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W En s k e y 

Cultureel werk 
NEDERLAND zal ook het ko¬ 
mend jaar via de Sticusa weer 

voor Goede Sint spelen en waar 

het nog onmogelijk is' de firvs/Vjie- 
ring van verschillende takken van 
cultureel werk hier zelf ter hand 
te nemen kunnen we dit geschenk 
niet anders dan met een groot ge¬ 
voel van dankbaarheid Aanvaar¬ 
den. Wie aan de weg timmert 
heeft bekijks en krijgt critiek, en 
Sticusa, een instrument bij uitne¬ 
mendheid van aan de weg timme¬ 
ren weet daarvan mee te praten. 

Of die critiek voor elders ge¬ 
rechtvaardigd is, kunnen wij niet 
beoordelen, maar zover het Arufc? 
betreft, willen wij er op wijzen, dat 

de subsidie uitermate welkom is 
en bijzonder goed besteed werd. 

Het C.C.A. heeft ook in het af¬ 
gelopen jaar zeer belangrijk werk 

verricht. De muziekschool is ver¬ 
der uitgegroeid en strekt zijn acti¬ 
viteiten thans over een groot deel 
van het eiland uit. Het rhytmisch 

gymnastiekonderwijs bleef bloei¬ 
en, de Filmliga is zover uitge¬ 
groeid, dat zij zichzelf kan bedrui¬ 

pen, de Volksuniversiteit heeft in 
de korte tijd van zijn bestaan op¬ 
merkelijk goede resultaten ge 
boekt. De Kunstkring is weer tot 

leven gekomen en zal, gezien het 
geen al zonder geld gepresteerd 
werd, in het komend jaar, met ’n 

bijdrage van de C.C.A. de vieugels 
wijder kunnen uitslaan. Het ama¬ 

teurtoneel werd gesteund en zal 
zich, indien de subsidie iets ver¬ 
hoogd kan worden, ook verder 
ontwikkelen. 

C.C.A. heeft met het geld, dat 
ontvangen werd, wonderen gedaan 
en heeft nog vele plannen, waar¬ 
onder xeen om een begin te maken 
met het inrichten van een muse¬ 
um. Deze plannen zullen pas kun¬ 
nen worden vitgevoerd als de sub¬ 
sidie iets kan worden vergroot. 

Het einddoel is vanzelfsprekend 
dat de afdelingen uit op Aruba te 
vinden middelen kunnen worden 
gefinancierd. Nu, door de ovér- 

(Vervolg op pag. 4) 

HOK) MUD AFFAIRE 
Zoons getuigden tegen vader 

LURS. Uit Lurs in Zuid Frankrijk wordt gemeld, dat beide zoons van 

de kroongetuige in de moord op Prof. Drummond en zijn gezin, Domi- 

nici, hebben bekend dat hun vader Gaston Dominici de moord op de 

familie Drummend heeft gepleegd. 

Zoals men weet, woonden de Dominici’s vlak bij de plaats waar het 

gezin Drummond in de nacht van 4 op 5 Augustus 1952 werd ver¬ 

moord. 

Bovenstaande werd gisteravond 
te Digne medegedeeld door hoofd- 
inspecteur Harzig. Hij voegde er 
aan toe: „Zij zeiden, dat zij het de 
politie niet eerder durfden te 
tellen en zijn nu geheel overspan¬ 
nen. 

Volgens de zoon Gustave heeft 
Dopiiniiji eerst Sir Jack Drum¬ 

mond vermoord, daa.t.ia diens 
echtgenote Lady Ann en tenslot¬ 
te hun dochtertje Elisabeth. Hij 

Wie pleegde 

tienvoudige moord? 
Een tienvoudige moord is niet 

een gebeurtenis, die dagelijks 
plaats vindt. .. Als die moordt 
alle in het tijdsverloop van enkele 
uren worden gepleegd, wordt het 
dubbel sensationeel... De politie 
zal zich bezig dienen te houden 

met het arresteren van de moorde¬ 
naar of moordenaars... en het 
geval zal stof opleveren voor de 
journalisten. 

Wie pleegde de moorden? Wie 
was deze krankzinnige moorde¬ 
naar? U kunt het naadje van de 
(moord)kous te weten komen, als 
U Maandagavond naar De Veer 
Theater gaat, waar de Amateur 

Toneelgroep „A«uba” het de- 
tectivespel „Tien Kleine Kleuter¬ 
tjes” van Agatha Christie ten to¬ 
nele voert. Bij Boekhandel De Wit 
en het Reisbureau Maduro in San 
Nicolas zijn nog uitstekende plaat¬ 
sen verkrijgbaar. Ook op de avond 
van de uitvoering, Maandagavond 
a.s., kunt U nog plaatsbewijzen j 
krijgen aan de kassa. j 

zeide in antwoord op een vraag 
naar het motief, dat Gaston Do¬ 
minici, die thans wordt verhoord, 
die inlichtingen wol zal verschaf¬ 
fen. 

De rechter van instructie, die de 
zaak leidt, zeido dat tegen CS 
zoons Gustave en Clovis geen ver¬ 
volging zal worden ingesteld, om¬ 
dat tegen hen geen beschuldiging 

wegens medeplichtigheid kan wor¬ 
den ingebracht. 

De wet bepqalt, dat een zoon 
niet tegen zijn vader behoeft te 
getuigen. 

DIGNE. De Marseilleise politie- 

insp. Sebeille vroeg gisteren de 

34-jarige boer Custave Dominici 
de namen van de mensen, die hij 

zag op de plaats van de misdaad, 

kort nadat de Britse geleerde 

Drummond met zijn echtgenote en 
tienjarige dochtertje vermoord 

werden in de nacht van 4 Augustus 

velleden jaar. Gustave is gisteren 

teruggekomen van Zyn vorige ver¬ 

klaringen en bekende het lyk van 

Lady Drummond' te hebben ver¬ 

plaatst om te zien, „of zy dood 

was”. Hij had eerst gezegd slechts 

het lijk van het dochtertje te heb¬ 

ben gezien, doch enige dagen ge¬ 

leden gaf hij toe ook het lijk van 

Lady Drummond te hebben gezien. | 

Hij bekende voorts in de nacht van j 

de moord verscheidene' malen zijn j 

boerderij te hebben verlaten na j 

schoten en kreten te hebben ge¬ 
hoord. 

Van dit en dal 
ONZE GELUKWENSEN gaan uit 

naar dè jeugdige Sandra Maduro, 
die vandaag jarig is. Een prettige 

dag en heel veel cadeau:; toege¬ 
wenst... 

EEN ZILVEREN Huwelijksfeest 

wordt vandaag gevierd door de 

Heer en Mevrouw Rufino Salazar- 
Capriles. Onze beste wensen voor 

dit sympathieke zilveren bruids¬ 
paar. .. 

JARIG is vandaag ook Mevrouw 

Maria Veneranda Arends-Lacle en 
ter gelegenheid van deze verjaar¬ 

dag zal het zeker feest zijn ten 

huize van de Heer F. M. (Spaanse 

consul) Lacle in de Wilhelmina- 

straat. Wel gefeliciteerd... 

LION-ACTEUR Theo Hese ver¬ 
jaart vandaag eveneens en aan 

goede wensen zal het hem zeker 

niet ontbreken. Nog vele jaren... 

MORGEN komt Hendrika C. Wes 

terink handen tekort om de geluk¬ 

wensen, waaronder een van de 

Arubaanse Courant, in ontvangst 

te nemen... 

JARIG is morgen ook Mevrouw J 
Delia F. Saladin-Lf rrache. Onze 

gelukwensen gaan uit naar dit 

charmant koopmansgezin en Me¬ 

vrouw Saladin wensen we, behalve 

een prettige dag, nog vele voor¬ 
spoedige jaren... 

IN DE MARIA CÈHISTINAstraat \ 

gaan Maandag de ’laggen uit en 

met reden... Ten huize van de Heer 

en Mevrouw (douane) Hart wordt 

dubbele verjaardag gevierd' en 
wel van zoons Norman en Jules G. 

Onze dubbele gelukwensen voor de 
jarige gebroeders... 

Sensationele Philips uitvinding brengt revolutie op radiogebied 
Nieuwste modellen juist op tijd voor de feestdagen 

De moderne techniek kent geen 
grenzen. Wat gisteren nog voor 
perfect werd gehouden, is vandaag 
vervangejj door iets dat nog meer 
perfect is. 

Daarvan leggen de nieuwe Philips? 
toestelen van het type Super M 
getuigenis af en de heer Alfred 
(Philips) Moron heeft over de 

nieuwste verbeteringen, welke 
werden aangebracht in de Philips 
toestellen, gisteren het een en an¬ 

der verteld aan vertegenwoordi¬ 
gers van de Arubaanse pers, wel¬ 
ke voor dit doel waren bijeenge¬ 
komen in de ruime showroom van 
Palais Royal in San Nicolas. 

