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S MARIO $. AKENDS N 

MENDES-FRANCE ZET VAART ACHTER SANERINGSPROGRA 
TOUR IN LAATSTE RONDEN 

Wout Wagtmans gaf 100 km na start op 

Autonomie voor 

NEDERLAND BLIJFT OP VIERDE PLAATS 

ECONOMISCHE DICTATUUR 

IN FRANKRIJK 

I? inffD/VOT' U’VDdVDT’ \m7Iliinr sprongen is toegenomen en beterd, waardoor men een prac- TOUR IN LAAI»IE 
iirilTlL llTlrUK 1 ■LArUn 1 ilillIljlTll dat het thans tussen Ford en haar tlsch Weale verhouding heeft ge- '1^11 nï<i 

FORD-AGENTSCHAP OP ZICH nek race is geworden om de eer- ontwikkeling ea\lT^enïine- Wout Wagtmuns gaf 100 km na start op £coi\/o/viJsc^^!aicf/\Tuu 
ste plaats wat het aantal ver- verbruik. 

14704^i'rliot F'rsrrl pn trilplf’s» kochte wagens betreft. In de eer- De Heer Maurlce Neme kriigt NEDERLAND BLIJFT OP VIERDE PLAATS IN FRANKRIJK veitcgenwooiaiBiroraaurosenirucKs, ^ ^ ^ r„n„ d. go 

Lincoln, Mercncy en DuiUe Taunns Ford ^ 

Z,«U bekend, „eelt de firn» te te behartigen. Op veraoek van ^mi»* ïïa^gUoL in de fa- öp STe^emei 'ov^rieg f ''‘"derlandee ploeg even iater Rolland en Mabe mrt voor de etalne^ ; 

Ecury Motors twee jaar geleden Ford bleef zg de Ford-belangen brieken en machines en nam de de fabriek wordt de vroegere Hud- oP verlies van een van de ^ • „.„‘IhtLlineên en Ltten vollediae autonomie v 
aan Ford laten weten, dat zy de behartigen, totdat een nieuwe ver- productie vorig jaar met niet min- son-garage geheet ingericht voor grootste troeven te staan: Wout achterhaalden de vluchtdi g . ^ J 

vertegenwoordiging ™n de A„e. —vnor Amb. ge- Lr dnn 41 p^nt toe. npeoLe waar »en «rdToo, r^n?: L"i: iLfre„''Srrte;ïcb bT. 
riknanse Ford. met langer wens. vonden zou zgn. Neme nu, zal op Aruba Ford onderdelen voor alle mirfellen en terug kingon. Verder zouden in de 

- Die nieuwe vertegenwoordiger auto’s en trucks, alsmede Lincoln, soorten in voorraad zal houden. bezemwagen”. vallen. In de eindspurt tussen de nesische Nationale Vergader 

SURINAAMSE VOETBAL- ^ "U gevonden, dat deelde ons Mercury en de Duitse Ford Tan- Volgende week w; rdt h^r de re- i’ „nnieuw zeer ^es man tellende kopgroep trok geen speciale plaatsen worden 

WEDSTRIJDEN WORDEN gistermorgen in Hotel Strand ty- nus verkopen. gionaal techmeu* van Ford ver- , . f ^ "apoezege^^I^^^^^ Rolland de sprint aan voor Teis- geruimd voor Franse kolonis' 
PER RADIO VERSLAGEN dens een persconferentie de Heer in verband hiermede zal te zy- wacht, de Heer '3?ortUlo, die het ® ® ^mster- seirc, die met inspanning van alle Allereerst zal Mendes-Fra 

BESANCON. De 20ste etappe leiding te behouden, doch hon- Mendes France heeft de goed- 
van de Tour de France van Aix derd kilometer verder zetten Van keuring van zijn itabinet verwor- 
les Bains naar Besancon over 243 Breenen, Teisseire, Pianezzi en ven voor ingrijpende wijzigingen 
km kwam de Nederlandse ploeg even later Rolland en Mahe met voor de status van Tunis. Zijn 
op het verlies van een van de succes de achtervolging in. _ Zg plannen zouden onder meer om- 
grootste troeven te staan: Wout achterhaalden de vluchtelingen en vatten volledige autonomie voor 
Wagtmans staakte aan de voet gingen in hoog tempo door, waar- dat land, met uitzondering van de 
van de Col de la Faucille, ruim na Le Guilly en Bahamontes zich defensie en buitenlandse betrek- 
100 km na de start, de strijd en in het peleton moesten laten terug kingen. Verder zouden in de Tu- 
verdween in de „bezemwagen”. vallen. In de eindspurt tussen de nesische Nationale Vergadering 

Van Breenen is opnieuw zeer ^es man tellende kopgroep trok geen speciale plaatsen worden in- 
Rolland dc sprint aan voor Teis- geruimd voor Franse kolonisten. 

SURINAAMSE VOETBAL- "U gevonden, dat deelde ons Mercury en de Duitse Ford Tan- volgende weeK w rat nier ae re- onnieuw zeer ^es man tellende kopgroep trok geen speciale plaatsen w( 

WEDSTRIJDEN WORDEN gistermorgen in Hotel Strand ty- nus verkopen. gionaal technicu* van Ford ver- etanpezege geweest Rolland de sprint aan voor Teis- geruimd voor Franse k< 

PER RADIO VERSLAGEN dens een persconferentie de Heer in verband hiermede zal te zy- wacht, de Heer '3?ortUlo, die het d^^r'nt^w^^^e ^mster- salrc, die met inspanning van alle Allereerst zal Mende 
Na r w" van dr W de la Nunez, Districts-vertegen- ner tyd het agentschap voor Stu- personeel zal ins^eren in het ge- " ® ° krachten Van Breenen met centi- nu de goedkeuring behoe 

:Lrb,yr»pqb —- rjsr .rr LTrxrr y/r t — - .bf» .eb 
Wt een telegram kreeg_van de Import-Ex- komst regelmatig.vanuit Venezu- Spaanse bergspecialist Bahamon- ^ ZZra.n oer vlieatuia 

In de eindsprint werd de Amster- 
krachten Van Breenen met ( I de goedkeuring behoeven voor 

beurt een telegram kreeg van de Neme ^mnort Ex* gegeven. komst regelmatig vanuit Venezu- Spaanse bergspecialist Bahamon- t® houden. nis en in verband hiermede is hij 
Voorzitter van de Surinaamse ^e Heer Nunez. een uit Span- tes staken op de Faucille de lont De uitslag luidt: l. Teisseire vanmorgen per vhegtuig naar Tu- 

voetbalbond zal van de twee wed- E ^ ^ a^ u ^ v.^f ^ Jaarden geboren Amerikaan, ver- ƒ in het kruit en trokken weg. Zy (Frankrijk) in 7 uur 5 min. 31 "'s vertrokken. Hij is daar gear- 
striiden die’het Nederlands Elftal belangen Ford Ford legt het accent op service, « t gezamenlijk de sec.; 2. Van Breenen; 3. Van Ge- riveerd en reeds in contact ge- 

_!!!.„ r™ te behartigen. Met ingang van he- vooral ook te danken is aan de onder het motto dit het met moei- J 4 Rolland treden met de Bsy, maar er is 

niteézoServ^^ de Neme ^n spe- methode van bevestiging hjk is een wagen, te verkopen —- (Frankrijk); 5.Pianezzi (Zwitser niet bekend hoe dit onderhoud 
Uitgezonden via de ^lale afdeling voor het Ford- voorwielen. Practisch alle ™aar dat er vo^r gezorgd moet van het Ford-concern. 9. Van Est; 14. ex aequo in verloopt daar direct na zijn aan- 

A^OS zender. agentschap in het leven roepen, Ford-klasse hebben worden om een Ford-koper voor voor verlofgangers zyn er at- „roep Nolten; 33. Suy- >.omst alle verbindingen tussen 
De eerste wedstryd, welke mor- welke afdeling onder leiding komt nog het oude z.g. Spindle systeem, leven Ford tot verbruiker te tractieve voonvaarden voor het kerbuyck; 51. Faanhof. Tunis en Frankrijk werden ver- 

genmiddag wordt gespeeld begint te staan van de actieve Heer Man- nieuwe Fords hebben alle de ™ahen. aanschaffen van een Ford in de Bobet behoudt de gele trui, ge- broken. De Premier wordt verge- 
om 4 uur Surinaamse tyd (dat is rice Neme. rj^jj jojnt hearing, welke minder Neme heeft reeds enkele Fords Verenigde Staten of van het Duit- ^olgd door Kubler en Dotto. ze'd door Maarschalk Alphonse 

3 uur Arubaanse tyd), de andere, Nunez, die het district bewegende delen heeft, en dus in voorraad en verwacht volgende se Taunus-model in Europa. ePINAL. Het eerste gedeelte van Juin, de Geallieerde Opperbevei- 
welke Woensdag gespeeld wordt yg^g^uela, Suriname en de Ne- minder slytage kent. Een revoluti- maand de eerste grote versche- De firma Neme zal gaarne aan 2l3te etappe van de Tour de hebber voor de Midden-sector van 
begint om 4.20 uur, dat is 3.20 ^erlandse Antillen, vertegenwoor- onaire verbetering, aldus Ford- ping. Er zal dan een show wor- belangstellenden alle gewenste prance van Besancon naar Epinal Europa en door Christian Fou- 

oeurr een reiegram Kreug va« Import-Ex- 

Voorzitter van de Surinaamse gevonden te heb- 
voetbalbond, zal van de twee wed- belangen 

stryden, die het Nederlands Elftal behartigen. Met ingang van he- 
in Suriname speelt, een radiover- een ape. 

