arïdere<j"ongeman
aefenlifr-doch;!2tj-lt#tfeA*fie_. rtiet zoals
afgesproken te Savaneta uitstappen,
doch waren zo flink hem mee te
nemen naar een stille plek en hem
aldaar met zijn vijfen te beroven van
vijftig gulden.

AGENCIA NIAGARA

. maakt bekend aan haar cliënten en het publiek in het algemeen dat
haar kantoor met ingang van 1 MAART 1972 gevestigd zal zijn aan
de

Kerkstraat 12 te Oranjestad
(ten Oosten van Pinocchio)
Wij verwachten U op ons kantoor en zullen U een goede service

bieden.

AAN ONZE ABONNEES EN ADVERTEERDERS
OP DE BOVENWINDSE EILAND»
Hierdoor maken wij bekend, dat

DE WIT STORES
SINT MAARTEN
uitsluitend belast is met:

** bezorging
incasso
* advertenties en andere zakelijke aangelegenheden.
Betaling van abonnementsgelden kan geschieden bij De Witstores of Ban co Popular Antilliano.

Ten aanzien van de bezorging van Amigoe werd een nieuw bezorgingssysteem opgezet.
Klachten over bezorging bij De Witstores.

NIEUWE ABONNEES KUNNEN ZICH BIJ DE WIT STORES OPGEVEN

*

Als correspondent voor de Amigoe op de Bovenwindse eilanden treedt op de heer

RE INT LAAN
Voor de directie Amigoe Boyenwinden
Jos van der Schoot.
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62, tel.: 1120, 18 comfortabele
kamers met airco, badkamer en
kitchenette. Voor 2 personen $ 16,—

s Profiteer NU NOC
p deze LAATSTE WEEK

per dag.

AIRCO-rooms and furnished apartment. Bubali lodge. Telephone 3278
in the morning.
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Te koop aangeboden

CURACAO
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HOUSE furniture including 3 piece
red leather lounge suite, T.V.-set,
electric cooker, semi-automatic washing machine, electric sewing machine, antique writing desks, 1969
automatic Austin Cambridge etc. St.
Michielsweg 20, J.D., tel. 9-4331.
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per persoon per dag, kinderen beneden 12 gratis. Hakkenberg, Salt
Company, Bonaire.
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Dames Pant. van f. 8,50 nu f. 3,90
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KINDERSTOEL f. 20,-. Mont Peleestraat 1.
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Te koop gevraagd
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Voor verdere inlichtingen
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WOENSDAG 1 MAART
TELECURACAO KANAAL 8 10.30 n.m.
WAIT OR WANT

■

CONCEPT IN
CONTRACEPTIVE
EFFECTIVENESS

j
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Automatic toner density con* trol
device

*
*

r

ffi

geen statiegeld
geen cylinders terug te
bezorgen

<fiÊEQHX>

ROKU OFFICE SUPPLY,
Madurostraat 28
Phone 11369-1351*8

I

'

vanaf 1930 ook "TOPS"
in produktie en

verpakking van

KOELMJDDE.L'
TE KOOP

*

Personen-auto

Britania Sales N.V.

full equipped
in prima staat.
Ook geschikt voor taxi
RUDI PLAATE

J. v. Walbeeckplein 8
Curacao
Telefoon:
13050- 13060

11520-11536

Gevraagd

MEISJE
met HAVO-diploma en diploma Engels Handelscorrespondentie.
Melden OFICINA WILLEMS, Conscièntiesteeg 22D, op donderdagmorgen tussen 8 en 9 uur.

\t

een film die geheel in Jamaica werd opgenomen. Vooraf een inleiding door Dr. S. Leon,
voorzitter van de Stichting tot Bevordering van Verantwoord Ouderschap.

centro

mt

________M___É_J___fl

PRESENTEERT met ingang van woensdag 1 maart a.s. om 10.30 n.m. een wekelijks
programma via TELECURACAO Kanaal acht, waarin door middel van film en TV-causerie
aandacht wordt gewijd aan het hoe en waarom van VERANTWOORD OUDERSCHAP.
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ARUBA

Holiday Inn Aruba

(FAMIA PLANEA)

___, , . ,
AIROSO. Palmbeach 33, P.0.8.
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* Minute reproduction possible
* Dry and permanent copies
* Compact table model
be used on ordinary
* Can
Power Souree

bouwjaar 1969

VERANTWOORD OUDERSCHAP

Te huur aangeboden

Country Inn hotel.

for multiple duplica-

Pontiac Bonneville

BEVORDERING VAN

1096.

jurken v.a.

f. 12,50

f^^Sf

DE STICHTING TOT

CHEVELLE SS, V-8: 4500,—,
Chevrolet Biscayne: 2500—, afbetaling mogelijk; Luxe boekenkasten:
2.8 m. hoog x 1.25 m. breed: elk
165,—; Keramische oven: 51 x 40
cm. inhoud, plus 200 kilo klei:
700,—; Osterizer: 55,—; bromfiets:
150,—; vloerboender: 55,—; haardroger: 30,—. Laclé-boulevard 9, tel.

—

colored materials
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STOVE. Wabistraat 4.

.

_**.

"FREON-22"

is automatically and
* Copy
accurately cut to the length of

(Jan L Buitenweg)
48

Het TEAC A-350
T-^ Jl

en/of

demonstratie:

10% korting voor contant

T

■■-

en

sup-

For further information & demonstration please contact

EEN persoonsbed 80 x 190 cm,
kinderledikantje 65 x 125 cm., beide
met matras. A. Strijker, Patiastraat
16, tel. 1628.

alle soorten: Slacks shorts
bijzonder mooie Blousen panlsuits

Boutique "Margo."

______r3v^l

H**l

voor"FREON-12"

.-...

KINDERWAGEN, rotan wieg, ronde box, plastic gordijnrails, 10 jaar
garage „Het beste uit R.D.", 60
detective pockets (Ned.). Mulder,
Tanki Leendert 1948.

*

1

_____________________■

_____________■

mmmm

tapedeck, ventilator f. 60,—; ijskast
f. 100,—. Grenedaweg 16.

SAN JUAN - President Nixon
zou van plan zijn in mei naar Cuba te
gaan voor een ontmoeting met Fidel
Castro. Dit heeft het Portoricaanse
blad "El Imparcial" bericht. Het blad
zegt dit uit betrouwbare bron te
hebben.

tot 7 u. n.m. geopend

_____■
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WEGENS VERTREK: nieuwe Akai

OUDE gramofoonplaten .78 toeren
Opera, Operette e.d. Aanbiedingen
tel. 37175.

sortering

Al

510 m2EIGENDOMSGROND

.. — —

woonhuis tot pl.m.
f. 25.000,-. Aanbiedingen tel. 12654
kantooruren.

Pracht

ARUBA...

________________
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_^___________________fl
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Dispos ACan

the original
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vierdeurs sport Chevy II
1971, V-8 307, power steering en
airco. Te bevragen Santa Cruz 89, tel.
8334.

STENEN

MAXI.»

'

Te koop aangeboden
-

* Easy to operate
* Copies almost everything
is automatically
* Paper
plied

* Device
tion

VOLKSWAGEN sportcoup prijs
f. 750,—. In goede conditie. Brieven
onder no. 343.

171.

-

_^___________\_\\

EEN

De nieuwste mode in UNISEX

I

cassettedeck, dat zoveel presteert, dat daarmee zeker het nu
Een professioneel Dolby
bereikbare uiterste wordt gerealiseerd
Dat is de enthousiaste conclusie na het testen van
HET TEACA-350 DOLBY CASSETTEDECK.

Te1.1904.

TWEEDE HANDS hometrainers
bijv.: fietsen, roei-apparaten, gewichten enz. Tel. kantooruren 25000 ext

broeken

Uw laatste kans! ! !

in
Williamstraat, Oranjestad, Damhuis
Stadhouderstraat 4, San Nicolas,

BANKSTEL, stofzuiger, mixer, 2
stoelen, filmprojector. Santa Rosaweg 133, tel. 35460.
■

LEUM BREEDESTRAAT (O)

■■■.■■■■".

■

DUPONT'S
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,

Voor afle soorten

(7/

kwaliteits
schilderwerk

7%^

arte

VAGINAL FOAM CONTRACEPTIVE

)

vrijdag 3 maart

PRESENTEERT

zaterdag 4 maart

) 20.30 uur
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PRODUCT
choice of over
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A MILLION WOMEN

For almost a decade, millions of
women have used EMKO Vaginal
Foam Contraceptive as their sole
contraceptive because of these three
qualities

"
'
'

.. .

EFFECTIVE
NON-SYSTEMIC
HIGHLY

)
zaterdag 4 maart
SHARKY (Engelse tekst)
van Tone Brulin

m.m.v. Harry Merkies
en Otty Nieuw
regie: Tone Brulin.

PLEASANT TO USE

EKSPERIMENTEEL TONEEL
toegang: Fl

4.-.

'

)
)

16.00 uur

zondag 5 maart

)
PRIKKEBEEN (Nederlandse tekst)

Doldwaas toneelstuk voor de jeugd tot
12 jaar, met indianen, rovers en Prikkebeen zelf.
Uitgevoerd door leden van Studio,
regie: Nol Page
toegang: kinderen onder 12 jaar: Fl 1.— "'*
volwassenen en kinderen boven 12 jaar:
Fl 2.50

uuren

KASSA-UREN: Dagelijksvan 10.(1)0- 12.00
16.00- 18.00 uur.
Op zaterdag en zondag uitsluitend vanaf 15.00 uur.
*

|

Het gaat zo gemakkelijk met

D

(J^g^

,

10 tut 12 uur

K.S.C/TERREIN RIF

* Reproduces

■

's avonds
Zondag van
'sa,on_
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GROOTS FANTASTISCH
geopend elke dag van 5 uur tot
12 uur's avonds.
Zaterdag van 3 tot 12 uur

KERM S

■LA-I ■
WtW-Kjjfi
'l 1/|7l'/ 1 I

CATHALINA BADPAKKEN BIKI
NIS 20% KORTING
ELEGANTE COATS 20% DISCOUNT

LdZlr
\_^xi=?