De nieuwe toestellen, die nog 
juist op tijd voor de feestdagen 
zijn gearriveerd, werden gebouwd 
volgens het principe van de Super 
Magnetic Technique, waarin de 
Philips uitvinders en ingenieurs zo 
uitblinken. 

Met de benammg Super M, wel- 

,ke de nieuwe serie Philips toestel¬ 
len kreeg, wordt bedoeld de toe¬ 
passing van magnetische materia¬ 
len en andere nieuwe uitvindingen 
en verbeteringen, die in de 1954 
serie werden toogepast. 

Twee spcctaculaine Philips uit¬ 
vindingen, de Ferroxcubc en Tico- 
nal magnetisch staal, hebben het 
radiotoestel nog weer verder ge- 
perfectionneerd en de toonweer- 
gave, zowel van het gesproken 
woord als de muziek, opnieuw ver¬ 

beterd, terwyl de selectiviteit in 
aanzienlijke mate werd opgevoerd. 

Geen antenne meer 

In alle nieuwe modellen is een 
antenne ingebouwd, van geheel 
nieuwe soort, de z.g. Ferrocepter, 

Een ingenieus instrument, dat 
men met een klein knopje bedient 
en dat niet, als tot nu toe bij in¬ 

gebouwde antennes het geval was, 
uitsluitend is te gebruiken voor do 

SUPER-MAGNETIC PHILIPS NOG WEER SELECTIEVER 

lange en middengolven, maar juist 
voor de ultra korte, gerichte gol¬ 
ven buitengewone resultaten geeft. 
Storingen worden voor een be¬ 
langrijk deel weggenomen en de 
ontvangst van de gerichte radio¬ 
zenders verbeterd. De ferrocepter 
geeft grote resultaten en is toch 
zo klein van omvang, dat ze in al¬ 
le, zelfs de kleinste toestellen kon 
worden ingebouwd. 

Philips, welke al 35 jaar lang 
een vooraanstaande positie in de 

wereld van de radio innam, heeft 
met deze laatste verbeteringen 
zijn voorsprong op andere fabrika¬ 
ten opnieuw weten te vergroten. 
'Ondanks ar deze verbeteringen en 
de wereldberoemde Philips kwali¬ 
teit van de onderdelen, zijn de prij¬ 
zen dit jaar toch even laag geble¬ 
ven en kunnen de Philips toestel¬ 
len in alle opzichten concurreren 
met de fabrikaten van elke andere 
fabriek. In dubbele mate zal het 
embleem van Philips in 1954 een 
waarborg zijn voor kwaliteit en 
betrouwbaarheid. 

Vindingen hier getest 
Ofschoon de toestellen nu pas in 

de handel komen, betekent dit niet 

dat zy als experimenten moeten 
worden beschouwd. Al bijna een 
jaar lang hebben de verschillende 

agentschappen en vertegenwoor¬ 
digingen een proef-aparaat in huis 
gehad en werden regelmatig rap¬ 
porten uitgebracht, hoe de toestel¬ 
len zich in de verschillende landen 
en klimaten hielden. Ook bij Pa¬ 
lais Royal werden uitgebreide 
proeven gedaan en pas nadat alle 
rapporten binnen waren, is men er 

in Eindhoven toe overgegaan dc 
toestellen in serie te bouwen. I 

Voor elk wat wils 

Philips brengt dit jaar niet min¬ 

der dan 26 modellen, vanaf het 
kleine wonder van ƒ 49.50 tot het 
Vlaggeschip van ƒ 1600.— en al 
deze modellen bieden overwalrde 
voor de betaalde prijs. Dc nieuwe 
vindingen werden in alle nieuwe 
modellen toegepast en bovendien 
werden nog enkele kleinere verbe¬ 
teringen aangebracht. Zo treffen 
wij in het kleine toestel van ƒ 95.- 
dat voor alle golfbereiken is en in 
de 25 en 31 meter zelfs bandsprei- 
ding heeft, nu ook een pick-up 
aansluiting aan en het geluid was, 
de prijs in aanmerking genomen, 
buitengewoon goed. 

Waar men Ook woont, en welke 
eisen men stelt, er is altijd een 
toestel dat aan dc eisen voldoet. 
Philips brengt toestellen voor nor¬ 

male stadsnetten, van alle volta¬ 
ges, daarnaast zijn er toestellen 
voor batterij en lichtnet, welk toe¬ 
stel ideaal is voor diegenen die nu 
nog in buurten wonen, waar geen 

stroom is, maar waar binnen af¬ 
zienbare tijd toch aansluitingen 
zullen worden gemaakt. 

Er zijn toestellen voor wissel¬ 
en gelijkstrovm; er zijn battenj- 

toestcllen, er zyn toestellen voor 
dc walrot cn voor de zeeman, voor 
de pic-niccer (een schat van een 

draagbaar koffertje), voor stads¬ 
bewoners en voor degenen die lie¬ 
ver buiten, ver van andere men¬ 

sen wonen, maar door hun radio 
toch vlak by het wereldgebeuren 
willen zijn. 

Combinatie 
Voor elke beurs en naar elke 

smaak... ook voor combinaties. - 

Wie geen ingebouwde combinatie 
wil, en er zyn al tafelmodcllen met 

ingobouwde Philips drie snelheden 
Pick-up vanaf ƒ 230.—, kan zelf 

een zeer voordeligo combinatie 

”White Horse” Whiskey the whiskey of the discerning people - t't/WCf? 

kiezen. Er zijn automatische en 
niet automatische platenwisse¬ 
laars voor alle snelheden met de 
vederlichte, platensparende toon- 
arm vanaf ƒ 42.50 tot ƒ 175.— en 
wie tegelijk een radiotoestel en 
een pick-up koopt, betaalt voor de 
pick-up slechts de halve prijs. 

Modellen 1953 spotgoedkoop 
Voor „economy minded” people 

zijn er nog (helaas zeer weinige) 

toestellen van het model 1953 en 
deze toestellen worden voor spot¬ 
prijzen weggedaan. Het zijn splin¬ 
ternieuwe toestellen, waarvan men 
voor een koopje eigenaar wordt... 

Bij het kopen van een nieuw toe¬ 

stel worden ook oude toestellen 
van elk merk ingenomen... en zo 
zijn er tal van mogelijkheden en 
kan iedereen, die dat wenst (en 
wiens droom is dat niet), genieten 

van de programma’s, die de 
' o'.nrospen bieden, Of van een per- 

| fect gramofoonplatenconcert naar 
; eigen keuze, nog deze Sinterklaas 
en liet komend Kerstfeest. Waar- 

; lyk feestgenot \) in ’n nieuwe Phi- 
! lips radio of combinatie. De prijzen 

zijn laag, de service prima en d<ï 

I condities buitengewoon aanlokke- 
I lijk. Sint Nicolaas heeft reeds ge¬ 

seind naar Palais Royal Aruba om 
1 een belangrijk aantal toestellen 

voor hem te reserveren. Een Piïi- 
lips draagt bij tot het huiselijk ge¬ 
luk. 

1054 gramofoonplatenjaar 

195 4 zal in het teken van de Su¬ 

per M toestellen staan, maar ook 
in het teken van de PHILIPS 

lais Royal zaak in Oranjestad zal 
worden omgebouwd en vooral een 

PHILIPS WINKEL worden, waar 

alle PHILIPS PLATEN, die zo bij¬ 
zonder gezocht z(jn wegens de bui¬ 

tengewone toonkwalitcit, gaan 
verkopen. Er z(jn meer dan 6000 
platen In bestelling en Philips 

biedt een grote keuze, daqk z(j 

speciale copy-right overeenkom¬ 

sten met de Nederlandse Decca en 

Brit»* CglumbU maatschappijen. 

RELEASE THE 

y -- 
feaiuring super magnetic materiaJs 

and many olher 

spectacular improvements 

PHILIPS hai been studylng hew la Imprev 
ictric end magnetic circuits. Now the leruali 

eugl.t ebovt the realisjtion 

I PHILIPS radioplayeri. FERROXCUBS (a e*r 
magnetic qualilies) is used in aerial and coll 

nous Ticonal stei 

vity and selectlvily ,n tl 
r» 1954. 

The NEW FEATURES of the PHILIPS Meplayers Range 1954 

'(l«lng grestcr lelecUvity, and leis Int 
leren», 

Ferrosteube Colli, wlth cent o! the m 
«uper magnetlc m.lerl.l, Thl. meent e c 
*uil ol eutstendirg Quelily loading «e 
!,lg% ta.-;ree «I lensitlviiy end i< 

(eulpul the! Ih.y give more end beller. 
, dlltgrllon-free rcprgductloiv 

*.F. Stage, atso ealled pre-empll slago. 
»hlch l« e strong slgnal amplilier. Wealc 
elgnals ol remote stations are strongly 
•loplifled without background nolse. 