slag worden uitgezonden via de afdeling voor het Ford- 

AVROS zender. agentschap in het leven roepen, 
De eerste wedstryd, welke mor- welke afdeling onder leiding komt 

genmiddag wordt gespeeld begint te staan van de actieve Heer Mau- 
om 4 uur Surinaamse tyd (dat is nee Neme. 

uur Arubaanse tyd. De zender vertelde dat de productie van 1 enthousiast Nunez. Ook de motor den gehouden om het publiek een inlichtingen verschaffen, 
van de Avros werkt in de negen- ^g fabrieken de laatste tyd j van de Fords werd aanzienlyk ver- indnik te geven van de volledige 1 
tien meterband en is hier gewoon- 

lyk goed te verstaan. , | | 

r de Midden-sector van 
door Christian Fou- 

lAfEncTBi in A Het Is, dat we van de week ge- 
VETERANEN-W^TRIJD ^g gp^^ende 

Morgen. Zondag wordt de destyds voetbalwedstryd. die nu wel geen 
wegens de regen afgebroken wed- 

stryd tussen de veteranen van overigens is 
Petrona & Croes overgespeeld De 

wedstryd die gehouden wordt op geweest ' ' 

het terrein van Aruba Juniors be- donderwolk was 

looft een spannende te worden. , landsbearotine. die kaal en dui- 

BEWOLKT BESTAAN 

chet, Minister voor Tunesië en 
I VervolK op paj?. 4 Marokko. 

.. De Franse Ministerraad heeft 
gisteren Generaal Boyer de la 

ijk te houden voor de vestiging x^ur benoemd tot Resident Gene- 
van buitenlands kapitaal. raai van Tunis. 

Jaren wordt er gesproken over Mendes France zet vaart achter 

hotels, die aan velen werk zullen zijn plannen tot het regelen van 

I verschaffen, jaren is er gepraat alle uitstaande Franse problemen, 
en nog steeds moet er gepraat! Zijn Regering heeft bij de Nati- 
worden eii wordt de uitvoering' onaie Veryaciering VoorsieiJen 111- 

, van maand tot maand tegenge-j gediend tot het verlenen van bij¬ 
houden. zondere volmachten, geldig tot 1 

EN . . . 
voor mijn vliegtuig¬ 

en boot passage ga ik 

uitsluitend neer . . . 

REISBUREAU 

MADURO 
Oraniostad • Tol. 1735-1736 

Solo Dlstribuitor for Aruba; 
MARIO S. ABENDS INC. 

interessant was; overigens is en waarvan de praotisebe wagfdelker moet dat gebeuren, op de- geen phiiantropie maar zaak van verscnaiien, jaren is er geji uitstaanae rranse p.ooiemen. 

het een week met zware bewol- twilfelachtig is. is voor odkjiiiizeifdo wy^e. wa'^roi» het richjself economisch bèlieer. Het laten uit- ®“ "®S steeds moet er gepraatj Zijn Regering heeft b.j de Nat.- 
king geweest. ' ' vraag, waarop het niet moellük is altijd voorrang heeft weten te ge- komen’''van vreemdelingen, de spe- woeden eii wordt e u voenngj ona e eryacieimg ooistei en in- 

Een sombere donderwolk was antwoord te geven. ven en wel door zichzelf steeds ciale vacantieregelingen, ’t storten van maand tot maand genge- ge len ^ ^ 

de landsbegroting, die kaal en dui- Het wordt langaunerhand een meer te bekwamen en door hard van deposito en de verplichting houden. j rinorvopren van in- 

deiyk liet zien, dat ondanks de gevaarlijke strijdkreet, dat „Aruba te werken. Kennis en arbeidslust de arbeider, na beëindiging van Door negatieve "'oUes J'® jj wiiziainqen in de finan- 
groto welvaart waarvan w|| nog voor de Arubanen”. Een dorps z||n in elke gemeenschap de enige het werk weer naar huis te zenden. Maandag vertroebelt men de at- economische politiek 
gepieten en een jarenlange boom- Aruba voor de Arubanen, laten mogelijkheden om vooruit te ko- maken elke vreemde arbeidskracht mosfeer niet aUeen op Aruba,! 

tyd, er geen reserves z|jn ge- we eerlijk zUn, kan men. betrekkelyk kostbaar. Het lands- maar in wijde omtrek. Men maakt 

kweekt en er volgend jaar een te- welvarend z|jn. In cosmopolitisme De vreemdeling moet het in on- kind behoeft daarom niet bang te bet niet aantrekkelijk voor groot-1 

kort zal z|jn. Dat tekort betekent, Ugt Aruba’s enige kracht. ze gemeenschap dezer dagen ont- z||n om verdrongen te worden. bedrijven. Een hotelman zal j DTn lipt 

daar kant ge, na de verkiezingen Aruba is voorbeschikt een land gelden, maar daarby wordt verge- Wy hebben met belangstelling verig worden, als hy hoort, hoe J 

aan het eind van het jaar d... op te z|jn, dat slechts welvarend zal ten, het z|j herhaald, dat de wel- naar de betogen in de Eilandraad de R^d straks mogelyk op direc- fTi(xlrriiinPn 
zeggen, belastingverhoging in de zolang het ais klein land, vaart niet door de vreemdelingen geluisterd en het spyt ons het t® «ijze zal ingrijpen op zyn ev- ICVCIl gLliWIilCII 

een of andere vorm. groot bmi Hmilien. Aruba kan komt, maar wel door innige, op- hier te moeten schryven: de ge-^ ploitatiemethoden. Vannacht is bij een verkeers- 

Een andere wolk, die zware giechts welvarend zyn, indien het rechte en welgemeende samen- luiden waren over het algemeen 1 Een positieve politiek is nodig, ongeval de 24-jarige gehuwde 

slagschaduw afwerpt was de El- {0 ^Ho opHditen een „open deur” werking en vriendschap tussen negatief. jTen eerste moet het vreemdelin- ambtenaar J. F. Wever van Sava- 

landraadsvergadering. Aan de ene poUtiek voert, omdat Aruba landskind en vreemdeling. We bevinden ons op een sterk | gen verkeer op actieve wijze wor- „eta om het leven gekomen. De 

kant moest door twee partyen in giechts welvarend kan zyn door de Evenals het landskind brengt hellend vlak; door de basis op-'den bevorderd. Ten tweede dient Heer Wever reed op een motor- 

de Raad worden toegegeven dat meest innige contacten met het de vreemdeling op directe en in- zettelijk te versmallen en de'de overheid de bestaande bedrij- rijwiel van Paradcra in de rich- 
men met de autobusverordeidng buitenland. directe wyze welvaart. Het geld vreemdeling te verwijderen, zal i ven en werkgevers aan te moedigen ting van Santa Cruz. Vermoede- 

te ver was gegaan, maar op die- Onze bodem is arm, welvaart kan dat hier verdiend wordt blyft in het afglijden steeds sneller gaan. j zich zo veel mogelijk te ontplooi- lijk reed hij vrij hard en toen< hij 

zelfde vergadering werden waar- hier slechts heersen door industrie, circhlatie en helpt de welvaart Het enige wat nodig is, is dat en en moeten dus alle overheids- in de berm raakte, poogde hij het 

schuwende woorden in de wind handel en tourisme, drie peilers, hoog houden. ons bestuur, nu de middelen nog I aankopen op ARUBA via de 1 motorrijwiel weer op de weg te 

geslagen,.en kwam men met nlen- gi^chts uit het meest interna- Door zich terug te trekken op ruim vloeien en wij ons nog altijd ARÜB.\ANSE handel plaats vin- krijgen. Hij verloor hierbij de 

we voorstellen, die zonder dat ze tionale cement kunnen worden achter gelegen stellingen, door de kunnen verheugen in het bezit van den en moet er ook worden aan-, macht over het stuur en kwam op 

behooriyk konden worden besta- opgetrokken. -De olie komt uit vreemdeling weg te werken en in jeen groot bedrijf dat aan duizen- gedrongen dat het land een steeds het wegdek te vallen. Dr. Tromp 

deerd werden doorgedreven. Venezuela, de raffinadry uit Ame- zyn plaats het landskind te zetten, .den werk verschaft, de welvaarts- grotpr en redelijker percentage was vrijwe oirect tei p aatse en 

wy kunnen met de politici mee- handel uit de hele wereld, is men bezig de kip met gouden basis positief verbreedt. Alles moet van zijn aankopen op Aruba ver- 9® as e over renging naar e 

voelen, die (zeker in een verkle- het (toekomstige) tourisme, even- eieren te slrëïlten. ondergeschikt gemaakt worden richt en hier diensten laat ver- '® direct^ na aank!mtrin 

zingsjaar) alles willen doen om de eens uit wyde omtrek. Het ligt voor de hand, dat de aan de bevordering van het tou- richten. ... het Hospitaal 
arbeiders aan werk te helpen. Moet men het „landskind” dan werkgever altyd de voorkeur aan ristenverkeer en alles moet wor- Dat is een gezonde politiek, die P 

Dat is een lofwaardig streven, voorrang geven? Wis en ze- landskinderen zal geven. Dat is den gedaan om Aruba aantrekke- op den duur kan redden. Alle an- De Heer Wever was werkzaam 
Maar of men de jidste weg be- dere wegen kunnen mogelyk lei- bij het Bevolkingsregister en was 

wandelt, door propogandaj-voor- ^den tot een stembusoverwinning, vader van twee kinderen, 

stellen te lanceren, waarvan men You can put your COnfidunCê in '^GENERAL ELECTRIC' Appliances - maar niet tot verhoging van onze Onze deelneming gaat uit naar 
de draagwydte niet kan overzien .. . . _ . welvaart. | zijn Weduwe en kinderen. 

