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NVP-U-leider moest offers brengen

f. 6,- per maand
f. 8.50 per maand
dertig cent

-

Participatie

van eilanden
.

ben ik mijn
begonnen met
al" uitgangspunt een totale participatie van de bevolking zowel eilandelijk
als sociaal. Ik heb daarbij alle zes
banden bezocht en het succes van
deze aanpak is nu reeds merkbaar.
Op 15 november heb ik mijn
eindrapport uitgebracht en een dag
'ater heeft gouverneur Leito mij de
'°*matie-opdracht verstrekt. Giste'er», dus binnen een maand heb ik de
'°"matie afgerond", aldus Evertsz.
de vraag of Betico Croes van de
de deelname van zijn partij nog
st"eds laat afhangen van de aanname
van een motie i.v.m. de aparte status
de Staten zei de heer Evertsz
<i"-t de heer Croes inderdaad een
Garantie heeft gevraagd voor liitvoe'ing van zijn wensen. „En dit kan
«est gebeuren in de vorm van
Aanname van een motie door de
?taten. Wij hebben hetzelfde gedaan
ln 1969 toen wij een motie indienden
°*n Godett van Frente Obrero uit de
6eVangenis te laten", aldus Evertsz.
„Op

11

oktober

informatie-opdracht

<j

Offers
De
,

formateur gaf toe dat

woordigd.
Voor wat betreft de samenwerking

tussen de NVP-U en de DP op
eilandelijk niveau zei de heer Evertsz
dat hieromtrent een schriftelijke
afspraak bestaat en dat hij het
jammer zou vinden dat de .samenwerking om politieke redenen zou
worden verbroken.
Voor wat betreft de positie van de
bevolking bij het bestuur. Het soMEP
het kabinet zei de heer
ciaal-economisch beleid moet plan- Evertszin dat hij deze niet als een
matig gericht worden op een evenpositie „op de wip" beschouwt. „De
wichtige situatie waarbij zowel de NVP-U en de MEP staan naast elkaar
sociale als de economische kant het en tegenover elkaar. Ik geloof dat wij
juiste gewicht krijgen. Het financieel met onze verzelfstandiging van de
beleid moet in het belang zijn van eilandgebieden hetzelfde bedoelen als
Land- en eilandgebieden met een Croes met zijn aparte status. Gomez
„gave gulden maar ook een gave en ik hebben jarenlang in de Staten
mens", aldus de heer Evertsz.
gezegd wat Croes nu op Aruba
Voor wat betreft zijn kabinet vertelt. Ik geloof daarom niet dat de
merkte de heer Evertsz op dat dit toekomstige status van onze eilandgebestaat uit jonge mensen maar allen bieden een breekpunt zal worden",
met kwaliteiten. Daarnaast zijn er aldus formateur J. Evertsz.
een aantal ministers met ervaring

Basis-akkoord

than a

-

KRALENDIJK
Het ziet er naar
uit, dat in de komende dagen het
overleg afgerond wordt over de
vestiging van de olie-opslagplaats en

raffinaderij van Northville op Bonai-

re. Onlangs zijn de overheid en de
directie van de maatschappij tot een
basis-akkoord gekomen. Men gaat
werken onder de naam Bonaire
petroleum organisation. Men hoopt
medio 1974 te be-ginnen met het

■»

regeringspro-

?°eten opstellen t.a.v. de toekomstizal gezocht moeten
!r "tatus. Daarbijherstructurering
van

naar een
ot°"den
mate
v **:e staatsvorm met een grote
ian zelfstandigheid voor de eilandgeen een grotere inbreng van de

Neef Carlos Andres
9emolesteerd
-

CARACAS Gerardo Pérez, een
y ef van de gekozen president van
Carlos Andres Pérez, is
(j^nezuela
*
van de Copei gemoaanhangers
°~
p, teerd en licht gewond in het
at"je Rubio, in het westen van het
v*°"l. Dit is gisteren in Caracas
"k*j°men. Rubio ligt in de staat
A chira , en is de geboorteplaats van
Andres.

l^

Iï

LONDEN

—

De

luchtvaartmaatschappij
'

CARLOS ANDRES PEREZ
...met de zegen van Copei...

.

-

V S willen
Japan
EEG energie-actiegroep
met

LONDEN - Amerika's minister samenweraking op alle tereinen van
het internationale energievraagstuk.
van Buitenlandse Zaken dr. Henry
Kissinger zei dat behalve de ver-

heeft gisteren in een rede in
de
Londen oprichting van een "inter-

Kissinger

nationale energie-actiegroep" voorgesteld. De Verenigde Staten stellen

zich volgens ICissinger voor de enera^e-actiegroep samen te stellen uit
leidende en vooi*aanstaa n( je vertegenwoordigers van de Europese landen,
Verenigde Staten en Japan. Taak van
de groep zou volgens de Amerilcaanse
minister moeten zijn het in een
tijdsbestek van drie maanden uitwerken van een program van actie voor

bruikerslanden ook de

producerende

landen van het begin af aan tot
samenwerking op gebieden die in
aller belang zijn, uitgenodigd zouden
moeten worden.
Minister Kissinger wil het aan de
negen lid-staten van de EEG overlaten of ze als Europese gemeenschap
of niet aan de energie-actiegroep
willen meedoen.
Doel van zijn voorstel is het
verzekeren van de noodzakelijke
energievoorziening tegen aanvaardbare kosten.
De internationale energie-actiegroep moet naar de mening van

en

Amerika energiebesparende suggesties doen, onder meer het nuttiger
gebruik van de beschikbare bronnen
en moet nieuwe bronnen opsporen
en geschikt maken voor exploitatie,
alsmede de producenten aar-sporen
tot grotere en betere inspanningen.
Bovendien moet een internationaal
onderzoek tot stand komen voor de
ontwikkeling van nieuwe technologieën met bruikbare alternatieven
voor aardolie.
Dr. Kissinger zei dat de Verenigde
Staten bereid zijn veel financiële en
technische bijdragen te leveren
De energiecrisis van 1973 kan een
economisch equivalent van de Spoetnik-uitdaging van 1957 worden, verklaarde Kissinger.

Twee zwakke plekken constateren
wij nu al aan het kabinet van Evertsz.
In de eerste plaats het feit dat de

-

Lorenzo Fernandez
erkent nederlaag

De grote verliezer in de Venezolaanse verkiezingen zijn de linkse
partijen geweest. Er verdwijnen waarschijnlijk namelijk tien partijen van
het politieke toneel in Venezuela
omdat zij niet één procent van het
totale aantal stemmen behaalden.
Om te kunnen blijven bestaan heeft
een partij ongeveer veertigduizend
stemmen nodig. In het andere geval
mag men geen openbare vergaderingen meer houden. Aan de laatste
verkiezingen namen 21 groeperingen
deel.
In aansluiting op voorgaande verWaringen heeft Carlos Andres Perez
zijn standpunt ten aanzien van de
olie-kwestie verduidelijkt Onder zijn
bewind zal Venezuela het volledige
beschikkingsrecht over zijn olierijkdom ten uitvoer brengen. Hij stelde
ook, dat de ontwikkelde landen niet
meer medewerldng van Venezuela
tkunnen eisen dan zijzelf geven,
omdat Venezuela uit zal gaan van het
standpunt, dat Venezuela zich in die
mate verplicht zal voelen tegenover
andere landen als deze zich verplicht
voelen aan Venezuela. D<- tijd is

aardig getwijfeld.

can Worlrl Air \
van
li-aar 437 man boordenpersoneel in
Londen ontslag aangezegd in verband
met de oliecrisis.

PEREZ: TIJD VAN OLIE CONCESSIES VOORBIJ

zuela Lorenzo Fernandez heeft zijn
nederlaag erkend en de overwinning
van AD-akandidaat Carios Andres
Perez erkend. Deze heeft ten aanzien
van het olie-bezit verldaard, dat hij
een definitief eindezal maken aan de
de
concessie-politiek,
waarbij
aan
de
wordt
aangeboden
petroleum
en
ondernemingen
multinationale
aan andere landen.
Lorenzo Fernandez heeft telegrafisch aan de nagenoeg zelsere
"presidente electo" van Venezuela
Carios Andres Perez, laten weten dat
hij diens zege erkent. Deze erkenning
kwam voordat het hoofdstembuieau
de uitslag beleend had gemaakt en
nadat 2.667.558 stemmen geteld
waren. Daarvan had Carlos Andres
aPerez er toen 1.232.218 behaald en
Lorenzo Fernandez 951.466, een
verschil van 280 duizend stemmen.

een vakman van het oude stempel
heeft hij voor dit akarwei alle tijd
genomen. En dan moest ook, want
het Antilliaanse politieke materiaal
dat hü hiervoor bij de hand had was
zeer verschillend van soort en kwaliteit, terwijl de lijm die Aruba en
Curacao in deze tijd bij elakaar moet
-houden steeds dunner lijkt te worden.
Evertsz heeft het gefikst, maar niet
zonder kleerscheuren. Immers het
kabinet dat hij vandaag aan de
Antilliaanse bevolking presenteert
heeft een duidelijk Aruabaanse inslag
en is een weerspiegeling van de vele
concessies die de NVP-U partijleider
heeft moeten doen om te kunnen
slagen.
Het kabinet bestaat uit oude en
nieuwe gezichten. Van de oudste
garde (uit het kabinet-Kraxan van de
eindjaren zestig) keren terug Kroon
zelf en J. Voges beiden niet onervaren maar ook niet overal bemind. Uit
de eigen NVP-U gelederen komen drs
McWilliam en mevr. Da Costa Gomez
als enige overgebleven uit het aftredende kabinet Isa. En dan de nieuwe
gezichten: voor de MEP Hendrik .
Croes (broer van Betico), E. de Kort
en W. Vos, voor „Bonaire" M.
Pourier en van de NVP-U drs R.
Pieternella.
Aan het roer van dit regeringsschip
staat zoals de Antilliaanse traditie het
wil Evertsz zelf, immers degene die
de kiel legt moet ook het schip
bevaren en... ermee vergaan indien de
kwaliteit onvoldoende blijkt of de
politieke zee te ruw.
Over de kwaliteit van de ministers
in het kabinet-Evertsz willen wij
vooralsnog geen oordeel uitspreken.
Zij hebben recht op de „benefit of
the doubt" al wordt er aan enkelen
van hen door de goegemeente al

Amerikaanse
Pan Ameri-

CARACAS -De Copei-kandidaat voorbij dat de technologe van het
buitenland ons zijn voorwaarden
voor het presidentschap van Vene-

j^n van

wat betreft het
gramma
stelde de heer Evertsz dat
'Jn regering zich in positieve zin zal

De heer W.

probleem wordt het terugbrengen

. van de bevolkingsaanwas.

hij met

Programma

-

*

-

offers
"> feite drie grote persoonlijke
ten eerste het opgeven van
het statenlidmaatschap, het neerleg-

voor

Godett roept op
tot akties
tegen Kroon

niet gekozen maar nu benoemen
Juancho Evertsz en R. Isa hem tot
minister", aldus Godett in het
telegram, dat eindigt met de leuze
„solo el pueblo salva al pueblo".

noodzakelijke constructie-werk.

2*t prijsgeven van de portefeuille van
Financien die naar Aruba gaat een
?ffer heeft moeten brengen. „Ik heb
het voorzitterschap van de
en het mij
"""-erleggen bij de wens van mijn partij
orr> het premierschap te aanvaarden
en niet de portefeuille van Financien
voor mij was weggelegd.
Mijn partij zal nu moeten zoeken
personen die als fractieleider in
de
H.e Staten en als voorzitter van
*>°ninkrijkscommissie kunnen optre?6r> en die een duidelijke inbreng
j^nen hebben bij het beleid op
""ancien," aldus de heer Evertsz.

ANTRACO

WILLEMSTAD

raffinaderij

getrouwde
Loempoer
worden
vrouwen van arbeid uitgesloten vanwege de hoge werkloosheidscijfers. In
de eerste plaats wordt getracht werk
te vinden voor de mannen. Een extra

FORMATEUR J. Evertsz is er dan

eindelijk in geslaagd de laatste spijker
te slaan in het akabinet waaraan hij al
geruime tijd aan het timmeren is. Als

(Papa) Godett heeft als voorzitter
van de vakbond van havenarbeiders
AHU en van Frente Obrero een
telegram gestuurd naar de vakbonden
AWC, PWFC, CFW, CCV en BTG
om alcties te ondernemen tegen de
benoeming van C. D. aKroon tot
minister.
In het telegram zegt Godett dat de
heren C. D. Kroon en Isa verantwoordelijk waren voor de dood van de
arbeiders Gutierrez en Geraldina op
30 mei 1969, evenals voor de
a-sociale toestand. „Op 3 augustus bij
de jrerkiezingen heeft het volk Kroon

over vestiging

KOEALA LOEMPOER
Vrouwen
in de rij bij een mobiele kliniek in
Maleisië om adviezen v.i voorlichting
te krijgen in gezinsplanning. Volgens
een recent regeringsbesluit in Koedia

Kabinet

SEASON-GIFT

DVIVIO®

Regering Evertsz gereed
zoals Kroon, Voges, McWilliam en Da
Costa Gomez.
De heer Evertsz was van mening
dat de samenstelling van het kabinet
heel goed de uitslag van de statenverakiezingen van augustus jl. weergeeft.
De grootste partijen (MEP en
NVP-U) zijn erin vertegenwoordigd,
waarbij de NVP-U van Curacaose
kant gesteund wordt door de PSD
met het behoud van een Curacaose
oppositie (Frente en DP) en er op
Aruba een oppositie blijft (PPA).
Verder zijn zowel de Boyenwinden
als Bonaire in de regering vertegen-

.Klachten bezorging: tel. 24361 ftot 18 uur)

There's no better

FINANCIEN DEFINITIEF NAAR ARUBA

WILLEMSTAD - Formateur J. Evertsz heeft gisteren zijn
eindverslag uitgebracht aan gouverneur drs. B. Leito en daarbij de
Ujst met namen voor de nieuwe ministers in zijn kabinet
overhandigd. De regering-Evertsz ziet er als volgt uit: Premier en
Algemene Zaken J. Evertsz (NVP-U), Vice-premier en Justitie W.
Vos (MEP), Sociale Zaken en Arbeid drs. R. F. McWilliam
(NVP U), Financien E. De Kort (MEP), Onderwijs en staatkundige
structuur eilandgebieden mr. H. Croes (MEP), Economische Zaken
en Sport, Cultuur en Recreatie C. D- Kroon (PSD), Verkeer en
Vervoer E. Voges (Boyenwinden), Welvaartszorg M. Pourier
(Bonaire), Volksgezondheid en Welzijnszorg mevr. L. da Costa
Gomez (NVP-U) en gevolmachtigd minister in Den Haag drs. R. F.
freternella (NVP-U). Op een persconferentie welke vanmorgen
Werd gehouden in de vergaderzaal van het Departement van
Financien verklaarde de heer Evertsz dat ondanks tegengestelde
berichten de formatie voor hem gemaakkelijk was geweest.

<_„,. 44^00

opdringt.
Het laatste bulletin van het hoofdstembureau dat woensdag werd uitgegeven gaf de volgende uitslag voor
de presidentsverkiezing te zien:
Carios Andres Perez: 1.232.218
Lorenzo
Fernandez:
stemmen;
951.466; José Vicente Rangel:
118.809; Jesus A. Paz Galarraga
117.122; Jovito Villalba 75.879 en
Minguel A. Burelli Riva 18.531; de
andere kandidaten hebben minder
dan tienduizend stemmen.
Voor de verkiezing van volksvertegenwoordigers was de stand
1.121.328; Copei:
toen:
AD
774.948; Movimiento al socialismo:
147.284; Cruzada civica nacionalista:
118.141; Movimiento electoral del
pueblo: 114.316; Union republicana
democratica: 76.272; aFuerza democratica popular 32.246; Partido
comunista: 31.209, terwijl de andere
partijen minder dan dertigduizend
stemmen hebben.
Uit een vanmorgen uitgegeven
bulletin van het hoofdstembureau
blijkt, dat de AD-zege ten aanzien
van de verkiezing van de volksvertegenwoordigingen zeer groot lijkt
te gaan worden. Er was toen ruim
negentig procent van het aantal
uitgebrachte stemmen geteld. De
1.801.472;
uitslag luidde: AD:
Copei: 1.231.536; Movimiento electoral del pueblo; 204.313; Cruzada
civica nacionalista: 175.066; Movimiento al socialismo: 148. 59.

—

WILLEMSTAD De begroting van
het eilandgebied Curacao voor 1974
zal niet meer dit jaar behandeld
worden. Zo blijkt uit een schrijven
van de voorzitter van de centrale
commissie.Hr.? Van Delden aan de
gezaghebber. Dit omdat verschillende
raadsleden met het oog op de
komende feestdagen afspraken hebben gemaakt om met hun familieleden hun vakantie elders door te
brengen.

MEP zoals aiat in politieke kringen
heet „op de wip zit" en nxa.w.
wanneer het Betico c.s. op een
gegeven moment niet zint eruit kan
stappen wat dan meteen het einde
betekent van de regering-Evertsz.
In de tweede plaats het vooral voor
Curacao teleurstellende fenomeen
dat de belangrijkste portefeuille van
Financiën toch nog naar Aruba is
gegaan ondanks het feit dat Evertsz
persoonlijk jarenlang heeft geroepen
dat deze portefeuille in Curacaose
handen moest komen en hij na de
verkiezingen van 3 augustus j.l.
meermalen heeft verzekerd dat de
NVP-U deze verantwoordelijkheid
zelf op zich zou nemen. Het is
duidelijk dat Evertsz met de rug
tegen de formatiemüur moet hebben
gestaan toen hij deze vaxar de NVP-U
politiek gezien zeer zwakke zet
moest doen en het staat bij voorbaat
vast dat de oppositie in de komende
jaren veelvuldig op dit punt zal
blijven hameren. Het wisselen van de
wacht na twee jaar zoals kennelijk
door Evertsz is voorgesteld om het
leed te verzachten beschouwen wij
als een wassen neus. Immers wie
belet de MEP om wanneer aiat
moment is aangebroken (ten tijde
van de eilandsraadsverkiezingen) vrolijk op te stappen?
De meerderheid van vijftien zetels
in de Staten is in feite voor de
samenwerkende partijen in de regering niet meer dan een „schijnmeerderheid". Ondanks alle garanties en
fraaie op papier gezette formuleringen welke er ongetwijfeld zullen
komen blijven wij erbij dat het
nieuwe kabinet op een wankele basis
rust en dat de continuïteit van de
landsregering verre van verzekerd is
door de (tijdelijke? ) verzoening van
Aruba's en Curacao's grootste partijen i.e. de MEP en de NVP-U.
Wie ook handig hebben geprofiteerd van Evertsz' moeilijke uitgangsvooral toen de PPA zich
punt
onder leiderschap van Oduber heeft
teruggetrokken uit de formatie zijn
de vertegenwoordigers van de Boyenwinden en Bonaire. Jarenlang hebben
zij braaf ja moeten knikken en werd
van hun verwacht dat zij zich
enthousiast zouden aansluiten bij de
meerderheidsblokken van waaruit de
regeringen geboren werden. Maar
ditmaal was er geen meerderheidsblok en moest de formateair met de
vijf zetels van zijn eigen partij en de
drie „bevroren" zetels van de PSD
links en rechts naar partners zoeken.
Het is hem tenslotte gelukt maar
dan tenkoste van vele offers met voor
de NVP-U als belangrijakste het
schijnbaar prijsgeven van het „Korsow Prome" de leuze waarmee bij de
eilandsverkiezingen van 1971 en bij
de recente statenverkiezingen een
overwinning werd behaald. Het kabinet van Evertsz lijkt van kwihi-hout
te zijn gemaakt, maar dan met de
broze poten van de karawara....