3, 54 ra 
'. Each 

'efully :d to the chjracteristlcs 
the set. 

New magie tunlng Indicator, In the lor 
el an esclamatlon mark gl-es you perle 
tunlng Indlcalion. It atseFtrsigefearly whoth. 
ïour sat is switchad „„ -wer, 
you when your battery should bq 

Citcnsive Tone-shnding possibilitii 
enablo you to hear your favourite muslc 

on low notes or high notes by e llick ol 
(Inger. 

Pick-up Conneetinn. en all Ihe 
playors gi.es you a chanco tc 
collodion ol dlscs to ed.anlage. 

on0T6avears*o|,<lBarf,ïea^^•er,•a" 'mP,*ess've of improvements founded 
on_26 years of leadersh.p m the_world jot research radio developmaa». 

PHILIPS ÏS LÉAOIMG IN RADIO 

Philips World Christmas Contest ||j|s et.o mtnuhelure Tetevlslon telt. ffarf/ogrem*. Record 

fIn 1953 PHILIPS orgenlee. a World Christmas f ^ [ EqZmenl^0^' Taperae0rdér,‘ ^‘'ying. tnd Onen 

PHILIPS Rad 

PHILIPSfSUPER M TECHNIQUE Ï&64 

PALAIS ROYAL ARUBA N.V. 

Er ia, behalve dc studio in Banrn, 
onlangs nog een tweede grnmo- 

foonplatenfnbriek geopend in Hil- 
versum, welke onder leiding staat 

van de heer Aacquos Philips, die 

ook op de AnMUen een goede be¬ 

kende is, door do tijd dat hij werk¬ 
zaam v/as bij het kantoor van Phi¬ 

lips in Caracas. 
Ja, Philips marcheert voor¬ 

waarts en Palais Royal doet niets 

liever < 

laten genieten van hetgeen Phi¬ 

lips biedt op het gebied van mu¬ 
ziek en amusement. De Super M 

series zullen zeker een succes wor¬ 

den, zoals alle Philips producten 
Aruba steeds meer to j dat sinds jaar en dag zijn 
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conclusie* mogolyk is, dun dat hot 

Krcmling niet wenst te sproken, 
voorlopig althans niet. Hot zou 

wijl cons kunnen zyn, dut de Ber- 

muila-conferentie tot resultaat 
hei ft, dat van Fi tmkiyk opnieuw 

Verdeelde stemming ten aanzien van 

Bernuida-eonlereiitie 
’a-CRAVENHAGE. De correspon¬ 

dent van Aneta in Nederland seint: 

De conferentie op de Bermuda- 

eilanden te houden op 4 December 

heeft natuurlek in geheel West 

Europa de nodige pennen in be¬ 

weging gebracht. Opvallend is, dat 

do reacties in de verschillende lan¬ 

den, vooral ia Frankrijk en Enge¬ 
land, sterk uiteenlopen. In Enge¬ 

land wordt de bijeenkomst toegc- 

juicht en algemeen geziui als een 

diplomatiek succes voor Ctiurch- 

ill, terwijl ia Paiijs duidelijk uiting 

wordt gegeven aan de angst, dat 

aan Frankrijk eisen zullen worden 

gesteld, die het thans liever niet 

direct zou willen uitvoeren. Men i? 
in Parys namelijk bezig met hei 

interne gemodder rond de presi¬ 
dentsverkiezing en kans dus voor 

17 December geen grote buiten¬ 

landse beslissingen nemen, aange¬ 

zien deze een regeringscrisis zou¬ 

den kunnen veroorzaken, die men 

nu minder dan ooit gebruiken kan. 
Bovendien staan de besprekingen 

met Adenauer over het Saargebied 

voor de deur en tevens de Haagse 

conferente over de te stichten po¬ 

litieke gemeenschap tussen de zes 

landen van het plan-Schuman. Pa¬ 
rijs voelt zich dus ongemakkclyk 

met het F^;muda-init4a1/ef vajn j 

Churchill. 

verspilling en dubbel werk. Verder 

'zullen de NAVO-troepen in West 

Europa met atoomwapenen worden 

uit gerust. 

In Engeland verwacht men, dat' All,s w«st t>r <lu‘s ®P’ dut 010,1 
in de eerste plaats de politiek der ll° va" Moskou be- 
Weste.se Drie tegenover Moskc i i *chou,wt !lls het voorlopige einde 

inzake Duitsland en Oostenrijk zal | °m ‘ 
worden vastgesteld, nu uit de jong¬ 

ste Russische nota geen andere I 

Dat heeft tot gevolg, 

| dat rnen zijn eigen wegen gaat en 

Duit sland nu snel zal worden 

stringent geëist zal wor-1 
den, dat het het Europese leger- 

verdrag ratificeert en wel zo snel 

mogclyk. Do Duitf^ herbewape¬ 

ning moet er komen, zo menen de 

meeste Amerikaanse on Britse po¬ 
litici, nog versterkt in deze mening 

door de druk van Bonn. Alleen 

wanneer men Moskou op deze wyzi 

voor een voldongen feit stelt, zal 

het in de toekomst net meer de 

verdeeldheid over de Duitse her¬ 
bewapening kunnen uitspelen 

geschakeld in de Westerse verde¬ 

diging. Men realiseert zich hier 
heel wel. dat dit een intensifering 
van de koude oorlog tot gevolg kan 

hebben, maar ochrikt daar bepaald 
r terug en het is ook niet 

ichten dat Amerika met 
zijn harde -Republikeinse bewind 
iets anders zal willen. 

Zo althans kan men de vele 
commentaren in de grote West- 

europese bladen wel samenvatten. 

TUSSENTIJDSE VERKIEZING 

DOOR CONSERVATIEVEN 

GEWONNEN 

OMSKIRK. • Een te Omskirk in 
tussentijdse 'verkiezing is door de 

conservatieve eandidaat gewon¬ 
nen. De verkiezing was nodig, om¬ 
dat het voor Omskirk in het La¬ 
gerhuis zitting hebbende conser¬ 

vatieve lid tot de adelstand werd neerden gedood 
verheven, waardoor hy lid van het' 
Hogerhuis lx geworden. 

In de huidige samenstelling van 
liet Lagerhuis hebben de Conser¬ 
vatieven en de met hen verbonde¬ 
nen 322, de socialisten 292, de li¬ 
beralen 6, de Ierse arbeiderspar¬ 
tij 1 en de nationalisten 2 zetels. 

Voor nog twee zetels moeten 

tussentijdse verkiezingen worden 
gehouden. 

Memoires aanleiding tot politieke 

crisis in Oostenrijk 

GEVANGEN MAU-MAU’ERS 
GEDOOD 

NAIROBI. In de Sakwu-gevange- 

nis, 80 km ten Noord Westen van 

Kisoetnoe in Kenia, is vandaag 

muitery ond'er de gevangenen uit¬ 

gebroken. De bewakers maakten 

gebruik van hun schietwapenen, 

waardoor drie Mau Mau gedeti- 

veertien gewond 
werden. 

De onlusten begonnen, toen een 

gevangene een bewaker met een 
„panga” (mes) te lyf ging. Zyn 

arrestatie was voor vele anderen 

het teken om andere bewakers met 

messen aan tc vallen. 

Het is d'e eerste keer, dat er 

den zijn gevallen by een opstand 
ln een gevangenis in Kenia. 

Te Dares Salaam werd een 19- 

jarige Europeaan Brian Walter 

Hayward veroordeeld tot drie mnd. 

hechtenis zonder dwangarbeid' en 
een boete van 100 pond sterling 

wegens mishandeling van Kikoe- 

joe'8 tydens verhoren naar hun 

WENEN - Volgens het Oosten-] met de communisten in plaats van^Mah Mftu gezindheid. Hayward be- 

gesprek met liet «aten ! »'Ükse katholieke weekblad ”Die| met de socialisten een coalitie aan!kende schuld »n twintig gevallen 
te ontkomen. Furche”, dat nauwe betrekkingen! te gaan. J van mishandeling. Tien Afrikaners 

Daarnaast verwacht men diep- onderhoudt met de Katholieke j Deze bewering is echter door 4,6 8001011 met Hayward terecht 
gaande besprekingen ( 

A word to the wise about tiress 

er de sa-1 conservatieve Volkuparty, zal de 

menwerking inzake het gebruik en minister van buitenlandse zaken 
de aanmaak van atoomwapenen Km^Gruber binnenkort zyn post. 

tussen West Europa en Amerika. 
Te lang hebben Engeland en Ame-1 Gruber heeft onlangs zün me- 

rika in deze zaak naast elkaar ge- | mories gepubliceerd, die grote po- 

werkt ten koste van veel energie- litieke beroering hebben gewekt. 
_ * In het boek gaf Gruber aanleiding 

tot ernstige meningsverschillen in 

de Volkspartij, waartoe behalve 
Gruber zelf o.m. ook kanselier 

Raab behoort. Gruber wordt ver¬ 
weten dat hy gegevens heeft be¬ 
kend gemaakt, die hem door mi¬ 

nisterschap bekend waren en dat 
hij d>or (al dan niet geheel juis- 

[ Raab en Figl met stelligheid te-| 
gengesproken. 

kortademig maakt, 

gezwollen voeten of hartkloppin¬ 
gen geeft, dan kunt U byna ogen¬ 
blikkelijk verlichting krijgen vani 
deze gevaarlijke kwalen door het 
gebruik van HYNOX. 