FORD MOTOR COMPANY 
Heeft het geneegen aan bet geachte publiek op Aruba mede te delen, dat door haar als 

ÖFMCIELE DEALER 

FORD AUTO’S EN TRUCK’S EN MERCURY EN UNCOIN AUTO'S 
(voor de AMERIKAANSE fabrikaten) zowel als voor de in DUITSLAND door FORD gefabriceerde producten, werd aangeslcld 

NEME Import • Export Co. Ine. 
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j4i*ANSK COIJJ'ÏUrTlÈs iH DOOFFDTl 
Do .JapanHC' Profureiir- in 

G> iU'nial luv;': b:''u'tKl nomaala, j(l"i 

dat lu'l iiialoi "/.Dali naai' 
sciu'epsbouw-aciiajitlml 

ia L‘11 tlo bcli'i.:d.aiieu wcgona Ici 
brtk aan bt*\v;,; •. iiiol ziillaii wui'- tia 
den vervolgd. .')ii waa liet giool- b, 

stc cornibtie ' .and;ial in Jaimn 'i' 
na de oorlog; 'iet ontstond /.even ta 
nuiaiuien geleden, toen Kegenut;..' aj 
ambtenaren ervan beschuldigd d.; 
we'vden, da', .;.j steoki-enning.n v 
van scheep rouw- en transpoil- ^i. 

ï>csaiüd werd 

aas'.kikiüg 
SEO.EL. De l-evelbobber van de 
Zuid Koreaan.se militaire politie, 

tLnere.al Won. heeft verklaard, 
dat handhaving van de neutrale 

commissie voor toezicht op de na¬ 
leving van hot Korcaans bestand 
niet langer gereehtvaai'digd ia, - 
aangezien de „ijcstandr,bcpa.lingen j - 
ce-n dode letter zijn geworden", j ‘ 

Met name eiste Won hot vertrok ' 
van de communistische leden der ‘ 
commissie (de Tsjecho Slovvaken • 

en Polen), omdat hun aanwezig- ^ 
heid een .gevaar voor de Zuid Ko- ^ 

reaanse veiligheid betekende. 

Volgens een woordvoerder van ^ 

de Zwitserse groep in de commis- , 

sie moet elke beslissing hierom- i 

trent van do Verenigde Naties uit ' 

gaan, aangezieu do commissie zich 

op verzoek van de Verenigde Na¬ 

ties in Korea bevindt. 

uren uil rremier J'i.sjida’i) li- 
-ilv Partij, werden inderiyd go- 
'fHti-c/d. De toenmalige Eecre- 
■is-Gonoi'.'al ven de libi rale par- 

rhsalui hnto, wurd als hooid- 
;'uur beschouwd, omdat l'.ij ver- 
egen zou hebben, dat do Vor¬ 
ming van scheepsbouwers hon- 

ddi ZLiid gulden in de pnrtij- 
,!i had gestort. Linkse en Keclit- 

socialisten protesteerden tegen 

!t besluit van de Procureur- 
.meraal en zullen een nieuw on- 

Yieieam trekt 
fensiiar i?.! 

.klTGON. IX? Vi ir;,.' (CSC Dersto 

■.linintor, Ngu Dmii' Dien , hoeit 
de beitenlaudso correspondenten 

in indo-Ciiina gisteren toegezegd, 
dat voortaan hun persberichten 

niet gecensureerd of bij de ver¬ 
zending zonder kennisgeving zul¬ 

len v/onden verzacht. 

De correspondenten beklaagden 

zich er over, dat politieke censuur 
op hun persberichten wordt ge¬ 
oefend, nadat deze reeds de cen¬ 
suur van het Leger waren gepas¬ 
seerd. Hierdoor', aldus de verslag¬ 
gevers, wordt het hun onmogelijk 

gemaakt een juist beeld van de 
huidige situatie in het land te 

Do tv/ee heofdiig-jren uit hot 

duel, dat plaats vond in de Lon-1 

dei'.se Ambassade van de Dornini- ] 

caanse Republiek. Links de eer¬ 

ste Secretaris van de Ambassade 

Don Luis Bernardino, die tenge- j 
volge van de verwondingen, opge¬ 

lopen bij het duel overleed en de 

attaché voor luchtvaartzaken 

Kapitein Octavio Dela Maza Val- 

quez, die levensgevaarlijk gewond 

raakte. 

Dos msnefS! de Br/fidsr 

CON CONAC FUNDADOR 

Brinde a ta manera tradicional, taboreando el finisimo Conae 

FUNDADOR solo. Y brinde tambisn a Ie manera modc-rna, 

dcrloitando al paladar co.n un highball de FUNDADOR, ori el 

cual resaitan a6n m&t la finura y el arlajamiento de eit* 

incomparable co5ac 

(EraBOTEUADO DE ORIGEn) 

Vn Gran Producto de Pedro Domec^. 

PiDALO EN TODOS LOS BUENOS ESTABLECIMIENTOS 

Marciano en j 

Charles vechten om' 

wereldtitel u 
NEW YORK. Rocky Marciano ^ 

heeft er mee ingestemd zijn titel 
Wereldkampioen zwaargewicht ^ 

boksen op het spel te zetten tegen ' 
Erzard Charles, de oud-kampioen, 

op 15 September in het Yankee 
Stadion te New York of op 21 
September in de Polo Grounds. 

Marciano behaalde een zwaar¬ 
bevochten overwinning op Char¬ 

les op 17 Juni j.l. in het Yankee 
Stadion. Bij die ontmoeting liep 
Marciano verwondingen op onder 

het linkeroog, welke de oorzaak 
waren, dat nu pas de onderteke¬ 

ning van het contract voor de re- 
vanche-strijd kon geschieden. 

Zeekapitein zag 

vliegende schotel 
NEW YOiiK. De Kapitein van het 

Nederlandse passagiersschip de 

„Grote Beer”, heeft, eergisteren 
bü zijn aankoinlft te New York 
verklaard, dat hg en vgf van zgn 
Officieren Woensdagavond op een 
afstand van 130 kilometer uit de 

Amerikaanse kust een vliegende 
schotel hebben waargenomen. De 

schotel scheen half zo groot als 
de maan en was grgsachtig wit 

met lichte plekken. 

De Gezagvoerder en zgn Offi¬ 

cieren konden de schotel, die met 

een snelheid van een halve graad 

per twee minuten omhoog steeg, 
waarnemen tot hij in de wolken, 
op een hoogte van ongeveer 14000 

meter verdween - aldus de ver¬ 

klaring. 

High Blood Pressura 
K HlKk Bloos Proaouro mokoo 

r»m SlB>7, Imto Mino «roaaS 
hoort, hooSooboo, ohort breath, tai- 
SIco^loD, poIpIteUoB, and awonoa 
aakloa 700 caa sot aliBOK iaotaat 

SSa wlth*^HTW03?*''^*ywr 

wijst Portugese 
Diplomaten uit ™ 

Ni'lW DELHI. India heeft in een hel 
nota aan de Portugese zaakge- de 
lastigde te .New Delhi geëist, datjsti 
de Consul-Geiieraal en de Consul ■ Ho 

van Portugal te Bombny India j aui 
vóór Zondagmiddag verlaten. Hu 
zulks als reprcBsaille voor de uit- zoi 
wgzing van de Indiase consulaire gn 
vertegenwoordigers uit Goa. India nei 
noemde deze maatregel ,,een eer- mr 

ste stap”. Mogelgk zal India ook nU 
sluiting van het Portugese ge- 

zantseliap eisen. _ 
Zoals bekend, sloot India vorig 

jaar Juni zijn gezantschap in Lis¬ 

sabon als protest tegen de Portu¬ 
gese weigering om onderhande- 
lingen over de Portugese bezit¬ 

tingen in India te openen. . 

'Westelijk overleg 

inzake rode nota 
LONDEN. Amerikaanse, Britse 
en Franse functionarissen zullen 

begin volgende week te Londen 
H bgeenkomen om het Westelijke 

antwoord op de jongste Russi¬ 
sche nota, waarin een conferentie 
ter bespreking van een algemeen 

no Europees veiligheidsverdrag is 

tel voorgesteld, op te stellen. De drie 
fit Mogendheden hebben reeds inlei- 

en dende besprekingen gevoend over 
het Russische voorstel en zouden, 

ee’ naar verluidt, tot de conclusie ge- 
21 komen zgn, dat zg geen nieuwe 
js. gezichtspunten opent. Bg de aan- 

vang van de Geneefse Conferen- 

jrü tie hebben de drie Westelgke Mo- 

jeë gendheden een soortgelgk Rus¬ 
iep sisch voorstel afgewezen. Dit 
fer voorstel was een gewgzigde ver¬ 
tak oorspronkelgke Russi- 

sche plan om de voornaamste 

-ei deelnemers aan een dergelgk ver¬ 

drag te beperken tot Europese 

landen. 