35743.

DAME biedt zich aan voor administratieve werkzaamheden, tikwerk,
etc. Wordt opgehaald en terugbezorgd. Tel.: 53772.

WEGENS VERTREK: Renault
Gordini f. 550 cash. Tel.: 43586 na
6.00 uur.

-—-
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GEDIPLOMEERD ziekenverzorg-

|

""*

M.l

\

ster zoekt werk. Oeralweg 32.

tic reverse, 8.5.R.-draaitafel, Chinees
marmeren tafel, Subaru als nieuw,
Gosieweg 153, tel. 49275.
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goede

Diversen
CURACAO
.

!
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SAVIN 220

HEEFT U een babysitter nodig?
Bel dan tel. 35925 of 35200.

NATIONAL-TAPEDECK automa-

—■■■■■

inboedel

NETTE dame zoekt per 15 maart
huisje of flat. Bel E. Benita op 12820
kantoortijd.

INBOEDEL o.a. antiek meubilair,
kasten, bedden, stoelen, tapijt, lampjes, stoof, zitkamerset, tafeltjes etc.
Pietermaaiweg 46A (boven).

■
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China en Malta zijn overeengeko-_
men diplomatieke betrekkingen op
ambassadeursniveau aan te knopen.
Dit is door het Chinese „Nieuw
China" bekendgemaakt. Hiermee is
het aantal landen dat na de toetreding van China tot de Verenigde
Naties diplomatieke betrekkingen
met dit land heeft aangeknoopt tot
_________}
tien gestegen.

Te huur gevraagd
CURACAO

HANGLEGKAST breed 2.10, hoog
1.75, diep 0.55. Snipweg 52.

]

VAKANTIEHUIS aan zee f. 12,50

COMPLEET gemeubileerd huis, 3
slaapkamers; mei tot sept. 1972.
Inlichtingen tel.

E

CONEY ISLAND

SAVITsï

Telkens nieuwe aanvullingen
jurkenvan f. 11,—voor f 5,50

...._^_—i.

HUIS overname
stand. Tel.: 23630.

KLASSIEK model eikenhouten
bergmeubel met twee laden breed
1.20, hoog 1.40. Snipweg 52.

INBOEDEL, o.a. zitkamerset, eetkamerset, kinder-slaapkamerset, T.V.
en radio enz. Tel.: 36481.
-w
BOX en kinderbed. Van Staverenweg 26, tel. 36325.

|

Te buur aangeboden
CURACAO

....WMIBt-

CA IC

Blouses voor de halve prijs
Dames Pantalons (x maten)
af. 2,-en f. 3,90

L
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Amigoe

W. E. Rojer
W. Churchillweg 7
Telefoon 43326

/
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Zinhagel verricht goed werk onder lat

"Match-winner” Winter zorgt
voor drie Sithoc-doelpunten
-

Zoals te verwachten was, trok
WILLEMSTAD.
Wacao gisteravond in de voetbalontmoeting tegen Sithoc
aan het kortste eind. Na enkele aanvallen over en weer
opende Winter de score in de dertiende minuut na een
kogel van Braafhart, welke door Alvarez uit zijn doel
werd gestompt; de bal kwam precies op het hoofd van de
middenvoor van de Collegialen, die resoluut inkopty en
de stand op 1-0 bracht voor Sithoc. Wacao gaf zich
echter niet zo gauw gewonnen en vocht voor de
gelijkmaker. Door de harde wind waren de Collegialen
meer in de aanval. Robert Hansen kreeg rond de 22e
minuut de bal toegespeeld in de buurt van de
middencircel. Hij dribbelde toen op zijn eentje de
speelhelft van de Collegialen binnen en kwam daarbij
langs verschillende verdedigers om vervolgens met een
keihard schot Zinhagel te verslaan: 1-1. Na de pauze
slaagde Winter erin nog tweemaal het net te vinden en zo
de eindstand op 3-1 te brengen. De wedstrijd had een
sportief verloop; slechts in de laatste minuten dreigde ze

Hansen
redt eer

ontaarden. In die laatste minuten heeft het Rode
Kruis verschillende keren moeten bijspringen om
geblesseerde spelers op te knappen. Ook keeper Zinhagel
moest het ontgelden bij één van zijn pogingen om
opruiming ta maken voor het doel. De Collegialen waren
zowel technisch als taktisch de meerdere van Wacao,
maar zij speelden niet overtuigend genoeg om de jongens
van het derde district hun wil op te leggen. Toen zij
eenmaal met 3—l vóór stonden, vervielen zij weer tot de
traditionele vertragingstaktiek om door middel van
combinaties te proberen de bal zo lang mogelijk te
blijven behouden. Dit is hun bijna noodlottig geworden,
en het lag alleen maar aan het feit dat Zinhagel zo goed
op dreef was dat er geen doelpunten voor Wacao vielen.
Hoe dan ook Sithoc won verdiend en heeft nu zeventien
punten uit dertien gespeelde wedstrijden en moet alleen
nog maar tegen Jong Colombia uitkomen. Volgens het
programma zal dat de laatste wedstrijd van het seizoen
te

zijn.

Toch was het Wacao dat het
volgende doelpunt op het scorebord

Sithoc verrichtte de aftrap en trok
In de eerste

liet noteren. Robert Hansen kreeg de
bal bij de middellijn en dribbelde
toen op zijn eentje in de richting van
het doel van de Collegialen. De
verdedigers die elk ogenblik een pass
verwachtten, stonden maar toe te

doellijn rolde tot corner op rechts

voor

Wacao.

21
In de twaalfde minuut kwamen de
Collegialen tot binnen het doelgebied
van Alvarez; Braafhart wist hierbij
Winter te bereiken. Deze maakte zich
vrij van een der verdedigers om
vervolgens in te schieten. Alvarez
kwam met de vuisten aan de bal,
maar onvoldoende, waardoor het leer
verder het doel inrolde. Een verdediger van Wacao probeerde nog te
redden, echter tevergeefs: 2—l voor
Sithoc. Sithoc kwam na deze goal
weer aan zijn trekken. Parcial en zijn
manntjes kregen het moeilijker dan
voorheen. In de 24e minuut was het

Roy Virginie kreeg Wacao een vrije
trap toegewezen. Parcial speelde toen
naar Winie Jansen op rechts, die op
zijn beurt een achterzet gaf aan
'Hansen. Basilio was echter eerder bij
de bal en ruimde op.
In de resterende minuten kreeg de
defensie van Sithoc het zwaar te
verduren. Een grote fout van de
Collegialen was dat zij niet meegingen met de aanval, waardoor de
jongensvan Banda Abao steeds weer
voor het doel verschenen. Op een
gegeven ogenblik kreeg Wacao maar
liefst vier corners na elkaar te nemen.
De druk bleef aanhouden; een
doelpunt in deze minuten Wacao
zeker verdiend, maar zo ver kwam
het niet. Toen scheidsrechter Eddy
Schoop voor de laatste maal floot,
wees het scorebord nog steeds 3—l
aan in het voordeel van Sithoc.
Woensdag zal Scherpenheuvel aantreden tegen Centro Dominguito.