Vraag Uw Botica vandaag nog om] 

te) passages belangrijke personen! HYNOX en binnen enkele dagen] 
uit de partij en de regering in zult U zich jaren jonger voelen, 

moeilijkheden heeft gebracht, ■' ——————. 
waaruit de socialisten, die met dei ___ 
Katholieken oamen de regering j 
vormen, politieke munt zullen kun¬ 

nen slaan. Volgens berichten van' 
welingelichte zijde verzocht de' 
partijleiding gisterenavond de mi-] 
nister zijn portefeuille ter be-: 
schikking te stellen. 

Als eventuele opvolger word de | 
voormalige kanselier Dr. Figl 

etonden, werden ieder veroordeeld 

tot één dag hechtenis en een boete 

van 5 pond. 

De boetes zullen aan de mishan¬ 

delden als schadevergoeding tenj 

goede komen. 

Indien Hoge Bloeddruk U duizelig I 
maakt, pijn in de hartstreek geeft,! WEDEROPBOUW VAN KOREA 

Hoge Bloeddruk 

noemd. Over Figl schrijft Gruber 

in zijn memories dat deze in 1947 
in het geheim met de communis¬ 

ten heeft onderhandeld teneinde 

Goodyear tires havo been first 
each year for the past 37 years, 

because in every way — 

in safety, comfort and mileage— ] 

they’ve proved best 

to motorists the world over! 

Next time you need tires, 

eee your Goodyear dealer! 

2-52-27 
MORE PEOPLE, THE WQRID OVER, RIDE ON GOODYEAR TIRES THAN ON ANY OTHER MAKtl 

good/year 
EOPLE, THE WORLD OVER, RIDE ON GQODYE 

V I A N A 

LAST VAN UW LEVER? 

Indien U dikwijl* last hebt van 

pijn om Uw middel, rugpijn of pijn 
■an ledematen dan ia het beat mo- 

geiyk dat Uw nieren o* 'ever niet 

ln orde zijn. Het meeat doeltref¬ 

fend middel tegen beid* kwalen 
iija 

Dr. Chase Pillen 
voor lever en nieren 

Zij helpen de nieren de onreinig 

heden uit het bloed verwijderen, 

die de oorzaak zijn van de rugpijn 

en de piin om Uw middel. Tevens 

bevorderen zy de productie van 
galstoffen, die onmisbaar zijn voor 

een goede spijsvertering. Dr. 

Chaae’a pillen zyn niet schadelijk 

en kunnen zonder meer worden in¬ 

genomen. Zij hebben een doeltref¬ 

fend effect bij nier- en leverkwa¬ 
len. 

Verkrijgbaar ln alla erkende apo¬ 
theken. 

SOLO O EN HIGHBALL 

AGENTE: J. A. NIEUW 

TEL. 1227 

KOSTBAAR 

NEW YORK. Het herstel van de 

Zuid Koreaanse economie op het 
voor-oorlogse peil zal gedurende 

enkele jaren grote sommen gelds 
vergen, aldus deelt luitenant-gene- 

raal John Covlter, de agent-gene- 

raal van het orgaan der V.N. voor 

de wederopbouw van Korea (UNK 

RA) mee in een rapport aan de 

algemene assemblee. In de verslag¬ 

periode, welke liep van September 

1952 tot September 1953, had de 

Koraanse economie een keer ten 

goede genomen, doch deze verzinkt 

in het niet in vergelijking met het¬ 
geen er nog te doen staat om haar 
op zelfbedruipend peil te brengen. 

Het herstelplan voor 1951. datvocv 
het bestand was opgesteld, moest 

reeds worden ingekrempen, omdat 

sommige regeringen in gebreke 

bleven de door haar toegezegde fi¬ 
nanciële steun te verstrekken. 

Generaal Coulter wil in 1955 126 

millioen dollar aan het wederop- 
bouwwerk uitgeven, waardoor het 

herstelprogramma voor Korea 

sinds zijn aanvang in 1952 tot 30 

Juni 1955 op 266 millioen zal ko¬ 

men te staan. 

Spread thick on bread — The milk 

every chüd enjoys 

CHRIST. JONGENSINTERNAAT „ZONNEHEUVEl” 
BILTHOVEN — HOLLAND 

Particuliere Lagere School en Mulo School. 10 kinderen p. leer- 

kracht, dus meer individueel onderwijs. Eigen bosterrein met 

tennisbaan, voetballen, zwemmen. Huiswerk maken onder toe¬ 

zicht van leraars. Aantal jongens 40. Huiselijke sfeer. Talloze 

referentie-adressen. Opleiding voor enkele diploma’s. Kosten 

internaat f 2300.— per Jaar. (Ned. Courant). Vraagt inl. aan 

de Dir. T. G. de Groot, Bilderdijklaan 15, Bilthoven, Holland. 

Take ENO’S 
-it settles 
the stomach 

dNO S Pruil Salt" I* «oothing and settllng co 
the stomach up»et by unsuitable food or drink. It 
will safely relicve over-acidity, a most frequent 
cause of indigestion, heartburn, and tütulence. 
Plcaaant, refreshing ENO’S is the gentle corrective 
r“~’ o* u» need to keep the System reguhir. And it 

, j* * safeguard agaiasi moming liver- 
ishnest. ENO’S conuinj nosugar or 
hanh purgatives. Ii is particularly 
•uitable for anyone with a delicate 
ttomach. Keep youi ENO’S haudy. 

En o’s 
‘Fruit Salt’ 

SPECIALLY RECOMMENDED tor IRREOulaii mtioN. 
SICK HEADACIIK. UVEBISHNESS. BtLIOUSNHSS. INDICES HON. «tt. 

Sold in bottlea 
*r loating freshnaaa 

Bryicreem 
voor mooi, gezond haar! 

| OMDflT~l 
BRYICREEM het haar 
een natuurlijke glans 
geeft voor heel 
de dag. 

| OMDAT | 
BRYICREEM Uw hoofd¬ 
huid gezond houdt, 
droog haar en roos- 
vorxnmg tegengaat. 

1 OMDAT | 
de zuivere oliën 
geëmulgeerd zijn 
voor smetteloze 
haarverzorging. 

«Ml** MM*»!»' 

IN DE GEEST 

VAN VIVIAN 

EEN SPANNEND VERHAAL 

Ongeveer twee uur later waren 

zo weer byeon in de zitkamer. 

„Asey, ' zei Betsey, „ik snap er 

nog mets van. Nog oteeus met. 

Wat had Lewis... waarom heen. 

hy Vivian en Lda gedood V” 

„Het zal gedeeltelijk raatiwerk 

worden,” zei Asey. „(Jarol, Lewis 

steide je voor hierheen te komen, 

met? Het was op myn voorstel 

dat je hier kwam?” 

„Hij zei, dat die brief van moe¬ 
der...” 

„Een listig plan, net als die 

lyst, die hy van haar lcskreeg,” 

zei Asey. „En dat verkeerd spellen 

van die namen. Zie je, zo zal het 

wel gezeten hebben. Lewis en Vi¬ 

vian hadden geld nodig en van 

Ilector konden ze het niet krygen. 

(68) 

Maar (Jarol had gelu...’ 

,,/i.sey! Ma wioi. „Het W&u 

met ui me opguuiinen... n,evv.o 

nad wel eenS wm. van me ge- 

icemi. is iet meer dan een paai’ 

notiuerd nonar. Dus denit je, dat 

d.e gescmecicnis van die sieraden 

aiiccii maar een truukje van hun 

Asey knikte toestemmend. „Ja 
dat denk ik. Vivian wilde die sie¬ 

raden in de safe gaan leggen. Hoe 

meer er in clic safe zat... zeg heeft 
Lewis iiit t tegen je gezegd, dat 

het erg jammer was, dat die din¬ 

gen voor hot geringe bedrag dat 

ze op zouden brengen, opgeofferd 

zouden moeten worden? En uit de 
familie zouden gaan?” 

„Ja, daar heeft hij het verschei¬ 

dene keren over gehad,” gaf Ca- 

rol toe. 