—

—

—

General Motors Corporation
verwacht dat in 1974 in de Verenigde
Staten slechts tien miljoen personen-auto's worden verkocht vergeleken
met ongeveer 11,5 miljoen in 1973.
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HEER BOMMEL EN DE PRONEN

—

7850. De Drens is een grote rivier, maar voordat hij in de zee uitkomt,
splitst hij zich in smalle stroompjes, die zich door de Miezervlakte kronkelen.
Dat is dan ook een vochtig gebied, vol plassen en poelen, waar men vele
vreemde levensvormen kan aantreffen. In de zomertijd wordt het wel eens
bezocht door natuur-onderzoekers, maar die verdwijnen om gezondheidsredenen wanneer de herfet komt. Dan hangen er kille nevels over de zwinnen,
en de Zwarte Bergen in het zuiden zijn meestal door mist aan het oog
onttrokken Op een schrale dag in november, nog niet lang geleden, woei er
een ruimelende wind van de zee, zodat de zon van tijd tot tijd door de wolaken
brak. Voor het eerst sinds weken was de ruihe van hetkasteel Dralm boven de
dampen zichtbaar, maar het licht was bleek en vreugdeloos en gaf slechts

Men is in Punda druk bezig met het aanbrengen van de verlichting voor de kerstdagen.

POGING OM KERSTSFEER TE VERHOGEN

AGENDA VBC schrijft dit jaar
CURACAO etalagewedstrijd uit

Losse nummers van de AMIGOE Dl
CURACAO zijn dagelijks verkrijgbaar bij
het kantoor van de Amigoe, Consciéntiesteeg 27-29 en verder bij: La Bonanza,
Breedestraat (O); Chu, Breedestraat 168,
Candy Store, naast Botica Coromoto,
Breedestraat (O); Van der Dijs, Charlottestraat6; Discoteca Brion, De Roaavilleweg;
Holiday Inn, Arthur Frommer-hotel; April
Bar, Piscaaferava/eg; Shon Ma Center, Weg
naar Welgelegen; Ana, Schottegatweg-west
80; Barberia Kort, Schottegat-noord 395;
La Verdad, F.D. Rooseveltweg 143.'
Estrella de la Manana, W. Churchillweg 56;
La Campana, Bermudaweg 29; Wolf, Ftio
Canarioweg 22; Toko Fruteria Natalie;
Mahumaweg 49; La Buena Fé, Rancho;
Tax Free Shop Airport; hotel Curacao
Intercajntinental; El Chico, Kerkstraat 22;
Alex, De Ruyterplein; El Dorado, Pietermaaiweg; Cas di Pueblo, Penstraat.' „Mi
Ideal", Berg Altena 98; Mensing Strada;
Boekhandel ■ Eddane, Schottegatweg-oost
185; Toko Zuikertuintje; Jansen, Santa
Rosawea 103.
BIOSCOPEN

ROXY: 19.00 en 21.00 A warm
December. WEST-END: 19.00 era 21.00
Aan de

CINELANDIA:

gestapo ontsnapt.

on the river Kwai.

bridge

20.00 The

DRIVE-IN: 19.00 en 21.00 Aag am Daag.
CINE-RIO: 20.00 Johnny Raton.
CINE-TRUCK: Hedenavond te Tera
Corra/meisjeshuis Santa Rosa en morgenavond te Juan Domingo/Habaai.
BOTICA'S (nachtdienst):
OTRABANDA: Del Pueblo, tel.: 25444;
PUNDA: Piar, tel.: 13040.
DIVERSEN

KERK:

GEREFORMEERDE

kerke-

raadsvergadering.
S.W.R.C: training domino.

BC SANTA MARIA: gelegenheid tot
domino dammen.

SPORT

SCHAKEN: finale

-

VRIJDAG

Tiffany

-

Otrabanda dit jaar niet versierd zal
worden doordat alles in dit stadsgedeelte is opengebroken. lets nieuws
in de kerstactiviteiten van het VBC is
het feit dat men de heer Eddy
Pieters-Heyliger heeft uitgenodigd
om een kerstspel te verzorgen dat in
de open lucht in het nieuwe Wilhelminapark zal worden opgevoerd. Aan
het kerstspel doen acht jongeren mee
variërend van de leeftijd van 14 tot
19 jaar. „Na unda e strea ta" zoals
het stuk heet gaat over een jongen
die om verschillende redenen weigert
aan het kerstfeest mee te doen maar
uiteindelijk toch door zijn vrienden
wordt overgehaald. Behalve het stuk
wordt tijdens de uitvoering ook een
muzikaal gedeelte verzorgd door de
groep Tïpico Los Caribenos en de
aguinaldos Los generales de Oscar.
Het geluid en het licht staan onder
hoede van Hermanito Narvaez.
Op 21 december zal dan naar alle
waarschijnlijkheid de gezaghebber de
steken waarna ook het kerstspel in

DIVERSEN

Jones

werk zijn vervaardigd.
Last but not least is ook dit jaar

medewerking gevraagd van de zakenlieden om mee te helpen aan het
creëren van een passende sfeer door
ondermeer hun etalages te versieren.
Tot vorig jaar nog namen maar
weinig zakenlieden de moeite om iets
behoorlijks van hun etalage te maaken. De werkelijk aantrekkelijke
uitstalkasten waren op de vingers van
een hand te tellen. Misschien dat men
dit jaar meer wordt gestimuleerd
door het idee van de VBC om prijzen
in de vorm van bekers uit té gaan
reiken voor de beste etalages. Er
zullen drie verschillende prijzen zijn:
een voor de meest originele etalage,
een voor de meest esthetische etalage
en een voor de beste criollo etalage.
De jury voor de eerste groep bestaat
uit Eddy Oleana, Stella Oosterhof en
Mayra Pietemella. De jury voor de

tweede groep bestaat uit Jan Hermans, Henk van Delden en Agustin
Diaz terwijl over de derde groep zal
geoordeeld worden door Carlos
Daantje, Rudy Dovale en Loraine de
Souza. op de 22ste zullen de
prijswinnaars bekend worden gemaakt. Aan het einde van de
persconferentie werd door de woordvoerders benadrukt dat al deze
actiriteiten ook in de volgende jaren
zullen worden voortgezet.

Luisteren
CUROM: 17.00 peticiones; 18.00 musica
varia;
18.45
kinderprogr.;
ia3o
aanvullende muz.; 19.00 nielaws; 19.10
aanvullende muz.; 19.15 discovaria; 20.00
Baby's
potpourri;
21.00 Hermanito
discothee; 22.00 nieuws in het kort; 23.55
dagsluiting (ds Boot); 24.00 sluiting.

BIBLIOBUS: 17.00-19.30 vóór kerk première gaat. Een herhaling van het
stuk vindt de 22ste plaats waarna het
Mundo Nobo.
TELECURACAO: 16.00 Sesame Street;
niet meer zal worden opgevoerd. Een
MOBIELE BANK: 09.15-10.15 te Ko17.00 bo conoce; 17.05 ora pa mucha;
gedachte
was
goede
zeer
om de
raal Specht; 10.30-11.30 te Santa Rosa
17.35 electric co.; 18.03 scène from the
(t,o. kerk); 11.30-12.30 te Montagne (vóór
kerstboom versieringen geheel criollo
studio;
18.17 Shema Israël; 18.30 headkerk); 14.00-15.00 te Seroe Grandi (vóór
te houden. In de sociale werkplaats
lines; 18.42 Owen Marshall; 19.41 BC-proschool); 15.00-16.00 te Porta Blancu.
te Sta. Martha heeft men kalebassen
gr.; 20.00 Mannix; 21.00 wereldnieuws;
LUCHTPOSTSLUITING: oaoo voor tot lampjes verwerkt terwijl ook de
21.55 medical center; 22.37 ned. nieuws;
New Vork; 15.30 voor Europa
post22.54 combat.
"
kantoor; 11.00 en 17.00 voor New Yorkhulppostkantoor
Plesmanluchthaven.
VENEZUELA
(Sluiting van aangetekende stukken één
RADIO CARACAS TELEVISION (kanaal
uur vóór pojtsluiting.)
45 1/2 Kraftko Corp
38 1/2 10): 17.00 Scooby Doo; 17.30 los
GROT VAN HATO: 09.00-12.00 en ACh Industries Inc
Ling-Temco-vought
9 3/g monstruos; 18.00 tiera de gigantes; 19.00
Airco Inc
15.00-18.00 open voor publiek.
Litton Industrieslnc
5
3/4 la italianita; 20.00 él y ella; 21.00 Raquel;
Corp
Allied
Chemical
FAMIA PLANEA
71 7/8 Lockheed Aireraft
4
Aluminium
Co.
of
America
(dage14.00-16.00
22.00 el observador Venezolano; 22.30
BITTERSTRAAT:
Marcor Inc,
33
201/8 galeria
American Brands Inc
nocturna; 23.00 habla el presidenMartin
Manetta
lijks); 09.00-11.00 (dinsdag en donderaCorp
25
14 1/4
American Can Co
May Department Stores Co.
dag). KAS CHIKITU: 13.30-15.30 (woens1"
21 1/4 te; 23.30 cine de medianoche (La
American Cyanamid C
McDonnel Douglas Corp
15 1/4 maldición de la llorona).
dag). BARBER: cê.OO-'IfÖÓ (donderdag). American Electric Power ■ " " " ?|
Mobil Oil Corp
. .v.aWILLUIIIU
45
5/8
American Metal Climax
8 1/2 Nabisco Inc
VENEVISION (kanaal 12): 17.30 los
CURACAOS MUSEUM: 10.00-12.00en American Motors Corp.
21 5/8 National Cash Register
31 1/4 angeles azules; 18.00 zoro; 19.00 una
American Smeltine & Ref.
14.00-17.00 open Van LeeuwenhoekNational Distillers & Chem.
13 1/4
American Teleph. « Telegr.
„ National
straat
llamada Milagros; 20.00 Joselo;
Gylsum Co
3/8
n 1/4 michacha
Ampex
Corp
GALLERY RG: geopend maandag,
los
protectores;
">
20.30
21.00 isla de brujas;
24 1/8 National Steel Corp
303/8
Anaconda Company
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en
Chrysler; 22.10 el
el
informador
(National
NL
2ZOO
LearJ)
Industries
n 3/4 precio
Armco Steel Corp
1£
al rededor del
fama;
North American Rockwell
de
la
23.00
van 16.00 tot 17.30; zaterdag van 10.00 Atlantic Richfield Co
100
115/8 mundo;
Corp
Olm
tot 12.00- Keukenstraat 20A (bajven).
26
presidente;
IS
5/8
23.15
habla
el
23.45
Corp
Bendix
28 3/8 Pacific Gas & Electric
3 1/2 ahora; 24.15 mensajes en la noche.
Bethlehem Steel
OPENBARE LEESZAAL EN
13 1/4 Penn Central Co
68 3/8
BIBLIOTHEEK
Boeing Corp
Pepsico Inc
21
44 1/8
Burlington Ind
CENTRALE BIBLIOTHEEK (van Wal204 3/4 Phelps Dodge
108 3/4
ARUBA
Burroughs Corp
beeckplein 13): openingstijden: maandag,
64 7/8 RADIO
(1.270
15 3/4 Philip Morris Inc
Corp.
Canadian
Pacific
Ltd.
ANTILLIANA
woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00
Phillips Petroleum
27
94
3/8
di
Corp
momento;
Celanese
kiloperioden):
17.00
musica
en van 14.00 tot 20.00: dinsdag van 14.00 Chase Manhattan Corp
17 3/8
53 3/4 Procter and Gamble Co
Kentucky Fried Chicken-show;
tot 20.00; donderdag en zaterdag gesloten
53 3/8 R.C.A. Corp
21 1/8 17.45
ChesapeakesaSc Ohio Railway
18.00
Autorama Motorcomp. hitparade;
voor publiek.
15 3/4 Republic Steel Corp
39
Chrysler Corp
varié; 18.30 noticiero Aruba
musica
iais
(R.J.)
Reynolds
Industries
(Van
Wdbeeck49 1/2
32 3/8
JEUGDBIBLIOTHEEK
Cities Services Co
Bank;
Dutch
ia4s
musica
selecta di tur parti di
Royal
Petroleum
26
6):
sn
29
1/2
vrijdag
maandag,
woensdag
plein
Coleate-Palmolive Co
Santa
Fé
Industries
13 7/8
82 3/8
van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot Colt Industries Inc
sr
25 3/4 Sears Roebuck and Co
18.00 openingstijden; dinsdag van 14.00 Commonweaith Edison
Shell Oil Co
155/8
19
Edison
N.Y.
Consolidated
of
zaterdag
gesloten
18.00;
tot
donderdag en
Southern Co
33 5/8
20
Continental Can Co
voor publiek.
42 1/8
1/4 Southern Pacific Co
Continental
Oil
49
Railway
WETENSCHAPPELIJK BIBLIOTHEEK: CPC International
,lo
26 1/4 Southern
*2 3/8
7 pet Ned
86.70
openingstijden: maandag, dinsdag en Curtiss-Wright Corp
13 1/8 Sperry Rand Corp
7/8 AKZO
47.80
Standard Oil Co. of California '7
woensdag van 09.00 tot 12.00 en van Curtiss-Wright "Ar
21
95 3/4 Heinekens Bel. en Beh
208
16 1/2 Standard Oil Co. (Indiana)
14.00 tot 20.00; donderdag en vrijdag van Dart Industries
1/8 Heinekens Bier
227
Corp
Exxon
49
7/8
Deere
and
Company
09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot iaoo.
Hoogovens
54.50
§77/8 RVA.
52 3/4 Sterling Drug
Dow Chemical
CATECHISATIE
StudebakerWorthington
Inc.
74.50
.150
*i
i'z\
de
(E.L)
Nemour
Dupont
"1/2 Philips
FORTKERK: 19.00-19.45 belijdenis-caSun Oil Company .f
32.40
6
Eatern Airlines
5/8 Unilever
Inc.
Texas
Sculph2°
techisaïe (zestien jaar en ouder).
Texaco
Gulf
107.50
107
1/4
Eastman Kodak Co
-1""
83.40
Kon. Olie
EMMAKERK: 17.00-18.00 wijk D
14 7/8 Texas Instruments Inc
Minerals & Chem.
Engelhard
Texas
Co
65.80
Utilities
K.L.M
voor jongeren van twaalf tot vijftien jaar; Firn National City Corp
1/4
*}2 7/8 Transamerica Corp.
£ il° K.N.S.M
133
19.00-20.00 jongeren boven vijftien jaar; Ford Motor Co.
307
N.V.
Unilever
V. Ommeren
*,°
20.00-21.00 beüjdeniscattchisatie -consis- Fruehauf Corp
_\r_
.._
91
Scheepvaart Unie
Corp
J+ ->/4 Union Carbide
General Devefopment Corp.
toriekamer.
-*/ö
251
Inc
A.B.N.
Uniroyal
|"f e/c United Aireraft Corp
DIVI-DIVI: General Electric Co
JEUGDCENTRUM
61.70
li. 1/4 Nat. Nederlanden
07.20-12.30 speeischooa praatkuil (van General Foods Corp
United
,7,
Brands
Ngombezi
«
7? a/o US Steel Corp
twee tot viereneenhalf jaar); 15.30-17.30 General Motors
Afl). Heiin
:" " " 7°
Public
Utilities
General
(vanaf
tien
90
studiezaal
Western
luiswerkcursus
24
1/8
Union
Corp
AMROBank
,IZ*
aSc
General Tel. Electronics
256
Westinghouse
Corp.
,
Bergoss
Electric
jaar); 15.30-17.30 handenarbeid A tot Getty Oil
0
9„
Woolworth (FW)
IP.
V. gerkel
twaalf jaar; 17.15-18.45 handenarbeid B
Gilette Co
100.20
1'2
Bols
AMERICAN
STOCKS
tot vijftien jaar H.A.-lokaal; 15.30-18.00 Cimbel Brothers Inc
VI
50
(jas
Arkansas
Louisiana
25
Bredero
Ver.
Bedr
1/4
voetbal Ii.); volley- en basketsportvelden; Goodrich(B.F.)Co
Brascas.
Buehrmann Tetterode
16
1/8
"£}■,,_
Tirc
&
Rubber
S"
Goodyear
bandtraining-leiderszaal.
" " "
19.00-22.00
50
Bijenkorf Beh
20 3/8 ADD NEW VORK STOCKS
,?1
Oil Corp
ANTIL. ONDERWIJSINSTELLINGEN: Gulf
Ameraae
157.50
Calvé
1»
28 3/8
Illinois Central Industries
elke vrijdagavond geopend van iaoo tot
156
Gulf Oil Canada
32 1/4 Cur. Handelmij
Corp
Insilco
°
Djonora
Marthaweg.
Caterpillar
19.00Elsevier
.250
5/8
Business
Machines
62
5/8
Internat.
23.50
Gas
25 1/8 Columbia
26 5/8 Fokker
ONTVANGST: 17.30-19.30 t.*-.v. inge- Internat. Harvester
52
North Am. Phil Corp
V.
Gelder
30
3/4
16
5/8
nieuwe
kantoor
Internat.
Nickel
of
Canada
bruikname van het
"
57
Westerban
Gist-Brocades
49
24
Paper
Internat.
landhuis Arrarat.
202
9-1 *7/o v.d. Grinten
25 3/4 K.L.M
TOERISTENSCHIP: 08.00-2ZOO Royal Internat. Tel. & Tel
T.W.A.
Hagemeijer
16
14
1/8
Corp
58
Viking Sky vert. Selma.
18 1/4 Twent. Century Fox
5 1/2 Internatio-Muller
ones and aLaughlin Steel
Dow
Index
Kon.
Ned.
Papier
ALONSO DE OJEDA-SCHOOL: v.m. Kennecott Copper Corp
Jones
37
?7.
810.73 Naarden
42
gelegenheid in te schrijven leerlingen.
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mundo;
19.00 kinderprogr.;
19.15
felicitaciones, complaciendo peticiones;
21.00 fiesta Antilliana.

-

VOZ Dl ARUBA (1.325 kiloperioden
226.4 m.): 16.45 atardecer musical; 18.15
musica local na pap.; 18.30 happy
days-progr.; 19.00 noticiero deportivo;
19.15 turning the table; 20.30 safe
driving-club; 23.00 la hora romantica;
24.00 musica romantica; 01.00 sluiting.

musica aleman; 20.00 noticia local; 20.15 la
vozde Sion (progr. di Israël); 20.30 musica
int; 21.00 C.C.A.; 21.15 musicarla (radio
ned.); 21.45 musica varié; 22.00 si uiting.

-

RADIO VICTORIA (925 kiloperioden
324 m.): 17.00 ultimas noticias; 17.15
palabranan di bida; 17.30 delicados pastos;
1 7.45 la biblia dice; 18.00 ultimas noticias;
18.10 nieuws ned.; 18.30 eng. nieuws;
18.40 business news; 19.00 stories of Great
Christians; 19.15 psychology for living;
19.30 evening serenade; 20.30 back to the
bible; 21.00 singoff.