Vetkiezingszege
op Grenada
GULP
ST GEORGES.
-

aanval.
De Grenada
minuten werd Wacao overmeesterd, kijken, terwijl Robert het doel
United Labeur Party (GULP) is voor
maar de verdediging stond zijn naderde. Op een gegeven ogenblik
een volgende termijn van vijf jaar aan
mannetje. De jongens van Banda haalde hij echter uit en de bal
het bewind gebracht bij de gisteren
Abao moesten het in deze periode verdween in het net nog voor Sithoc
gehouden algemene verkiezingen op
van uitvallers hebben. De verdediging er erg in had; ook doelman Zinhagel
het eiland. De partij heeft tot dusver
deze avond zonder stond machteloos: I—l.
van Sithoc
beslag weten te leggen op negen
had het dan ook
Toco Bertrand
De Collegialen werden na dit
zetels in het parlement, terwijl over
In de dertiende doelpunt weer iets actiever. Een
moeilijk.
niet zo erg
de resterende zes zetels nog een
minuut werd een aanval van Wacao schot van Seferina belandde tegen de
beslissing wordt verwacht.
afgeslagen en Maria speelde de bal lat en de bal stuitte precies voor de
Grenada, het meest zuidelijke der
naar Braafhart op de speelhelft van voeten van Trinidad, die onbeheerst
Kleine Antillen in het Caribisch
de tegenstander. Braafhart liep even naast schoot voor open doel. De druk
gebied, is circa 350 km 2groot en
hield
aan
en
Wacao
kon
met de bal en loste toen een keihard
Sithoc
van
Bij een doeltrap van heeft een inwonertal van iets meer
schot op Alvarez. De goalie van de bal niet ver genoeg weg krijgen. weer raak.
dan 100.000. De voornaamste uitBanda Abao had geen tijd om het De harde wind die er stond, speelde Parcial kwam de bal bij Roy Virginia, voerprodukten zijn nootmuskaat,
leer op te vangen en stompte het in deze ook een belangrijke rol. Het die naar Seferina kopte. Seferina specerijen en cacao. Grenada is een
daarom weg, echter preciet op het overwicht van Sithoc in deze periode dribbelde tot de lijn en gaf toen een van de zes eiland-staten in het
hoofd van middenvoor Winter, die bleek uit het aantal hoekschoppen, achterzet aan Winter, die van dichtbij Caribisch gebied, die „geassocieerd"
buiten bereik van Alvarez kopte:
die zij aan de aanvallen overhielden. inschoot: 3—l voor Sithoc.
Een verzwakking voor Wacao kort zijn met Engeland. Zij genieten
I—o voor Sithoc.
Deze leverden echter niets op. Ook
volledige autonomie in binnenlandse
Na deze treffer kreeg het publiek de jongens van het derde district daarop was het uitvallen van schakelaangelegenheden, maar Londen bemeer veldspel te zien, waarbij de
kregen even voor de rust een corner speler Josepha. Door obstructie van hartigt defensie en buitenlandse zaCollegialen iets meer te vertellen te nemen op rechts. Winie plaatste
ken. Het in verband met de nieuwe
hadden.
verkiezingen ontbonden parlemeni
het leer goed voor de doelmond,
'WW
BEROEPvD bestond uit tien leden, waarvan er
waar Maria wegkopte. Scheidsrechter
zeven aangesloten waren bij de
s,
VATICAANSTAD. Het Vaticaan Eddy Schoop, die werd bijgestaan
United Labour Party van premier
heeft ontkend dat het de grootste door Rudy Mozes en Paulina, floot
Gairy. De oppositie, de Grenada
Eric
verzameling erotische literatuur in
hierna voor de rust.
National
Party (G.N.P.), die geleid
oorspronkelijke uitgaven bezit. BeHet eerste schot na de wisseling
wordt
door Herbert Blaize, bezette
richten daarover „missen elke kwam van de voet van Winie Jansen.
de overige drie zetels.
grond". Het Vaticaan heeft nimmer Het was een verrassend schot dat
Als hoofdpunt op zijn verkiezingszon „collectie" bezeten, aldus het keurig werd gestopt door Zinhagel.
had Gairy opgenomen
programma
Vaticaanse blad L'Osservatore RomaWeer kwamen de districtsjongens
het verwerven van volledige onafhanno. Het bericht was afkomstig van de opdagen voor de veste van Sithoc.
van Groot-Brittannië. In
kelijkheid
Milanese krant Corriere della Sera, Maria speelde hierbij gevaarlijk en
toespraak
een
aan de vooravond van
die een artikel had gewijd aan het
dus kreeg Wacao een vrije trap even
verkiezingen
de
hield premier Gairy
steeds moeilijker verkrijgbaar zijn van buiten de lijnen. Wienie nam deze
een voetTijdens
zijn
toehoorders
voor, dat ofschoon
ROSARIO
oorspronkelijke erotische werken.
voor zijn rekening, doch schoot balwedstrijd tussen Rosario CenGrenada een klein land is, het groot
slecht naast. Wacao zat in deze
tral en Newells Old Boys in de
is in naam, roem en geschiedenis.
minuten beter op de bal dan zijn
„Als andere Caribische landen zoals
Argentijnse plaats Rosario moest
tegenstander. Bij een doorbraak van
Jamaica, Trinidad/Tobago, Barbados
de politie zondag traangas gebruiWILLEMSTAD. - In het JudoJansen greep Edsel Maria goed in,
van
supporters
en
Guyana onafhankelijk zijn, zie ik
ken
om
vechtende
Pompoen
centrum te Marie
werden maar hij pingelde daarna te lang met
krijgen.
bedaren
te
niet
beide
clubs
tot
in, waarom Grenada dat ook niet
zondag jongstleden judowedstrijden de bal, waardoor deze over
de
zijn",
zou
aldus Gairy,
gehouden voor de leeftijdsgroepen
van negen en tien jaar. De belangstelling was wederom enorm en het
ontbrak niet aan enthousiasme bij de
jeugdige judoka's en hun supporters.
De kampioenen werden als grote
vedettes bejubeld. Afgelopen zondag
waren het de jongens van Sportschool Clara die de toon aangaven. In
drie van de vier klassen wisten zij de
eerste prijs in de wacht te slepen
terwijl zij in totaal acht ereplaatsen
bezetten. Zondag 12 maart zullen de
Antilliaanse kampioenschappen 1972
voor senioren gehouden worden. De
wedstrijden beginnen om tien uur 's
morgens. Een Curacaose selectie zal
dan op de mat komen tegen de
sterkste Arubaanse judoka's.
De uitslagen van de afgelopen
zondag gehouden wedstrijden zijn:
lichtgewichtklasse:
Negen
jaar
1) Schenker (S.S. Clara); 2) Wallé
(S.S. Clara); 3)Zabala (S.S. Clara);
4) Weverink (S.S. Braaf). Negen jaar
zwaargewicht: l)Rojer(S.S. Braaf);
2)Janga (S.S. Clara); 3) Van Reenen
(S.S. Braaf). Tien jaar lichtgewicht:
1) Garcia (S.S. Clara); 2) Wentword
(S.S. Clara); 3)Martina (Zeemacht)
en Nahr (S.S. Braaf). Tien jaar
zwaargewicht: 1) StatiusfS.S. Clara);
2) Van Boom (S.S. Clara); 3) Tissing
(Zeemacht).
FOTO: Links: Nahr (gezicht naar
de mat gekeerd) heeft HUI gevloerd
en probeert met een houdgreep te
winnen. Rechts: Statius en Cunel in
een vinnig duel
meteen ten

——
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Voetbalwedstrijd
met traangas
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Gedurende het Cement Coro na elf innings ook in
WILLEMSTAD.
weekeinde speelde het Venezolaanse „Banco Industriales" zijn meerdere
AA-klasse-team „Banco Industriales" erkennen: 3-4. FOTO: Pitcher Edeen tweetal baseball-wedstrijden op ward Rafaela (links) van 100 Pipers
Curacao. Zaterdagmiddag werd de die tot de vijfde inning de Venezolastrijd aangebonden tegen 100 Pipers, nen in bedwang wist te houden.
welke in een 8-6 zege resulteerde «■ -Rechts: werper Armando Bastardo
voor de Venezolanen. Zondag moest van „Banco Industriales", die zowel

.00 /tyers a/s regen Cement
Coro een uitstekende wedstrijd
teg.«
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E SENSASHON

Toshiba-toernooi Noficianan
na
nadert einde
Met nog drie
wedstrijden te spelen lijkt de strijd in

den voor Quick de genadeslag,
hoewel ligeon nog eenmaal tegen

WILLEMSTAD

Papiamento

de A-klasse van het Toshiba-toemooi kon scoren.
In poule A van de C-klasse liet
welhaast gestreden. Quick'6o I beWillemstad 4 er geen twijfel over
hield de leiding, zij het dat de bestaan
wie in deze afdeling de
reglementaire overwinning op Omega sterkste is. Quick'6o 3 werd met 4-0
WASHINGTON
„Awor a ta
I weinig bevrediging zal hebben geklopt.
masha cla eu nan a kita suela for di
geschonken.
Asiento 2, koploper in poule B bao di pia di e habitantenan di
Taiwan", asina e comentario tabata
zag
v
Pol
zich
Scheidsrechter .d.
heeft haar kansen op het kampioenterecht genoodzaakt de wedstrijd schap, doen stijgen en bond het 5e dialuna nochi di senador Humphrey,
interesado pa e candidatura presidengeen doorgang te laten vinden. De
Willemstad-team aan haar zegekar,
Omega-aanvoerder weigerde te vol- i Quick'6o 4 hield de race naar het cial di Partido Democratico, riba e
Chino-Mericano. E idea
doen aan het verzoek van de referee .kampioenschap goed vol en mede comunicado
di
vn isla independiente a ser
een aantal spelers andere shirts te dankzij een hattrick van Vermeulen
bandona.
For di e comunicado ela
laten aantrekken omdat dezehetzelf- werden twee kostbare punten vereu Nixon y Kissinger a
compronde
de waren als die van de tegenstander overd.
haci concesionnan sm eu di banda
De uitslagen zijn:
wat uiteraard verwarring zou stichChines nan a haci algu.
MSV 1 Parera 1 2-1; Asiento 2
ten.
Het treffen tussen de runners-up MSV 4 7-0; Omega 1 Quick'6o 1
DAMASCUS
Guerrilleronan PaM.S.V. en Willemstad I eindigde 0-5; Willemstad 3 Quick'6o 2 4-3; lestino dialuna a ataka vn col on ia
onbeslist 1-1. In de B-klasse nam MSV 4 Quick'6o 4 34; Asiento 1 Israëli riba e altiplanicie di Golan, eu
Willemstad 2 2-2; Willemstad 4
kampioen Willemstad 2 het op tegen
ta pertenece na Syria, pero eu a ser
3 4-0; Willemstad 5
Quick'6o
Asiento 1. In een felle doch faire
ocupa door di Israël. „Un cantidad di
wedstrijd werden de punten broeder- * L Asiento 2 1-4; MSV Willemstad 1 instalacionnan a ser destrui y e
1-1. *
lijk gedeeld.
enemigo a sufri perdidanan pisa".
Willemstad 3 bleef de baas over
asina vn iportavoz di ? guerrilleronan
Het programma luidt:
Quick' 60 2, welk laatste elftal het
participa.
a
ritme geheel kwijt schijnt te zijn. Dit
28-2-1972: Omega 1 Parera 1:
Willemstad-team heeft door deze (Asientoterr.) 20.30 uur,
CAIRO President Sadat a declara
overwinning bewezen inderdaad over 29-2-72: MLD 1 MSV 2 (Asientoeu
e ta bal di acuerdo eu demilitarisa
MSV 3
kwaliteiten te beschikken en dat de terr.) 20.30 uur; Parera 2
zonanan
den Sinai, basta eu Israël na
overwinning van vorige week op (Asientoterr.) 19.00 uur.
su
banda
fronteranan tambe ta
MSV 2 conforme dieuevn
kampioen Willemstad 2 beslist geen 4-3-1972: Willemstad 3
demilitarisashon. E
16.30
uur, hefe di estado di Egypto a bisa esaki
uitschieter is geweest. Quick 2 ging in (Willemstadterr.)
Willemstad 5 (Mon den vn entrevista eu e revista
deze wedstrijd vlot van start en stond Quick'6o 4
Reposten.)
15.30
uur, Quick'6o 2
al na 7 minuten voor met 2-0 door
„Newsweek". Sadat a bisa
Willemstad
2
(Mon
Reposterr.) 16.45 Mericano
doelpunten van Willemse en Ligeon.
Europa
eu
Occidental por hunga vn
Het spel was nog geen kwartier oud uur, MLD 2 Quick'6o 3 (MSVterr.) papel importante den e conflicto na
Asiento 1
toen Willemstad de score al had 15.30 uur; MLD 1
Medio-Oriente, „como eu nos ta
genivelleerd. Gesteund door haar (MSVterr.) 16.30 uur.
di e actitud di Estados
desespera
Parera 1 Unidos". Ela sigura
snelle vleugelspelers Speelman en v.d. 5-3-1972: Willemstad 1
eu e decision pa
16.30
uur,
Eem werden vele kansen geschapen, (Willemstadterr.)
cuminsa vn „guerra di liberacion"
waarvan er tot de rust slechts twee Quick'6o 1
MSV 1 (Mon Reposcontra Israël, ta depende unicamente
ten.)
16.30
uur;
Parera 2 Willemwerden benut. In deze fase onderdi Egypto y no di
Sovietica.
scheidde doelman Goede zich door stad 4 (MSVterr.) 15.30 uur; Omega Un lucha asina eUnion
ta
considera
2
Willemstad 5 (Willemstadterr.)
enige fraaie reddingen.
si
lo
resulta
inevitable,
despues
eu
Na de rust nam Willemstad het heft 15.30 uur.
Estados
Unidos kier ,4mpone na
volledig in handen en magistrale
Medio-Oriente vn soluóon Mericano
doelpunten van Speelman betekeneu lo ta na fabor di Israël".
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ABBPLA