„Ik vermoed, dat Lewis en Vi¬ 
vian op je familietrots wilde wer¬ 

ken en je ër zo toe brengen om de 

sieraden zelf te kopen. Vivian wil¬ 
de er nog meer dingen in gaan 

leggen, opdat ze je des te meer zou 
kunnen afzetten. De werkelijke 

waarde deed er niets toe... ze had¬ 

den gevoelswaarde. U hebt laatst 
nog tegen me gezegd, meneer Col- 
vin, terwijl we het over Vivian 

hadden, dat je altyd bang was ge¬ 

weest, dat ze geld van haar kinde¬ 
ren zou proberen los te krygen en 

dat ze zo goed comedie kon epe- 
len... de liefhebbende moeder 
voorstellen... 

„Maar wat heeft Eda met dit 
alles te maken?” vroeg Betsey. 

„Eda en Vivian kenden elkaar,” 
zoals jij uitgevonden hebt. Eda 

komt in New York en ontmoet Vi¬ 
vian. Zij en Lewis woonden in een 

appartement, van het hotel, wnar 

mevrouw Montford ook logeerde. 
Tk had de nnam op de etiketten op 

mevrouw M.’s koffers gezien en 
het viel me dadelyk op, toen Ik 

vanavond de naam van Lewis ho¬ 
tel hoorde dat ze overeenkwamen. 

Dus Eda ontmoet Vivian en ver¬ 

telt haar over die koop tussen 

Hector en mevrouw M., tenminste, 

wat ze er zelf van weet. Je kunt 
je voorstellen, hoe Vivian daar¬ 

op gereageerd heeft! Natuurlyk 

wilde ze wat van het geld in de 

wacht zien te sleepen. Geld was 
iets, wat ze altyd wel gebruiken 
kon blijkbaar.” 

„Ik geloof," zei Warner, „dat ik 
licht begin te zien. Van wat ik van 

Eda weet... ja, Eda zou alles ge¬ 
daan hebben, om die koop te ver¬ 

hinderen terwille van haar gelief¬ 
de oppositie. Maar ik denk, dat er 
maar weinig overreding van Vi¬ 

vian nodig is om Eda meer aan 
zich zelf en minder aan haar par¬ 

ty te doen denken. Tenslotte dacht 
ze meer aan die grote som geld, 

dan aan het dwars ziten van Me¬ 

vrouw Montford, vermoed ik zo." 
Asey knikte. "Ik denk, dat Vi¬ 

vian Eda heeft overgehaald om zo¬ 
veel geld, als ze te pakken konden 
krijgen, te pakken en dat Lewis 

er dan verder zorg voor zou dra¬ 

gen. Ik denk, dat ze een derge- 
Hjk plan in elkaar hadden gezet.” 

Hector zei: 
„Maar hoe wisten ze in vredes¬ 

naam, wnar de onderhandelingen 

plaats zouden vinden? En dat ik 
op dien dag zou komen? En mo- 

vrouw Montford..." 
„Lewis en Vivian konden haast 

wel raden, dat U naar de Cape zou 

komen. In alle geval heeft Eda 

Vivian op de hoogte van Mevrouw 
M.’s bewegingen kunnen houden. 

En Lewis hoorde het weer van 
Vivian. Hy, op zijn beurt, stelde 

zich in verbinding met Carol... 

Vrijdag, nietwaar?” 

"Ja" zei Carol. Maar waarom 

moest ik...” 

„Het was zo’n mooi voorwend¬ 

sel ,weet je, de kinderen Garth 

komen terug naar de Cape. de 

plek, waar ze hun jeugd hadden 
doorgebracht. Maar Eda had het 

niet op dat plannetje omtrent jou. 
Ik denk, dat toen de eerste klink 

in de kabel kwam. Ik denk, dat Vi¬ 

vian het plannetje om geld van 
jouw, Carol, los te krijgen, niet 
wilde laten varen, mnar dat Lewis 

grootser plannen koesterde. Eda 

en Lewis een beetje in den weg 
zat..." 

„Natuurlyk,” zei Betsey. „Hij 
is... was zo’n knappe kerel, ik 

denk, dat Eda verliefd op hem 

was. En toen... ja, dat fljkt me 
wel een idee." 

„Het klopt vaot", Mi Leopold 

Smith. „Toen meneer Garth bij¬ 
kwam, was het eerste wat hij zei: 
„Eda, Eda." 

Asey keek naar Leopold Smith. 
„De afgezant van het Lot,” zei hij 

plechtig, „was natuurlyk weer 

aanwezig. Hoe kwam je hier ei¬ 
genlijk verzeild, Smith?” 

„Ja, ziet U, mevrouw Porter en 
juffrouw Garth waren zo opge¬ 

wonden. toen ze thuis kwamen, 
dat ik nieuwsgierig werd,” zei 

Leopold. „En ik verveelde me een 
beetje. Hoe aardig Frederik ook 
is, voor de conversatie betekent hij 

niet vee!.’’ 

„Ja n aar,” zei Betsey, die niet 
in een s‘ mrtiimt wan om zich door 
Leopold Smith van haar apropos 

tc laten brengen, „waarom kwam 
Lewis by het huisje?” 

„Ja," zei Asey, „ik houd er an¬ 
ders niet erg van, om te raden, 

maar het gaat in dit geval niet 
anders. En als je even nadenkt, 

kennen we Eda en Vivian eigenlijk 

goed om vrij juist te kunnen ra¬ 
den. Ik denk, dat hü naar het 
huisje kwam, omdat hü daar met 

Vivian afgeoproken had. Herinner 

je je misschien nog, Carol, of hü 

die bewuste middag is opgebeld?” 
Ze knikte. „Ik nam de telefoon 

nog wel zelf aan. Degene, die op¬ 

belde, zei dat hy' in onroerende 
goederen deed, maar nu ik er over 
denk, viel het me toen wel op, dat 

hü de hoorn zo snel neerlegde.’’ 

„Laten we dan maar aannemen, 
dat hy' Vivian in het huisje ont¬ 

moet en dat ze onhandelbaar lijkt 
ten opzichte van die sieraden. Vi¬ 
vian wou in alle geval wat geld 

zien, begry'p je. En stel je nu voor, 
dat Lewis aan Eda denkt, en hoe 

veel prettiger alles zou zy'n, als 

Vivian er niet wao. Misschien be¬ 
schuldigde Vivian hom wel van 
bedrog of iets dergelijks. Mis¬ 

schien heeft ze wel gezegd, dat ze 
hun dwars zou zitten, als hij haar 

gang niet liet gaan... Hector in¬ 
lichten of iets dergelijks. Het slot 
is, dat Lew:*:i haar doodt.” 

„Maar Eda bleef met het plan 
rondlopen om mevrouw M. te do¬ 
den,” merkte Tnlbot op. „Dat Idee, 

had ze blü'kbanr niet opgegeven.” 
„Meneer Colvin,” zei Asey, „als 

er iets met mpvronw Montford ge¬ 
beurd was, zoudt u dan herder met 

Eda onderhandeld hebben?” 

„Ja. misschien zou ik wel enige 
onderhandelingen met haar ge¬ 
voerd hebben," zei Hector. 
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Commentaar 

JAPAN BLIJPr PROBLEEM 
hier du» niet «Heen «preken van 

een politieke manoeuvre. In Tokio 

is de drang tot meer handel met 

Peking nog sterker dan voorheen. 

Na zijn reis door de V.S. komt 

de Japanse minister van Finan¬ 

ciën Ikeda naar Londen, De poli¬ 

tieke en commerciëTe bedrijvig¬ 

heid van de regering te Tokio is 

groot. Het bezoek van haar minis- 

r de V.S. komt Hoewel het voor Japan nog wel 

■r van Finan- ónmogelijk zal zü'n zich van de Een tweede mogelijkheid is, dat 

inden. De poli- Amerikaanse voogdij los te maken, Japan zich aansluit bij „neutralis- 

iëTe bedrijvig- zoekt het toch een „reserve-poli- tloehe” Aziatische landen: India, 

ng te Tokio is tiek”. Door te dreigen, contact te Burma, Indonesië, Ceylon, die 

,’an haar ininls- zoeken met andere mogendheden, naar goede betrekkingen met Chi- 

NIEUWE ZENDERS VOOR DE 
K.L.M.-VLOOT 

De vervolmaking der radio- 

: nog door de wijze waarop dit i 
tgovoerd en practisch bruik-1 nen worden ’ 

jw-maakt. Vele buitenlandse : Weer is eei 

schappijen hebben reeds be-' ge weg naar 

; ook kleine reparaties kuu- 

erricht. 
stap gezet op de lun- 

eomniiinieatie 

Oku- kan het in elk geval concessies af- . Hier echter is de Brit- , dat tot kristalsturing, waarmee deze zig zün on de toetsing \ 

langstelling getoond voor de K.L. communicatie tussen 
M. zenders. vliegtuig. Lang is die i 

Daar iedere zender 107 kristal- wel is aan te wijzen wi 
len herbergt zullen er binnenkort gon; voor de K.L.M. 