TELEARUBA: 16.00 Sesame Street;
17.00 bo konoce?; 17.05 electric co.;
1 7.30 cartoons; 17.45 Bugs Bunny; 18.15
audubon wild life; 18.45 pap. nieuws;
18.55 ned. nieuws; 19.00 room 222; 19.30
Nos Tera (live); 20.00 ECO; 21.15 ultimas
noticias; 20.30 protectors; 21.00 talk of
the town (live); 21.30 ultimas noticias;
21.35 specials; 22.00 seventh sense; 22.30
two in one; 23.00 cinerama.
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31.50
130
186
14

Pakhoed
Riinschelde

E.M.S
Scholten-Honig
V.MF
Ver. Ned. Uitgeversbedr.

Werelhaven

...

129.80
102.50

96

Wessanen
Ant. Brouwerij
Ant. Verf
Aruba Electra

120.50

Converto

555
150.50
144.50
58

..

136

143

Sur. Brouwerij
Goldmines
IKABeI. Mij
NEFO

Robeco
Rolinco
Utilico
Alcan Alum
Ned. Ant. 7
Ned. Ant. 6
Ned. Ant.
Ned. Ant. 4
Ned. Ant. 4
Unitas

192.50

3/4 71
1/2 67
60
1/2 59
1/2 62

Inter Concerns

Industrie
Scheepvaart
Banken
Handel
Algemeen

130.50
109.50
37.1

-.-.-.--

ANP/CBS INDICES

78.2
116.4

105.1
126.4
102.2
99.0

Nederland
in een

dop

einde uitzending.

(800 kHz):
stationprogr.;

19.00 spaans/engels happy
20.10 ned. nieuwsuitz.;

20.30 einde uitzending.

-

Supermarket; 17.15 musica pa teenagers;
18.00 musica varia; 18.15 hitparade (radio
ned.); 18.30 musica para la eena; 19.00
noticia local; 19.15 musica varia; 19.30

kijk

R.N.W.O. (6020 kHz): 17.30 nieuwsrubriek; 17.48 op verzoek door Ruud van
Hilten; 18.41 sportpraatje door Peter van
Brakel; 18.49 hoofdpunten nieuws; 18.50

RADIO KELKBOOM (1.435 kiloperioden
209 m.): 17.00 progr. di Sun King

Beurs van Amsterdam

.
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geschiedenis ons leren.

WILLEaMSTAD De Vereniging Bedrijfsleven Curacao (VBC) is dit jaar van
plan om de kerstverlichting in de stadskern te concentreren. Ook in de vorige
jaren heeft de VBC geprobeerd de kea-ststemnüng op het eiland te verhogen
maar doordat de versieringen teveel verspreid waren werd het effect afgezwakt.
Ditmaal wordt het Wilhelminapark versierd met een zeven metershoge
kerstboom, terwijl de verlichting zal lopen vanaf dit plein langs de
Breedestraat naar de brug die dus nu reeds verlichting heeft. Verder worden
de Heerenstraat, het Gomezplein en de Columbusstraat feestelijk verlicht.
Tenslotte zullen de fraaiste geveltjes op de .Handelskade met spotlights
worden verlicht, hopelijk van nu af aan permanent. Aldus werd gistermiddag
tijdens een persconferentie in het gebouw van de .Kamer van Koophandel
bekend gemaakt door de voorzitter van de VBC de heer H. Salas.
Er werd ook op gewezen dat klokjes en dergelijke van houtsnij-

feestverlichting van de kerstboom
tijdens een kleine plechtigheid aan-

statuutbeker.

weinig warmte. „Toch heilzaam voor een arme, oude man", sprak de
grijsaard, die zich gebogen onder een schepnet door het akelige landschap
bewoog. „Te veel zon ontkalt de knoken, wat jij, Gor? " „Uch", mompelde
de dwerg, die met een emmer voor hem liep. „.Schaduw op je pad", bemande oude. „De wind is noord en de maan is vol. Vandaag moet het lukken. We
hebben een mooie vangst, meneertje! Sinus kwalibus, zoals de oude boeken
het voorschrijven. Nu nog wat akwa spiritus per nervus narum, en dan naar
huis om aan het werk te gaan. Hèhèhèhè." Zijn kakelend lachje verwoei in de
wind
en wat hij er precies mee bedoelde zal het vervolg van deze ware

VRIJDAG
CURACAO

CUROM: 06.00 opening; 06.30 met muziek

naar school; 06.50 reclame-hoekje; 07.00'
nieuws; 07.10 luchtige ochtendklanken;
09.00 muz. tombola; 09.30 een blik op de
telex; 09.32 vervolg muz. tombola; 10.00
koopvaardijprogr.; 10.15 aanvullende muz.;
10.30 een Hik op de telex; 10.32 prot.
ziekenprogr.; 10.45 gev. muz.; 11.00
Aivinne's popspecial; 12.00 noticurom
(int.); 12.10 noticurom (local); 12.20
reclame-hoekje;
12.30 nieuws; 12.45
lunchmuziek; 13.00 diario informativo y
musical; 14.00 tape-o-theque; 14.30 album
musical del continente; 15.00 exitos de ayer
; N.A.); 15.30 saludo musical; 16.30musica
varié.

VENEZUELA
RADIO CARACAS TELEVISION: 06.30
desayune con nosotros; 08.30 television
educativa; 11.15 telemercado; 11.30 la
perfecta ama de casa; 12.00 Venezuela
hoy; 13.30 la clave de Alejo; 14.30 krazy
kat; 15.00 Ranita; 15.30 el pinguino y el
profesor; 16.00 el rey Leonardo; 16.30
Archie.

VENEVISION: 10.25 himno nacional;
10.30 sopotocientos; 11.00 la oferta del
mes; 11.15 cocina al minuto; 11.45 los
colosos; 12.15 especial; 12.45 loque pasa
en el mundo; 13.00 puente de amor; 14.30
nosotras las mujeres; 15.00 Popeye; 15.30
sopotocientos; 16.00 alegres aventuras;
16.30 el conejo de la suerte.
ARUBA

VOZ Dl ARUBA: 06.00 opening; 06.30
rancheras; 06.45 boleros; 07.00 noticia int.
na pap.; 07.15 boleros, baladas y
instrumental; 08.00 discorama; 12.00
seccion di noticias; 13.00 instrumental;
13.15 boleros; 13.30 discolandia; 16.00
felicitaciones; 16.30 noticia local (pap.);
16.45 atardecer musical.

RADIO ANTI LLI ANA: 04.30 musica
06.00 progr. religioso;
dia;
di
06.30 noticia Viana;
09.15cantante

cowboy, rancheras;

06.45 musica pa pone bo bai traha of bai
school eu smaak; 07.30 noticia Autorama;
07.45 variacion musical; 08.30 dutch
machine shop; 08.45 anuncioscomerciales;
09.00 noticia; 09.15 awe mainta eu 1270
kc; 09.45 tophits; 10.00 musica Kong Hing;
10.15 tophits; 10.35 variedad musical;
11.00 Baby Bakery y su musica Mexicano;
11.15 awe mainta eu 1270 kc; 12.00
oracion di merdia; 12.05seccion hubentud;
15.45 panaderia y refresqueria Central
Madereinse show musical; 16.00 variedad
musical; 16.45 noticiero Lago Oil and
Transport Comp.

—

De Nederlandse economie kan
op redelijk lange termijn 175 duizend

wed werklozen opvangen en op korte
termijn zelfs 300 duizend. Ze kunnen
rekenen op een uitkering, aangepast
aan de veranderde economische omstandigheden. Dit zei staatssecretaris
van Sociale Zaken Mertens de afgelopen nacht in Brussel. Premier Den
Uyl had vrijdag gezegd dat de
oliecrisis volgend jaar hooguit 175
duizend werklozen tot gevolg kan
hebben.
De KLM zal om brandstof te
besparen ctiarterpassagiers gaan vervoeren op de gewone lijndiensten.
Vrachtvluchten zonder voldoende
lading vervallen.
— De VARA heeft het buro
Intro mart een dag na -de bekendmaking van de regeringsmaatregelen een
opinieonderzoek laten houden. Er
werd een representatieve groep van
325 Nederlanders van boven de 14
jaar ondervraagd. 2/3 van hen vond
dat bij een vermindering van het
nationale inkomen, dat inkomen naar
draagkracht onder de mensen verdeeld moet worden. 19 procent vond
zon verdeling ongewenst.

—

— Torn Okker is dit jaar op twee na
de best betaalde speler van de wereld.
De Roemeen Nastase verdiende 640
en een half duizend gulden. De
Amerikaan Stan Smith 571 duizend
en Okker 485 duizend gulden.
Rotterdam overweegt om in het
buitenland aardgas te kopen voor zijn
elektriciteitscentrales. Dit heeft wethouder Worst gezegd in een vraaggesprek met een Rotterdams voorlichtingsblad. Volgens hem moet de
Maasstad voor het laten draaien van
de centrale op de Maasvlakte een
keus maken uit kernenergie en
aardgas. Kernenergie vindt de wethouder nog te gevaarlijk. Door gas uit
het buitenland te betrekken wordt
Slochteren niet zwaarder belast.
De Nederlanders die van pi*o
zijn de kerstdagen in het buitenland
door te brengen laten zich niet door
de oliecrisis hinderen. Treinen zullen
barstensvol zitten, aldus reacties uit
de reiswereld, en vliegtuigen vlie*gen
zoals was vastgajsteld. Uit de jong»**
opgave van de ANWB blij-kt a9at in de
omringende, landen nog benzine te
krijgen is, zij het met enige beperk»»'

—
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Ministers in kabinet -Evertsz

Geen beslissing

stuursrecht, empirische sociologie en
economische geschiedenis. Na zijn
terugkeer trad hij in dienst sociale
zaken van het eilandgebied Voordat
hij zijn intrede deed in de politiek als
lid van de NVP was de heer
McWilliam betrokken bij de oprichting van diverse vakbonden. In 1967
werd hij gekozen tot lid van de
eilandsraad van Curacao en in 1969
tot lid van de Staten In het

SPKS inzake
samenwerking DP
-

aftredende kabinet was drs. McWilliam minister van Arbeid en Sociale
Zaken. Hij is tevens secretaris-generaal van de NVP-U, bestuurslid van
de voetbalvereniging Jong Holland en
lid van de strafcommissie van de

CVB.

}VAN

CIRO DOMINICO KROON werd op MIGUEL ARCANGEL POURIER
31 januari 1916 op Curacao geboren. werd op 29 september 1938 op
Hij behaalde het Mulo-diploma en Bonaire geboren. Hij volgde daar de
was werkzaam in de handel In 1942 lagere school en slaagde in 1957 aan
trad hij in dienst van de landsoverhet Radulphus College van Curacao
heid en tot 1951 was hij werkzaam voor het examen HBS-B. Vanaf
op het Departement van Sociale en
1957-1962 studeerde hij aan de
Economisch Zaken. Van 1949-1951 Rijksbelastingacademie in Nederland
was hij lid van de Staten en in 1969 welke studie hij met succes bekroonwerd hij opnieuw tot lid van dit de. In 1963 werd hij commies, in
college gekozen. Van 1951-1957 was 1967 hoofdcommies en in 1968
hij lid van de eilandsraad en tevens reeds referendaris A bij het Land In
gedeputeerde voor Sociale en Econo1969 volgde zijn benoeming tot
mische Zaken. In 1971 werd hij weer hoofdinspecteur der belastingen, begekozen tot lid van de raad De heer last met de leiding van de douaneKroon heeft verschillende keren het dienst. Dit jaar werd hij benoemd tot
imbt van waarnemend gezaghebber direkteur der belastingen. De heer
bekleed Van 1957-1968 was hij Pourier staat bekend om zijn aktiviminister van Sociale en Economische teiten op sportgebied en dan vooral
Zaken en Volksgezondheid In feschaken en tafeltennis. Hij is oudbruari 1968 werd hij minister-presivoorzitter van de N.A. Schaakbond
dent in het kabinet dat na 30 mei en thans voorzitter van de vereniging
1969 aftrad De heer Kroon is Capablanca. De heer Pourier is lid

MINGUEL
OREGONIO
EVERTSZ werd op 8 maart 1923 op
Curacao geboren. Hij behaalde in
'941 zijn Mulo-diploma en slaagde in
'948 voor het adjunct-commies
kamen. Van 1949 tot 1951 was hij
generaal van de Nationale
unie van Havenarbeiders. Van 1952
lot 1961 was de heer Evertsz lid van

& eilandsraad van Curacao en

factieleider van de NVP-U. In 1969
werd hij lid van de Staten en
factieleider van de NVP-U in dit
college .

Van 1955-1960 was hij
van Financiën en
Volkshuisvesting. Van 1967t0t 1973
""w de heer Evertsz wederom lidvan
en fractievoorzitter
** eilandsraad
de NVP-U. In 1966 was Evertsz
"««
|*« van de oprichters van de Union
Antilliano (URA) die
is
opgegaan in de NVP. Sinds
*jter
9öó* is Juancho Evertsz partijleider
e" lijsttrekker van de NVP-U. Hij is
Voorzitter van de Koninkrijkscom*
Missie eh tevens lid van de stichting
mr. dr. M. F. da

i^formista

l°sta Gomez.

|||

WILLEMSTAD
Door het bestuur van de SPKS (Sociale en
Politieke Kring Suriname) is gisteren
een vergadering gehouden om te
beslissen of de binding met de DP al
of niet zou worden voortgezet. Men
heeft echter niet een standpunt
kunnen bepalen. Van de acht aanwezige bestuursleden (een is er
uitlandig) stemden vier voor de
voortzetting van de binding met de
DP, drie stemden tegen en één
onthield zich van stemming. Daardoor werd de reglementair voorgeschreven meerderheid de helft plus
één niet verkregen.

EDGAR JOAQUIN (WATTY) VOS
werd op 16 augustus 1937 op Aruba
geboren. Na het behalen van zijn
Mulo-diploma ging hij in dienst van
de overheid Hij werd in 1961 partijleider van MASA (nu PSD) en
adjunct-commies en behaalde in
fractieleider van deze partij zowel in
1970 op Aruba zijn advocatende Staten als in de eilandsraad Hij is
diploma. In december van dat jaar tevens lid van deKoninkrijkscommislegde hij de eed afals advocaat. Hij is sie en voorzitter van de
„ tweede man " bij Domeinbeheer van economische werkgroep. financieelhet eilandgebied, mede-oprichter van
de MEP en vice-voorzitter van de

partij.

van de Kiwanis en medewerker van
Compromebon (voor een beter Bonaire).

Drs.

RICHARD FAUSTINO PIETERNELLA werd op 1 oktober
1940 op Curacao geboren. Hij
slaagde in 1958 voor het examen
H.B.S. aan het Radulphus College. In
1964 behaalde hij het doctoraal
sociale wetenschappen aan de Rijks-

Dep. Volksgezondheid

na

de beste collektie

INIEUWJAARSaKAARTENfI
"

Het bestuur heeft nu het nemen
van een beslissing uitgesteld tot de
terugkeer van het uitlandig lid dat
waarschijnlijk in januari weer op
Curacao zal zijn. De bestuursleden
die zich tegen elke binding met een
politieke partij verzetten konden zich
niet verenigen met het'advies van de
wijkmeesterraad genomen met een
heel kleine meerderheid van stemmen. Achttien van de in totaal 55
wijkmeesters waren vóór hetgeen
sommige bestuursleden niet representatief achtten voor het in Suriname
geboren deel (1700) van het kiezerskorps.
Tijdens de bestuursvergadering van
de SPKS werd in ieder geval besloten
over te gaan tot reorganiasatie van de
wijkmeestersraad daar in de praktijk
gebleken is dat vele ingeschreven
wijkmeesters daadwerkelijk allang
niet meer als zodanig optreden door
verschillende omstandigheden als bv.
leeftijd of te drukke werakzaamheden.
Nu zal worden nagegaan wie wel in
staat is de aan de hoedanigheid van
wijkmeesters van de SPKS verbonden
werkzaamheden te verrichten. Tot
zover een bericht van de SPKS.

|W

LUCINA ELENA DA COSTA
werd op 5
Pril 1929 0p Curacao geboren. Zij
het Mulo-diploma en trad in
enst bij de KNSM. In 1948 ging zij EFRAIM DE KORT Werd op 8 juni
overheidsdienst bij de Griffie van 1942 op Aruba geboren. Na het
behalen van zijn Mulo-diploma ging
j* Hof van Justitie. In 1951 en van hij
studeren in de V.S. Hij behaalde
$2-1954 was zij secretaresse van de
zijn
bachelor of arts diploma met als
°°rzitter van het College van Algeeen bestuur en van de Regeringshoofdvak de sociologie Van
was hij werkzaam als PR.
zij
/*"<* In 1954 bezocht Suriname 1965-1967
Lago
bij
de
en iR-assistent. In
Nederland als secretaresse van de
1967
november
werd hij benoemd
van de RTC-conferentie.
van
de
tot
1*
hoofd
zij
is
eilandelijke voorvan
de
NVP
oprichting
j" de
bij de partij. Na 1955 trad lichtingsdienst als opvolger van wijlen
1 'n dienst van het eilandgebied Nicolas Pina. Toen deze dienst werd
st als woninginspectrice en later opgeheven ging hij over naar de
W Sociaal werkster. In 1960 huwde dienst maatschappelijke zorg van het
J met wijlen mr. dr. Da Costa eilandgebied Hij is sinds 1967 in de
.o,?"ez. Na diens overlijden in 1966 politiek, eerst als lid van de AVP
zij weer in dienst van het later als mede-oprichter va n de MEP,
"ndgebied bij de afdeling onderwijs van welke partij hij thans bestuurslid
e
Wetenschappen. In 1969 werd zij
0zen tot lid van de Staten en in
aftredende kabinet was zij
gister van Volksgezondheid en

faalde

f

’"

£°rzitter

fokken

ERNEST VOGES is op 9 april 1931
op Curacao geboren. Hij behaalde in
1947 zijn Mulo-diploma en slaagde in
1952 voor het examen HTS-Bouwkunde dn Den Haag. Bij de Dienst

Openbare Werken op Curacao was hij

hoofd van de afdeling Planologie,
hoofd Bouw- en Woningtoezicht en
Hoofd afdeling Topografie. Vanaf
1959 tot 1967 was hij met enkele
onderbrekingen lid van de eilandsraad van Curacao. Van 3 oktober

1966 tot juni 1967 was hij tevens
gedeputeerde. Van 15 augustus 1967
tot juni 1969 was de heer Voges
minister van Volksgezondheid in het
kabinet-Kroon. In april 1970 werd
hij door het BC aangewezen als
adviseur van het college belast met

Jjd

planning

J^
J?

van. de Stichting Monumentenzorg.

el*ijnszcrg.

en coördinatie van projecten. De laatste jaren was hij waarnemend hoofd Arbeidszorg en Sociale Zaken. Hij is al jaren bestuurslid

Protesttelegram
KOEP ivm

ministerbenoeming

distributie
heeft gefaald
WILLEMSTAD - Het departement
Volksgezondheid heeft naar
aanleiding van een recent geval,
waarbij familieleden van een patiënt
zevenmaal tevergeefs geprobeerd hebben een arts te bereiken om de dood
te constateren bij een overledene, een
onderzoek ingesteld naar de achtergronden van dit geval. Dit onderzoek
leverde als een voorlopige conclusie
op, dat de zogenaamde pp-patiènten
onderhevig zijn aan een systeem, dat
niet aansluit bij hun klachten-patroon en hun behoeften aan medische hulp.
van

In het veaTslag van het onderzoek

wordt verder gezegd, dat de oplossing

van het gehele probleem-veld velen
bezig houdt in de gemeenschap.
Er wordt op gewezen, dat er sedert
maart van dit jaar, toen zich
verschillende gevallen voordeden,
waarbij geen arts bereikbaar was voor

patiënt,

is aan de
de communicatie,
tussen het departement
politie-functionarissen.
en
Er werden
verder ook klachten-dossiers samengesteld.
Het is niet moeilijk, zo staat in het
verslag te lezen, om vast te stellen,
dat er wel problemen moeten bestaan, gezien het grote aantal mensen, dat recht heeft op een behandeling als pp-patiënt. Ook wordt in dit
verband gewezen op de salaris-kwestie, wat de gouvernementasartsen
betreft. Verder ziet de arts zich
geconfronteerd met een gebrek aan
sociale en psycho-sociale begeleidingsmogelijkheden voor zijn patiënten. Dit alles heeft communicatieproblemen tot gevolg.
Het lijkt zinvol om met grote
voortvarendheid een oplossing te
gaan zoeken in het belang van de
patiënt, aldus het verslag.
Men zal dan moeten uitgaan van de
conclusie, dat het systeem van
gezondheidsdistributie op verschillende gebieden gefaald heeft, hoewel elk
facet op zich van behoorlijk niveau
is. De samenbundeling tot een
werkzaam geheel is echter uitgeblegewerkt

Niet moeilijk
De oplossing van deze problematiek houdt gelukkig velen bezig, aldus
het' verslag. Toch mag men geen
wonderen verwachten op korte ter-»
mijn. 'echts deskundige planning leidt
tot een waardevolle oplossing.
De integratie van de gezondheids: zorg tot een systeem,
dat tegemoet

Voor de grootste sortering:

- De 1C.0.E.P
heeft in verband met de benoeming
WILLEMSTAD.