Correspondenten in llong Kong 

protesteren tegen iiicuwsgordijn 
HONG KONG. De buitenland.ce 

correspondenten te Hong Kong, 

hebben een protest ingediend bg i 
de Britse auioi'iteiten, bg de Ver-j 

Staten en bij de autoriteiten te 

Hong Kong, omdat zg door de 
autoriteiten van dc V.S. en van 
Hong Kong moedwillig in de weg 
zouden zg.i gesman bg het ver¬ 
garen van de feiten omtrent het 
neorschieten van de Britse SUy- 

mastor door de Chinese commu¬ 
nisten op 23 Juli j.l. De corres¬ 

pondenten, die afkomstig zgn uit 

Engeland, Amerika, Frankrgk en 
I Australië, hebben besloten een- 
I stemmig afschrift van hun pro- 
itest te doen tuokomen aan de se- 
cretaris-genernal van de Verenig¬ 

de Naties. 

In een verklaring van het Gou¬ 

vernement van Hong Kong is me¬ 
degedeeld, dat de Voorzitter van 
de Vereniging van journalisten en 

een lid van het Bestuur zijn uit¬ 
genodigd het protest te bespreken 

met de waarnemende Minister van 

Koloniën, C. W. Burgess. 

Propaganda¬ 

campagne van 
nationalisten 

TAIPEH. Vliegtuigen van de Chi¬ 
nese nationalistische luchtmacht 

hebben gisteren duizenden strooi¬ 
biljetten boven de Provincie Foe- 

kien op het Chinese vasteland neer 
geworpen. Alle toestellen, die aan 
de operatie deelnamen, keerden 

behouden naar hun basis terug. 

Het was de vierde keer, dat de na¬ 
tionalistische luchtmacht strooi¬ 

biljetten deze week boven de kust 

provincies op het vasteland neer 

wierpen. 

Van nationalistische militaire 

zijde verluidt, dat de communisten 
meer MIG-straaljagers van Noord 

China hebben overgebracht naar 
de Zuidelijke kustprovincies om 
hun luchtmachteenheden aldaar 

te versterken en de nationalisti¬ 

sche acties tegen te gaan. 

I CH.F.vanDam 
Tel. 1308 

ADMINIdTRATIES EN 
BELASTING ADVIEZEN 

New Colgate Dental Cream 
with GARDOL* 

Works Instantly to stop 

Bad Breath! 

Olie brushing with New Colgate 
Dental Cream Icavcs your moulh 
cleaner, fresher tor 12 hours or 
more — helps keep you socially 
acceptablc. Tests show Colgate 
Dental Cream stops bad breath 
instantly in 7 out of 10 cases that 

I originatc in the mouth. 

-or flVrl' » 
cially 

Sb 

CLEANS YOÖR BREATH... 
Works constantly to stop ^ 

IDoth Decay! g 
One brushing with New Colgate ^ 
Dental Cream guards against de* 
cay for 12 hours or more. Night 
and moming use guards teeth all 
day—all night. In this way, Cardol 
Works around the doek to stop 
the action of decay^iausing en- ^ 
zymes. In full-year clinical tests, P| 
X rays showed far fewer cavities 
for the hundreds of people in the 
group using Colgate’s with 
Gardol. In fact, no new cavities tïl 

j whatever for 4 out of 5. 

^GUARDS YOURTEeH! 
GARDOL... 

Colgate's 

mirade ingrediënt 

makes it 

doubly efTective! 

HOW GARDOL WORKS: 
Every time you brush your teeth with any toothpaste - leaves your mouth 
New Colgate’s, Gardol binds itself to cleaner, fresher for 12 hours or more I 
your teeth... renjains active for 12 Gardol’s protection won’t rinse oÖ 
hours or more. That’s why Gardol, or wear of! all day, Thus, moming and 
Colgate’s long-lastinganti-enzyme in- night brushings with New Colgate’s 
gredient, gives the surest protection with Gardol give continuous protec 
■gainst tooth decay ever offered by tion around the doek. 

WMtLGATTS TRAOC-MAIIX FOt SOOIUM N.lAUIiOVl tADCOSINAtt 

ONLY COLGATE’S GIVES YOU FUU GARDOL PROTECTION AGAINST TOOTH DECAYI 

Mofleriie Geschiedenis: Geboorte van het 
V. n mn a o isw a WBta 

'ersiag van de 

De Heer Kernkamp (Neder¬ 

land): Mijnheer de Voorzitter! 

Namens de Nederlnnd.se delegatie 
breng ik haar stem uit vóór het 

ontwerp-Statuut. U vergunde mg 
daaraan enkele woorden toe te 

voegen. 
Nu de behandeling van het 

ontwerp-Statuut in de Conferen¬ 
tie tot een goed einde is gebracht, 
gevoelt dc Nederlandse delegatie 
geen behoefte zich in wijdlopige 
nabetrachtingen te begeven om¬ 

trent de historie van het gevoer¬ 

de overleg en de aard van het tot 
stand gebrachte resultaat. De his¬ 
torie is algemeen bekend en in de¬ 

ze dagen nog weer telkens publie¬ 

kelijk vermeld. 
Van het ontwerp-Statuut, dat 

wg aanstonds aan onze Regerin¬ 
gen zullen voorleggen, kan zonder 

overdrijving worden gezegd, dat 
het een aanvaardbaar stuk is, 

waarin op bevredigende wgze tot 
uitdrukking ia gebracht op welke 

manier de drie landen de samen¬ 

werking in het Koninkrijk voor 

dc toekomst zien. 

Wij hebben gezamenlijk ge-1 

tracht dit zo duidelijk mogelgk te 
formuleren en zijn daarin, indien 

ik mij niet vergis, over het alge¬ 

meen zeer wel geslaagd. 

De aard van het Statuut spreekt I 
uit indeling en inhoud van dat 

Staatsstuk zelf en is in het alge¬ 
meen gedeelte van de Toelichting 
daarop helder uiteengezet. Kort 
aamengevat, gaat het om de vaat- i 
stelling der Koninkrgk.saangelc-) 

genheden en de behartiging daar¬ 

van. Voort.s legt het een basis 
voor onderlinge bijstand, overleg 
on samenwerking. Tenslotte ver¬ 

ankert het de reeds in de inte- 
rim-rogelingen vastgclegde auto¬ 

nomie. 

Voor do behartiging der Ko- 
ninl'.rijksaangclegcnhcdcn is een 

ro,'>'oling getroffen, die alleszins 

bruikbaar lijkt. Daarby kan wor¬ 
den voortgehouwd op de reeds 
verkregen voldoening gevende er- 

v.nring met het overleg in do Mi¬ 

nisterraad. Een winst is, dat, 
wa.nT mogeiyk, landsorganen bij 

de behartiging er van worden In- 

geschakcld, en dat de belangen 
van het Koninkryk mede een 

voorwerp van zorg zijn voor de 

Nieuwe Koniiilu-ijk rSeltï'sÏÏSicrng ï , 
f e JL* langer bij de wet 

ifel CoiifereÉe 
het ontwerp-Statuut is dan ook, 

landen. Dit kan niet anders dan jjgj. landen zorg draagt 

de eenheid van het Koninkrijk ten ygQj. ,jg verwezenlgking van de 

goede komen. fundamentele menseiyke rechten 

In zaken, die de landen zelf- en vrgheden, de rechtszekerheid 

standig behartigen, kan de sa- en de deugdelijkheid van het Be- 
menwerking worden geintensi- stuur. Het z|jn dufl de Landsre- 

veerd on op een veel breder ter- geringen, die daarvoor allereerst 
rein worden betrokken. en in volle omgang verantwoorde- 

Ik denk hierbg aan de gunstige ^ al het samengaan 
ervaringen, opgedaan in de coor- bmnen eén Koninkrijk mede, dat 
dinatiecollêgcs voor het goede- het waarborgen dezer hoge goe- 

ren- en betalingsverkeer tussen deren 
! , , j schiedt, en dus Koninkrgkszaak 
ae lanaen, Andere Landsorganen kunnen 

Van de onderlinge hulp en bij- Landsregeringen by haar taak 

stand kan men concreet nog wei- hooggtens de behulpzame hand 
nig zeggen, behalve dan, dat hier jjjgdgn 
- wit om te oogsten ■ een ruim ogj, „jgt „lis- 

veld van mogeiykheden ligt, dat ygrstand leiden, dat via het ont¬ 
voer de onderlinge banden der ^grp-Statuut in de Landsregeling 
Ryksdelen nog veel betere, ja de Procureur-Generaal. een 

allerbeste perspectieven biedt. landsdienaar uiteraard op zijn ter- 

Ook hier gaat het intussen over omdat dit nu eenmaal uit 

een onzekere toekomst. functie voortvloeit, een taak 

Op vaste bodem zyn wy met de van waken voor de rechtszeker- 

antonomie, Hier is ervaring. On- heid en het behoud van de rechts- 

nodig om er over uit te weiden, staat wordt toegedaCht. Daarmede 

dat ze niet synoniem is met on- wordt niets dfgeda»n aan de be- 
afhankeiykhcld. Het Statuut ver- voegdheden en de pm-domlneren- 

ankert dc zelfstandigheid van Su- de verantwoordeiykheid der Lands 

riname en de Nederlandse Antil- regeringen. 
Icn binnen het verband van het Het stemt overigen* tot voldoe- 

ining, dat de moeilijkheden, die 
zich met betrekking tot de positie 
van genoemde functionaris heb¬ 

ben voorgedaan, thans bevredi¬ 

gend zgn opgelost. 
Het kenmerkende dezer rege¬ 

ling in het ontwerp-Statuut is wel 

het gelijktrekken der posities van 
beide functionarissen in de Over¬ 

zeese Ryksdelen, terwyi overigens 
de desbetreffende bepaling noch 

tot wyziging van hun posities ver¬ 
plicht, noch ook wgziging daar¬ 

van uitsluit. 
Daarnaast is tot uitdrukking 

gebracht, dat het Koninkryk een 

direct belang heeft by de organi¬ 
satie met betrekking tot de> In¬ 
lichtingen- en Vreemdelingen¬ 

dienst. 
Het ontwerp-Statuut is uiter¬ 

aard een compromis. Een compro¬ 

mis, niet alleen van de standpun¬ 
ten van de drie delegaties, welke 
de onderscheidene landen verte¬ 

genwoordigen, doch eveneens een 
compromis van de uiteenlopende 

inzichten in iedere delegatie af- 
zonderiyk. Het karakter van een 

compromis sluit in, dat niet ieder, 
die zyn stem daaraan geeft, door 
de inhoud geheel is bevredigd, 

doch dat by het resultaat aan¬ 
vaardt, als hetgeen in de gegeven 
omstandigheden bereikbaar i*. 