opgericht

—

Zondagmorgen
ORANJESTAD
werd in Ronnys Gym een nieuwe
bond opgericht die de naam kreeg
van Aruba Body Builders and Powerlifters Association. Het voorlopig
bestuur bestaat uit voorzitter R.
Bakhuis, secretaris E. Bareno, penningmeester G. Vrolijk en commissarissen R. Cabral. J, Solognier,
M. Arends en A. Luidens.
Het bestuur kreeg als eerste taak
statuten voor de bond vast te stellen
en zoveel mogelijk leden te werven.
De eerstvolgende wedstrijd wordt
op 29 april gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Ronnys
Gym, waar men zich ook als lid kan

aanmelden.

-

WILLEMSTAD
De heer Mauricio Onofra heeft, aldus een bericht in
Nos Isla, één van zijn schilderijen
aangeboden aan de Shell-directie.
voor welk schilderij een plaats is
vrijgemaakt in de directiehal van het
Shell hoofdkantoor. De heer Onofra
heeft in het verleden geëxposeerd in
Centro Pro Arte, in Mexico. Suriname en de Dominicaanse Republiek.
De heer Onofra gebruikt voor zijn
schilderijen spuitverf. hetgeen betekent, dat hij veel sneller te werk
moet gaan dat dit het geval zou zijn
met normale verf, omdat spuitverf
veel vlugger droogt. Aldus een
bericht in Nos Isla.

Hotel Arthur Frommer
vraagt voor direkt

CHAUFFEUR RIJBEWIJS D
sollicitaties aan de
Direktie, Telefoon 25200
''

_■———■—^^
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AEROCONDOR
DE COLOMBIA
voor slechts f 147,-

-met de comfortabele en gerieflijke jetprop electra

"■■ ***"■■ Xf

MODA

naar 6 stelen in Colombia
! !

Dit is Uw kans!
Voor inlichtingen: Kerkstraat 8, tel. 12250 en tel. 11760.
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Speurtocht op Trinidad
naar Black Powerleider
Afgebrand huis brengt
twee lijken aan licht

-

GEORGETWON. De politie van
Guyana heeft mevrouw Desiree Malik
voor verhoor aangehouden. Mevrouw
Malik is de vrouw van Abdul Malik
-Vfichael X), voormalig leider van de
Black Power-beweging in Londen. Hij
wordt door de politie gezocht naar
aanleiding van een brand, die zijn
woning op Trinidad in de as legde en
3e ontdekking van twee lijken, die
iabij het huis lagen begraven.

Mevrouw Malik logeerde in een
otel in Georgetown sinds zij en haar
vrijdag in Guyana aankwamen
Ie viering van het tweede jaar van
ana's onafhankelijkheid bij te
jnen. Malik is niet meer gezien
Is hij vorige week het hotel
erliet. De commissaris van politie
_n Georgetown, Carl Austin, zei te
en, dat Malik zijn baard heeft
ïgeschoren. Het aanhoudingsbevel
n mevrouw Malik werd uitgevaarna de arrestatie en het verhoor
)swaid McDavidson, een Guyange tene van Trinidad, die met
. Ifde vliegtuig als het gezin-Malik
yana aankwam. McDavidson is
genoot van een lid van het

.

Superstar

in VPG en

Ger. kerk
WILLEMSTAD - In de Vereingde
gemeente en in de
Gereformeerde kerk zal op de zondagen 19 en 26 maart de musical
Jesus Christ Superstar ten gehore
worden gebracht. In een gemeenschappelijke gemeentevergadering zal
dan op dinsdagavond 28 maart in de
Tamarijn van gedachten worden
gewisseld over deze musical. Aldus
een bericht in het keikblad Gids tot

protestantse

eenheid.
In de Fortkerk begint de betrokken dienst op zondag 19 maart om
zeven uur 's avonds, terwijl het in de
Ebenezer church om kwart over tien
's morgens is. De uitvoering van het
eerste deel musical heeft in de
Gereformeerde kerk van Mundo
Nobo plaats om half tien 's morgens.
Blijkens het bericht onder de kop Uit
de kerkeraad Mundo Nobo wordt
duidelijk dat de dominees Helder en
Helderman onafhankelijk van elkaai
begonnen waren aan de voorbereidingen van een speciale dienst rond
genoemde musical. Toen zij beiden
van edkaars plannen hoorden, werden deze min of meer op elkaar
afgesteld, zodat in beide kerken, de
VPG en in de Ger. kerk de musical in
twee gedeelten zal worden uitgevoerd
en de gespreksavond daarover gezamenlijk zal zijn. Wat de Gereformeerde kerk betreft wordt nog gemeld,
dat de bedoelde dienst alle elementen
zal bevatten van de gewone dienst:
liederen van de gemeente, gebeden en
offerande; in plaats van de preek zal
de gemeente bij het lijden en sterven
van onze Heiland worden bepaald
door te luisteren naar gedeelten van
deze rockopera. De kerkbezoekers
krijgen de volledige tekst
in het
Engels en in het Nederlands
uitgedeeld. Aldus Gids tot eenheid.

—

—

Fundashon Renovashon
zet nieuw program op

-

De Fundashon
WILLEMSTAD
Renovashón heeft begin dit jaar weer
een nieuw programma opgezet om
met de zogenaamde „motivation
courses" te bwginnen. Men denkt
vooral aan homogene groepen waarbij tussen de deelnemers onderling
reeds een zekere binding bestaat.
Men zal nu de cursus die vier dagen
duurt een follow-up van zes weken
Zoals bekend is het doel van
motivation courses om de deelnemers
ioor het volgen van een daarop
cht programma zich de denkwijze
n te doen maken welke leidt tot
verhoogde en meer efficiënte
.verrichting.
Belangstellenden
de motivation courses kunnen
ch in verbinding stellen met de heer

W. E. Romer, Schottegatweg-Oost
203, telefoon 36358.

Op 29 april officiële
viering koninginnedag

-

Bij landsbeduit
WILLEMSTAD
van 18 februari 1972, is voor het jaar
1972 bepaald dat de verjaardag van
de koningin op zaterdag, 29 april,
officieel wordt gevierd.

-

onhoudbaar.

Bolker, die sinds 26 julivan hel vorig
getrouwd is met .et Christina Onassis,
ten dochter van de rijkwe Griekse

t-der, heef; echtscheiding aangevraagd. Bolker is 48 jaar en Christinc
22 jaar. In Californie is voor

echtscheiding voldoende, dat er "onverzoenlijke tegenstellingen" tussen

voor Japanse trein
TOKIO —
de Japanse
staatsspoorwegen heeft
—
het
Japan

Een trein van
tijdens een
proefrit op het traject Kobe
Aioi
in
westen van
een nieuw
snelheidsrecord van 286 km per uur
behaald.
Dit traject maakt deel uit van een
nieuwe lijn die van Kobe naar
Okayama loopt en later tot Shimonoseki aan het zuidelijkste punt van
het eiland Sonsjoe wordt uitgebreid.
De geregelde dienst op het eerste
traject begint op 15 maart.

levend blijven?" Ook vragen zij
aandacht voer de werkzoekenden in
streken waar nog grote armoede

de partijen worden aangevoerd.

WILLEMSTAD
Gistermorgen
heeft de ALM-vertegenwoordiger
voor Colombia, de heer A. Vargas,
aan ALM-directeur CO. Yrausquin,
de „Poporo de Oro" overhandigd,
een trofee ter beschikking gesteld
door de nationale toeristenbureau
van Colombia voor die instelling, die
zich in het jaar 1971 het meest
verdienstelijk had gemaakt voor de
bevordering van het toerisme naar
Colombia. Onder de vele mededingers naar deze begerenswaardige
trofee bevonden zich talloze toerisme-bevorderende instanties en luchtvaartmaatschappijen, zoals PanAm,
Braniff KLM, Iberia, BOAC, Lufthansa en zelfs de nationale Colombiaanse carriers Avianca en Aerocondor. Het was bovendien voor het
eerst in de geschiedenis dat een
luchtvaartmaatschappij deze onderacheiding ontving. Door de Ministro
de Dcsarollo, dr. Jorge Valencia
Jaramülo, werd enkele dagen geleden
deze trofee aan de ALM-vertegenwoordiger Colombia uitgereikt. Begin
maart zullen door de president yan
Colombia, dr. Misael Pastrana Borrero, persoonlijk aan de heer Yrausquin
een tweede onderscheiding worden
uitgereikt, de "Honor al Mérito",
terwijl de ALM-vertegenwoordiger de
"Premio Nacional de Turismo 1972"
uit de handen van de president zal
ontvangen. Drie hoge en welverdiende onderscheidingen voor onze Nationale Luchtvaartmaatschappij, de