Mr. HENDRIK

CROES

Werd op 8

januari 1942 op Aruba geboren Hij
studeerde aan de Mulo en behaalde in

o^

fcb

Nederland zijn gymnasium-A diploma In 1972 behaalde hij zijn
in de
rechten aan de
RUFUS F MC WILLIAM werd meestertitel van
1 november 1936 te Curacao

H.^ren-

Hij behaalde in 1957 zijn
co// ** diploma aan het Radulphus
Nadat hij voor een korte

be^te%°*

in dienst was van Shell

universiteit

Leiden.

-

Hi] begon
op het

zijn carrière als
kantoor van d&heren Wiliemsem en
Wix en zette sinds april 1972 zijn
eigen kantoor op
met mr.
Rudy Wever. Mr. Croes Secretaris
van de avond-HAVO en bestuurslid

advocaat

_

samen

ao n- v- vertrok hij naar Neder%J°
W -ervaar hij aan de katholieke
stichting gehandicapt
van Nijmegen sociale van de
\t
evenals van het Wit G
ging studeren. Hij

m^lde
hoofdvakken

Tevens is

hijlidvrnde c

_

kind,

/e Kmis

doctoraal met beroep van dc NA VU ommissie van
en ac a VB.
arbeidsrecht, be-

in 1964 zijn

van minister C. D. Kroon in de
nieuwe regering een protesttelegram
gestuurd aan de gouverneur. De telcst
van het telegram luidt als volgt:
„Protesteren heftig tegen kandidatuur Kroon voor nieuwe regering
gelet op afeetting als premier door
volk op 30 me, 1969 wegens
anti-werknemersbeleid en wegstemming als volksvertegenwoordiger bij

laatstgehouden

verkiezingen
in
derhalve benoeming voornoemd persoon flagrante schending en minachting democratische principe van regering naar
volle-wil. Doen dringend beroep op u
met gebruikmaking van bevoegdheden voordracht Kroon af te wijzen.
Stellen u als gouverneur aansprakelijk
voor gevolgen benoeming Kroon als
minister.
K.O.E.P.
augustus.

Achten

*m Ook met Curacaose

-aan

BOEKHANDEL
Uw Boekahandel waar het zo

sfeervol winkelen is.

fIJL

-

ELICE VRIJDAG KOOPAVOND

Dame gewond bij val
open draaiende brug
WILLEMSTAD - Een politie-patrouille heeft woensdagmiddag rond
half vier een 54-jarige dame naar het
ziekenhuis moeten brengen, die over
hevige pijn in haar lcnie klaagde. Na
behandeld te zijn kon zij naar huis
terugkeren. Zij had tijdens het
opendraaien van de Emmabrug mis
gesprongen en was toen op het vaste
ponton aan de Pundazijde gevallen.
De politie tekent hierbij aan, dat
het publiek verplicht is tijdens het
dichtdraaien van de brug te blijven
staan wachten tot de brugwachter de
toegangshekken omhoog heeft gedraaid. Indien men zich hieraan niet
houdt dan zijn alle consequenties
voor de betrokkene en is men bv. zelf
aansprakelijk voor aangerichte scha-

Bestuur CFW-cu
-

WILLEMSTAD
Onlangs werd
een algemene vergadering gehouden
van de CFW-credit union, waarbij het
volgende bestuur werd gekozen:
voorzitter H. S. Hansen, secretaris L
A. Chong en penningmeester R. J.
Coffie; de plaatsvervanging is als
volgt geregeld: de heer Hansen is
voorzitter en tweede secretaris, de
heer Chong is secretaris en tweede
penningmeester en de heer Coffie is
penningmeester en vice-voorzitter.
Voor de credit-commissie werden
gekozen de heren Baromeo en
Carmela. Deze commissie is elke
woensdagavond van zes tot acht uur
beschikbaar voor de leden in het
AVV-C-gebouw om over leningen te
spreken. Er zal een supervisie-commissie komen, waarvoor de heer
Mercilia is gekozen. Er komt ook een
vormingscommissie welke zich zal
bezig houden met de vorming van de
leden. Assistent van deze commissie
is de heer Van Sichem als adviseur
van de CFW-credit union.

Plannen voor
Kerstmarkt
-

Aanhouding voor
rijbewijs-affaire

WILLEMSTAD Er bestaan plannen om zeer binnenkort een zogenaamde Kerstmarkt te houden op

Curacao. ledereen die belangstelling
heeft om aan de Kerstmarkt deel te

quarantainegebouw.

Schottegatweg 0.185
Tel. 37766 37849 JËF

4HL

komt aan het sociaal cultureel en
medisch klachtenpatroon van de
bevolking is een zaak die slechts door
samenspel der verschillende beroepsgebieden tot resultaten lcan leiden. Er
zal daarom een meerjarenplanning
moeten komen naast voorzieningen,
welke op korte termijn onmisbaar
zijn.
Met deze bundeling van beroepsgebieden en deze samenwerking tot een
uiteindelijke oplossing voor het
volksgezondheidssysteem is door het
ministerie van Volksgezondheid al
een aanvang gemaakt. Aldus het
verslag.
In verband met het feit, dat deze
zaak eigenlijk de gehele bevolking
betreft en de openbaarheid, waarmee
over deze zaak gesproken wordt, zal
de Amigoe nader terug komen op het
rapport van genoemd departement.

nemen, wordt uitgenodigd voor nadere inlichtingen op maandagavond
17 december om acht uur in de
Curacaose academie, in het vroegere

prijzen!

-

WILLEMSTAD
In verband met
de rijbewijs-affaire is de agent eerste
klasse B.W.G. aangehouden. Hij is
ingesloten.

JTfRSr GR. PLATEH

KERSTVERSIERIHGEN
KERSTKAARTEN
EN NIET TE VERGETEN:
ONZE UNIEKE AFD. VAN

SJERKAARSEN
<^w
DENNEN,
/jlAL^^^

_9

o

KERSEN en

AARDBEIEN GEUR.

-

_^-**—

\

'S T R A D A

VOOR ELKE BESTEDE F. 2.50 KANS OP TWEE 45-DAAGS
RETOUR TICKETS NAAR NEDERLAND. NATUURLIJK PER K.L.rA

!"

Elke week f. 100-

Aanvang gemaakt met
aanpak problematiek
een

aLos, zowel als in do-

bm_

onderzoek klachten:

Systeem gezondheids „verbetering
van
onder meer

fik

-

—

universiteit te Utrecht met als specialisme de ontwikkelingseconomie
en sociologie van Latijns Amerika en
het Caribisch gebied In 1963 studeerde hij aan het Institute of
Caribbean Studies te Puerto Rico.
Van 1965 tot 1970 was hij als
ambtenaar in dienst van Sociale
Zaken bij het eilandgebied Van 1970
tot 1971 was hij secretaris van de
Kamer van Koophandel te Curacao
en van 1971 tot mei van dit jaar
landsbemiddelaar. De heerPietemella
is thans adviseur van de minister van
Sociale Zaken en Arbeid en werkzaam bij het Bureau Buitenlandse
Betrekkingen io. Hij is tevens lid van
de Koninkrijkscommissie en van de
Mr. dr. M. F. da Costa Gomez
Stichting.

elk jaar weer

-m>^
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Amigoe
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Wapenembargo voor

Bestel tijdig Uw bloemen

*
*
*

Midden-Oosten komt

*

*
*

Rusland ongelegen
LONDEN - De Sovjet-Unie is
tegen een Amerikaans-Sovjet-Russisch wapenembargo voor het .Midden-Oosten, zelfs na liet bereiken van
een vredesregeling, aldus diplomatieke functionarissen in Londen. Dit
standpunt betekent een nieuwe verharding van de Midden-Oosten-politiek op lange termijn van Moskou.
Vlak na goedkeuring van het
bestand scheen Moskou bereid de
mogelijkheid te overwegen van enige
beperking in de wapenleveranties.
Het Kremlin is echter anel omgezwaaid en heeft sindsdien de Arabische landen met wapens vol gestort.
De reden is duidelijk: Moskou
vindt de bewapeningskwestie de
belangrijkste factor waarmee zij de
Russische invloed in het Midden-Oosten kan
handhaven. De jongste
oorlog is door de Arabieren uitsluitend uitgevochten met Sovjet-Ruassische tanks, vliegtuigen en raketten.
De Sovjet-Unie hoopt nog lange
tijd een vinger op de Arabische
trekker te kunnen houden, waardoor
het land bovendien in staat is druk
uit te oefenen door karige levering of
geheel onthouden van levering van
onderdelen en nieuw materieel.
De Sovjet-Unie heeft nu alle
verliezen aangevuld die de Egyptenaren en Syriërs in de jongste oorlog
hebben geleden en heeft vervolgens
deskundige zegslieden daar bovenop
nog meer gestuurd, waardoor het
wapenpeil van voor de oorlog is
overtroffen. Zij zeggen dat de Russen
alle SAM-6—raketten langs het Suezkanaal, waarmee Israël grote verliezen zijn toegebracht, hebben vervangen. Er zijn meer tanks naar Syrië
gezonden dan er vernietigd waren en
ze hebben grond-grond-raketten gestuurd. Het is echter nog niet
duidelijk of zij deze raketten in eigen
beheer houden. Er zijn ook nieuwe
zogenaamde experts en adviseurs
naar de Arabische landen gezonden.
Voor de jongste wapenleveranties
hebben de Rusasen harde valuta
ontvangen die Egypte van SaoediArabië, "Libië en enkele Golfstaten
heeft gekregen, aldus de zegslieden.
De Russen zouden bang zijn dat de
Arabische landen aan het Westen
wapens zouden vragen. Zij hebben
met lede ogen gezien dat stromen
Franse wapens naar het gebied
vloeien en dat de Franse regering en
in mindere mate de Brit.se regering
bereid zijn nog meer wapens te
leveren. Zij vinden dat de Arabieren
daardoor minder afhankelijk van de
Sovjet-Unie zouden worden.
De Sovjet-Unie is nu blijkbaar ook
bereid wapens te verkopen aan de/
zogenaamde conservatieve Arabische
landen, zoals Saoedi-Arabië, die in
harde valuta kunnen betalen of

|

Filet u la Hongkong
Antillean steak
Porthbuser steak
Spanish fried fish
Redsnapper steak

$SÈk MYLANOU Flowershop

en nog vele andere gerechten
vindt U in ruime keuze en

Tel. 1500 3091
Nos a ricibi pa e fiestanan

\\)f-/

uitstekend klaargemaakt

Om al deze redenen zou Moskou
tegen een wapenembargo zijn, zelfs
wanneer de VS bereid zijn met een
dergelijk embargo akkoord te gaan.

HONG KONG
A. .Laclé Blvd. 19

Ruim anderhalve ton

/£■**
Ém IC^C^^rv

- Tel. 2966
JCI I
i
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ORANJESTAD In aansluiting op
het bericht van enige dagen geledenDonald Harrison Rojer
dat het BC overeenstemming bereikte
met GABA voor betaling van kersten
:
bonus heeft het bestuurscollege vandaag bij de eilandsraad een verzoek
Filomena Tromp
voor extra krediet ingediend.
Op de begroting 1973 is voor
kerstbonus zeventigduizend gulden ' Bogota (Colombia)
13 december 1973
uitgetrokken doch men heeft door de
verhoging 155.410 gulden nodig
zodat een aanvullend krediet van
!
Toekomstig adres:
85.410 gulden wordt gevraagd.
Fergusonstraat 68
Uit de aanbiedingsbrief aan de
Oranjestad
eilandsraad blijkt dat de kerstbonus
e
"
"»
"*«"
als volgt wordt verdeeld: 921 gehuwden ieder 110 gulden, 440 ongehuwden ieder 80 gulden en voor kinder-*»
toelage 18.900 gulden.
Het bestuurscollege heeft dit verzoek voor aanvullend krediet als
tweede agendapunt opgebracht voor
de eilandsvergadering welke vrijdagmorgen negen uur op verzoek van de
MEP wordt gehouden.

W^^^M^f

CANA L9O

Yena bo formulario huntu eu bo
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SUPERMARKET

"
H

HAVENSTRAAT 16 Tel.: 1219 -1698

\

1 Each

Voor Geschenkartikelen

Bol.episcopaat

-

vraagt amnestie
—

De Boliviaanse bisLA PAZ.
schoppenconferentie heeft .aan de
regering om een algemene amnestie
voor politieke gevangenen en ballingen gevraagd. Een dergelijke amnestie
zou een bijdrage zijn aan het creëren
van een klimaat van vrede, respect en
samenwerking onder de Bolivianen,
aldus het verzoek.

Pas Ontvangen:

aV

|\

*M

*^

.
J^Ti-l/sif*/* d>AT

Voor iedere gelegenheid.

Aruba, N.A.

P.O. Box 12

Tel. 9-2369

"'

t*

Handdoeken

Beddelakens
Slopen enz. enz.

Q^,/ 6CCvC*il/CCCK/

National
ESS
W&È MQDULAR STEREO

Interested parties contact the following:
**.**-. Savage

_ J"*»

CHRISTMAS
SALE

1972 Caterpillar No. 112 Motor Grader, Series „F"
with 12 foot manual Sideshift blade

Een passend geschenk
(niet duur)

/

LINI'S, de damesmodezaak van Aruba, waar U altijd 't
nieuwste vindt naar laatste stijl en mode.

American, Model 295, Crawler with 3/4-cubic Yard

1 Each

De laatste mode in SLACKSSETS,
SLACKS, BLOESJES en TASSEN.
KORTE en LANGE JURKEN
Voor elke gelegenheid.

zachtste en fijnste DAMESLINGERIE van het merk
LASTINA en VASSERETTE.

Bucket Backhoe attachment.

SIERADEN
- RINGEN
- COLLECTIE
- TAFEL-

DE DAMESMODEZAAK VAN ARUBA

Il

De

The A.G. MCKEE & CO., located at Lago Oil and Transport
Company Ltd. Refinery, Aruba, N.A. has the following for
sa,e'

Nassaustraat 10
Telefoon 1152

TAFELKLEDEN
HORLOGES
ARMBANDEN
DELFTSBLAUW
KLEDEN enz.

NI

Nassaustiraat 80

construction equ!pment for sale

MOre

-

ORANJESTAD
De internationale Gokart races die de Aruba
Kartingclub aankondigde voor aanstaande zondag zijn in verband met
de weersomstandigheden uitgesteld.
De wedstrijden zullen nu in januari
aanstaande plaatsvinden.

"Ja

De gewördineerde
mode voor
BED en BAD

TÏTSn

uitgesteld

:

SOMETHING SPECIAL FOR SOMEONE SPECIAL.

KONG HING

1

"*

FM-STEREO

Tur siman lo saca vn ganador (ra)
~*en Progr*llllll3 Showtime pa Tele-

l

PLAATS EENS EEN ZOEKERTJE

Gokartraces

Matrassenfabriek Suffisant Aruba N.V. Ta bo direcion pabo matras

CUMPRA POR NADA
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Nos ta fura matras.
Nos ta tralia matras riba recomenajación di dolrter.
Nos_ ta traha tur sorto di matras.
Nos ta traha tur sorto di midi di matras.
Nos ta traha tur tamanjo di colchon di catuna.
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MATRASSENFABRIEK *t
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bieuw of nobo.

HAM
.KERSTBOOM KLAPCHI
BEBIDA KALAKOENA
BUSCUCffIE
CHUCULATIE HAM DEN BLEaKI.
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gedeeltelijk met olie-leveranties.
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MATRASSENFABRIEK
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Madurostr. 10
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MATRASSEaNFABRIEK
Dilanti Wilhelminastadion
Fin di ana ta cerca y corda Mama na tempo pabo fura bo matras. Llama
nos na telefón 2761 y nos ta busca bo matras mainta y entrege back
atardi. Tur matras nobo tin vn garanti'a di 5 anja.

KERSTPLANTEN

Wij ontvangen ook

T-bone steak
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197^

Seroe Colorado

*■***-

m
<j^ms/y?/%,.

LINDT chocolade
DROSTE
Chocolade Kerstarti kelen
Dietetic voor de lijn

mum

TIO PEPE cherry
SANGRIA in f les of blik
OLD PARR
J & B Whiskey
SIGAREN Henry Winter mans
Don Diego Dutchmasters
Alle soorten wijnen enz.

-

Haagse Hopjes
Speculaas
Sardines — Kaas enz. enz.

-

-

HARMS BROTHERS

Bemsoiri & Hedges gold
the world's. No 1 cnrreincy
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Where to go where to dine and where to entertain yourself
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The TOPIC of TOPICS

CHRISTMASintheTROPICS
our coming Christmas menu
a "SPECIAL" rijsttafel
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Kwee "Bali"
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Peter Cushing
&
Christopher Lee
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Vr you a
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May we offer

Price

only Sl2 50 pp
15%semcecr*arge ~

JANUARY JONES

Dinner served from 7 p.m.

Forreservation:
Call our martre D'Dooi ext. 239
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Every Tuesday, Wednesday
and Thursday
5.30
at
6.30 p.m

-

MAMA
ifinifl/1

r COMPLjmentary

DOLORES

.