I Van deze opvatting uitgaande, 

mag worden vertrouwd, dat het 

. Statuut door de Nederlandse wet 

gever zal worden aanvaard, met houden, dan is het toch wel van 

de door de Grondwet voorgeschre- betekenis te constateren, dat het 
ven meerderheid van ten minste betrokken lid uitsluitend ten aan- 
twee derden der uitgebrachte zien van één lid van één artikel 

stemmen in elk der Kamers., verklaard heeft overwegend be- 

Het zy my thans vergund een zwaar te hebben, 
blik te slaan in de meer nabge toe- De Nederlandse delegatie heeft 
komst. er begrip voor, dat de Regering 

De taak van de Nederlandse de- niet by machte is aan te geven, 
legatie als zodanig moge by de wanneer de behandeling van het 

sluiting van deze Conferentie be- wetsontwerp zal kunnen zyn be¬ 
ëindigd zyn, de ieüen daarvan, eindigd. Zy doet gaarne een be- 

hetzy zy deel uitmaken van de Ne- roep op alle daarbg betrokken In- 
derlandse Ministerraad, hetzy van stanties, te willen medewerken aan 
een der Kamers van de Staten- een vlot verloop van de behande- 

Generaal, hebben nog een taak ling. 
ten aanzien van de aanvaarding De Nederlandse delegatie geeft 

van het Statuut by wet. De dele- aan de Surinaamse en de Neder- 
gatie vertrouwt, dat het wetsont- lands-Antilliaanse delegatie de 
werp met voortvarendheid kan verzekering, dat zy ernstig heeft 

worden ingediend en behandeld, getracht de onder haar levende 
opdat de bevestiging door Hare verlangens en inzichten te begry- 

Majesteit de Koningin en de plech- pen en daaraan, zo enlsgszlns mo- 

tige afkondiging binnen niet te geiyk, tegemoet te komen, 
lange tyd plaats hebben. Het mag wel als vaststaande 

Het zou de Nederlandse delega- worden aangenomen, dat ook na 

tie aangenaam geweest zyn, indien deze Conferentie formeel en Infor- 

zy algemene instemming in beide meel. levend contact tussen de 
Kamers mocht verwachten. Geiyk Ryksdelen zal worden onderhou- 

uit door één der leden van de de- den; niet alleen het horen, maar 
legatie afgelegde verklaring is het overleg plegen is als een nood- 
gebleken, bestaat daaromtrent zakeiyke vorm van samenwerken 

echter geen zekerheid. Mochten reeds practisch aanvaard, 
onverhoopt verschillende leden De Nederlandse delegatie 

van de Kamers op de in genoemde spreekt de wens uit, dat dit moge 

'Verklaring aangegeven gronden geschieden met groeiende onder- 

zich verplicht achten om hun stem llnge waardering en tot bevredl- 

aan het ontwerp-Statuut te ont- gende uitkomsten moge lelden, 
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BETER DAN OOIT 

Hulstkamp 

FORUODS. Mo dn 
•zwelie. Abeolut^ 

„Laat mij maar lopen”.... zegt Opa 

en wandelt naar Lourdes 
DRIEBERGEN. Opa Schram, nog 
maar een paar dagen terug van 

zijn wandeltocht heen en terug 
naar Rome, samen meer dan 5000 
kilometer, heeft nu al weer plan¬ 

nen om opnieuw te gaan wande¬ 
len. Nog dit Jaar wil hij weer een 
tocht gaan maken: Lourdes v.v., 

ruim 2600 kilometer. 

Het reisplan kan Opa Schram 
nog niet opstellen want nadat op| 
de dag van zijn terugkeer de hul¬ 
diging om 1 uur ’s nachts defini¬ 

tief was aangesloten wat Drieber¬ 
gen betrof, was Opa de volgende 

dag al weer tydig uit de veren om 
te beginnen aan het beantwoorden 
van de stapels brieven, die de 
post naar zgn huis had gebracht. 
„Ik wil graag iedereen netjes be¬ 

danken”, zegt hg, „want ze z^jn 
overal zo hartelgk tegen me ge¬ 
weest. Maar ik kan het allemaal zo 
vlug niet klaar krggen”. Want 
Opa is met zgn 67 jaar vlugger 
met zgn benen dan met de pen. En 
er wacht hem nog zo veel... Eerst 
de vierdaagse, dan een ontvangst 

in Almelo, waar hg vanuit Ngme- 
gen naar toe gaat en dan naar 
Opa pas vernomen heeft op 14 
voor de herfst er is denkt Opa 
Haag. En als dat allemaal gepas¬ 
seerd is komt er van schrgven nog 

niet veel. Want dan wordt er weer 
een nieuw reisplan opgesteld. Nog 
voor de herfst er is dent Opa dan 
al weer onderweg te zgn, nu met 
eèn splinternieuw karretje met 
kogellagers, dat hU kant en klaar 
thuis krggt met er op „Holland- 
Lourdes v.v.”. „Nu kan ik het 
nog en volgend jaar misschien 
niet meer”, vindt Opa Schram, 

„laat mg maar lopen...”. 

Hoe groot is Uncle Brits Parlement keurt Kanaal- 

Sam’s liefde voor politiek goed 
••1 J 1 O LONDEN. Na het debat over de trekken en dat Churchill toen 

vriinandcl: overeenkomst tor zake het Suez- sprak van een „pgnlgke slag”. Hg 

uuAcuiMrTftN Pi..nhow«p is kanaal tussen Engeland en Egyp- meende dat het dat met was en 
WASHINGTON. Emenhower is 257 leden van het dat het verschil tussen de atoom- 

besloten tot "8 J'*" Lagerhuis zibh achter de Rege- bom en de H-bom helemaal ver¬ 
in voorrecht op ring, terwgl 26 het beleid ver- antwoordelgk is voor de positie- 
ges met 50%. HIJ verklaart, dat “ verandering van de Regering. Hg 

dit besluit geen schending bete- ^aar verluidt zouden 5 leden hoopte dat de overeenkomst zal 

kent van van de fractie van Labour zich worden uitgevoerd, doch noemde 

na’l! handeV da‘t‘^hir bmft ^oor de Regering hebben uitge- de voorwaarden de slechtste die 
V sproken, ondanks het feit, dat hg ooit had gezien. 

Wüd-west roman- 

Geen werk¬ 
vergunning voor 

Rubirosa 

volgens de Party instructies met 
zich van stemming moest onthou¬ 
den. Slechts 283 van de in totaal 
625 leden van het Huis brachten 
hun stem uit. Merkwaardig was, 

dat niet alle veertig rebellen van 
de Conservatieve Partg hun stem 
tegen het beleid van de Regering 

uitbrachten. ^ 

Wild-west roman¬ 

schrijver 
overleden 

De Britse Minister van Oorlog, Raine, een ' de eerste schrg- 

üuse Killed in 3 Days Stakende Rechters 

Skin Treublcs 

DAMASCUS. In Syrië zgn de 
rechters in staking gegaan om 
hogere bezoldigingen. De Minis¬ 
ter van Onderwgs, Noehad Kas- 
sim, zou zgn afgetreden naar aan¬ 
leiding van een meningsverschil 

over de aanpak van het dreige¬ 
ment der magistraten om niet in 
de rechtszaal te verschgnen. Dit 
aftreden wordt van officiële zgde 

niet bevestigd. 

LOS ANGELES Aan de Domini- Heacl, zeide dat ds kans op een vers van „Wild West” romans, is 

caanse Diplomaat en bon-vivant grootscheei^e militaire campag- Denver overleden in de ouder- 
Porfirio Rubirosa is een werkver- ne te land in het Midden Oosten - gg jn 

gunning in de Verenigde Staten zoals het optreden van Rommel - Londen geboren en ging als jon- 
gewelgerd. Rubirosa, die 46 jaar aanzienlijk is verkleind door de boerderg in het Wes- 

ro?e"'de'riVe'Ba^^^^^^^^ ver- ten der Verenigde Staten. Zgn 

Vervreemd is vroeg een ” rgun- wachteA dan dat ik een toekomst!- eerste boek „A daugliter of Ram- 

ning aan om’ in een cowboy-film ge oorlog atoomwapens tegen Gr. say’”, verscheen in 1902. Zgn be- 

op te treden samen met zgn vrien- Brittannië worden gebruikt, waar kgndste werken zgn „Wyoming , 

din Zsa Zsa Gabor. mogelgkheid om in En- ^^Rjdgeway of Montana”, „A 
geland troepen in grote getale te Ranger” en „Beyond the 

, mobiliseren uit te rusten en op te Ongeveer twintig 
leiden en dan naar overzeese ge- Moe Zit net, bieden te zenden is beperkt. Deze van zijn verhalen zgn verfilmd. 