El Cordobes stopt
—
stierenvechter Manuel

De beroemde Spaanse
Benitez, beter
velden zijn verscherpt naar aanleiding bekend als El Cordobes, heeft zatervan berichten over mogelijke nieuwe
dag meegedeeld dat hij een streep
kapingspogingen. Het ministerie van onder zijn
carrière zet. "Ik weet dat
Verkeer in Bonn deelde mee dat de
ik niet meer de Cordobes van vroeger
regering na de ontvoering van een
ik wil de beste zijn", aldus de
jumbojet van de Lufthansa naar ben, en
35-jarige torero, die op het hoogteAden uit betrouwbare bron heeft
van zijn loopbaan naar schatting
vernomen, dat er plannen bestaan punt
tien miljoen gulden per jaar verdienvoor nieuwe vliegtuigkapingen boven
Hij voegde eraan toe dat hij zich
de Duitse bondsrepubliek en in de.
bovendien een analfabeet had geandere delen van de wereld.
voeld en plotseling tot de ontdekking
De
luchthaven Miiënchen-Ri.m
was gekomen "dat er veel dingen op
staats sinds zaterdagmorgen onder deze wereld
zijn waar ik meer van wil
bewaking van een speciale politiebriweten".
gade. Onbekenden hebben daar een
El Cordobes heeft volgens zijn
gat in de afrastering geknipt op een manager
verscheidene filmaanbiedinplek, waar de vliegtuigen vlak voor de gen
gekregen, waaronder een voor
start nog even stilhouden. In de een optreden in een Italiaanse wesvroege morgenuren zouden zich daar tern. Het is niet de eerste maal dat de
drie of vier personen verdacht hebtorero zegt dat hij ermee ophoudt. In
ben opgehouden.
februari 1967 keerde hij de arena
Op de Westduitse luchthavens zijn ook al de rug toe, naar zijn zeggen op
nu dezelfde veiligheidsmaatregelen grond van een waarschuwing in een
van kracht als in september 1970, droom. Maar onder de druk van zijn
toen Palestijnse guerrillagroepen vier bewonderaars veranderde hij enkele
vliegtuigen kaapten en naar het weken later van gedachten. Sinds
Midden-Oosten dwongen. Zowel voor vorig jaar september is hij overigens
binnenlandse als internationale vluchniet meer in de arena verschenen. Hij
ten worden passagiers gefouilleerd. staakte plotseling een gevecht wegens
De bagage wordt streng gecontrouitputting, volgde een rustkuur en
leerd.
vertrok toen naar Engeland, waar hij
de Engelse taal ging leren.

Snelheidsrecord

spontaan hun gedachten over wat
hun ter harte ging. Wanneer het
moeilijk was schriftelijk gegevens te
krijgen, werd een persoonlijke ontmoeting belegd. De kloof tussen de
generaties werd vooral naar voren
gebracht door de vrouwen uit de
Oost-Europese landen, die zo sterk
bij de opbouw van hun land betrokken zijn.
Een ander onderwerp waar de
samenstelsters van de liturgie hun
gedachten over hebben laten gaan
was de vraag, die tegenwoordig overal
le_ft: "Hoe kan het christelijk geloof

Onassis schoonzoon
vraagt echtscheiding
LOS ANGELES - De Amerikaanse
makelaar in onroerend goed Jooseph

MADRID

samengesteld, die voor de
van de dienst verkrijgbaar is ad 25 et.
Vanaf 28 februari zijn deze ook te
verkrijgen bij het Kerkelijk Bureau

Fortkerk.

Voor Band'Abao is een Papialiturgie samengesteld, di.
verkrijgbaar is ad 10 et, eveneens
voor de aanvang van de dienst en. ook
bij de pastorie van Barber.
mentse

De Directeur van het Departement Sociale- en Economische Zaken maakt bekend dat ingevolge Beschikkingen
van de Minister van Economische Zaken van de 25ste februari 1972 en krachtens het bepa-dde bij de Ministeriële
Beschikkingen van de 3de maart en van de 10de juni 1971 (P.B. 1971, nos. 23 en 50), artikel 2, lid 2, als gevolg
van een stijging van de inkoopprijzen in het buitenland en in verband met de genomen maatregeien op monetair
g.bied, de hieronder vermelde hoogst toelaatbare prijzen respectievelijk aan de kleinhandel en aan de consument
van een aantal goederen waaronder nieuwe merken, per aangegeven verpakkingseenheid, INGAANDE 1 MAART
1972 voor wat betreft de eilandgebieden zoals vermeld, als volgt zijn vastgesteld:
VERLAGINGEN in verband met gewijzigde wisselkoersverhoudingen:
VERHOGINGEN als gevolg van een stijging van de inkoopprijzen in het buitenland en gewijzigde
wisselkoersverhoudingen alsmede NIEUWE merken goederen:
Voor wat betreft de eilandgebieden CURACAO en BONAIRE:

verpakking

hoogst toelaatbare hoogst toelaatbare
prijs aan deklein- prijs aan de consuhandel per eenheid ment per eenheid

Rjjst

BLUE RIBBON

White sail rice
UNCLEBEN'S

Koffie
LIPTON
Orange Label & Chicory
Thee
NESTEA (Instant)
Maismeel (funchi)
LIGHT CRUST (geel)

30/ 2 lbs.
20/ 3 lbs.
12/ 5 lbs.
6/10 lbs.
3/20 lbs.
100 lbs.
1/2 kilo
100 lbs.
1/2kilo
25 lbs.
100 lbs.
1/2kilo

,

16,05
16,20
16,08
15,54
15,75
23,60

0,535
0,81
1,34
2,59
5,25

Margarine
BEBO

Slaolie (spijsolie)
JEWEL OIL

1,02
1,64

3,27
6,32

29,80
0,36

(gewogen)

21,50

27 50

(gewogen)

0,34
10,95

8,81
34,39

42,80

0,48

(gewogen)
56,16

1,17

1.37

12/2 oz.

19,44

1,62

1,98

90 lbs.
750 gr.

13,50
(cana)

0,30

Melkpoeder.
COMÏLA 322 brand.

0,68

48/1/2 lb.

24/ 1 lbs.
6/ 5 lbs.

30,72
35,34

1,28
5,89

401/4 kilo

13,64

0,341

36/ 11b.
18/ 2 lbs.

12/ 5 lbs.

25,27
23,94
36,06

0,702
1,33
3,005

24/ 1 pint

19,92

0,83

0,93

2,14

1.38

6,19
0,44
0,83
1,50

3,26

17,12
27,30

4,55

2,34
4,85

33,04
33,04
66,08

0,59
1,18
1,18

0,70
1,38
1,38

16,99

16,99

0,177
0,354

12/12 oz.

14,83

1,236

1,43

24/1 lb.

40,80

1,70

1.90

8/5 lbs.

26,85

3,356

3,01

48/12 oz.
48/16 oz.

49,63
62,93

1,034
1,311

1,16

6/5 lbs.

38,88

6,48

7,26

8/48oz

6/ 1 gallon
Boter (roomboter)

FERNLEAF
(gezouten)

56/1/2 lb.
28/ 1 lb.
56/1

lb.

Melk in blik
PET

geëvaporeerd, onge-

suikerd.

96/ 6 oz.
48/14 oz.

Verzekeringsfusie in

Nederland op komst

S. Lemon iced tea

NESTEA

-

OOK BARBER.
Het gebedsuur wordt gehouden op
vrijdag 3 maart om acht uur 's avondin de kerk van Brievengat, in het
Nederlands en Papiamento; in . .
Anglicaanse Kerk aan de Heels...!straat, in het Engels, eveneens om 8
uur en dit jaar voor het eerst in de
kerk van Barber, geheel in het
Papiamento. Laatstgenoemde dienst
begint echter om 7 uur 's avonds.
Tijdens de diensten zal gecollecteerd
worden voor het werk van de Euissi.
en zending over do hele wereld.
Voor de Brievengatket. is dit jaar
een twrotalige (Ned. en ..&£.} Btu

BEKENDMAKING

Voor wat betreft het eilandgebied ARUBA.
Thee

De
AMSTERDAM/UTRECHT
besturen van AGO verzekeringen, nv
AMEV en Delta-Lloyd verzekeringsgroep nv onderzoeken de mogelijkheid om tot samenwerking te komen.
Hoewel nog verscheidene problemen
bestudeerd en opgelost moeten
worden voordat een definitief besluit
kan worden genomen, worden de
besprekingen nu reeds bekendgemaakt, aldus een gezamenlijk bericht van de maatschappijen, die in
totaal ruim 10.000 personeelsleden
hebben.

heerst, die i migreren naar welvarender gebieden, met alle problemen die
dit meebrengt, zowel vcor de migranten als voor de hem ontvangende
landen.
Het is dus een liturgie die bijzonder
afgestemd is op de problemen in deze
tijd en daarbij de boodschap brengt
van een blijmoedig christendom,
onder het thema: "Verblijdt U in de
Heer te allen tijde".

DEPARTEMENT SOCIALE- EN ECONOMISCHE ZAKEN

ALM.

Westduitse luchthavens
BONN.
- De veiligheidsmaatregelen op de Westduitse vlieg-

-

WILLEMSTAD
De Wereldde
gebedsdag is in loop der jaren ook
op Curacao een begrip geworden.
Veel vrouwen komen telkenjare bijeen en ervaren in dit uur de band met
andere vrouwen over de gehele
wereld. Ook dit jaar wordt vrijdag de
wereldgebedsdag gehouden. Vele
vrouwen uit Oost- en West-Europa,
zowel protestant alsrooms-katholiek,
met grote belangstelling voor de
oecumenische beweging, hebben bij
dragen geleverd voor de liturgie.
Tot de voorbereidingsgroep behoorden een vrouwelijke predikant,
een officier van het Leger des Heils,
een huisvrouw en moeder van vier
kinderen en bestuursleden van vrouwenorganisaties. Zij schreven elkaar

—

onderzoek.