Clwrg

_f-ARMIS
_,

U/iIVIjLPiO
mm

and from
9.30 p.m - 1.00 a.m
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dancing with
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Dancing with

Saturday 8 p.m & 10 p.m

"GREP GROUP COMBO"

THE NOSHERY VINKELE
Now open for your late
snacks from 11 p.m 2 a.m.
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Eusebia Cosme
&
Carios Bracho
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Music by CARMELO
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Aruba's Gourttiet Restaurant
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Showtime 8.00 & 10.00 p.m
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proudly presents the fabulous

"GREP GROUP COMBO"
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Entertainment by

,

POüMI
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SUNSET HAPPY HOUR

JUST $ */***. 9 5
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FLOATING RESTAURANT
BALI
|
3006
Tel. 2131 -

DEVEÊR'I
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Dec. 13 at 8.30 p.m.

ENTIREMENU
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COCKTAIL
THEN
1I AND

possible.
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AN UNRESTRICTED
CHOICE OF OUR

To avoid disappointments kindly
make your reservations as early as

ORCHESTRA

14YRS.
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wine
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a feast

, 'I

sheraton nqTELS and mot-v
AwoßLbwiDE SERVICE

]

"

Coffee or Tea
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TEL.

Oranjestad

L. G. Smithblvd

Beach hotel
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PAGINA 5

Amigoe

DONDERDAG, 13 DECEMBER 1973

AGENDA
ARUBA

Probleem

met

Whirlpool

bezorging
-

Aangezien de
ORANJESTAD
ALM-machine met de kranten

Losse nummers van de Amigoe zijn op
Aruba dagelijks verkrijgbaar bij het kantoor van de Amigoe, Nassaustraat 110;

gisteravond eerst om half zeven op
Aruba aankwam, vond bezorging
eerst laat op de avond of hedenmorgen plaats. Dat dinsdagmiddag
de bezorging, zoals gewoonlijk
niet vroeg kon geschieden, vond
zijn oorzaak in het feit dat de
ALM op Curacao de krantenplane
een kwartier te vroeg liet vertrekken en de kranten hiervan niet op
de hoogte stelde. «Hierdoor kwamen ook dinsdag de kranten laat
op Aruba aan.

in Oranjestad bij Refresquerfa van
Wever; La Fama en La Popular;
Hdwins Drive-In te Savaneta; Nicolas
Jtore; De Wit Store in Dividivi; Manchebo,
>heraton-hotel en Aruba Caribbean-hotel
.n Holiday Inn Drugstore.
/oorts

sepp

Cantoor: Nassaustraat 110.
lantooruren:

werkdagen

08.15-12.00
14.00-17.30

zaterdag

08.15-10.00

'ELEFOONNUMMER

DE DIRECTIE

.Me afdelingen.' 4333.
■A KANTOORUREN VOOR SPOEDEVALLEN: 1(539- 2950- 3855.

AXI-CENTRALE:
11b of 1604.

24 uur per dag.

TEL:

ORANJESTAD

N.V. Fatum

an-JIM)

De Nederlanden van

Ku&i

verzekert 't wel .... en goed.
|Ons nieuwe telefoonnummer is 4888

——

———________________

——.

AVONDDIENST DOKTOREN
SAVANETA en SAN NICOLAS: dokter
S. de Boer, Savaneta 530, tel.: 7290.
WIT-GELE KRUIS: Dakota en Oranjestad: zr Francina, tel.: 3168; Noord en
Oranjestad: zr Henricus, tel.: 3425; Santa
Cruz en Paradera: zr Ludovic, tel.: 8288;
Savaneta en Brazil: zr Michaela, tel.: 7020;
San Nicolas: zr Eugenia, tel.: 5906; San
Pedro-hospitaal, tel.: 2200.
DIVERSEN

19.30-20.30 instructielessen

V.V.V.:

-

verkeersdeelnemers
technische scholen
Oranjestad en San Nicolas.
MOEDERSCHAPSCURSUS: van 19.00
tot 20.00 of van 20.00 tot 21.00
Julianasehooi.

-

SPORT

TIVOLICLUB: 20.00

kegelen.

ARUBAANSE SCHAAKBOND: 20.00
competitie Bucuti Yachtclub.

-

VRIJDAG

DIVERSEN
BIBLIOBUS: 08.00-10.30 te Savaneta
(H. Hart en Sint Antoniusschool);
1.30-13.30 te Brazil (scholen Michael en
Christus Koning).
CARIBECLUB: 19.30-20.30 volleyball-training meisjes boven veertien jaar.
LUCHTPOSTSLUITING: 15.00 voor
Europa en New Vork postkantoor; 16.30
voor New Vork postkantoor; 16.30 voor
New Vork hulppostkantoor Beatrixluchthaven. (Sluiting van aangetekende stukken
één uurvóör postal uiting.)
POSTKANTOOR: luchtpostsluiting
kerst- en nieuwjaarsstukken voor Europa,

- In verband

nieuwe gebouwencomplex met service station van de Topcar aan
de Boerhavestraat op aanstaande zaterdag, maakte de Amigoe een
praatje met de directeur van dit bedrijf, de heer Leo van Veen. Hij
loopt nog met akruakken, hetgeen het gevolg is van het ongeluk dat
hem enige tijd geleden op de Wajaca Go kartclub, waarvan hij
voorzitter is, is overkomen toen zijn Gokart uit de tracht vloog.
Hierdoor werd de opening begin vorige maand uitgesteld. Enige
jaren geleden was de heer Van Veen, die getrouwd is met de enige
dochter van wijlen minister Wem Lampe, nog onderwijzer op
Curacao. Thans is hij directeur van een van de grootste
autobedrijven op Aruba. In dit verband merkt de heer Van Veen
op, dat hét enige wat veranderd is, dat hij van zijn hobby van vele
jaren nu zijn dagelijlss beroep heeft gemaakt. Het grote
Stransteelgebóuw van Maduro and Sons, gebouwd door Construction Equipment van Raymond Maduro in de recordtijd van vijf
maanden, met staalconstructie en opzetten van sanitair en garage
equipment door Conar, onderdelenaf deling van Storebest,
gordijnen, tapijten en meubilair van Mesker, kantoormeubilair van
Antraco, wegen en parkeerplaatsen van Arubaanse Wegenbouw,
het geheel naar ontwerp van Associated architects, maakt op de
in de „kerkhovenhoek Boerhavestraat/Rudolf Arendsstraat
buurt"
een uitstekende indruk. Het geheel vergde een
investering van bijna drie kwart .miljoen gulden.

—

—

AMIGOE: Wanneer is dit bedrijf

gesticht?

April 1968 onder de naam Antillian Motors N.V. Aandeelhouders in
die tijd waren de Gebroeders Harms
met een meerderheidspakket en de
heer J. A. W. Tjon, die zich al enige
jaren in de auto-branche had geroerd.
Gestart werd onder tamelijk primitieve omstandigheden op het terrein,
dat ingeklemd ligt tussen de kerkhoven aan de Boerhaavestraat. Dit
terrein, behoorde vroeger toe aan
Aruba"Metal Inc.
Amerika, Suriname; kerststukken voor
AMIGOE: Hoe verliep de verkoop
binnenland.
in die eerste jaren?
Y.M.C.A.: 17.30-18.30 rolschaatsen
jonmeisjes; 18.30-19.00 rolschaatsen
"»ns; 20.00-21.00 rolschaatsen tieners.
ANTIL. ONDERWIJSINSTELLINGEN:
"Preekuur: van maandag tot en met vrijdag
van 17.00 tot 19.30 ten huize van mevr.
Carla Paris-Arends, Kamerlingh OnnesWANNEER MEN DE nieuwe rege«traat 25, Oranjestad, tel.: 3760,
ring vanuit Arubaanse bril bekijkt
SKOL Dl ARTE: 14.00-18.00 teken-en dan is het duidelijk dat de MEP
schilderlessen
0.1.v. Evelino Fingal
gesteund door de meerderheid van de
Pastoor Hendrikstraat, San Nicolas.
Arubaanse kiezers niet alleen op de
ALG. HUISWERKCURSUS, Oranjestad: formatie een duidelijk stempel druk16.00-18.00 voor leerlingen MAVO-scho- te, maar dat ook zal blijven doen
'"■n, eerste drie klassen HAVO of Athegedurende de komende regeringsneum- Mon PI ais ire ol lege.
periode. Voor de eerste keer sinds 19
FILMVOORSTELLING: 19.00 voor de jaar is de PPA niet meer in de
Jeugd Sint Annaschool, Noord; FILM: regering vertegenwoordigd. De PPA-leiding was
ondanks tegenstellinReis naar de bodem van de zee.
vanaf
gen in eigen kring hierover
VERGADERING: 09.00eilandsraad.
het begin van mening dat de MEP
regeringsverantwoordelijlcheid moest
dragen en niet de PPA gezien de
uitslag van de verkiezingen. In de
oppositie akrijgt de partij nu beter
gelegenheid orde op eigen zaken te
stellen.
Afgewacht moet worden hoe de
verhouding Land-Arubazal gaan wor*
den nu de MEP in de landsregering
zit
en de PPA met de AVP het in het
SEROE COLORADO Tijdens de eilandsbestuur voor het zeggen heb.gistermiddag gehouden spoedverben.
Voor wat betreft de portefeuillegadering van de FT A-leden werkzaam
bij ANCO op Lago werd met verdeling geloven wij dat de MEP een
zware taak op zich heeft genomen.
algemene stemmen besloten dat hemet de portefeuille voor
zou
Allereerst
ANCO
bij
denmorgen het werk
„zelfstandiging
van de eilandgeDe
FTA-voorzitneergelegd..
worden
jonge
De
bieden".
Arubaanse jurist
ter Richardson stelde na afloop van
zich hiermee heeft belast ltan
die
de vergadering landsbemiddelaar
gelukkig meer als vakminister
Eddy Maduro en de directie van men
als politicus beschouwen.
dan
ANCO op de hoogte van dit besluit.
Om de portefuille van Financiën is
door kennelijk
hard gestreden. Hopelijk
Korte tijd later werd de FTAuitgede advocaat mr Rudy Wever
zal de MEP-minister die met deze
nodigd voor een gesprek dat tot zware portefeuille is belast voldoende
gisteravond duurde en waarbij ook de steun .krijgen in het kabinet en van
adviseurs om zich van zijn
"hopstewards van de FTA aanwezig zijn
moeilijke
taak te kwijten.
Waren. Om elf uur werd een voorportefeuille
lijkt
De
lopig aceoord bereikt dat vandaag zal „geknipt" voor de van justitieadvoArubaanse
resulteren in ondertekening van een caat die hiervoor gevonden
is. Alleen
te
een
als
van
voorloper
.Protocol
zal hij nu voorzichtiger moeten zijn
"luiten cao.
met zijn uitlatingen en zeker geen
Hedenmorgen om kwart over zes uitspraken moeten doen zoals die
de welke hij tijdens de verkiezingsVerzamelde de FTA-voorzitterafgecampagne t.a.v. het politiekorps
ANCO-werknemers, die zoals
sproken niet aan het werk zouden heeft gedaan.
Opvallend was voor ons dat de
gaan en stelde hen op de hoogte van
niet gekozen heeft voor een van
MEP
*e laatste ontwikkelingen. Besloten de UNA-mensen
bij net zoeken naar
werd het voorstel te aanvaarden een minister van Onderwijs.
Belangdaarna men aan het werk ging.
rijk is ook dat de MEP niet de fout
De heer Richardson stelde de heeft begaan zoals partijen in het
die hun partijleider direct
ANCO-directeur Nolan van het he- verleden
minister
ruit op de hoogte. Wij verwachten tot hij lieten benoemen waardoor
verloren gjng voor het
Wet dat thans weer een derde belangrijke
werk in da» Staten. Met
voorlopige
tussenbeide komt om de
op het beleid dat deze
commentaar
dit
zoals
overeenkomst te verstoren
regering denkt te gaan voeren moeten
"*■ eerste instantie het geval was.
wij wachten tot het regeringsprogramma bekend is. Vast staat dat de
PHILIPSBURG Een zestigjarige MEP door het tekenen van het
Vrouw afkomstig van An.guilla kwam regeringsakkoord de eerste stap heeft
wacht op gezet ter volvoering van de wens van
{jaar beklag doen op dedertienjarige
de Arubaanse meerderheid. Wij moeSfot Maarten omdat een
afwachten hoeeenen ander zich zal
ten
gestolen,
tongen een kip van haar had
gaan
ontwikkelen en hopen het beste
geslacht en vervolgens met smaak
voor de Antillen en

-

- -

-

-

-

- -

Zware taak

-

-

-

—
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Staking bij

ANCO voorkomen
-

-

°Pla-eget*n.

met de officiële opening van het

Aruba.

Zeer voorspoedig, mede dank zij
het feit, dat de Japanse auto's in die
tijd uiterst laag geprijsd waren en dat
ook de akrediet bepalingen nog niet
zo stringent werden gehanteerd. Van
deze omzet van ongeveer honderd
auto's in 1968 liep dit op tot een
hoogte van 230 units in 1970.
Daarna liep de omzet sterk terug in
1971 en tot midden 1972 door
liquiditeitsproblemen. In de laatste
maanden van 1972 werd de omzet
echter weer opgevoerd tot een
gemiddelde van 25 auto's per maand.
AMIGOE: Wat was de reden van
die plotselinge omzet vergroting?
Waarschijnlijk het „nieuwe bezem"

AMIGOE: U spreekt van het hart
van ons bedrijf. Wat is nu het
eigenlijke hart?
Dat is het onderdelen-magazijn.
Onze werkplaats heeft goed equipment en goede monteurs en plaatwerkers, maar die kunnen alleen hun
taak goed uitvoaaren, als de benodigde
onderdelen aanwezig zijn. En daar
heeft het in het verleden nogal eens
aan ontbroken.
AMGOE: Is de vooraad nu
beter?
Absoluut, wij hebben enorm geïnvesteerd in onderdelen en ons magazijn is eigenlijk nu al te klein. Maar
op een kleine markt als Aruba, die
geheel afhankelijk is van import kun
je natuurlijk niet ALLES hebben.
Daarom hebben wij contracten met
grote depots in Puerto Riaxa, Miami.
Kentucky, Venezuela en Nederland,
die eventueel niet aanwezige onderdelen binnen enkele dagen kunnen
invliegen.
.AMIGOE: Is dit laatste wel lonend?
Financieel gezien niet, maar uiteindelijk is goede service aan het publiek
altijd lonend.
AMIGOE: Waarop is nu in de
toekomst Uw bedrijfsbeleid gericht?
Service-verlening. En dat gaan wij
bereiken door het vereenvoudigen
van het aantal modellen dat in
verkoop komt. We zullen twee
basis-lijnen gaan verkopen. Namelijk
de complete 1200CC lijn van pickups
tot en met sportcoupe's en de
1800cc lijn idem dito. De grotere
modellen laten wij dan gaarne voor
onze vrienden, die Amerikaanse wagens verkopen. Verder blijven wij de
Jeeps en de Forklifts verkopen,
aangezien deze kwalitatief rer boven
het gemiddelde liggen.
AMIGOE: Een laatste vraag: Vroeger was u leraar. Nu leidt u een
autozaak. Is dat niet vreemd?
Ja, dat lijkt vreemd. Er zijn echter
onder de Antilliaanse dealers vele
mensen, die oorspronkelijk uit een
ander beroep komen. Het enige wat
veranderd is, is dat ik van mijn hobby
mijn beroep heb gemaakt. Ik weet de
voorkant van een auto van de
achterkant te onderscheiden, en
verder is het mijn taak de specialisten, die ik in dienst heb te
coördineren, assisteren, adviseren etc.
In feite is er niet zoveel verschil
tussen het leiden van een groep
jongelui naar een .bepaald doel en het
leiden van een team employees naar
een bepaald doel.
AMIGOE: En dat doel is?
De slogan „Datsun-Topcar" waarmaken.

AMIGOE: Wat bedoelt u met
„nieuwe bezem" effect?
In augustus vond er een verschuiving plaats in het management en in
het aandelenbezit. Ik nam toen de
plaats in van de vorige managing
director, die zich met de boekhouding ging belasten en heb mij in die
begin fase vooral bezig gehouden met
image-rebuilding. Om te beginnen
kozen wij een nieuwe naam, die beter
bij de kwaliteit van ons produkt
paste: TOPCAR. Een naam, die heel
snel inburgerde en nu voor de meeste
mensen wel een bekende klank heeft.
AMIGOE: Maar een nieuwe naam
alleen was niet voldoende?
Neen, integendeel, dat was maar
een begin. Ik zei u al, onze zaak is
omgeven door kerkhoven en tot voor
kort vielen wij nauwelijks op in die
omgeving, als u begrijpt wat ik
Op zijn vijfenORANJESTAD
bedoel. Fase twee was dus een nieuw zestigste verjaardag overleed gisteren
bedrijfspand.
het San Pedro hospitaal de heer
AMIGOE: Uw.nieuwe gebouw ziet in
Hubertus Raymann, die reeds tientaler uit als een dure investering. Was len jaren op Aruba werkzaam was als
dat nodig voor een garage-bedrijf?
Nog kort geleden werd hij
In absolute zin niet. Maar als u het leerkracht.
tot vertegenwoordiger van
benoemd
pand rustig bekijkt, zult u er geen
de Antilliaanse Onderwijsinstelling
overbodige luxe in vinden. Utiliteit op
Aruba doch moest deze functie
heeft in onze plannen echter wel vanwege zijn ziekte overdragen.
vooropgestaan. Ook in die zin, dat
Vele jaren was de heer Raymann
wij ons personeel onder optimale die bekend stond als een rustig en
condities willen laten werken, terwilbeminnelijk mens collectant in de
le van hun arbeidsvreugde, om dat Sint Franciscuskerk te Oranjestad.
verouderde woord eens te gebruiken,
De begrafenis vindt hedenmiddag
en de daarmee onlosmakelijk verbonuur plaats op de katholieke
vier
den prestatie curve.
begraafplaats in Oranjestad.
AMIGOE: Rekent u niet zichzelf
tot de modernste garages van Aruba?
Neen, wij ZIJN het. Dat Hinkt een
beetje als een „Cassius Clay" uitspraak, maar we hebben ALLE
apparatuur om ALLES wat met
ORANJESTAD Voor de gewone
auto-service te maken heeft, in eigen
bedrijf uit te voeren. Ik kan u alles rechter vond gistermorgen de behanwel opnoemen, maar een kijkje in deling plaats van de civiele zaak
onze werkplaats era ons Shell-servirje
welke de drie ontslagen werknemers
station is welsprekender. Maar ik kan van shet casino van het Aruba
u wel verzekeren, dat wij niet zuinig Caribbean hotel bijgestaan door mr
zijn geweest met het aanschaffen van
Jo Maduro
hadden aangespannen
equipment.
de directie van dit hotel. De
tegen
AMIGpE: We menen begrepen te
hebben, dat de leiding van het bedrijf directie van het Aruba Caribbean
nogal drastisch is gewijzigd. Kunt u hotel vertegenwoordigd door mr P.
V. Sjiem Fat vroeg uitstel en kreeg
ons daarover iets vertellen?
bedrijf
is nu verdeeld in vier dit tot negen januari aanstaande.
Ja, het
secties. Ten eerste de verkoop-afdeling onder leiding van de heren
Toppenberg en Tjon. Ten tweede het
gasoline-station dat „bemand" gaat
worden door charmante jongedames.
Ten derde, de administratie, die voor
een belangrijk deel is ondergebracht
bij een gerenommeerd accountantsbureau en adat gedeelte dat wij voor
ORANJESTAD Voor de gewone
de dagelijakse afwikkeling onder eigen rechter
vond gistermorgen de behanbeheer houden, staat onder leiding
plaats*
van de vordering welke
deling
van mevr. O. Scharbaay. Speciale
van Beurs en
de
oud-hoofdredacteur
aandacht zullen wij gaan besteden
E.
Zielinski
heeft
Nieuwsberichten
aan onze akrediet-bewaking. Ten vierIngesteld tegen de heer Morris Neme.
de het hart van ons bedrijf, het
onderdelen magazijn en de werkDe advocaat van de heer Neme, mr
plaats beiden onder leiding van de
Jo Maduro, vroeg uitstel waarna de
heer H. Edens, die kan bogen op een
rechter besloot de behandeling op
veeljarige praktijk-ervaring, speciaal
negen januari aanstaande voort te
wat betreft Japanse auto's.
zetten.