1G.000 tot 17.000 van deze kleine 1930 toen een Fokker 
i voorwerpjes in het bedrüf aanwe- enkele K.L.M. I'unctiom 

Azië is daarvan een ander bewü’s, overhellen naar Rusland en China, den van het Gemenebest. Josjida 

evenenals de tocht welke Japanse De Rusenn hebben pas weer hon- heeft nu aan de vertegenwoordi- 
parlemontsleden maakten in het derden Japanse oorlogsmisdadi- ger van een Brils blad verklaard, 

rode China. Het Japanse dilemma gors naar huis gestuurd. In Pe- graag te willen samenwerken met 
is bekend: het land i 

dragen nauw gebonden aan de V. parlementsleden vriendelük ont- 
S., zonder welker toestemming het| vangen. De regering van Mao 
geen nccoorden kan aangaan metj heeft Tokio een non-agreusiepact 

Peking of Moskou. Maar zün af- aangeboden en een handelsver- 

>en delegatie van Japanse Engeland, dat zich in de GATT- 

het Gemenebest. Josjida! gebracht in onze dampkring blij- worden. 

aan de vertegenwoordi- ven hangen en eens zullen kunnen w^ 
een Brits blad verklaard,! worden opgevangen en gereprodu-j 

willen samenwerken metj ceerd, zodra er een hiertoe ge- 
l, dat zich in de GATT- schikt toestel zal zün ontworpen.) In het u 

verkregen kan strumentjes is 
voor de IERA. 

nieuwe taak boord bevond 2 

Hoe ww de situatie 

:*e zich nu ontwikkelt 

peciale latie, die 

gedaan wenste te | ruimte wordt niets anders gedaan wenste te cont 
e en hoe gaat i dan dl. kristallen onder vliegom- vraag was toen 

elon ? standigheden (o.a. op bepaalde dio aan boord t 

1944 ging Dr. temperatuur gebracht) toetsen en ten nu, dat het 

hebben? V’ü ’ 
niet anders m 

ferentle inzake handels- en ta- Gefascineerd zal men dan kunnen Plesman naar de Verenigde Sta- hun activiteit en frequentie door- kan. 

. cheid van de V.S. maakt drag. Overeenkomsten door parti-j voor __ ... __ ... , 
premier Josjida steeds minder po- culiere kooplieden gesloten in coord wensen om de concurrentie op het Concilie van Nicea, het zendinstallaties voor middel en ho 
pulair, temeer daar de Amerikaan- 1952 bleven een dode letter, om- op de textielmarkten te vervangen krügsrumoer van de Kruistochten, ge frequenties. Deze apparatuui 
se finaftciële oteun gefing is ge- dat de Japanse regering zich er door samenwerking. In elk geval i de wereldpremière van De Tover- was vervaardigd door Collina, eei 
worden. Washington dringt er nu toen tegen verzette. Nu komt Jos- hebben Londen en Tokio dit ge-1 fluit, de theorie van Newton door van de vooraanstaande radiofabrie 

op aan, dat het Japanse politie-le- jida onder druk te staan van ka- meen, dat zü minder gesteld zün hemzelf verdedigd en de opgewon- ken van Amerika. Ieder vliegtub 
ger van 110.000 man, nu ,,Natio-| merleden, die door de Chinese vi- op Tsjiang en Rhee en de handel den kreten tüdens de bestorming had twee van deze zenders aai 
nale Defensiemacht” geheten, zal; ee-premier Kwo Mo-jo zün be- met China uitgebreid zouden wen- j van de Rastille. Ja, wat niet al... boord. De telegrafist kon deze ap 

regering van Mao nevenovereenkomsten tamelük an- luisteren^ zo zeggen de aanhan- ten en kocht daar veertien Sky- j 
een non-agrensiepactj ti-Japans toonde Tokio zou willen gers van deze theorie, naar de re- masters, de eerste aanwinsten van j 

en een handelsver-! deelnemen aan het Colomboplan devoering van Cicero, de comruan- de K.L.M. na de oorlog. Deze Sky- 

nkomsten door parti-j voor Zuid-Oost-Azië en een ac-1 do's bij Thermopylae, de debatten mr.uters waren - uitgerust met j 

ger van 110.000 man, nu „Natio-| 

nale Defensiemacht” geheten, zal I 
worden uitgebroid tot 350.000 

Ikeda heeft zich daartegen ver- 
zet en (op financiële gronden) hchte raachines en «^ustriële ar- 
slechts een vergroting van het lc- tikelen. Het. heeft zelf groot be- 

ce-premier Kwo Mo-jo zün be- met ( 

werkt. China wil ertsen, kolen en -son f 

spijsolie leveren in ruil voor staal, do '*a 

lichte machines en industriële ar- ,, 

rewton door van de vooraanstaande radiofabrie- 
le opgewon- ken van Amerika. Ieder vliegtuig 
bestorming had twee van deze zenders aan 

at niet al... boord. De telegrafist kon deze ap- 

sen te zien. In Washington baart! Prettige geluiden en minder] paraten beide bedienen en de vlie- 
de Japanse mentaliteit wel zorgen, aangename, vooral als het toestel ■ g r had er een van tot zün be- 
In elk geval zal Tokio niet gewil- de geluiden van recenter datum -schikking. Op deze toestellen kon 

ger tot 107.000 man aanvaarden. 

Josjida, die herziening van de 
grondwet zou moeten doorvoeren, 
omdat de constitutie thans bewa¬ 
pening verbiedt, heeft nog een 
ander verlangen. Hü wil een 
otrljdmacht opbouwen als kleine, 
maar complete eenheid, dus met 
vliegtuigen. De V.S. hebben daar 
geen oren naar: voor vloot en 
luchtmacht zou Japan aangewezen 
moeten blü'ven op de V.S. Er zün 

nog meer geschilpunten: Tokio 

aanvaarden, lang bü zulk < 

ing van de ,- 

indor grote Ameri- 
letkomingeri. 

(Handelsblad) 

'gaat reproduceren: de radio bü- men «en frequenties kiezen door | 
voorbeeld, met zijn eerste kreetjes middel van een aantal knoppen: 
in de vorm van morseseinen en la- de vlieger had echter de beschik- 
ter met de vele sprekers en mu- king over een knop, waarmee hü 
ziekmakera, en niet te vergeten de zonder meer de vooraf ingestelde 
vliegtuigradio, die vele woorden frequenties kon selecteren. Door! 

voortbrengt, waarmee aan hen die! de reeds eerder genoemde intensi-, 
er belang bü hebben, de positie teit van het radioverkeer waren 
van het vliegtuig wordt doorgege-, conferenties nodig van landen, die; 

Ook in Hongarije anti-COIlimiinistische vliegtuigradio, die vele woorden j frequenties kon selecteren. Di 
~ voortbrengt, waarmee aan hen die! de reeds eerder genoemde inter 

Omier*n*OlirUe er be,anfr bii hebben, de positie teit van het radioverkeer wai 
uuuugi Yan het vliegtuig wordt doorgege-, conferenties nodig van landen, 

ven en inlichtingen gevraagd over • met elkaar de verdeling van 
WENEN — Het centrale comité| "West” mededeelt, heeft de Oost- het weer Woorden die slechts en-1 aether bespraken en van luc 

van de Hongaarse communistische duitse staatsveiligheidspolitie Til- hele ogenblikken nut hebben. Maar ! vaartmaatschappü'en dl- de w 
partü hoeft een resolutie aangeno- bert Ekkertz, waarnemend hoofd die woordenstroom is er en hü is i sdükheid van het langzaam ov 

men, waarin gezegd wordt, dat ge- van de afdeling buitenlands ujtgegroeid tot een cataract van i?aan op radiotelefonie naar voi 
bleken .o. dat er wü'dverspreid nieuws van het Oostduitse pers- v d . k Vaak 'onbetrriinelükei brachten. 

net elkaar de verdeling van de | 
lether bropraken en van lucht-1 

uitgegroeid tot een cataract 1 

schat bet gezag van Tsjang Kai- verzet bestaat tegen de uitvoering | bureau A.D.N., gearresteerd. 

het Oostduitse pers- voor de leek Vaak 'onbegrüpelüke | brachten. 

sdükheid van het langzaam over- j 

gaan op radiotelefonie naar voren i 

sjek niet hoog en heeft twist met 

Syngman Rhee over de viswate¬ 

ren. Tsjiang en Rhee hebben on¬ 
der de Amerikanen echter machti¬ 
ge beschermers. 