«*1 I o overwegingen gelden ook voor /-v i i • II 1 

IVlalenkOV : Rusland Door de huidige toe (jud dOFD lil TOOl- 
amctcdham In He* Vriic stand in het Midden Oosten zal , . ,1 

* ■' de basis in Egypte meer verwij- OTpIllpd Olltdckt 
Volk” lazen wij: bet ge- gCUlCU UIllUCKl 

Toen verleden jaar in Neder- bied waar wij in geval van een mONTREAL - In Canada is onge¬ 
land de dijken braken, wisten de nieuwe oorlog hoogstwaarschijn- yger 130 km benoorden de Pool- 
communisten wel hoe dat kwam: lijk zullen strgden. Head achtte jjojp ontdekt, dat oh- 

De dijken waren verwaarloosd, het volmaakt mogelgk de basis ^m benoorden de 
doordat de Regering te veel geld aan hat Snazkanaal d.»r bnrga» p ^ ^ 
had uitgegeven voor bewapening, in stand te doen houden. „Het 
ïriuS het oortaal. Van h.t komt er op neer dat w» met een ndgeveer dumendjnar geleden be- 

onweerstaanbare geweld der na- kleinere basis kunnen volstaan en wooud werd. Men neemt aan hier 

De Heer en Mevrouw De Heer en Mevrouw 

Dr. J. E. M. ARENDS— A. MAX. ARENDS— 

LACLE LACLE 

hebben de eer kennis te hebben de eer kennis te 

geven van het voorgenomen geven van het voorgenomen 

huwelijk van hun dochter huwelijk van hun zoon 

CLARA RU 

met de Heer met Mejuffrouw 

RUDOLF MIGUEL CLARA LEONSA MARIA 

ARENDS ARENDS 

waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 12 

Augustus 1954. Kerkelijke 1 nzegening in de R.K. Kerk San 

Franciscus te Oranjestad 7.30 uur n.tn. 

Receptie: Wilhelmin astraat nr. 8, Oranjestad 

9.00 uur n.rr .—11.00 uur n.m. 

Gelieve deze kennisgeving als een persoonlijke uitnodiging te 

willen beschouwen. 

Try it with Nescafe — It is 

delicieus 

VEEL MEER SOP. 

AAWGEWAAM 
GEPARrUMEEUO. 

ZACHT - ZACHT ( 
VOOR DE HANDEN! 

LAAT UW WAS MET DE TIJD MEEGAAN, 

wast met de Nieuwe Ace'54 dat het laten weken. De nieuwe Ace *54 

nieuwste is wat er op dit gebied bes- houdt Uw wasgoed schoner en witter 
tanc. Stapt af van die oude methode ^ 

om Uw wasgoed uren lang in sop te 

WAST MET 

de Nieuwe Ace ’54 
Beter dan ooit en zocht voor de hondeb 

Mcniine a <Ov M. V. (Curpcae) Aruba MartontlU Co., NW. (Aruba) 

ongeveer duizendjaar geleden be-1 

wooiid werd. Men neemt aan hier 1 

tuurkrachten had het blad nog wg haoeten streven naar een be- te doen te hebben met een over- 

nooit gehoord. tere samenwerking met Egypte en blgfsel van de Dorset-cultuur, een 

. van de strategische reserves. cultuur, die los staat van de Es- 
Thans zijn de dijken in Honga- Labour-oppo- kimo-walvisvangers. De ontdek- 

rije doorgebroken. Attlee. herinnerde er aan, Amerikaans- 

WiJ wachten met spanning op dat in 1946 ‘f® Deense expeditie. Het dorp om- 

Lrbrvir;«i'ï;s:rk' !-rt:;^'rrLrr.brwegt vk». ..geveev m...bge„. 

Brieven schrijven kan ook een 

prettige bezigheid zijn!! 
maar dan is een van de eerste vereisten; GOED PAPIER 

Hebt U onze bloes al eens geprobeerd ? 

Aruba Airmail writing pad, 100 vel prima mooi dun 

blanco luchtpostpapier, bloos met vloeiblad, ongelijnd, 

gele bloc ^ 

Idem, met lijnen, blauwe bloc, ƒ 1.15 

Aruba Airpail paper map, blauw zeer fijn luchtpost¬ 

papier, met bijpassende enveloppen, f ‘•■25 

PAR AVION, handig mapje luchtpostpapier, wit, met 

bijpassende enveloppen, f 8 ®^ 

ARUBA LUCHTPOSTBRIEVEN, doosje met 25 lucht¬ 

postbrieven, in vierkleurendruk van Aruba, ƒ 1-60 

GOED PAPIER schrijft prettig en is niet duur! 

• 
ARUBA BOEKHANDEL 

Gebr. De Wit 

NASSAUSTRAAT 104 ORANJESTAD 

Warmwater-bron 

in België 
BRUSSEL - Bg boringen in het 

Turnhoutse heeft men op 2183 

meter diepte een warmwaterbron 

aangeboord. Uit eigen kracht 

Btuwt zich dit water op tot 78 

water onder de oppervlakte. De 

temperatuur, in de diepte 80 tot l 

90 graden Celsius, is dan nog 60 |' 

tot 70 graden. De bron levert on- f 
geveer 50 kubieke meter per uur i 

op. 
Men zal thans nagaan of dit 

water gebruikt kan worden voor 

de verwarming van enige open¬ 

bare gebouwen in de stad. 

Daar het zoutgehalte driemaal 

zo groot is als dat van zeewater, 

wil men ook een mogelijk gebruik 

van het zout voor industriële of 

geneeskimdige doeleinden bestu¬ 

deren. I 

De ontdekking van de bron 

wordt als een buitenkansje be¬ 

schouwd. De proefnemingen die, 

op initiatief van de burgemeester 

van Turnhout, al geruime tijd 

worden gedaan, hebben in de eer¬ 

ste plaats ten doel de mogeiyke 

aanwezigheid van steenkolen of 

petroleum vast te stellen. 

Speculanten 

dreven koffie¬ 

prijzen op 
WASHINGTON - De Amerikaan¬ 

se Federal Trade Commission, die 

een onderzoek heeft ingesteld 

naar de scherpe pr^sstyging van. 

koffie, schryft deze styging toe 

aan speculatie door Brazilianen 

en Amerikanen. Verwacht wordt, 

dat het koffieverbruik in West- 

Europa zal dalen als gevolg vau 

de prysstyging. Nu de productie 

toeneemt en het verbruik daalt, 

meent de commissie, dat de voor¬ 

uitzichten wyzen op een lagere 

koffieprys, afgezien van mogeiyke 
ernstige schade aan de oogst en 
mits vraag en aanbod slch vrU 
kunnen ontwikkelen. 

Slim Fat Away 
If fat rulns your ngure t>r nuikas 

you short of breath and endanfers 
your health. you wlU flnd It «aay 
to lose a half pound a day with tb* 

Sole Dlstributor for Arnba: 

KAIIIO Bi AREND8 DfOi 

j 
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Homicldio di e Paloma Prelu 
Si iiniiu cloiiuiiati di (.Tiiiii-'ii lia tras di Kuma, 

uu misiDii lil den bida, por Tiluto ta tdiUi 

worde bisii ta Ui soluciona un'easo solo heiidej c’ 

di hoiueeidio, deu cua seexo, tor- ata”. 
nipeiüu deii lUffarnan haltu polili-, Riba dia R. 

eo, y eieu. aio roliyioso ta bruha! 11)58, Mulo 

den e coi ,a)t 4i un aimpel caso. 
Sinembai e, preubanan yena eu 

stol ta arda den archivonan 

bieuw’. Pit o e explorador di cri- 
men su sonjo yrandi ta di hanja 
uno den un corat cua ta mas ser- 

uiula Silvano 

orant (di uu 
I vania ,,altua- 

2 di April di anja 
I lena den un corant 

di Ronia, un artieulo dera den dos 
eapitulo, riba descubrirnenlu den 

pronier oranan di niainta di un 
cadaver. U hoben esludiate a haei 
e deseubrimentu fatal mientras 

CU e tabata dwalu cant’i laman 
bancla di e antigua eiudad Oatia, 
un binti-cineu kilometer for di Ro' Wel nos tin uno. 