Hubertus Raymann
overleden
-

ACH vraagt uitstel
-

——

Zaak-Zielinski
Neme uitgesteld
-

Voor Madiki
dertig mille

nodig
ORANJESTAD- Uit de rapporten
van de heer Clyve Lacle over de
schade die bewoners van Madil-i
hebben geleden blijkt dat deze
schade, tussen 25 a 30 duizend gulden
ligt. Intussen heeft de Rotaryclub
zich bereid verklaard om wanneer de
dagen aflopen dat de Lions voor zes
gezinnen iedere dag voor voeding
zorgen, indien nodig dit te zullen
overnemen. De löwanis die eveneens
positief tegenover hulpverlening staan
zijn bereid tot drieduizend gulden bij
te draf-en en evenals Lions en Rotary
deel te nemen aan een campagne
voor geld in te zamelen. Het zou niet
in de bedoeling liggen een teleton te
houden, aangezien de ervaringen zijn
dat weliswaar royaal geld wordt
toegezegd maar dat het ophalen van

\

Model LVA STOP-'.

HAGEMEYER
Fergusonstraat 114
Tel. 1617*

Basman treedt af
als voorzitter HWU APC houdt
NICOLAS kerstdiner
verklaring
hedenmorgen
deelt
Gaston
—
mede
het

SAN
welke
verstrekt
Boasman

In een
aan de pers werd
de heer
dat hij ingaande
twaalf december aanstaande zijn
ontslag als voorzitter van de rTWU
heeft aangeboden. Hij neemt zijn
toekomende vacantie op waarna op
veertien januari zijn functie als
voorzitter is afgelopen.
Een reden voor het ontslag wordt
niet betend gemaakt maar het is een
publiek geheim dat de HWU dringend, zeker nu de FTA zo actief in
het hotelwezen is, een lsrachtiger
leiding nodig heeft.

Kerst-bridge-drive
-

ORANJESTAD
De Bridgeclub
Aruba Ariba organiseert op vrijdag
21 december de traditionele kerstdrive in de zalen van het Aruba
Sheraton-hotel. De deelname is geheel vrij, dus ook niet-leden van de
dit geld vele problemen schept. club krijgen de kans een van de
Verwacht wordt overigens dat de
aantrekkelijke prijzen te winnen.
overheid in eerste instantie het Ook voor de minder gelukkige
zijn er
voorbeeld zal geven voor deze hulp- prijzen, :
lege
niemand
met
zodatverlening aan Madiki.
handen naar huis gaat. Door de
Bridgeclub wordt aan alle deelnemende paren koffie met kerstgebak
aangeboden. De drive begint om acht
uur, maar alle paren worden verzocht
om kwart voor acht aanwezig te zijn.
Er is een inschrijfgeld. Inschrijven is
mogelijk tot vrijdagmiddag twaalf
uur bij de wedstrijdleider de heer A.
H. A. de Meer, Rudolf Arendstraat
12, telefoon 1401.

CAO-overleg
FTA-AIG
-

EARCADERA Hedenmorgen is
de FTA bij de Antilles Industrial
Agencies (AIG) besprekingen begonnen over een cao. Besloten werd
namelijk de huidige cao die eerst
volgend jaar afloopt „open te breken" omdat hier geen voorzieningen
zijn getroffen om de gestegen kosten
van levensonderhoud op te vangen.
Weliswaar hebben de AIG-werknemers een vast bedrag gehad doch

ORANJESTAD In de Dutchmasterroom van
Anrba Sheraton
hotel kwamen de leden van de Aruba
Pressclub gisteravond bijeen voor hun
jaarlijks kerstdiner. Als gasten van de
club waren aanwezig de echtgenoten
van de leden, Miss >Press mejuffrouw
Rina Schoppema en het echtpaar Jo
Jessensde peetvader van de club.
Voorzitter Jos van der Schoot
sprak voldoening uit over de grote
belangstelling die er bestond voor
deze bijeenkomst en sprak speciale
woorden van welkom tot de echtgenoten van de leden. Hij stelde dat
de dames het hele jaar meestal thuis
moesten blijven als hun echtgenoot
aan het werk was en door hen
vanavond te ontvangen wilde de APC
dank brengen voor al hun begrip en
medewerking. De voorzitter sprak de
hoop uit dat komend jaar dezelfde
prettige geest en vriendschap in de
club zal blijven heersen.
De heer Dennis Christensen hield
hierna een korte inleiding waarbij hij
een kerstverhaal in moderne stijl liet
horen.s Hierna werd door het personeel van Sheraton een goedverzorgd
kerstbuffet gebracht
Om negen uur trad mejuffrouw
January Joes op, bekend onder meer
van de Johns Carson show, die
bijzonder goed in nadoen bleek.

VERHUISBOEDEL inpakken en vervoeren alsmede
verhuizingen op j\ruba,
OFICINA MARITIMA
tel. 2664 of 1622

SpiJte

de kosten zijn de laatste maanden zo
gestegen dat een vast bedrag niet
meer voldoet.
Een AIG-vertegenwoordiger uit Cade AlGracas is overgekomen om
in deze
staan
bij
Aruba
te
op
directie
besprekingen.

43 mille voor actie
kinderpostzegels
De kinderpost—
dit
Aruba

ORANJESTAD

jaar op
zegelactie is
een
groot
wederom
succes geworden
dank zij het enthousiasme waarmede
dames en schoolkinderen postzegelkaarten en envelopen aan de man
wisten te brengen. Van het postkantoor werd voor een bedrag van
37.286,50 gulden aan postzegels
afgenomen en daarnaast werd nog
voor een bedrag van ongeveer zesduizend gulden aan kaarten en
enveloppen verkocht.

Het bedrag van ruim 43.000 gulden
geeft vergelijken bij vorig jaar een
stijging van ongeveer tien mille te
zien. Hierdoor zal tzt met de t
opbrengst nog meer geholpen kunnen
worden aan de daarvoor in aanmerking komende instellingen. De Ansichtkaarten vielen erg in de smaak.
Zij werden gemaakt naar tekeningen
van Arubaanse schoolkinderen te
weten: 1. Dma Airindell, Wilhelminaschool; 2. Hanneke Smulders, Filomenacollege; 3. Miriam Babijn, Mariaschool, Santa Cruz; 4. Joselyn
Maduro, FilomenacoUej-e; 5. Hein
van der Putten, Mon Plaisirschool en
6. Lourdes Tromp van RosariocoUe-

ee-

Mede namens het bestuur van de
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
dankt het comité eenieder en heel
speciaal onderwijskrachten en schooljeugd die geholpen hebben om deze
actie zo uitstekend te doen slagen.

Zojuist ontvangen uit Nederland:

M
#

BANKSTELLEN - RIPFLUWELEN BANKEN
- Nieuwe collectie WAND-, HANG- en
STAANDE LAMPEN
KINDERBEDJES
Complete SLAAPKAMERS Uitgebreide nieu-

-

we collectie

-

-

GORDIJNSTOFFEN.

Brengt ons verblijvend een bezoek.

EILANDGEBIED ARUBA

OPENBARE VERGADERING van de Eilandsraad van Aruba op
vrijdag, 14 december 1973 des moragens om 9.30 uur.
AGENDA
1. Hulp aan benadeelden tengevolge van wateroverlast op Aruba. 1)
2. Brief aan het Bestuurscollege dd. 11 december 1973 betreffende de
beschikbaarstelling van aanvullend lcrediet ten behoeve van de
betaalbaarstelling van een kerstbonus.
Oranjestad, 11 december 1973
De Voorzitter,
F. WER.NET.

1) Deze vergadering werd ingevolge artikel 28 van de Eilandenregeling
Nederlandse Antillen aangevraagd door de raadsleden G. F. Croes,
H. Angela en C. Boekhoudt.
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Wij wensen

TOP C A R

TOPCAR
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Hartelijk Gefeliciteerd
veel succes in haar nieuwe pand.
Voor de showruimte en auto onderdelen:

vuuSii

Veel Succes

Het is weer:

%

L.J.M. HENRIQUEZ'SONS

STOREBEST!

rVO''/>^

Agent voor:

Aruba Hardware
en
Home Center Department
Wensen

TOPCAR

Shell

veel succes toe!

Bridagestone tires
Yuasa Batteries

N.V. MEUBILERINGSBEDRIJF

-r

—

— -

'

'

Proficiat bij de opening

—

'

'-—

van Uw nieuwe pand!

Wij wensen onze collega
Td. 1325

A. Lade blvd. 21

I %^B^%i*^%.,iK

Wij wensen

J

TOPCAR

Wenst

TOPCAR
tapijten
leverden

en

kantoormeubilair

————————————————————————

■

succes toe!

proficiat en veel succes
bij officiële opening van haar
nieuwe gebouw en service-station

alle succes in haar nieuwe
pand, waarvoor wij gordijnen,

veel

(ir^^g)

I

Arubaanse Wegenbouw

Wij verzorgden aanleg van wegen en parkeerplaatsen.

Aruba Cardealer Association

.

P/U3IEN

Proficiat

MASHA PANEN

veel succes aan

VEEL SUCCES

TOPCAR

_^^
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HE»
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CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.
Nassaustr. 53

Oranjestad

en

TOPCAR
__ _ _ _
m

mM _-^--^--,

_«___—.
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_-,

,
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.—■■

g.— .1 ■

■■
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■
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■

voor

TOPCAR
■ ■

bij ingebruikname van haar
nieuwe complex waarvoor wij het ontwerp maakte.

Associated Architects
Tito Muyale — Dan Oduber — Karl Schotborg
Em

f
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Wij wensen

dtectie en personeel

4

Proficiat en

van

veel succes

TOPCAR

aan

Pabien

veel succes in haar
nieuwe pand, dat getuigt
van vertrouwen in de

E

TOPCAR

TOPCAR
Phor» 3434-1825
L. G. Smithboulevard 126
Wij leverden kantoormeubilair

van het
Met veel genoegen verzorgden wij de staalconstructie
nieuwe Shellstation en installeeerden het sanitair en garage
equipment.

Dank zij het teamwerk van onze

N.V. VERUS ARUBA
Bernahardstraat 134
SAN NICOLAS

Td. 6461
S

"■

arbeidskrachten en organisatie konden
Pabien

wij dit nieuwe gebouw binnen record tijd
van vijf

Wij wensen

toekomst

maanden opleveren

y

Hopi suerte
na

TOPCAR

{

TOPCAR

alle succes toe.

*

CONSTRUCTION EQUIPMENT mc.
ARUBA

CONAR n.v.
Rondweg 63 - Oranjestad
»—

Harms Brothers Ltd.
Oranjestad

-

L.G. Smithblvd. 17
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Torn Okker 3e
in Top Tien

Ploeg Canword levert uitstekende prestatie

Honduras uitgeschakeld na
gelijkspel tegen Antillen
(Van onze speciale verslaggever)
PORT AU PRINCE - In het kwalificatietoernooi van de CONCACAF-zóne
voor wereldkampioenschap voetbal hebben de Nederlandse Antillen
gisteravond gelijkgespeeld (2-2) tegen Honduras, Honduras dat bij de rust
I met 1 -0 leidde Ls door dit gelijke spel uitgeschakeld. De Nederlandse Antillen
die eerder met 0-3 van Haiti, 0-8 van Mexico verloren en gelijkspeelden
tegen Guatemala (2-2) waren reeds kansloos voor een plaats in de

eindronden.

r__

van gisteravond had
om het lijf.
Aan beide kanten (vooral bij de
Nederlandse Antillen) ontbrak de
fantasie. De Antilliaanse voorhoede
bestaande uit de spelers Schoop,
Zimmerman en Koots faalde in de
eerste helft volkomen. Dankzij zwoeger Fnores die over het hele veld
rondzwierf konden verschillende aanvallen van de tegenstander op het
juiste moment gekeerd en in contraattaques omgezet worden. Deze Bonaireaan raakte jammergenoeg in de
20e minuut geblesseerd in een poging
de uitgelopen Hondureense keeper te
ontwijken. Hij werd vervangen door
Mau Maria die de taak van Flores
goed overnam.
Het licht veldoverwicht van Honduras in de eerste helft werd in de
32e minuut omgezet ineen doelpunt
van voorhoedespeler Sosa. De tweede
helft was nauwelijks vijf minuten oud
toen Guifara met een prachtig schot
in de linkerboven hoek Raven kansloos voor de tweede maal het
nakijken gaf: 2—o voor Honduras.
Het leek erop alsof de Nederlandse
Antillen wederom een grote nederlaag tegemoet gingen. Doch in de
ploeg van Wilhelm Canword kwam
een kentering. In de 14e minuut
kwam St. Jago oog in oog te staan
met de keeper van Honduras, doch
schoot in zijn haast rakelings over.
Ondanks deze tegenvaller gingen de
Antillianen toch meer geloven in de
kwetsbaarheid van de tegenstander;
men ging enthousiaster voetballen en
de aanvallen werden met meer
overleg uitgevoerd. Bayena Clemencia kreeg in de 17e minuut even
buiten het strafschopgebied op een
pass van de Antilliaan-je achterhoede
de bal in zijn bezit. Zonder een
ogenblik te aarzelen nam de Jong
Colombia-speler de bal op de schoen
De wedstrijd

Voetbal
in Haiti
DE VERSLAGEN uit Port au
Prince van het voetbaltoernooi in het kader van de
voorronde voor de Wereldkampioenschappen in München worden voor de Amigoe
verzorgd door sportcommentator Hector Rosario. Een en
ander is mogelijk gemaakt
door medewerking van de
ITT, Maduro & Curiel's Bank
n.v., Reisbureau Maduro en
Mansur Trading, vertegenwoordigers van Richmond.

Diefstallen
-

SAN NICOLAS
Een vrouw
vervoegde zich bij de recherche te
San Nicolas met de mededeling dat

een diefstal in
Plaatsgevonden.

haar woning had
Een portemonnee

'nhoudende een bedrag van éénhonderd gulden werd weggenomen. Een
bewoner van de Sp^tjiÖlJev-aid

voetbaltechnisch weinig

i

meldde eveneens een (_wÉuQJyÉbw(éj
werd een flashlight-apparatuur ter
Waarde van 25 dollars alsmede autoen huissleutels weggenomen.
Uit de woning van een andere
te San Nicolas werd uit het
Nachtkastje een bedrag van dertig
Kulden gestolen.
*Vier jongelui werden door de KZP
San Nicolas verhoord in verband
"tet diverse diefstallen in scholen. In
deze gevallen bestond de buit uit

diefstallen

te

hebben

Auto over de kop
-

Op de weg naar
ORANJESTAD
ging dinsdagmiddag een
Personen wagen over de kop.
Dit gebeurde toen de bestuurder
bocht naar rechts maakte. De
schade bedroeg vijftien-

Westpunt

j^ateriele
honderd gulden.

Op de weg van Oranjestad naar
'anki Leendert botsten twee persowaarna een der wagens in
greppel
terechtkwam. Een der
j*n

nenwagens

bestuurders verleende geen voorrang;
blikschade bleef
"tonderdvijftig gulden.
*Er werd een geval

femeld

honing

ï^gen

beperkt tot

van joyriding
met een lichtblauwe Volksvanuit de koraal van een
aan de Scopetstraat. De
werd vijf uur later in de,

aangetroffen.

-

pupillen-Da

Costa

-(vijfentwintig gulden)
aan waardebon te winnen.

Het

enige

U doen moet is de in de
SPEURTOCHT voorkomende advertenties goed in U
op te nemen en de advertentie waarin een fout
voorkomt uit te knippen en in het vakje hiernaast te
plakken. Uw naam en adres en het juiste woord of
getal in te vullen vóór donderdag a.s. op te zenden
aan de Amigoe, postbus 577, Curacao.
wat

gesteld. Een damesjury kiest de
waardevolste speler en de pechvogel
van de dag. Er is verder een deurprijs
(voor de dames) en pifiata voor de
kleuters. Het geheel zal geanimeerd
worden door Jan Kools. De namen
van de vier Q-elftallen zijn Bisonkitters, Zuipers, Chalacas en Pipefitters.
Het wordt zogezien dus een oergezel-

\'

l
Naam

Bij meerdere inzendingen beslist het lot.

'

De winnares van de afgelopen week (na loting) was
Mej. Conny Middelbeek, Snipweg 23, die ook het
juiste woord PLAKjMO DELLEN uit de advertentie
van TOYLAND, Sta. Rosaweg 28, invulde en
daardoor de waardebon van f. 25,- te besteden bij
genoemde zaak won.

Adres

Het

JUlste

woord

i.

Winkels zaterdag

Kerstfeest DOSVA
-

ORANJESTAD
Aanstaande
zaterdagavond organiseert de Douane
Dntspanning en Sociale Vereniging
*-ruba weer haar jaarlijks kerstfeest
"oor leden en genodigden. Het feest
Jegint om acht uur des avonds in het
hhuis te Barcelona op Dakota.
WILLEMSTAD -Als

afscheid voor

fho Wilms die deze maand Curacao
verlaat werd woensdagavond te Rust
£ Burgh een waterpolowedstrijd
gehouden. Op de foto, beide ploegen
>oor de aanvang van de wedstrijd In
het midden (boven) Jho Wilms.

en zondag open
-

Van de Kamer
ORANJESTAD
van Koophandel werd bericht ontvangen dat aanstaande zaterdag vanwege de komst van het toeristenschip
Franca C en aanstaande zondag in
verband met de komst van de
Angelina Lauro de winkels in Oranjestad en San Nicolas geopend mogen
zijn van des morgens negen tot zes
middags één uur.