Als men bü de K.L.M. over ra- j 

srt-s, dat Helmut Heine, Haren enolV* toegenomen in de bü de IERA (Instrumenten-, Elec- 
luchtvaart en vooral boven de \ triciteit- en Radioafdeling) t 

productie van landbouw- en ver- 
~ bruiksartikelen, kon, aldus de re- 

VENEZOLAANSE TELEFOON- solutie, niet in *zün geheel worden 
MAATSCHAPPIJ 

VERKOCHT 
uitgevoerd, doordat vele partij-1 
funtipnarissen het niet begrepen. | 

Hij w?*s ervan beschuldigd belang- ’3ief- Zo intensief zelfs, dat, om overgang vastzat. Aanvankelü'k 

•Ük nieuws te hebben gepubli- aan de behoefte tot communicatie begon men een speurtocht te maken 
:eerd vóór het van Sovjet-zü'de tussea vliegtuig- en vijegveld te over de werelmarkt om tot de con- 
mstgestelde tüdstip. kunnn voldoen internationale re- clusie te komen, dat een radiozen- 

gelingen tot starid moesten komen der die voldoende kanalen had en 
Een redactrice van A.D.N. Eve- voor zend- en ontvangsfrequen- ge-schikt was voor radiotelefonie 

ine Schadt. hoofd van de artike- ties. Hoe grote* het aantal fre- niet te koop was. De K.L.M. stelde 

vastgestelde ty’dstip. 

CARACAS. De Nutional Telephone Er moeten meer boeren als lid van line Schadt. hoofd van de artike- ties. Hoe groter het aantal fre- niet te koop was. De K.L.M. stelde 
Company is Zaterdag voor eon be- de party ingeschreven worden en lendienot, zou "kort geleden" tot1 quentiekanalen, hoe groter de hoge eisen: grote frequentienauw- 
c'rag yan bijna 30 millioen bolivars Let is van groot belang, dat de be- twaalf jaar dwangarbeid veroor- noodzaak 

in handen overgegaan van de Ve- trekkingen tussen de partü en de decld zyn wegens spiennage. | tienauwke 
nezolaanse staat. De koopsom zal eigenaars van middelgrote boeren- __ 

in vijf jaarlijkse termijnen aan de bedrüven worden verbeterd. Er rc#DDi:CT[:CDn 
J J —*-gezorgd worden, dat de SPIONNEN GEARRESTEERD 

Telephone Froperties Ltd, ee 

Brits bedrijf, worden afbetaald. 

Slim Fat Away 

noodzaak voor een grote frequen- keurigheid, kristalsturing en lever- 
tienauwkeurigheid en hierdoor tijd binnen een of twee jaar: de 

-( K.L.M. zou dan van deze zender 

sproken, volgens welke Italië een een 1SQ ^ afnemen’ Waarvan 

Joegoslavisch voorstel zou hebben aantal tw*e aan tw?e ln de 
aanvaard ta*. rPn nnnWnti. vliegtuigen gebouwd zouden WOr- 

SPIONNEN GEARRESTEERD sproken, volgens welke Italië een wn lou 8lUKS ainen,eu- 

particuliere belangen van de zelf- IN FINLAND Joegoslavisch voorstel zou hebben aa?_a ^ 
standige boeren samenvallen met HELSINKI. - Opnieuw zijn twee aanvaard tot een, conferentie van . , . „ , . . , , 
die van de staat. arrestaties in Finland verricht in technici van de Westelijke Grote den en de ™st °P SchiPhol en langs 

De arbeidsklasse blijft de be- verband met de daar ontdekte spi- Drie, Joegoslavië en Italië over de de 1,outes a’a reservemateriaal ge- 

] langrükote klasse in de socialisti- onnage-bedrijvigheid. De thans kwestie-Triëst. Een woordvoerder 
’ sche staat, maar haar levensstan- gearresteerden zijn e^n luitenant van de ambassade zei: „Wü weten If fat ruins your figure or makea sche staat, maar haar levensstan- gearresteerden zyn e^n luitenant van de ambassade zei: „Wy weten ” , , ” . , , 

you short of breath and endangera daard kan slechts verhoogd wor- van het leger en een luitenant-ko- niets van zo’n voorstel”. vo°rnanden was stona 

your health, you will find it easy den door successvolle landbouw- lonel van dc luchtmacht. Eerder T , , . ' ' '°”.r. e euze- 
to iose a half Dound a day with the nroductie aldus de resolutie werden reeds vijf personen, onder *n wc'm„ehchte Londense knn- het vereiste type te koop wi 
new H^ood method calkd Er^^rdt Je Je rièhÜifnen wie een kapiteii en een s rgeant Sen wordt evenwel verklaard, ^t zelf tot productie overgaan. i. 

FORMODE ^No^raTuc^dteting ot voor grotere voö rang voor de van de Fh*e luchtmacht, gearres- een de^e,iJk wel bestaat, bestaande Collins zenders ve, 
, “C ülAe7n* or '00‘ K ® voorrang voor ac Volcens de nolitie zouden de maar noS niet officiëel ter kennis wen. Hoewel de IERA geen pr 

exercise. Absoluteiy safe. Ask your landbouwproductie in het vooruit-!ieera- volgens ae pomie zouden de vn„ Tf ,j« } f .. nii^r, 
chemiat for FORMODE and stort richt gesteld. | beweerde spionnen sinds 1945 in van Itahe 18 ^bracht' heapparaat is maar alleen 

kapitein en een sergeant gen wordt evenwel verklaard, jj*t zelf tot productie overgaan, i.c. de 

landbouwproductie in het vooruit-!teerd- Volgens de politie zouden de ®“p “*** 'ter kennis wen- Hoewel de IERA PPenproduc- 

slimming tomorrow. 

TE HUUR 
EEN HUIS 

bevattende: 
j 3 slaapkamers 

1 zaal 
1 keuken met veranda. 

Te bevragen: 
M. Figaroa, 

Noord Palm Beach 252. 

ERIC DE NOORMAN 

zicht gesteld. | beweerde spionnen sinds 1945 in Vdn ilaue 18 georacni. tieapparaat is, maar aneen voor 

’ Hongarije was een industrieel het 'eger en de lychtmacht ge- SJ mavana revi8icdoe,8inden /öv,^ 
land treworden aldus het comité werkt hebben. Men heeft van Fin- STUDENTENREL IN HAVANA sloot men toch tot het laatste, 
land geworden, aldus ne. comité, ...... ... . ... . t, .... „ t t ^ L Ruim 150 tekeningen werden ge- 
maar ar wa, era fundamentele “.1“» welk tand dè SÏÏ HAVANA. - De studenten heb- maokt „„ lanraamerhand kwam 

wyziginff nodig, waarbu de na- hXn g“ pïoÏÏ,eTrd IS, be" Va"daag dc men tot het maken van een tweetal 

te tgen He!7a„°"de rare S Ha™"a <* ^ prototype, De verbouwing maakte 

industrie zou voor de rest xan dit in dit verband, dat geheimhouding bet ontslag van twee docenten, de toevoeging van 30 m. draad 

iaar gehandhaafd bliiven maar noodzakelijk is om internationale Juan Marinello Vidauretta, de moer noodzakelyk, dan in de De- 

volgend jaar zou de zware industrie verwikkelingen te voorkomen. voorzitter van de communistische ^i^ae^applratuur wareïn^li 

aanzienlük worden verminderd ten COMPROMIS-VOORSTEL 80cialiatische volksparty op Cuba, banden Rebouwd waarin 107 kris- 

gunste van de productie van voe- ,NzakE TRIEST en z«n vrouw- Maria Jo8efa Vi’ tallen gemonteerd waren: in elke 

bSoet^n. “ ^ LONDEN. - De Italiaanse am- «a. De studenten gingen ^ voor tien k.iotal- 

Naar het Westberlynse anti- bassade te Londen heeft vandaag rustig weg na aankomst van de ien; maar inJnwp, teven9 

I communistische inlichtingenbureau de berichten uit Rome tegenge- politie. 

DE TWINTIG LAATSTEN ' door HANS G. KRESSE 

Van niemand, Heer! En ( . Hü is burcht te treffen. 

i de Leenheer kan 

slechte zynl 

die nével iQ, waar hij vandaan^ voor zich uit. Deze landstreek be- vrouw veilig naar Wögram’s ezeltje zit. nu z(jn enige tientallen Ii 

komt. Maar dc dreigende lucht hoort tot zijn rük en de mensen hurcht. — Ik weer meester vergezellen machines met de nieuwe 2 

kwam steeds dichter naar voren. lot 7yn onderdanen. Hü moet er Rum-Pum zal mij vergezellen, op groot avontuur! denkt de klei- uitgerust. De Super Constell 
Hier en daar kwamen kale plekken meer van Weten, van het wat er jk mo(q do7(, 7aak onderzoeken! ne dappere man. Ik meester hel- worden in de fabriek reeda 

in het bos cn op het land, daarna daar jn de grensgebieden geschiet. jn wojnjg woorden vertelt hü pen? ■ zien van dc zenders, maar de reeds | 

VLIEG PER KLM IN 

WEST INDIE 
U kunt nu 21 landen in het Carai- 
bische gebied per KLM bereiken. De 
KLM zorgt er met haar traditionele 
gastvrijheid en service voor, dat U 
prettig en comfortabel kimt reizen. 