Verscherpte controle op

Wereldgebedsdag dit
jaar ook op Barber

BEMELEN
Het zeshonderd
inwoners tellende plaatsje Bemelen bij Maastricht dreigt af te
sterven, omdat men niet langer in
staat is de allernoodzakelijkste
voorzieningen te treffen. Oorzaak
van deze noodsituatie is het salaris
(43.000) van burgemeester mr A
Spauwen, dat ongeveer een derde
van de gemeentebegroting bedraagt. Drie jaar geleden betaalde
Bemeten slechts f.3000 van dit
salaris, omdat de heer Spauwen
toen ook nog burgemeester was
van de gemeente Amby. Na de
opheffing van Amby
dat bij
Maastricht werd gevoegd — kwam
er voor Bemeten f.40.000 salaris
bij. Verscheidene malen heeft
Bemeten Den Haag op de noodsituatie gewezen maar enig toelaag
is tot nu toe niet geboden. In
Bemeten noemt men de toestand

Huis van Afgevaardigden van Trinidad/Tobago. Hij zou een vriend zijn
van de Maliks en is nog steeds in
verzekerde bewaring.
De woning van Malik, die geschat
wordt op een waarde van US dollar
45.000, brandde in de nacht van 19
februari af, achttien uur nadat de
heer des huizes met zijn gezin naar
Guyana was vertrokken. Vorige week
dinsdag groef de politie de stoffelijke
resten op van een 25-jarige kapper,
Joseph Skerritt, in de tuin van het
huis. Donderdagavond vond men het
lijk van een vrouw, vermoedelijk een
Engelse van tussen twintig en dertig
jaar, in een ruim één meter groot graf
op een braak liggend terrein nabij het
afgebrande huis. Iri een afgegrendelde
garage bij de woning vond de politie
een geladen pistool van Duitse
makelij.
De politie zoekt nog verschillende
Black Moslims- en Black Power-figuren in Guyana, zowel eigen onderdanen als vreemdelingen, om te worden
verhoord in het kader van het
De politie van Guyana werkt nauw
samen met die van Trinidad bij de
opsporing van Hakim Jamal, een
Amerikaanse schrijver, die zich bij
een recent bezoek aan Trinidad en
Guyana kenschetste als een discipel
van wijlen Malcolm X, en bij die van
een zekere mevrouw Pashley, een
Engelse d_ne. Laatstgenoemde, aldus
commissaris Austin, is gezien in het
gezelschap van mevrouw Gale en
Mildred Benson, die door de politie
van Trinidad worden gezocht in
verband met de ontdekking van het
tweede lijk donderdagavond. :
Tegen Malik is door de politie van
Trinidad arrestie-bevel uitgevaardigd
op verdenking van moord. Aan de
regeringen van Suriname, Venezuela
en Brazilië is verziocht uit te kijken
naar de verdachte, die als gevaarlijk
wordt omschreven. Behalve van Malik is de arrestatie bevolen van drie
onderdanen van Trinidad, een Amerikaans burger en een onderdaan van
Trinidad, die zijn domicilie heeft in
de Verenigde Staten.
Intussen maken de autoriteiten van
Trinidad zich bezorgd over het lot
van een Engelsman en een Engelse
vrouw, die in januari op Trinidad
aankwamen en over wie geen aantekening in de officiële dossiers bestaat
dat zij het eiland hebben verlaten. De
politie is geneigd hun vermoedelijke
vermissing in verband te brengen met
de ontdekking van twee lijken op het
terrein van Maliks afge brandde woning. De lijkschouwing heeft uitgewezen, dat de Engelse vrouw die is
opgegraven, bezweken is aan de
gevolgen van een steekwond in de
hals. Het lichaam vertoonde ongeveer
tien verwondingen. De politie gelooft, dat zij is gefolterd, maar tast in
het duister naar de motieven achter
de moord. Men sluit overigens de
mogelijkheid niet uit van afpersing en
chantage.

IN BRIEVENGATKERK 2TALICE LITURGIE

Burgemeesterssalaris
roomt gemeentekas af

Babyvoeding.
LACTOGEN
fullprotein
Margarine
REMIA tafelmargarine
Boter (roomboter)
GOLDEN PLATTER
blikken

0,20
0,39

1,47

De Directeur, DRS TH. G. M. TIJSSEN.
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Den Haag

houdt vast aan
gratie ring
van

de "Drie”
-

PHILIPSBURG
pioen Joe Louis

DEN HAAG. De regering-Biesheuvel neemt nog steeds het standpunt in dat de straf van de drie in
Breda gedetineerde Duitse oorlogsmisdadigers moet worden beëindigd.
Premier Biesheuvel zei dit vrijdagavond tijdens een onderbreking van
de wekelijkse ministerraad.
„Maar wij gaan er wel van uit dat
de definitieve beslissing na het
gesprek met de Kameï van dinsdag
a.s. zal worden genomen. Dat is van
wezenlijk, essentieel belang voor de
besluitvorming".
Nog niet vast staat intussen of de
minister-president dinsdag, met de
bewindslieden van Justitie Van Agt
en Grosheide achter de regeringstafel
zal zitten. In het komende weekeinde
zal hij hierover van gedachten wisse-

-Oud-wereldkam-

trad afgelopen week

in Philipsburg Sint Maarten als
scheidsrechter op in een bokswedstrijd tussen twee jongeren van Sint
Maarten. De oud-wereldkampioen
had alle waardering voor de wedstrijden die hij op Sint Maarten te zien
kreeg.

totaliteit

Boyenwinden
PHILIPSBURG -/'lk vind net fijn

op St Maarten te zijn en ik zal gauw
weer eens terugkomen", zo zei
oud-zwaargewichtkampioen Joe
Louis afgelopen vrijdagavond in de
ring van Blair Fordes Pentroof, nadat
hij met een donderende ovatie die
mijlen ver te horen was door
ongeveer achthonderd toeschouwers
werd ontvangen. Deze waren al
aardig opgewarmd door de eerste
hoofdwedstrijd tussen de Barbadian
Norman Yearwood en de Sint Maartense „killer" Village Kie, die door
Village Kid op punten na de tiende

ronde gewonnen werd.
Joe Louis leidde daarna een de-

monstratie-wedstrijd, waarna overgegaan werd onder andere leiding met
de andere hoofdwedsirijd tussen
Young Cassius Clay en Kid Femandinand, Clay, ook uit Barbados afkom-

stig, kon zich toch net niet staande

houden tegen de eveneens taaie Kid
Fernandinand. Toch kon manager
Eric Sealy best tevreden zijn. De
boksers die hij uit Barbados had

ORANJESTAD

- De

Caribe-club

organiseert zaterdagavond een wandeimars voor zijn leden, waarbij om
zeven uur vertrokken wordt van het
Manchebobeach-hotel naar de plantage San José op Malmok. Op San José
wordt een barbecue geserveerd en
volgt een dansavond op de tonen van

Twinkling Stars.

Op zeven maart begint Caribe met
gemengde bowling-wedstrijden, waarbij op dinsdagen en donderdagen
gespeeld zal worden. Voorts wordt
ingaande 1 maart begonnen met
VoUeyball-training. ledere woensdag
van zes tot zeven uur voor meisjes
onder veertien jaar onder leiding van
Aida Barbour en iedere vrijdagavond
van half acht tot half negen voor
meisjes boven de veertien jaar oh/

Herman Figueira.

Ym ca-plannen
-

De YMCA gaat

ORANJESTAD
beginnen met enige programma's

voor volwassenen. Behalve de leiderscursussen wordt een begin gemaakt
met een speciaal gymnastiek programma voor dames. Dit begint
donderdag 2 maart 's avonds om half
Nicolas en
acht bij de YMCA in San acht
in het
maandag 6 maart om half
Tijdens
YMCA-gebouw op Dakota.

deze avonden wordt ook volleyballtraining gehouden. Voorts zal een
programma begonnen worden, gewijd
aan de muziek. ledere maandag en
donderdag van half zes tot half zeven
in het YMCA-gebouw te San Nicolas,
voor heren en dames. Onder leiding

van de heer Ronny Bakhuis wordt
aanstaande zaterdagavond om half
zeven in het YMCA-gebouw op
weightDakota een demonstratie in
lifting en body building gegeven
waarbij volwassenen en de jeugd
aanwezig zijn en geen toegang verschuldigd is.

_____

L

politieke ver-

INGEZONDEN

Unda PPA su voz a keda?
Na unda stem di PPA a keda?
Na interes general di Aruba, mi
kier a cuminza e remetido aki eu e
preguntanan aki:
1. Pakiko PPA di su banda te hasta
awe no a duna of no kier duna
pueblo di Aruba ningun informadon toeante nos futuro constitu-

cional?

2. Ta e idea di PPA pa tene es asunto
aki di tanto importancia pa Aruba
den „doofpot" te dia eu decisionnan lo ser tuma na Corsow?
3. En vista eu Eilandsraad di Aruba
den su totalidad a acepta vn
moeion, conteniendo cierto deseonan en principio pa Aruba su
porvenir estatal, pakiko no a
designa sikiera nos Gezaghebber
pa aperece dilanti tetevision como
vn figura neutral (politikamente)
pa duna pueblo algun detallenan

putdikamente. Tin rumoman menos
agradable ta circulando, cual ta
motibo pa pueblo preocupa. Por
ehempel eu Corsow a opone fuertemente pa ningun clase di publicidad
ser duna na pueblo ta kiko ta wordu
papia of discuti den Statuutcommissie na Corsow! Pakiko? Mientras eu
na Corsow si tin cierto fuentenan di
prensa ta cabando eu Aruba. Otro
„inside information"tabisa eu cierto
jioewnan di Corsow den e comision
repetidamente a expresa nan mes eu