E easo di malamentu di Wilim 
IJIontesi no .solamente ta envolv- 
bunita muiunman, den partidanan 
di orgia lumlu eu politieonan po- 

deroso, den cua easo un much; 
muher yama ,,e paloma pretu" 

kende a luma rel'ugio de un 
to - y mester agrega polisnau so- j 

droga, un ex- spion tiuAi u ui-inti.-1 i ..• , 
live amateur eu tur encritor di paldii pa un mondi di pino. Adui k... 
misterio por broma di por inventa. y tra.s e pinonan ey e magmfieo nor 

Vaianiea eu el a dal den 

ciedad. 
lè mucna muher morto a ser 

indeiititiea eaba. L n obrero di 
olro banda Rodoll'o ftlonteni, a 

bisa eu ta su jiu muher, Wilma, 
di 21 anja di edad. Dia 9 di April, 
Wilma a barea su me.s den trein 
pa bai Osiia, hiliando su Lrahe di 

banjo. E nu a bolbe nunea mas. 
.^\va y saniu a ser hanja den 

SU polmonnan, y autopsia a buta 
hora di su morto mas ol’ menos 

di marduga riba dl 

I ma El a reis riba curpa sunu di' April. Pero Rodolfo Monlesi a 
J un mucha muher hoben, mitar cu-' sagudi nu eabes yegemmite ora 

santu, solamente algim eu el a tende veredieto di hogamen- 

meter for di cantu’i laman Tyra-| tu aceidental. Su jiu muher tabata 
nea Segun e declarado di e me-! muchu bon landador, el a bisa. 

dieo eu morto a ser eausa pa via Fuera esey unda su panja nan a 
■ di hogamentu aceidental. | kedaV Su porlmoney, su trahe di 

, Muto tabata conoct e playa ey.| banjo? Nadu di esey a ser han- 

andalo, uso di! E tabata un bunita pida playa cu ja. Henter e dislnto, . 

- spion Nad u deetee-1 santu pretu y^ma V^aaniea. ^res- mentc^ ta la^a ‘ ■ • ^ 

i. Muto a hanja e laman 

aki tin muehu eolor 

e ta paree berdad. Pero e ta veri- 

dieo, y e boehinchanan den nan 
eolmo a soeede durante di e ad- 
ministracion di Premier Mario 

Seelba di Italia, manera bo ta leza! 

Antes CU su eco a muri bai - te 
ainda e la bao di investigacion - 
c lo por mina e presente Gobierno 

Italiano. 
E historia ta cuminza cu un ho¬ 

ben di binti-cincu anja bieuw ya¬ 

ma Silvano Muto. 
Itluto ta un caracter; cualkier 

eseritor por reconocele manera 

tal. 
Su curpa ta manera esun di un 

atleta, y tin e curioso gusto di 
bisti wayabera y bril cu glas di 

varios eolor. E ta decende di un 
famia rieu di sociedad cu ta co- 

queta cu ex-realeza di Italia. E 
tin algu di un „maverick”, payo- 
bra e hoben Muto tin e ambicien 

peculiar di hanja renombre den 

pcriodismo Italiano. 
Den un trampa di pruga e 

l,al „loggias” di e set di sociedad ca- aire yen di sospecha. Algun a b sa 
' baretera ta para scondi. Entre cu e mester a tuma parti di un 
,nn recreacionnan publico, tabata' banjamentu durante henter ano- 

ti'n partida di banjamentu escan- chi na e playa. Otro a sugeri cu 
‘ ‘ j el a bula of a ser pusha for di un 

‘‘e hoben editor a dicidi dire-1 yot cu tabata pasando. Te aimia ta- 

pente di hanja mas cos sabi to-! batin otronan cu a bisa cu el a 
cante e hogamentu aceidental di muri otro caminda y cu su morto 

e mucha muher hoben ey. E no a a ser tira despues den e santu. 

caba di yega den su auto Ostia (E ta sigui) 

NOTICiAN DI FOR DI TERRA 

* UITNODIGING 

Hiermede nodigen wij autoriteiten en belangstellenden uit tot 

het bijwonen van de 

Plechtige Uequicni-Mis 

welke op DINSDAG 3 AUGUSTUS a.s. om 8 uur v.m. in de 

Parochiekerk van Oranjestad zal worden opgedragen voor de 

zielerust van onze Hoogwaardigste Generaal 

PATER DR. EMMANUEL SUAREZ 

die óp 30 Juni j.l. overleden is. 

DE PATERS VAN ARUBA. 

SlRinSVOGElPOllTIEK 
is het wanneer U bang bent in de spiegel te kijken vanwege 

de rimpeltjes. Pak liever de koe bij de hoorns en gebruik 

E5T ROGENIC HORMONE CREAM 
van Helena Rubinstein 

waardoor U zonder veel moeite weer een soepele, jeugdige 

huid kunt bezitten. 

Verkrijgbaar bij: fiOTICA ARUBA, Oranjestad, Tel. 1080 

'y tambe un barco di escorte di e' bargo nan no a logra di kita cu 
marina Chines. E aparatonan Ame- siguranza trankilazador aki e 
ricano no por conclui e ataque pa desconfianza completamente. Nan 
motibo CU e barcunan y aparato-1 ta puntra nan na e pais ey, paki- 

. . TTn di e fornu atomi-'nan pa defensa propia a tira ko Costa Rica a escoge net e ter- 

Yegando New Vórk pa tuma parti den e concurso pa e titel di "Miss 

Universe” ta Ganghild Olansson di Zweden y Effie Androulakaki di 

Guecia; Effie ta un subsituto pa Rica Wilyara e promer "Miss Greece 

CU nan a nunga ,entrada na America. 

, . . , , .. .... jaara Bahamontes met 95 pun 
e hecho cu aparatonan Americano solamente, cu no tin nificacion 2 de Fransman Bobet met 

a ataca dos bapor di carga Chines' particular. Na Nicaragua sinem-1 py^ten- 3 de Belg Van Ge- 
'tr „M Kar/>n nopnrfo Wi o Koi-o-n non n,» a Iniri-u fli Hfa nii u W ^ ü_ 

nechten met 45 punten. Nolten is 

ex aequo op de 21ste plaats met 
4 punten. Voorting ex aequo op 
de 26ste plaats met Wagtmans, 

beiden met 3 punten, en Van 
Breenen ex aequo 29ste met twee 

sibel, den e marco di constitucion, j ser usa pa combati kanker 

pa duna Alemania Occidental opor-1 

tunidad di contribui pa promovc | p^^ing a duna un relato 
Seguridad y paz internacional. E| . . 
President di e comision di asun'co| di 

canonan a ser ataca na momento Dr. Riemens, e director di Mi- 
cu esakinan tabata haciendo tra- nisterio Hulandes di departamentu 
baonan salbotario di e sobrevivien-1 di convenionan comercial, a sera e 

dio Peking a auna un iciaiu, tenan dje avion di pasahero cu a] prome etapa di su negocionnan cu 
Gobierno, Popular Chines to-'ser deriba pa un avion di caza autoridadnan Brazilenjo. Ayera Sr. 

i I • i; nnHnr Wvlie a deedara' cante V incidente' cu a provoca Chines sin cu esaki por a yuda. 
jexterior, Senador \\jhe a i . j^..^„onan tira dos avion di xxx 
ld enparlemeiito CU e resolucion tin A ^ President Rhee di meridion.al 

1 como obheto di duna e Presiüent] ’ . ^nan di caza Americano, cu a declara ayera na Washington cu 
..T. " “ jeuragie pa rehabilita mas pronto, ^ Hainan. E pu- parti di e politica permanente ex- 

su oficina den un dje cayanan p -1 pQgijjgi g soberania di jon ta bisa en adelante, cu ' terior di America mester ta, li- 
‘ Occidental, ni den caso cu umdad| blicacion la oiaa _^ 

Kerkdiensten 

Z.ATERDAG 31 JULI 

Zevende Dags Adventisten: 

Elke Zaterdagmorgen om 9.30 i 

en elke Zondagavond om 7.30:1 

R. Jj. Weststraat .39. 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 

K.K. Kerken: 

Playa (St. Franciscos): 
5.U0, 6.30, 7.45 en 9 uur v.m. 

San Nicolas: 
5.00, 6.15, 7.30, 8.30. 9.30 u. v.m 

Noord: ,i . 'W 
5.00 en 8.30 uur \«n. 

auvoneta: i 
5.00, 7.15 en 9.00 uur vjn. 

Paradera: 
5.00 en 8.30 uur v.m. 

Sta. Cruz: 
5.00, 7.Ü0 en 8.30 uur v.m. 

Prot. Kerk Oranjestad: 
9 uur v.m. Ds. W. Baart. Be¬ 

diening H. Doop. 

Prot. Kerk Piedra Plat: 

10.30 uur v.m. Ds. Baart. 

Prot. Kerk San Nicolas: 

5 uur n.m. Ds. W. Kraayenhof, 

bediening H. Doop. 

Anglicaanse Kerk San Nicolas: 

V vertegenwoordigt o.a. de Oud* 

Katholieke kerk V. Nederland)! 

elke Zondag diensten in de En 

gelse taal om 9 uur v.m. en o» 

7.15 uur n.m. 

Americanonan 

GENIET! 
in ome speciale eetzaal van 

de producten uit onze voor- 

[ treffelijke keuken 

Sole Di.strlbutor for Aruba; 

IWAUIO S. AIIENDS INC. 

1 irs^i loraMMd nurm 
iiUncleBei’s 

Eui'opea Occidental no ta ser rea' 

liza. 

XXX 

Autoridanan Sovietico a entreg.a 

Inglaterra e dos pilolotonan cu 

I mester a had un aterrizahe forza 
den zona Sovietica di .Alemania, 

E pilotonan, cua tabata for -i*; 
I Diarazon na Alemania Oriental a 

declara di a ser trata bon pa ej 
Rusonan. E hombernan tabata ha¬ 

ciendo u vuelo di rutina, ora cu; 
nan a bin hanja nan mes sin ben- BUITEN ETEN 
zina, y mester a haci u aterrizahe ^ 

den bicindario di Berlin. jlS niet DUUR 
XXX I 

Pi-emier Mendes France di Fran-' _ 

cia redocta un un plan di reforma | 

drastica pa e protectorado Tunesia.; _ D 4 U 
E kier duna e poblacin di Tunesia KlU ÖAIX 
Autonomia na gran escala y tene ' 

solamente den man Frances e re- 
lacionnan exterior. E plan ta pro- ^ 
vee un parlamento Tunesio, den Nassaustraat 

cua e colonizadornan Frances lo 

110 tin representacion especial. E 

gabinete a tene ayera nochi un 
reunion especial y a aproba c 
plan di Mendes France. Expec- 
Lacion general ta cu lo e hanja ma- 

sha obhecion den parlamento. 
xxx 

Inglaterra y America lo cuminza 

coopera mas tantu den e desarol- 
jo mas aya di e proyectilnan guia. 