I

I

Met grote droefheid maken wij het overlijden bekend van onze
innig geliefde vader, schoonvader, grootvader en broer

HUBERTUS LOUIS CONSTANTIUS
MARIA RAYMANN

I
I

De begrafenis vindt hedenmiddag om vier uur plaats vanaf het
Mortuarium aan de Zandstraat naar de Katholieke Begraafplaats

in Oranjestad.

j Aruba, 13 december 1973.
Namens zijn kinderen en kleinkinderen
Remy Raymann-Marchena
Just Raymann-Franz
Poppy Commers Raymann
Shirley Joan Raymann

-

WILLEMSTAD
Uitgereken.
Otrabanda werd gistermiddag op cci
geweldige stortbui verrast, waarbi
het Rifstadion het weer moes
ontgelden. De korte maar heftigtegenval' zórgde daf in een mum vai
tijd, het terrein onbespeelbaar werd
Hierdoor moest de wedstrijd var
gisteravond tussen Deportivo Portu
gues en de Dominikaanse selectiuitgesteld worden. Deze wedstrijc
vindt evenwel vandaag toch plaats
regen of niet. De DominikaanS€
selectie
reeds tweemaal mei

_

PLAATS IBIS
EENZQKOTJE

2—2 géli/k tegen Centro Dominguitc
Veendam.

en

CONGRATULATIONS AND GOOD LUCK

Gomezcollege;

waarna een „roundup" tussen vier
Quick'6o elftallen. Voor de winnaar
is een beker en krat bier beschikbaar

,

f. 25-

ik, «■!Hj*.

WILLEMSTAD Quick'6o organiseert op zaterdag vanaf één uur een
voetbalmiddag. Met de leuze „En wij
voetballen hier nu al jaren" wil men
de hele Quick-familie op deze middag
bijeenbrengen op het CDM-terrein.
De wedstrijden zijn als volgt: Q'6o

ï*t

-*■

WSmmrW4m---i

Je'eÊP

■

— _
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lige middag.
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Miniatuurbotenrace

WILLEMSTAD

-

- Gisteravond werORANJESTAD
Aanstaande zavoor
dc
dc
kandidates
terdag,
Statuutdag, organiseert de
elf
*«
x'erkiezing van Sportkoningin '73-74
heer Santjago Orman een miniatuur°or een speciaal gevormde jury aan botenrace. De bootjes
vertrekken om
:g. intelligentietest onderworpen. tien uur vanaf het Wilhelminapark
°P dc foto Jaqueline Monte van dc naar het strand voor het Surfside.
"Qscballbond in gesprek met dc heer Voor deze race werden bekers
beschikbaar gesteld door gezaghebber
„Beto" Adriana. Dc verkicz}nSen vinden zaterdagavond plaats Jossy Tromp en S. E. L. Maduro and
Sons Aruba.
Country Inn.

**

"

rulden

I

voetbal
middag

a.uariumvissen, softballhandschoe"en, limonade en andere zaken.
Het viertal bekende verschillende
deze

3 3 0 0 6 6- 1
3 12 0 4 9- 1
4 12 14 5- 5
3 10 2 2 3- 4
3 0 2 12 2- 3
4 0 2 2 2 4-15

LOS ANGELES
De Roemeense
tennisser Ilie Nasta.se, die afgelopen
zondag het Masterstoernooi won
door in de finale Torn Okker te
verslaan, heeft van alle tennissers het
meest verdiend :n 1973. Het „enfant-tei-rible" \.n de tennisvelden
kon in het afgelopen jaar 228.750
dollars op zijn bankrekening laten
bijschrijven. Het record bedrag dat
een tennisser in één jaar verdiende
staat nog steeds op naam van de
Australiër Rod Laver, die in 1971
290.000 dollars verdiende.
De Nederlander Torn Okker staat
derde op de lijst van de best
gehonoreerde spelers.
Hij
won
173.500 dollars. De top tien ziet er
als volgt uit: 1. Ilie Nastase (Roem)
228.750 dollars (640.500 gulden); 2.
Stan Smith (VS) 204.225 dollars
(571.830 gulden); 3. Torn Okker
(Ned) 17 3.500 dollars (485.800
gulden); 4. Jimmy Connors (VS)
156.400 dollars (437.900 gulden); 5.
John Newcombe (Austr) 133.500
dollars (373.800 gulden); 6. Arthur
Ashe (VS) 127.850 dollars (357.840
ïylden); 7. Rod Laver (Austr)
120.125 dollars (336.350 gulden); 8.
Ken Rosewall (Austr) 110.950 dolars (310.520 gulden); 9. Manuel
Orantes
(Spa)
97.175
dollars
;272.000 gulden); 10. Brian GottFried (VS) 87.850 dollars (235.980

—

stelt U deze week in de gelegenheid
behalve de
gebruikelijke uitgeloofde f. 525,— aan waardebon —
geheel afzonderlijk daarvan tevens

Quick' 60

vrouw

Bepleegd.

i

—

en deponeerde met een prachtig
afstandsschot de bal achter de
onthutste keeper: I—2. Dit doelpunt
werkte meer dan stimulerend op het
Antilliaans elftal dat het tempo nog
hoger opvoerde. Een vloeiende combinatie tussen Schoop en Maria werd
door St. Jago in de 31e minuut
succesvol afgerond met de tweede
Antilliaanse treffer: 2—2.
En met deze stand kwam ook een
einde aaan de wedstrijd. Over enkele
spelers kan in het kort het volgende
gezegd worden: Flores speelde een
fantastische wedstrijd; de kans om als
overwinnaar uit de wedstrijd tevoorschijn te komen zou voor de
Nederlandse Antillen groter zijn
geweest indien hij niet vroegtijdig het
veld had moeten ruimen. Schoop en
Koots hadden hun avond niet terwijl
Peng Peng Zimmerman niet imponeerde. De defensie met Molis,
Brunken, Melfor en Clemencia als
hoofdfiguren kweet zich enorm goed
van haar taak. Ook Raven maakte
zijn naam als een der beste doelverdedigers van de Antillen waar door op
de juiste momenten uit te lopen en
gevaarlijke charges van Honduras af
te kappen. St. Jago die aanvankelijk
wat nerveus te werk ging herstelde
zich op uitstekende wijze en wist
ondermeer een doelpunt voor de
Antillen te benutten. De stand is nu:
1 Haiti
2 Mexico
3 Honduras
4 Trinidad
5 G'mala
6 N.-Ant.
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Strcjn Steel S. E. L. Maduro & Sons ( Aruba) Inc.mßtfe
■

Madurobuilding -L. G. Smithboulevard
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RESTAURANT
FORT NASSAU tel. 13450
ZATERDAG 15 DKCKMBKR

gesloten
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VOOR HEREN

■Carmen Presentacion de la Chiquinquira Kroo.nl
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een keurcollectie in

Verder alle dagen opa**ji
behalve V maandags voor
l w lumi In-s (zakenluriihes)
en Diner mal muziek

I
I

VOOR DAMES:
De fijnste

Jozef Premananda

I.

I De tsraardebestelling zal plaatsvinden op zaterdag 15 december I
van het ■
I 1973, des namiddags om 4.00 uur vanuit het mortuarium aan
de ■
Begraafplaats
I St. Elisabeth hospitaal naar de R.K.

i

Roodeweg.

I

Vóór de teraardebestelling zat in de Heilige Familie-kerk een
heilige mis voor haar zielerust worden opgedragen.

I

Gelieve geen rouwbeklag aan huis.

Namens de familie
José Maria Kroon.

en

ELEGANTE

BLENCHIWEG 72

voor direct

een ervaren
chauffeur
rijbewijs

Ei^l
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Nieuw Computer Centrum zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

TRADING INC.
De Rouvilleweg 19 (O.)

Schriftelijke sollicitaties te richten aan MADEL INC. P.O Box 150

Geheimhouding gegarandeerd.

VRIJDAG KOOPAVOND

Op Maandag 17
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24 en 31 december de
gehele dag open op SALINJA
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Grote sortering

arbeidsvoorwaarden.
Voor geschikte kracht goede vooruitzichten.
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ledere klant is winnaar van
1 t/m 31 December

Vereisten: Minimaal HAVO—B opleiding
Ervaring met RPG II
Zonder ervaring onnodig te solliciteren
Aangeboden wordt: Goede salariëring en Secundaire
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op ALLE contante
aankopen!

PROGRAMMEUR(SE)

,C" en goede
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In onze beide zaken

I
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(Jozef Flores)

a regresa v ta invita tur su
alumnosnan pa vn reunion diabiern.j 14 di dcc. pa 7"or di
anochi na

DECEMBER AANBIEDING
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geboren Lofzang
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Met grote droefheid geven wij hierbij kennis van het overlijden
van onze dierbare echtgenote, moeder, schoonmoeder, grootmoeder en zuster:
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ONTVINGEN WIJ

LA CASA AMARILLA
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Spaanse taal
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MOTIEVEN

Distributor
MANRIQUE CAPRILES & SONS
Schaarlooweg 17A.
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Quality never needs to shout
Distributor MANRl QUE CAPRILES & SONS
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Salinja, Curacao Phone 54004
Oranjestad, Ai-üba Phone 1860
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Zondag 16 dcc.
De Ruytcrplein t.o. Maduro's
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Uunk van 10 tot 13 uur.
hntree GRATIS
Antiek, boeken, huishoudelijke
artikelen, schilderijen, manden,
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micro, o zo micro is de zuinige
verstuiving van tedere Elnett

NOG STEEDS
op onze prachtige
exclusieve collecties

Stoffen

30 0/0 KORTING

OaSlfilo
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Tel. 12175, geheel airconditioned
Hendrikplein, gebouw Cinelandia

TE KOOP

4 deurs Peugeot,
schuifdaken radio
In prima conditie.
Vraagprijs f. 2500.

Te bezichtigen vrijdag van
uur en zaterdagmorgen.

Cas Coraweg 41
tel : 35947

5-6.30

Riba e portret aki nos por aprecia e conocido Angelo De Luca,
den full swing den e parti nobo di su negoshi, den
.Madurostraat 9.
Angelo iMini Shop a bira masha popular den tempu record, pa
su asiarrto na momentu di trece panja na moda y en general
sarisfasiendo necesidadnan local.
E agente di e conocido flusnan Monte Cristo (distancia y
categoria) y ta ofraxiendo e sistema eu cual Bo por aparta Bo
flus for di awor.
Angelo Mini Shop sm lugar a duda tacu exito!

adv.

I

Elnett haarlak is zo fijn, zo in-zuiver
samengesteld dat het jammer zou zijn als er
een 'gewone' (minder zuinige) verstuiver op zat.
Kijk maar, voel maar:
zo micro-fijn is Elnett over Uw haar verdeeld
dat het zacht en soepel en glanzend
in model blijft. Onopvallend is deze
haarlak de tweede natuur van Uw kapsel.
En ... al even attent is Elnett na een paar
borstelstreken verdwenen. Spoorloos.
Waartoe al die extra zorg? Luxe?
Nee: Uw haar is het waard.

Elnett

"micro-verstuiving"
van L'ORÉAL
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SATURDAY DECEMBER 15th at 17.00 hours
OPENING OF THE NEW BUILDING OF

TOPCAR N.V.
PLEASE CONSIDER THIS AS A PERSONALINVITATION.
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PAGINA 10
TE KOOP:
Woonhuis aan de Julianalaan
(Rio-Canario) bestaande uit:

2 badkamers,
meidenkamer
washok,
opbergakamer,

E carniceria di BOy pa 80.

erfpachtsgrond 1670 m

2

f. 3,30

Biefstuk

Roastbeef

Sucadelappen

3,30
2,70
2,70

Sirfoinsteak
Soepvlees met been

3,50
3,50
1,70

Runderlappen

Inl.: Makelaarskantoor

/i

■

tel. 13624 of

/

iT. fl-Wl f

;

1,50

Gezouten varkensstaart
Gezouten varkensoren

nurr

'

2,50

Hacheevlees
Kogelbiefstuk

L

(^Ud€HrdrpW

Carniceria Cremades

+ bad,

1,50

per pond

„
„
„
„
„
„
„
„
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Woningruil

LANVIN JAPONNEN

huis

LANVIN

fl. 150Verdere informaties telefoon
53550 op te bellen.
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voor persoonlijke correspondent'»
* Ideaal
zakenreizen, licht als **fen veet
Ideaal
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geheel nieuw
adres voor verrukkelijke

CHINESE en
de Ruy tarkade 42
Telefoon 11597
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met lange en korte mouwen
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overlooking the Pontoon Bridge.
Featuring Javaneese Cooks.
The "Bamboo Bar" is open
on'v to restaurant visitors.
Coat and tic after 6 pm.
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Jacky at the piano, reduced prices.
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after 11 am.
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BLOESJES
sweaters

slackssets

JONGENS OVERHEMDEN

Korte en lange mouwen, alle n ten
Een collectie eindeloos mooie

SOKKEN en

SOKJES
CÏ-TÏR

dhqai

HERMAN AND
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Showtime: 10:30 pm nightly (except
Monday). Saturday 10:30 pm & 12:30 aam.
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For reservations please call 25000
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popular

allernieuwste naodellen

- Korte en lange mouwen
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tel: 24815 en 25566

--

d'oeuvres,

DAMES AFDELING
le ETAGE

KINDER AFDELING!

De nieuwste mode in:
Heren kOStUUmS
fr.
"s%***«
■
pantalons 100% polyester iM^
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"OR.ENTALE ROOM": Servin, truly excel.ent Indonesaan R ijsttaf el in an authentic far eastern atmosphere. Lunch
from 12 to 3, dinner from 7 to 11.
|
KIN K Nr H
Hour 5 to 7 Freo hors

p^Xopt^on^tomid^r
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— Curacao
CASA ELECTRONICA
Bernhardstraat
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GERECHTEN

HEREN AFDELING!
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SHOWTIME: 11:00 pm nightly, Friday & Saturday
10:30 pm and 12:30 am. Dance music by the "New
| Latin Combo". NO cover charge. Minimum only
fis. 4.50 per person.
,««..
PENTHOUSE": Splendid cocktails from 5 to 1,
gourmet dining from 7 to 12.
"BRASSERIE": Informal dining all day & night in
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at the piano during dinner.

INTERNATIONALE

Phone 12004
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ROM ANO, and
LQS GROMAS SHOW
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For further information and
demonstration:
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LA CAVE DE NEPTUNE...
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LTD
ROBERTS
Wolkstraat 12

¥

ftur l*Zl tTe
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Doublé Show in
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pooi.
Our Coffee Shop is open till 12:00 pm.
"tipico

CENTRO COMERCIAL ANTILIA
Groot-Davelaar Tel. 37694
For fine food 8a exotic cocktails

with memory. 1-Year Guaranteed'

.

N

ID^eesndealesc^

the best deal for a 16-digit
printing electronic calculator

,^H

BAR

_..

MANGO SUPPER CLUB open for dinner
■frnm 7-00
nm
/.UU nm
till 10-00
lU.UU pm.
pm till
trom
Late snacks available from 11:00 pm till 2:00 am
Dancing from 8:00 pm till 2:00 am daily with
NORMON MORON 8a HIS ORCHESTRA
I n OUr CocktaiILounge
9 TRIOOR QUIDIA
Thursday night beach barbecue with
"SHELL STEELBAND ORCHESTRA"

RESTAURANT

,productron

j^^m

r,|\l*f
-**--*-m-^- m-"-

LANVIN MAXI'S

v*-,r

DIEHL

-

LANVIN BLOUSES

Corda eu Carniceria Crema-fcs ta
PA BO V DI ,BO

2 slaapkamers voor een huurprijs
fl. 40,- tegen e*ën van +

PANTALONS

m

_,

WHERE PLEASANT SERVICE IS A HABIT!
International f-oorshow nightly, except
thursday, at 9:30 pm stamng...

geschikt voor iedere gelegenheid

Pasa na Anjeliersweg No. 5
Patras di Nobrega na Sta. Rosaweg
y mira bo mas
Comproba bo mes.

goed gelegen.

'

Voor de elegante
vrouw

Prijsnan ta asina modéré posible BO ta ricibi calidad pa bo placa.

courtesy of the CURACAO HOTEL ASSOCIATION

entertairunent information

BAR-RESTAURAaNT
Socratesstraat 2
Telefoon 54795-54865
fi v

„
„
„
„
„
„

1973JN

CURACAO PARANDA

Calbas stoba, komkomber stoba,
Carni porco stoba

Abo caballero cuidadó di bo cas
E mensahe aqui ta bay dirigi NA BO

Prijs: f. 53.500,-

1»

CUMINDA CRIOLLO

Senora Ama di Cas

3 slaapkamers,

Pietermaai
12375
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HerbertPieters vanuit Havana:

1

„Er moeten baseballstalions
komen op Ned. Antillen”
HAVANA. - Nu de 21e wereldkampioenschappen honkbal voor amateurs
toer de rug zqn en de meeste ploegen, vanwege de vliegverbindingen een

,*je vrij hebben, is men gaan duiken in de resultaten van de afgelopen drie
zowel individueel als per ploeg. De Antilliaanse resultaten zowel
"\Bectief als individueel worden gerelecteerd in de voorlaatste plaats die de
°eg heeft bezet in deze kampioenschappen, waar de Cubaanse suprematie
tydelijk is gebleken en waaraan verder deelnamen de Dominicaanse
'publiek, Mexico, Panama, Venezuela, Nederland en Puerto Rico. De enige
heg waarvan de Antilliaanse selectie beide ontmoetingen won, is de
selectie, terwijl de Antillen ook van Panama een wedstrijd won,
3' in kringen van de kampioenschappen als een grote verrassing werd
1

**chouwd.

2oals reeds gebleken heeft Cuba in
"e kampioenschappen bewezen
't kop en schouders boven de rest
de wereld te staan voor wat
!*eft het amateur honkbal door
veertien ontmoetingen te win?}" Slechts drie runs lieten de
gedurende het hele toernooi
zich scoren, één unearned van
en twee van Puerto Rico
f Antillen
de laatste ontmoeting, nadat de
mnen het Japanse record van 108
zonder één run toe te staan
hadden gebroken.
i°Ovendien spreken de volgende
Wets duidelijke taal. Cuba had de
We slagbeurten, 532 met een
rjal van 119 runs en een slaggemidvan .333 voor de ploeg. De
Men hadden 443 slagbeurten met
en een ploeggemiddelde van
!'»■ Het enige land dat verder nog
ren de .300 uitkomt, is Puerto
met een slaggemiddelde van

J"

J-

lianen
[kn

rjöags

I-J*

jJMts

j*"»

j*k

in het veldspel staat Cuba

J*naan met elf errors in veertien
F»trijden voor een „average" van

i'9. Het

Antilliaanse gemiddelde
935. Het grootste verschil vindt
F* echter in de „pitching". Daar
i ft Cuba collectief een gemiddelde
70.14. de Antillen staan onderaan
r 5.46. Vermeldenswaard is dat de
achtervanger Jesus Haf' in één wedstrijd vier man heeft
r*-n te vangen in pogingen om het
Te**de honk te stelen, terwijl hij de
*ste outs heeft gerealiseerd op de
oplaat. Tot zover de Antilliaanse
'taties, die niet al te denderend

f

FfJlliaanse

i

'en.