insultante na cara di
Arubianonan. Ta verdad esaki of no?
Pueblo di Aruba ta completamente
den obscuro toeante e misterionan
aki. Aruba ta exigi aclaracion y
informacionnan sincero encuanto e
rumoman aki. Aruba no por tolera
ningun clase di silencionan asina.
Mester publicidad. Mester informa
toeante dicho moeion?
Aruba den su totalidad ta „de que se
4. Pakiko lider maximo di PPa mes,
trata". Pasobra Aruba harnas lo
dr H. Dennert,, no a parece dilanti acepta pa su 8 miembronan di Staten
di tetevision pa splika su votadorlo hasi cualkier convenio eu Corsow
nan en particular toeante es sm consulta of prepara pueblo
asunto di tanto importancia asina
adecuadamente. Aruba mester sabi ta
y alavez di otro banda tan
kiko ta wordu papia. Aruba ta exigi
peligroso pa Aruba? (Aruba por
pa sabi ta kendenan ta habri nan
bira vn colonia di Corsow! ).
boka na defensa di Aruba of no.
5. Tin indicacionnan eu sr. R. ka,
Pueblo mester ta informa debidamenpresidente di DP y actual presite toeante tur detallenan pa asina den
dente di e Statuutcommissie, lo futuro nos lo por tuma vn bon
bai Hulanda muy pronto eu cierto
decision pa carga tur responsabilidad.
proposicionnan en rel_cion eu e
E problemanan constitucional den
deseo di Corsow su independencual Antilias ta den a surgi despues di
cia: En connecion eu esaki, PPA
ultimo eleccion y a bira netamente
lo por informa Aruba tan pronto
vn asunto eu ta pueblo mester decidi.
posible si Aruba ta wordu comSi en pasado pueblo di Aruba di
prometi of ta ki wega ta ser
antemano tabata bon informa, y eu si
bunga?
Aruba a haya oportunidad pa tuma
6. Com leu e deliberacionnan di decision, kizas harnas Aruba lo a
Statuutcommissie ta y ta cual perde su igualdad. Dios spaar Aruba
convenio of comprendementonan
eu si historia mester repiti. Pues, aki
a wordu logra te awe?
ta keda e tarea di tur partidonan riba
Sr. Redactor, asina nos tur di Aruba pa expone nan punto di bista
Aruba por sigi hasi preguntanan na publikamente. Ta asina solamente
tur nos representantenan den stanos lidernan politikor por demonstra
tuutcommissie, seccion Arubano. Ta nan sinceridad. Asina tambe pueblo
existi den pueblo Arubiano vn Io ser inculca eu mas confianza den
tension y vn preocupacion en cuanto tumamento di su decision eventualnos Aruba. Tte awe ta vn solo partido mente toeante su sagrado destino.
a benta su baraha abiertamente riba
Estai si Aruba haya tal ocasion!
mesa toeante nos futuro constitutioSalbacion total di Aruba awor of
|nal. Di otro banda, e dos partidonan
nunca.
Icualnan ta cargando tur responsabiliEEN EX-STATENUD
dad den gobierno central y insular te
(Naam en adres bij
,awe no a bisa nada na pueblo
redactie bekend)
palabranan

Agt overwegen af te treden verwees
de premier naar het land der
fabeltjes. „Ik heb het minister Van
Agt gevraagd. Hij heeft daarover geen
enkele mededeling, tegenover wie
ook, gedaan", aldus mr Biesheuvel.
Premier Biesheuvel noemde het
uiteindelijke besluit van de vrijlating
een van de aüerzwaarste die een
kabinet moet nemen. „In al die
weken van voorbereiding tot de
standpuntbepaling heeft het kabinet
zich in volle zwaarte bezonnen op de
draagwijdte er van. Wij waren ons er
van bewust dat er grote emoties
zouden ontstaan. In die zin ben ik
dan ook niet van de reacties geschrokken", zo zei hij in antwoord
op een vraag.
Wat de reactie van de Kamer
betreft, wacht de regering het debat
van dinsdag af. De beantwoording
van de vraag of het debat wel
doorgang zal moeten vinden na de
stormachtige hoorzitting van donderdag jl., wilde hij aan de Kamer
overlaten. „Wij hebben, ook in de
brief aan de Kamer, totnutoe de
uiterste soberheid betracht bij de
behandeling van deze gevoelige aan-

gelegenheid."
Op een vraag over de film „Begrijpt
u nu waarom ik huil" van Louis van
Gasteren: „Es heb deze week er bij
minister Van Agt sterk op aangedrongen dat hij de vertoning zou gaan
zien. Mij is bekend dat een aantal
ministers deze film eveneens heeft
gezien. Zelf ben ik nog niet in de
gelegenheid geweest, maar ik heb in
de loop der jaren echt wel het een en
ander op dit gebied gezien."
Dagelijks komen intussen een paar
honderd brieven en forse stapels
briefkaarten bij de premier binnen,
meestal van tegenstanders van vrijlating. Soms zit er ook een enkele
dreigbrief tussen.

Meeste Nederlanders
voor vrijlating
de "Drie"
HILVERSUM. - Meer dan de helft
van de Nederlanders is voor vrijlating

van de Drie van Breda, de Duitse
oorlogsmidadigers Kotalla, Fischer en
Aus der Fünten, die nog steeds in
Breda gevangen zitten. 37 Procent is
tegen vrijlating van het drietal en

twaalf procent heeft geen mening.
Dit blijkt uit een enquête van de
afdeling studie en onderzoek van de
N.O.S. De resultaten van deze enquête zijn donderdagavond bekend
gemaakt
in
het N.0.5.-televisieprogramma „Ter visie", dat was
gewijd aan de hoorzitting van de
Tweede Kamercommissie over het al
dan niet vrijlaten van de Drie van
Breda.

Het percentage voorstanders van
vrijlating is vrij gelijkmatig over de
verschillende opleidingsgroepen verdeeld. De meeste tegenstanders vindt
men vooral onder de mensen met
lagere ppleidingen. Voor vrijlating
zijn vooral de mensen in de leeftijdsgroep van twintig tot 34 jaar. In de
leeftijdsgroep van vijftig jaar en
ouder vindt men blijkens de enquête
de minste voorstanders, in deze
leeftijdsgroep komen ook de meeste
tegenstanders voor.
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antwoordelijkheid voor deze kwestie
aanvaardt. Op de vraag of er
ministers in het kabinet zijn die zich
tegen vrijlating verzetten antwoordde
de minister-president: „U zult geen
enkele minister in dit kabinet horen
zeggen dat hij de politieke verantwoordelijkheid niet aanvaardt".
De berichten als zou minister Van

bokstalent

Wandelmars

de volle

L

Wl

gemoederen zo in beweging heeft
gebracht. De minister van Justitie zal
zijn collega's ook de handelingen van
de donderdag gehouden hoorzitting
in de Tweede Kamer doen toekomen.
Wel vast staat dat het kabinet in

onder indruk

vil
w*_l

______fev
W^
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len met minister Van Agt.
Deze deed de ministerraad vrijdag
verslag van de ontwikkelingen rond
deze kwestie, die in het hele land de

Joe Louis

meegebracht, hadden grote indruk
gemaakt bij het publiek.
Blair Forde gaat in april voor de
returnwedstrijd naar Barbados.
Ook oud-wereldkampioen Joe
Louis, gezeten naast gedeputeerde
Joseph Richardson en WIPM-raadslid
Jocelyn Arndell was onder de indruk
van het hoge niveau van de wedstrijden. De Amigoe hoopt nog enige
foto's van deze interessante wedstrijden te brengen.
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LANCÖIVIE POUR HOMIVIES.
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Thans verkrijgbaar de z.g.

bestaande uit een Eau de Toilette en
een After Shave-flacon
in prachtige doos (zeer aantrekkelijke

cadeau-verpakking!) voor slechts

\_ 9.50

1

EL LOUVRE S.A.
K.L.M, weigert

geen Arabieren
-

DEN HAAG. De K.L.M, weigert
geen Arabische passagiers, aldus een
woordvoerder van de Nederlandse
luchtvaartmaatschppij naar aanleiding van berichten van een Jordaans
weekblad dat Europese luchtvaartmaatschappijen in verband met de
kans op kaping van hun toestellen
geen Arabieren meer willen vervoeren. De K.L.M. heeft geen extra
veiligheidsmaatregelen genomen na
de recente kaping van de Boeing 747
van de Lufthansa. Bij de K.L.M, is
evenmin bekend dat andere Europese

luchtvaartmaatschappijen wel Arabische passagiers zouden weigeren.

(Van onze correspondente)

-

KRALENDUK
Het enthousiasme voor de tennissport is op Bonaire
aan grote schommelingen onderhevig.
Zo kun je niet op de baan komen na
eerst lange tijd gewacht te hebben.
Na je beurt gaan er weer weken
voorbij zonder dat er iemand komt.
Het zijn slechts enkele leden van de
tennisclub die regelmatig en serieus
TOKIO
Frankrijk en Japan blijven trainen.
hebben zaterdag een overeenkomst
voor het vreedzaam gebruik van
Het afgelopen jaar is er door de
atoomenergie gesloten. Dit heeft het Botica op
Bonaire een bijzonder
ministerie van Buitenlandse Zaken in
fraaie
wisselbeker
beschikbaar gesteld
Tokio medegedeeld.
voor
de
kampioen
van Bonaire en
Krachtens deze overeenkomst, die
is

Frans-Japans

atoom akkoord
-

een looptijd van tien jaar heeft, zal
Japan Frans uranium invoeren en
inlichtingen en deskundigen uitwisselen. Frankrijk is het vijfde land
waarmee Japan een dergelijke overeenkomst heeft gesloten. De andere
zijn: de Ver. Staten, Groot-Brittannie, Canada en Australië.

daar vorig jaar dan ook hard voor
gevochten. De gelukkige die hem
toen in ontvangst mocht nemen was
de heer Narcisio Thodé. Dit jaar had
het bestuur van de tennisclub grote
opkomst verwacht. Echter bleek dat
alle leden het bestuur in de steek
hadden gelaten. Er waren maar zes

Secretaris Hans Mebus overhandigt
de Botica-beker aan de heerNarcissio
Thodé.

voor het toernooi. Het
bestuur in zijn geheel heeft zich toen
opgegeven, zodat aan het toernooi
alsnog tien mensen deelnamen. Tijdens de wedstrijden bleek duidelijk
dat een goede training toch wel de
nodige vruchten afwerpt.
De finale werd gespeeld tussen de
heren Narcisio TTiodé en Rudy
Domacassé. Hoewel Rudy Domacassé
vooral door het vrouwelijk publiek
zeer luid werd aangemoedigd kon hij
het tegen Narcisio Thodé niet bolwerken. De wedstrijd eindigde met
een 6—o, B—6 overwinning voor
inschrijvingen

Narcisio Thodé.
Helaas kon mevrouw R. AbrahamNicotea zelf de beker niet uitreiken
welke taak toen werd overgenomen
door de secretaris van de tennisclub,
de heer Hans Mebus.
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Nu de Modernste
Unisex Slacks

SÈËi^

C IN E

RIO

DINSDAG 29 OM 8.00 NJ_.
Een interessante film, in KLEUREN. Met:

„BRIEF - SEASON"

SABINE SUN

Engels, Spaanse tekst
BOVEN 18 JAAR
Fis. 0.75

- JACQUELINE VANDAL - CATHERINE MONNET

Zij zoeken, romantiek en liefde langs de weg.