Esaki a ser declara pa e Ministro 
Britanico di provicion cu a bis."! 

entre otro den camera di comu- 
nes cu e dos paisnan aki a yega 

dl Intercambia hopi datonan den 
e terreno aki. Prlmordialmente un 

comvenio a ser seré riba cua ba¬ 

se y ctin manera e cooperacion lo 

ta basé, 

xxx 
E sabio Americano dr, .loseplui 

Gord, CU ora e mester a bolbe E^- 
taclos Unidos y cu a pidi asilo 

cerka Gobierno ritanico y no a 
hanja. a hanja asilo politico awor 
na Checoslovaquia. Un miembro dl 

British Labour Party” a leza un 
carta den Camera di comunes, den 

cua dr, Gord ta laga sabi cu e 
Gobierno Checoslovaco a ofrece e 

y su senjora asilo politico. 
Cu enaki lo tin poslbilidad pa e 

aigui CU SU inve.stigacionnan me- 

dico. 
Ta conoci cu dr. Gord no kier 

a bai Estadoa Unidos pa motibo 

CU aya nan tabata wardé pa con- 
fesé conciernente di su conviccion 

politico. 
xxx 

Duque d Edinburg a proslgui 

su biaha den aeroplano dl Otawa 

pa p fabrlcanan Canades dl enf^)- 

raporta di berta e Chinesnan for di e yugo 
' Comunista. E President a agrega 
tambe, cu Diarizon durante di Su 
discurso dilanti di e cogreso Ame¬ 
ricano probablëmente el a duna 

un impresio robes. E no kier a 
meen cu e Americanonan mester 
yuda Corea Meridinal den un ofen- 

siva CU lo ser habri di nobo atro- 
be pa saca e Chinesnan for di 
Corea Septentrional, pero e kier 

a bisa cu, lo ser masha difkil pa 
liberta Corea Septentrional, mien- 

Riemens a sali pa bai Sao Paulo. 

Dr. Riemens a bai Brazil pa purba 
aya di kita tur e dificultadnan foi 
caminda cu a surgi den negocionan 

entre Hulanda y Brazil, 
xxx 

Un convenio a ser sera entre 

Hulanda y Chili na Satiago. E 
t aconsisti di obolicion di 
visa pa pasaporte pa biaheronan 

CU ta biaha como turista. 
Sinembargo e parlamento mester 

'aproba promer e terminonan di e 

convenio, antes cu esey drenta 

den vigor. 

TOUR DE FRANCE 

BROWN COMMERCIAL 
SCHOOL HIELD 

CRADUATION-AVOND 

Onder zeer grote belangstelling 

vond de uitreiking van de diplo- 
mas aan de leerlingen van de 
Brown Commercial School in het 

clubgebouw van de Vereniging Su¬ 

riname plaats . 

De Commercial School waarvan 

de Heer Brown directeur is werd 
twee en een half jaar geleden op- 

j gericht. Zoals bij elk begin had 
ook deze onderneming in het 

begin met heel wat moeilijkheden 

te kampen. Door hard werken is 
men echter zover gekomen dat 
nu voor de vierde maal diploma’s 
kunnen worden uitgeréikt. 

Behalve de diploma’s typen, 
boekhouden en stenografie, kan 

men zich ook bekwamen in de en¬ 

gelse taal. 
Het examen werk, dat van Pita- 

t-__ _, man en Greggs scholen resp. uit 

' voerd door Kubler, had ruim 15 Engeland en Amerika afkomstig 
I minuten achterstand. Een 15-tal I is, waarborgt de waarde van deze 

' kilometers voor Epinal viel er re-1 diplomas. 
gen, die de hele morgen reeds Na een openingswoord van de 

dreigde, in stromen neer. De j Heer Brown was het woord 

punten. 
Veel strqd was er niet ver¬ 

wacht voor de eerste halve etap- 
I pe. Op 60 km van Besancon bij ’t 
I plaatsje Servigney werd een uit- 
looppoging gedaan door de Fran¬ 
sen Siguenza, Meunier en Darri- 

gade, de Belg Debruyne en de 
Zwitser Crocictorti. Veertien km 

verder bij Luxueil les Bains had- 
iden zij 30 seconden voorsprong op 
het peleton. In Remiremont op 107 
km van de start voegden zich bij 
de vluchtelingen de Spanjaarden 

Lazarides en Porlini, Mahe, de 
Belg Hendrickx en de Spanjaard 
Bahamontes. Het peleton, aange 

liberta Corea septeninonai, mien- (Vervolg van pag. 1) 
tras tantu cu e Chinesnan no ser over 134 km is gewonnen door de 
paré o atacé. Si en caso cu henter Fransman Mahe in 3 uur 45 min. 
Asia bai perdi anto ta sigur cu 48 sec. vóór de Belg Hendrickx, 

Europa tambe lo cai bao di yugo ^ die 2 seconden achter lag. Derde 

Comunista. 
xxx 

E Gobierno di Haiti a abdica. 

President di e pais ta purbando 

di forma un gabinete nobo, 
xxx 

( Costa Rica a' laga sabi cu ma- 
1 niobranan di su trupanan den 

ningu caso ta forma peliger 
Nicaragua. Esaki ta maniobronaii 

werd de Fransman Darrigade. 

Van Est werd 13de; Van Bree- 
jnen 17de, beiden in 4 uur 1 min. 
■3 seconden. Faanhof, Voorting en 
I Nolten klasseerden zich ex aequo 
132ste. Suykerbuyck arriveerde 

als 70ste en laatste in 4 uur 4 

jmin. 2 sec. 

De Fransman Stablinsky heeft 

de strijd gestaakt. 

In het algemeen klassement na 
de eerste halve etappe leidt Bobet 
voor Kubler en Dotto. Nolten is 
13e, Voorting 16e, Van Est 19e, 
Faanhof 28e en Suykerbuyck 59e. 

Het eindklassement van de gro¬ 

te bergprijs luidt: 1. de 

1 Fransman Mahe demarreerde vlak 
voor Epinal en met een kleine 

I voorsprong voor Hendrickx ging 
hg als eerste over de eindstreep. 

Het tweede gedeelte van de 21e 
etappe, bestaande uit een tgdrit 

j van Epinal naar Nancy over 72 
km, werd gewonnen door Bobet in 

1 uur 47 min. 10 sec. Tweede was 
Kubler; derde Schaer; 9e Van 

Est; 23ste Voorting; 26ste Nol¬ 
ten; 47ste Suykerbuyck; 48ste 

[van Breenen; 54ste Faanhof, 
Het algemeen klassement luidt: 

jl. Bobet; 2. Kubler; 3. Schaer; 

13. Nolten (met een achterstand 

van circa 59 minuten); 16. Van 

Est; ;7. Voorting; 20. Van Bree¬ 
nen; 47. Faanhof; 59. Suyker¬ 

buyck. 
Het algemeen ploegenklasse- 

ment bleef onveranderd met Ne¬ 
derland 1 uur 9 minuten achter¬ 

stand op nummer één: Zwitser- 

k-land. 

mevrouw Ratzlaff, die voor de 
verdere afwerking van het pro¬ 
gramma zorgde. Achtereenvolgens 

I werden het welkomstlied, gedich¬ 

ten ,voordrachten en een kort 

toneelstukje gebracht. 
Het grote moment was daarop 

aangebroken en de vgf en zestig 
geslaagden mochten uit handen 

Mevrouw B. Teagle de diplo¬ 

mas in ontvangst nemen. De heer 
Teagle hield een zeer hartelijke 

toespraak. 
Ook de Consul sprak woorden 

van waardering aan het adres van 

de Heer Brown en noemde hem 

een lichtend voorbeeld. 
I Rev. Martin bedankte naast de 

I heer Brown, vooral de ouders die 
hun kinderen zoveel mogelijk heb¬ 

ben willen vooruit helpen. 
De laaatste spreker was de Heer 

(Chuchubi) Schouten, die eea 

lans brak voor de Brown U.N.I.A. 

School. 

& 
Aruba: JORGE DE CA5TRO S SONS 
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„IEDEREEN DOET HET/” 

„WATr 
„VERVEN MET DE WONDER¬ 

BAARLIJKE 

GlUden Sprei Sati!” 
Het is geen wonder dat iedereen graag 

met Glidden’s Spred Satin verft ... het 

ie zo Qémakkelijk aan ta brengen, zon¬ 

der inspanning en het bedekt zo goed 1 

Kom eens aan en zie de vele fraaie 
kleuren welke Spred Satin U biedt. 
Vergeet niet dat Spred Satin geen nare 

lucht heeft en dat het in 20 minuten 

droogt I 

ENDURANCE HOUSE PAINT 

U zult voor de buitenwanden de^^ 

beste bescherming krijgen met ^ 

ENDURANCE. Het bevat méér 

bindende lljnzaadolie per gallon. 

Verkrygbaar in wit en 10 an¬ 
dere kleuren. _ 