'
Meteen rijst dan de vraag: „Waar-

om niet? " Het antwoord is een reeks
factoren die reeds beginnen bij de
voorbereiding voor het akampioenschap en eindigen in de weken tijdens
het kampioenschap. Factor nummer
één is dat op de Antillen geen enkel
honkbalveld is dat aan internationale
eisen voldoet of deze zelfs enigszins
benadert. „Willen de Nederlandse
Antillen verder komen op de wereldtrap van het honkbal, dan zullen ze
moeten beginnen met op de eilanden
waar deze sport wordt beoefend, de
nodige faciliteiten daarvoor te scheppen. Zowel op Curacao als op Aruba
moet tenminste één goed honkbalveld komen waar het terrein duidelijk
is afgetekend en waarop men uitsluitend honkbal speelt. Niet zoals nu
het geval is: hinkbal spelen op
voetbalvelden", aldus een vooraan-

staande Cubaanse honkbalinstructeur
die onlangs nog op Curacao verbleef.
Hieraan moet nog worden toegevoegd dat het de hoogste tijd wordt
dat de heren politici, de uitvoerende
macht en onze sportleiders, maar
vooral de politici, zich meer gaan
realiseren dat de sport een der bases
is waarop de ontwikkeling van een
land rust. Wij moeten op de Antillen
een heel andere formule geven aan de
sport, en het niet meer als een
vrije-tijdsbesteding
beschouwen,
maar zien als een grote noodzaak
voor de ontwikkeling van het volk en
deelname van de Nederlandse Antillen aan internationale toernooien.
Genoemde instanties en personen
moeten de sport bevorderen en
financieel ruimschoots steunen zodat

degelijke voorbereiding mogelijk
- een
is en wij betere prestaties kunnen

Bridgenieuws

leveren.
Het moet niet zo zijn dat sport-

OWISA

-

Vrijdag, 7
jl.
""öiber werd de eerste wedstrijd
van
het
Curacao
Jj^oratories BridgeToernooi, georgadoor bridgeclub Corsow. Er
in twee groepen gespeeld, één
r*P van 14 paren en één groep van
Alle spelers werden bij het
■Bn van de „strijd" verrast meteen

L^ïd
LJ*d

*.'*1 Kne Tree en een fles GJacial..
.j* attentie van Curacao
jPpratories Inc.
van de groep van 14 paren:
Mevr.
Bongen Hr. de Palm 63,09
:
i->nt; 2. Heren Brown/Bok 57,12
!>nt; 3. Mevr. Heuvel/Hr. Kroeger

.

i**6 procent; 4. Heren Best/Neele
■J*? procent; 5. Heren v.d. Ende/
..;> (>"ric,kson 52,97 procent; 6.
Groot/v.d.Ven 51,49 procent;

I^f» v.d. Spek 48,81 procent; 8.
lu^htp.
A

Serphos/Hr. Boot 48,81 proEchtp. Kog 48,21 procent;

G"*» 9.

IJ Heren Meriën/Mercera 46,43
'J^nt;

11. Heren Serphos/v.
45,83 procent; 12. Heren
C/Baerecken 43,45 procent; 13.
-,*"» Koper/v.d. Eem 43,15 preC' 14. Echtpaar Oenes 42,86

Sntk'^lag
"tpaar

'aa3°nde 50,69
6.
48,61 procent; 7.
\C Newton/Hr. Sedney 41,67 pro"„J; 8. Echtpaar Maas 40,97 proEchtpaar Oelrich 31,94

t^lombia —

Door een .krijgsraad
zijn tijdens een masa75 leden van guerrilla-groep
tot in totaal 777 jaar
waren
iL^genisstraf. Ter zittingaanwezig;
ts
verdachten
twintig
V
***t werd bij verstek veroordeeld.

V^**

l^ïdeeld

f-f^^^-g^*--*^
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n

gepresenteerd

HERMANITO

liijl
H

eike dag vanaf
2.00 uur tot 3.40 uur

jL

||

via Radio Curom

organisaties tot drie maanden voor
een internationaal evenement nog
niet zeker zijn van de financiële steun
voor de uitzending van een ploeg
naar het buitenland. Het gehele
programma moet eigenlijk een jaar
vooruit gereed zijn, zodat de sportlieden dit ruim van tevoren met hun
werkgevers kunnen bespreken. Hoe
beter de Antilliaanse prestaties in het
buitenland, hoe welwillender de
werkgever zal reageren op verzoeken
om vrijaf te geven. Cok zal de ploeg
psychologisch beter voorbereid moeten worden op het lange verblijf.
De kans is groot dat een Cubaanse
honkbaltrainer naar de Antillen
komt. Laten wij deze kans met beide
handen aangrijpen en zorgen dat wij
met een goed voorbereide delegatie
naar de Centraalamerikaanse en Caribische Spelen te Santo Domingo
gaan. Want één ding is zeker en
ook dit is de mening van alle
sportexperts die de afgelopen dagen
op Cuba waren —: slechts door
constante training en zoveel mogelijk
deelnemen aan internationale ontmoetingen kan het niveau van een
selectie op een hoger peil komen.

TE HIJUR

ruime woning

f^^S^i^-

1

.

Ongemeubileerd f. 300,- p.m.
Volledig gemeubileerd f. 375,—
TE BEVRAGEN.
Mgr. Kieckensweg 44
tussen 1-3 uur 's middags
Telefoon

24038
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te zeggen vwant
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overbekend om
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Bij elke kontante aankoop van fl. 25.- die U vóór 15
januari a.s. bij KOOYMAN besteedt, krijgt U een lot. De
trekking vindt plaats 20 januari 1974 via TeleCurapao om 7:45 n.m.
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*
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,e Pr'Js:

_^IfllF_\

fL I.o°o-2e prijs: fl. 500.3e prijs: fl. 250.-, en nog 5 prijzen van fl. 50.- elk

VLOTTE BLOUSES
PANTALONS en BROEKPAKKEN.
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OPENBAARMAKING

KOOYMAN
N.V.
—

L-»

door de Kamer van Koophandel en Nijverheid
op Curacao van de uitslag van de verkiezing van
twee leden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid op Curacao,
gehouden op 11 december 1973:

SANTA MARIA

Voor het Grootbedrijf:
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JONKHOUT,

WAWOE,
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De wereldberoemde voetballer Pele
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JACQUES FRANCIS
GILBERT REGULO

_w

Curacao, 13 december 1973
De Voorzitter derKamer,
H. H. van Grieken
"'
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AWE NOCHI
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via Radio Hoyer I

verkochte sigaret:

ADDISON PROGRAMS CO.

I

9

CaTaC

TLr^m
Ceteco Concern

landen

op elpees en singles
op cassettes
op "open reel"
bij Uw muziekspecialist

pünda
-

-

<^>

Ceteco Concern

Caracasbaaiweg 6-10 (Salinja)
vraagt

voor onmiddellijke indiensttreding een

Telefoniste/ receptioniste
Punda

Daar zij tevens cliënten van onze winkels zal moeten
helpen, zijn vlotte omgangsvormen een vereiste.

Mondelinge sollicitaties op vrijdagmiddag 14 december a.s.
van 14.00 uur - 16.00 uur of zaterdagmorgen
15
december a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur op bovenstaand
adres.

I Centro Comercial _mf_)/ftfhm,
I

Antilia

Groot Davelaar
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ELKE VRIJDAGAVOND BEKENDE MUZIEKBAND

2* december
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redelijk.
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HEMKY'S

J

Onze prijzen zijn
Onze kwaliteit is superieur.

verkrijgbaar bij

Hagemeyer Handelmij Curacao N.V.

KERSTMUZIEK

Wij verkopen keurcollecties

TV's zijn nu ook op

Heerenstraat
Handelskade
Telefoon 12456 13200

Telefoon 44287

Jfaj}ör*>+Xm\

SANTA ROSA

Afschrift van het proces-verbaal van de zitting van de VerJciezingscommissie ligt op het secretarie der Kamer voor een ieder ter inzage.

vervaardigd door de fabri-

van vele
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Mullifiller,
kanten van 's werelds meest
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4 SLAAPK. - 3 BADKAMERS
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?B§ÉL STOFFEN en
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Voor waar rookgenot de

groep van 9 paren: 1.
van Meijeren 70,83 pro-

Dames Bergsma/ Meiboom
.f'> 2.procent;
3. Dames Peet/Den
ffi
-l* 53,47 procent; 4. Echtpaar
5. Echtpaar
V*°6 51,39 procent;
procent;
Heren

\Z 9.

handels
Talen,
correspondentie,
boekhouden, typen, steno. Tevens
voor al uw verdere opleidingen
De Ruyter kade 45
TEL. 11531

pq
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MODESHOW van 7 tot 10 uur

ONTVANGEN:

Grote collectie SLACKSSETS, JURKEN, ROKKEN MET
BIJPASSENDE BLOUSJES, MAXI'S, FANTASIE JUWELEN HANDTASSEN, TRUITJES, SLACKS, BADPAKKEN
'
en TOPS,
speciaal voor U uitgezocht voor de KERST.
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Wij zijn elke dag tot 8.00 uur,s avonds geopend

til

[

lgj
DONDERDAG 13 DECEMBER
.——-1

Amigoe

PAGINA 12

Wij geven U te raden welke van de HUIDIGE
„SPEURTOCHT"-adverteerders de volgende week in dit
hokje komt te staan.

I

13 OM 8.00 N.M.
Een wonderbaar verhaal voor de
hele familie. Met:
ROBERT PAC.KER - AUHUI in:

„AAN DE GESTAPO ONTSNAPT"
JHENNING PIHLEN - EVA BRINK - DOIVfINEE BRINK
Spannend verhaal gebaseerd op ware gebeurtenissen gedurende de

fis. 0,75

-

-

PAK VING

Het juÉte antwoord wordt beloond met een waardebon van
f. 25- te besteden bij de betreffende zaak. Bij meerdere goede
inzendingen beslist het lot.
Onderstaande coupon in te zenden aan de A.MIGOE („Speurtocht
Vraagteken") vóór a.s. dinsdagmiddag 4.30 uur.
Het lot besliste dat de advertentie van KBS (KANTOOR
BOEKHANDEL SALINJA), deze week in het „Speurtocht
Vraagteken".hokje komt te staan.
Als gelukkige winnaar kwam uit de bus: VV. BOERSEMA,
Philipsburgweg 6.
Onze gelukwensen! !

!Deelnemer(neemster)

Sta Rosaweg 40 Telefoon 35488

Kunst en Natuur-

(UN CALIaDO DICIEMBRE)
i
In het Engels. KLEUREN.
I
VaRIJDAG 14, ZATERDAG 15 OM 12.00 N.M.
„MIDNIGHT SHOW"
PREMIERE van een boeiende CHHSfEZE film in KLEUREN. Met zijn
KARATE wist hij zijn vijanden te ve**slaan. Hij daagde kampioenen uit
voor een dodelijk sport, zodat dappere mannen moordenaars werden.

-
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Ontdek Bettina Store

I

Ontdek de service
Ontdek de sfeer
Ontdek de prijzen
Tot en met 6 januari

J

ê

10% korting op Cosmetica

't Witte huis op de Santa
Rosaweg waar de klant
koning is.
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kwaliteitspro-
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UW
dukten en ons pakket van facüiteiten en BOUW
Bezoekt U ons nog heden of belt U op voor een afspraak

— ■
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Attentie: Hr. Miguel Dtes

slacks-rókken
en blouses
JQ
bij: Boutique
Caracasbaaiweg
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Wf ONTVANGEN
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Huiskamer-Bar sets
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EL CIRCO
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ELKE VRIJDAG KOOPAVOND

_

(5 DEDOS DE VIOLENCIA)
Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN.
ZATERDAG 15 OM 7.00 NJVI.
COLOMBIA PICTURES presenteert een komische füm in KLEUREN.
Een film voor U die van lachen houdt. Met CANTIFLAS in:

Japonnen

om te combineren

- WANG PING in:
FIVE FINGERS OF DEATH
IX) LIEH

13 3DDDDnPDDQDaDDDDaDDDDDDDDDÖaDDnnDQI

EIGEN HUIS !

- Tel.

Met:

Speciaal voor „Kerst"
ontvangen Mooie kollektie lange en korte

O Cent.Comercial Antillia 17

Kantoor Theaterstraat

- ESTHER ANDERSON in:
A WARM DECEMBER
SIDNEY ,POITIER

t^^______wßEi ByV,

WAAROM HUUR BETALEN??
ervaring,

maar konden niet trouwen. Met:

jÉ kerstbomen

<Store

Adres

van onze grote

-
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onze

(EL PUENTE SOBRE EL RIO KWAI)
Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN.
BOVEN 18 JAAg^.
ENTREE: Fis. 2.00-fls. 1.25
VRIJDAG 14 OM 7.00 & 9.00 N.M.
ZATERDAG 15, ZONDAG 16 OM 9.00 NM.
Een grandioze liefdesverhaal in KLEUREN. Kon hun liefde haar lot niet
veranderen? Een film die U niet mag missen. Ze hielden van elkaar

\x

Naam van de zaak

Maak gebruik

"

en andere

..:

THE RIVER KW Al

BOVEN 18 JAAR

CHETJNG LIK FENG YEA
Met dodelijke karateslagen wreekte hij de eer van zijn familie.
Chinees, Engelse tekst.
f.2.-f. 1.25
BOVEN 18 JAAR

i

■■—*

-

- JACK HAWKINS in:

THE BRIDGE ON

„THE BLACK BELT"

„STEELYARD- - BLUES"

I

WILLIAM HOLDEN

VRIJDAG ZATERDAG - aMIDNIGHT SHOW
Een spannende Chinese aktiefilm

JANE FONDA DONALD
SUTHERLAND PETER
BOYLE in:

VRAAGTEKEN

Duits, Hollandse tekst.

f. 2.-1.25

Met:

I

leven. Met:

oorlog.

VOOR VOLWASSENEN
EN .KINDEREN
VRIJDAG 14 OM 8.00 N.M.

.

DONDERDAG 13 OM 8.00 NJVI.
LET OP DE AANVANGSTIJD
COLUMBIA PICTURES presenteert de meest spektaculaire oorlogsfilm
in KLEUREN. Ze moesten deze brug vernietigen alkosttehet hun eigen

DONDERDAG 13 OM 7& 9 P.M.
Naar de roman van Flemming B. Muus

„JOHNNY RATON"

I

SPEURTOCHT

CINELANDIA

CINE
RIO
I
DONDERDAG

■

In .KLEUREN.
J
ZONDAG 16 OM 7.00 NJM.
Een spannende film, met de koning van het wilde oerwoud. TARZANMet:

JOHNNY WEISS.MULLER in:

NEW ADVENTURES OF TARZAN
In het Engels, met Spaanse tekst.
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B
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J^ Bü
HIUUUUIJIJM

1 AmcoNDraoNÈß

DONDERDAG 1 3 OM 7 .00 & 9 .00 N.M.
PREMIERE van een .grandioze liefdesverhaal in KLEUREN. Kon hun
liefde haar lot niet veranderen? Een film die U niet mag miassen. Ze
hielden van elkaar maar konden niet trouwen.
Met: SIDNEY POITIER

- ESTHER ANDERSON in:
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Buik nu reeds uit naar een

enveloppen
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H.V.

HoekColumbusstraat/Prinsenstraat
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Engels. KLEUREN.
BALCON
Fis.
3.00
ZAAL Fis. 2.50
ENTREE:
VOLWASSENEN EN KINDEREN BOVEN 14 JAAR
VRIJDAG 14, ZATERDAG 15 OM 7.00 & 9.00 N.M.
ZONDAG 16 OM 7 .00 & 9.00 N.M.
PREMIERE van een hartveroverend verhaal van een blank meisje dat
een harttransplantatie ondergaat en het hart van een neger meisje krijgtMet:
LIBERTAD LAaMARQUE EUSEBIA COSME (MAMA DOLORES) i*1*
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FILM'
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(UN CALIDO DICIEMBRE)./
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VERDON PRODUCTIONSLTD -FIRST ARTÏSTS
A NATIONAL GENERAL PICTURES RELEASE

N.
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in diverse modellen en afmetingen
KANTOOR BOEKHANDE
SALINJA N.V.
Schottegatweg Oost 106 Tel. 35977
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ROSAS BLANCAS PARA

MI HERMANA
In KLEUREN

NEGRA

J

U til VJU "lil CURACAO TELEFOON 35750
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KERSTVERSIERINGEN
KUNST KERSTBOMEN
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Reeds nu voor de Kerst
Prachtige collectie

DO $P©I.T©C|©IS
brie^e van vijf
gulden wordt op donderdag in de

Consciëntiesteeg 27/29, kunt U deze
week voor dit biljet een waardebon van
f. 525,- verkrijgen ter besteding bij
LAM YUEN BAR RESTAURANT,
SAUNJA.

Bij inlevering tot en met de daaropvolgende woensdagmiddag 4.30 uur op de
«dvCTtentie-afdeUng van de AMIGOE,

4. Bij niet-inlevering wordt het bedrag van
f- 525'met vijfen"l&"&
twintig gulden verhoogd tot een gelukkige zich meldt.

ledere week brengen wij een briefje van
viif gulden in omloop.
Het nummer van dit

*
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Van
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abonnement
de

ontvangen
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Voor meer inlichtingen
leze men onze advertentie op

ATENCION-ATENCION-ATENCION

Nos ta plak lining di brake.
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In liet Engels, met Spaanse tekst. KLEUREN.
VRIJDAG 14, ZATERDAG 15 OM 12.00 N Jvl.
„MIDNIGHT SHOW"
van een sensationele SEX-sensatie! Het blo""
PREMIERE
PREMIERE,
om
en het verstand staat stil bij dit wellust*
loopt
bruist, je hoofd
lijden. Een film voor en over een man en een vrouw.... die U zal doe
huiveren! ! Met:
LAURA ANTONELLI REGIS VALLEE RENATE KASCHE

..

-

£
//#

BOVEN 18 JA.^
VMJDAG 14, ZATERDAG 15, ZONDAG 16 OM 7.00 NJM.
6
PREMIERE van de lang verwachte film van HEINTJE. De prachtig
avonturen van een jongen die wees is... Een film voor de hele familie
voor hen die nog jong van ha;t zijn! Met:
HEINTJE in:

BULLITT

pagina 3

(tambe pa heavy-equipment)

Met Engelse tekst. KLEUREN.

viaje)
a/
Engels met Spaanse tekst. .KLEUREN
VRIJDAG 14, ZATERDAG 15, ZONDAG 16 OM 9.00 NJti.
WARNER BROTHERS presenteert een buitengewone
super-produktie om lang te blijven herinneren. De beste auto-achterv"
ging die U in geen tijden hebt gezien. De meest spannende 15 minut"
van Uw leven! Met:
STEVE McQUEEN - ROBERT VAUGHN in:

T____é

Nos ta draai hub di bo auto
Nos ta pone lining di clutch nobo

I

ENTREE: Fis. 2.50

VOICED ORPHAN
THE GOLDEN
(Un Corazon va de

<

uit Europa

Salinja. naast Pablo
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JOY MUKERJI - KORMAL in:

AAG AM DAAG

-J&^T

......

Il

fl

||

d<3

groot.Met:

£5
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cadeau!

Sta Rosaweg 28

KOOPAVOND tot 10 uur

T^^

I AMIGOE

Het nummer van het brief je-van-vijf
van de Amigoe Speurtocht van deze
week is te vinden in één der
Speurtocht-advertenties.
Zoeken maar!

_Pk_E.

"
Morgen, vrijdag,

2.
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LIGHTING

DONDERDAG 13 OM 8.30 N.M.
PREMIERE, PREMIERE van een interessante film in KLEUREN
ledereen trachtte hen van elkaar te houden, maar hun liefde was

- IVIADY RAHL in: IN BONT
VENUS
Hollandse

-

tekst. KLEUREN.

Pa medio di es participacion aki, directiva di College for the
propagation of the Eternal truth a dicidi di tuma retiro; largando f
mando total den man di

DR. JOZEF PREMANANDA
mejor conoci como Jossy Flores.

Directi-^^