„ZORBA-THE-GREEK"

I

GESPECIALISEERD IN
Heren Kado-artikelen
o.a. Dassen, lighters
bar-benodigdheden V

DRIE BOEKDRUKKERS

Rio

In Kleuren. Frans, Hollandse teksten,
f. 2.- -f. 1.25
BOVEN 18 JAAR

WOENSDAG 1 OM 8.00 N.M.

Gevraagd voor onmiddellijk:

DINSDAG 29 OM 8.00 NJ_.
LET OP DE AANVANGSTIJD!
Na een succesvol optreden in
DUBBELPROGRAMMA.
KOLOSSAAL
CARACAS, nu op CURACAO. AUTHENTIEKE BRAZILIAANSE
FOLKLORE, ZANG, DANS EN MUZIEK. Met:
CAUBY PEIXOTO en NEIDE DA FONTE in:

LIFSTERS

CHRISTOPHER JONES in:

MOëltyUC

CINËLAIfiIA

DINSDAG 7 &9P.M.
Pikante avontuur van 3 Hippies in

■■ I.

I

Hü.

I

I

1

I

■

Sollicitaties tussen 7.30 v.m. tot 5.00 uur njn.

Available in all

- Telefoon 38034 - 38782

(______
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_^
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!

.

____pfl___^l wl
In combinatie met een spannende film, in KLEUREN.
Met: DENNIS WEAVER - VERA MILES in:

tW

In het Engels. KLEUREN.

I

I

AFVAARTEN K.N.S.M. 1972
Boekingen voor uw zee- en vliegreizen kunnen verzorgd
worden door onze Passage Afdeling: te Aruba telefoon 1777
te Curacao telefoon 13340.

Mercurius

Oranje Nassau
Neptunus

Prins der Ned.
Mercurius
Oranje Nassau
Neptunus
Prins der Ned.
Mercurius
Oranje Nassau
Neptunus
Prins der Ned.
Mercurius
Oranje Nassau
Neptunus
Prins der Ned.
Mercurius
Oranje Nassau
Neptunus
Prins der Ned.
Mercurius
Oranje Nassau*
Neptunus
Prins der Ned.
vertrek
Savannah
Baltimore

Philadelphia
New Vork
aankomst
Aruba

Curacao

25/2
1/3
10/3
16/3
30/3
5/4
14/4
20/4
4/5
10/5
19/5
25/5
9/6

14/6
23/6

29/6
14/7

19/7
28/7
3/8
18/8
23/8
1/9

17/9

Mcdon

19/2
21/2
22/2
29/2
5/3

26/2
28/2
1/3
3/3
8/3
10/3

vertrek
Houston

NewOrieans

A'dam/R'dam

-18/3

11/3
17/3
22/3
29/3
12/4
21/4
25/4
3/5
17/5
26/5
30/5
7/6
21/6
30/6
5/7
12/7
26/7
4/8
9/8
16/8
30/8
8/9
13/9
20/9

Hermes

6/3

Curacao

aankomst
Aruba
Curacao

Adam

29/3
3/4
10/4
17/4
2/5
8/5
15/5
22/5
5/6
12/6
19/6
26/6
10/7
17/7
24/7
31/7

23/3
30/3
13/4
22/4
26/4
4/5
19/5
27/5
31/5
8/6
22/6
1/7
, 6/7
13/7

4/3
6/3
7/3
10/3
15/3
16/3

Memnon

Parthenon

14/3
17/3
23/3
24/3

28/3
31/3
6/4
7/4

.

K

-r_^^H_^B_^^""'l I

WOENSDAG 1 OM 8.00 N.M.
KOLOSSAAL DUBBELPROGRAMMA. Optreden van de bekende
goochelaar "MAJAHARA" in combinatie met een spannende film, in
KLEUREN.
"HOUSE OF ISHER"

Modern

—

onverslijtbaar

t\\- CjlT S-W"* "**

t/m 38

V_
*^-— *

—

twee flinke

WOENSDAG 1 OM 8.30 N.M.: „GONE WITH THE WIND"

muc^ a Part °^our rnoo'ern
ot livinB—thiB8 —thi8 eoo," thirBt"
quenching refreshment! It leaves you
w',h a Hn,ilt* of pleanure and cnjoy880

IH

home whenever the occasion
csllb for happy refreshment. Havean
Orange-CRUSH soon, wherever you
are, and sip a smile . relax a while.

—at

DRIVE. IN THEATER telefoon3s7so
DINDAG 29 OM 7.00 & 9.00 N.M.

..

"ENJOYED BT MIUIONS SINCE

**^_^^^^^__^_-^.^a

191Ó*

PARAMOUNT presenteert een spannende film, in KLEUREN. In de
kroeg van de vechtende ler rinkelen de ruiten als twee vrienden op de
vuist gaan.
Met: JOHN WAYNE LEE MARVIN CESAR ROMERO in:

Orumgt-CMUSH Cn-t^-r. £"n«_.. /ifW_>i_

DONOVANS REEF

In het Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN

BOVEN 18 JAAR

ENTREE: Fis. 2.00
WOENSDAG 1 OM 7.00 & 9.00 N.M.:

,JSPECIAL MISSION CARACAS"

Oranjestraat 1
Telephone 54278 - 54279

Te koop aan de meestbiedende:

Nieuw 31 vt. POLYESTER JACHT

24/3

29/3
30/3

ff

m

Memnon

25/4
28/4
4/5
5/5

m

I

>

tS^

«**»"*.

*
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SHELLTOX

.

VAPOMA

'

|

.

_

1

FABRIEKSVOORMAN

1

voor
een plaatbewerkingsindustrie

I

Schriftelijke sollicitaties te richten
aan:
SAMPA Suriname,
POB 2099
Paramaribo Suriname

—

1

(

I

1 I
j

U bent allen welkom!

#

zoekt:

)

Bij deze gelegenheid is er een verrassing voor de eerste "Subaru" koper en zullen wij
ook de winnaar van de campagne "koop een Subaru en win een Subaru" uit de bus

f

1 S+F OPTICA N.V. in de Breedestraat (P) I
(CURACAO)
1
I

_

Hierbij nodigen wij onze clientèle, zaken relaties en vrienden uit ter gelegenheid van de
opening van onze branche te Biesheuvel, a.s. woensdag, 1 maart, 1972 om 6 uur pm.

f

f

SAMPA Suriname N.V.

kunnen de insecten
niet op.

ii

'

Aanbiedingen worden gaarne t/m 10 maart a.s. ingewacht onder
letter M aan het bureau van dit blad (Curacao).

met

***

,

Nieuwe Haven.

UITNODIGING

)

in deKerkstraat (P)

Tegen de nieuwe

SUBARU

f

1

uitgerust met 2 dieselmotoren ad 105 P.K. elk en voorzien
van slaapgelegenheid voor 4 tot 6 personen, badkamer met
toilet, keuken met gasstoof en ijskast.
Jacht beschadigd bij het lossen; nieuwprijs US$ 31.000,—.
Dagelijks te bezichtigen op het "SEA-LAND" erf bij de

1

1
ZA

( SUBARU

1

S+F Optica N.V

BOVEN 18 JAAR

wfly

20/3
21/3

S+F Optica N.V.

1

___

%V

telefoon 54414

den Breedestraat (P)

op Zaterdagmiddag gesloten zijn.

In het Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN.

ENTREE: fis. 2.00- 1.25

jl^ I

Oosterbeekstraat 10

den futuro lo ta sera tur diasabra merdia.

1 zullen voortaan

THE BROTHERS KARAMAZOV
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Television Service Center

(CURACAO)

OPTICA MODERNA

AIRCONDITIONED
DINSDAG 29 OM 8.30 N.M. LET OP DE AANVANGSTIJD
COLOMBIA PICTURES presenteert het meest gevoelige drama van de
gebroeders KARAMAZOV in KLEUREN.
Met: MIKHAIL ULIANOV LIONELLA PYRIEVA in:
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S+F OPTICA N.V.

*

_

Available at all supermarkets, hotels, bars, restaurants
and at the f actory

Oranjestad; Kroonvlag (Aruba) N.V. Willemstad: Kroonvlag (Cura9ao) N.V
Nassaustraat 75A
Breedestraat 39C
Tel. 1777
Tel. 13340

den Kerkstraat (P)
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VOETBEDSANDALEN

S trada — Caracasbaaiweg
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SCHOENHANDEL BROKX
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SESICA

Maten 20
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28/8
4/9
18/9
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SocTates

29/2
3/3
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10/3

JBL

14/8

27/7
5/8
10/8
17/8
31/8
9/9
14/9
21/9
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van
Aruba

BENEDEN F15.2.50

ENTREE: BALCON F 15.3.00
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drugstores

Salinja Tel. 54030
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DRUKKERIJ SCHERPENHEUVEL
Scherpenheuvel
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Jks easy a. _<? .easantto cas a

g
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STROOMON DERBREKING
Veel werkzaamheden kunnen wij voor
U uitvoeren zonder U te storen doch
ditmaal moeten wij de stroomvoorziening onderbreken op
WOENSDAG 1 MAART 1972

SÏT

_/*hÉ*i\

rLJ\_H

Ctr^P

van 9.30 v.m. tot 12.00 uur v.m.
gedeelte F. D. Rooseveltweg

I

1

f

Firma Hubert R. de Jongh

«

/* n.

gedeelte Juan Hatoweg
gedeelte Anguillaweg

\.

Equadorweg
t'"'
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■

" "

KOOP EEN LOT VAN
DE

LANDSLOTERIJ

■

*

*-

*

-*

-

'

|

Ie prijs F. 30,000.

-

2e Driis
F.' 10.000.V
'
*
3e prijs F. 5000.-
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i

i
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TOTAAL BIJNA F. 200.000.- AAN PRIJZEN
Proc«n*s S«wiizekeert de Landsloterij
meer aan prijzen uit
dan welke loterij dan ook!