Inlichting*!* v*r.tr*kk*n: CURACAO: KIM, T*l. 
1020-2132. ARUBA, Emon Trading Co., G*a. 
Agents, Tel. 1552-1303 M «II* erkende f*t»- 
•geoUchappen 

MLM 

van de politiek van de party ”tot Hgt inlichtingenbureau ver- Het radioverkeer is de laatste j dio’s wil praten komt men terecht 
zelf binnen het centrale comité . klaarde voort3 dat Helrnut Heine, !aron enoiW toegenomen in de bü de IERA (Instrumenten-, Elec- 

aidus meldt radio-BoedapesL Len afdelingschef, ontslageri was iuchtvaart en vooral boven de triciteit-en Radioafdeling) en hier 
Het nieuwe partypiogiam, dat I wegeng gebrek aan oplettendheid, vliegvelden is dit verkeer inten- kan men horen wat er aan deze 

gericht is op verbetering van de] KpanhuldicrH hoinno-. öief. Zo intensief zelfs, dat, om overaramr vastzat. Aanvankelijk 

reed zou moeten worden gehouden. I 
Aangezien de „droomzender" | 

niet voorhanden was stond de K. 

L.M. voor de keuze: wachten tot 

een dergelijk voorstel wel bestaat, bestaande Collins zenders verbou- 

van Italië is gebracht. tieapparaat is, maar alleen voor 

revisiedoeleinden io ingericht, be 
STUDENTENREL IN HAVANA sloot men toch tot het laatste. 

r» ij, Ruim 150 tekeningen werden ge- 
HAVANA. - De studenten heb- maakt en langzamerhand kwam 

ben vandaag de kweekscholen te men tot het maken van een tweetal 

V«n de eéftie lichte "tip" 

in de morgen 

tot het laatste zadne afbetten des avond», 

geeft de Echte "4711" Eau de Cologne U een 

heerlijk comfortabel gevoel. Bevochtig er Uw 

«lapen mee, adem de welriekende geur in oé 

doe een scheut in Uw bad, dan blijft 

U fris en jeugdig. 

f ’KÖLNISCH* 

( EAU de COLOGNE 
officiële woordvoerder verklaarde Havana bezet uit protest tegen prototypes. De. verbouwing maakte 

in dit verband, dat geheimhouding bet ontslag van twee docenten, de toevoeging van 30 m. draad 

noodzakelijk is om internationale Juan Marinello Vidauretta, de moer noodzakelyk, dan in de be- 

verwikkelingen te voorkomen. voorzitter van de communistische staanJe zcnder n°dig WaS gewee8t> 
In deze apparatuur waren nu 11 

COMPROMIS-VOORSTEL socialistische volksparty op Cuba, banden gebouwd waarin 107 kris- 

INZAKE TRIEST en z*-*n vrouw' Maria Josefa Vi- tallen gemonteerd waren: in elke 

LONDEN. - De Italiaanse am- dauretta. De studenten gingen band was plaats voor tien krietal- 

zeven. Het was evenwel tevens 
noodzakelyk geworden, om in ver¬ 

band met de grote toeneming van 

het aantal frequenties ook de an- 
tenneafstemming automatisch te 

maken, want het gehele effect van 

het nieuwe toestel zou teloor gaan 
aio men na iedere frequentieveran¬ 

dering nog moest zoeken naar de 
juiste antenneafstemming. Van 10 j 

kanalen was men nu tot 107 geko- , 
men. Voorwaar een grote overgang, 
maar tevens een enorme vooruit¬ 
gang. Een K.L.M. vliegtuig heeft 

normaliter te maken met 69 kana¬ 
len, zodat er nu ruimschoots vol¬ 

doende zyn. 

De bediening is zeer eenvoudig, 
aan cle hand van een tabel kan zo¬ 
wel de vlieger als de telegrafist 

een frequentie oelecteren door 
middel van twee concentrische 

knoppen, waarvan de grootste met 

Anglo Dutch Overseas Ageney Ltcl. 

JUST LOOK WHAT HAPPENS... 

groefd gelaat kwam naar voren eir heilspellend voegt hij er aan toe: hun Koning! Met een bruuske be- Het ontgaat hem niet, dat een de banden en de kleinste met de 

antwoordde in de plaats van de Leenheer kan aldaar de dood weging doet hü zy'n paard keren, trek van diepe teleurstelling op kristallen correspondeert. Toen de 
man met het pak: slechte zy'n! want op de heuvel wacht zün gevolg Heidrun’s gelaat gekomen is. kinderziekten van de beide proto- 

"Heer Ewoud! zegt Eric kalm. Gü Maar Eric kan niet zien hoe trots types waren overwonnen kon met 
— Wij weten niet wat er met Nadenkend staart de Noorman brengt met ridder Awain de jonk- en verheugd Pum-Pum op zü’n de productie worden begonnen en 

die nevel i«, waar hü vandaan^ voor zich uit. Deze landstreek be- vrouw veilig naar Wogram’s ezeltje zit. nu zy’n enige tientallen K.L.M. 

komt. Maar dc dreigende lucht, hoort tot zijn rük en de mensen burcht. — Ik weer meester vergezellen machines met de nieuwe zender 

kwam steeds dichter naar voren. zün onderdanen. Hy moet er Pum-Pum zal mij vergezellen, op groot avontuur! denkt de klei- uitgerust. De Super Constellations 

iteeds meer. 7j0U die dodende nevel het gehele 

- Waar komt gij dan vandaan, l™d kunnen bedekken? 

vraagt Eric verontrust. Van wie 

is dat leen? ! Met weemoed denkt Eric aan aanbod af. 

Qe oude schudt het hoofd. 

het weerzien met Winonah en hoe- 

I zeer hü zich daarop heeft ver- 

wat hü van de vluchtelingen heeft Zo scheiden hun wegen en met in dienst, zijnde K.L.M. machines 
vernomen. Awain bied aan bom te een korte groet rijdt de Noorman worden in eigen bedrüf behandeld, 

vergezellen, maar hij wy’st zün vastberaden het onbekende lege- Het project, dat voor een aan- 

aanbod af. moet, Pum-Pum op zyn ezel naast zienlük deel een K.L.M. idee was, 

Zorg gü voor Heidrun! zegt hü. hem. Wat zal hen in het ntvclge- is een succes geworden, niet alleen 

WITH ‘VASELINE' HAIR TONIC! 
•Viwellna’ Halr Tonic makes your halr look handsom* 
»nd healthy—and keept it tooking that way I Economl- 
eal, too ... you need only • ftw drop» • d*yt Tiy h 
and ie* for youraelfl 

-1 Spoedig hoop ik U op Wogram’a | bied wachten...? I vanwege de gedachte, maar meer 
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Pirnsps 

w 
. ' 

Wanneer U dit 

uitstekende 

PHILIPS 
droogscheerapparaal 

• koopt 

OU ons 3 adressen van vrienden 

, zendt, ontvangt U: 

GRATIS 
Een stel pokerstenen in 

lederen etui 

1 Een Nederlandse merksiga. 

i MOTOP* Cl DC-3 I 
TA DANJA 

I Ayera rnaiuta na Dakota tabata 
I tin un alarina chikito. Ora cu a 

i rieibi notieia di un avlon di KLM, 

ALP, cu ta biniendo di Maraeaibo,I 
cu un motor a fracusa na camin-j 

da, y cu e mester baba riba un 
motor so. Diversos dopartamento 

boso mester ta un caminda cu tra- 

pi pa pasa tur rond di Hooiberg, 

ycgnndo ariba dando buelto, y cla- 

ramente un bon cafe-tje na e top. 

Di e tnoda aki touristanan lo por 
goza di un bunita biota, cada bez 

otro panorama y na yegada na e 
top un bista sin igul riba costanan 

y laman rond di e Isia. Esaki lo 
blra un cos manera e Eifdtoren; 

CASF.Y EMAN NAAR MIAMI drive werd gehouden, gewonnen* 

Vandaag vertrekt de lieer Ca- door de Heer de Vries, 
scy Email, die tot nu toe als ver- Ook uit financieel oogpunt werd* 

t jgenwoordiger van de heer Kip- deze tweede drive ten bate van de 
nis is opgetreden, naar Miami. De t.b.c. bestrijding een succes. Er 
heer Eman heelt van het Bestuurs gan opnie 

College sehriftelyk antwoord ge- j gedragen, 
kregen op liet Memorandum en zal j 
de verschillende kwesties persoon- CC 

lyk met de heer Kipnis opnemen. I 

kan opnieuw f 230.— worden af- 

CONSULAAT VAN 

COSTA RICA 

te. Fortunadam 
n necesidad di ningUÜ ju-j 7-ijvp-k- ijo e , A y,ln chep- 
pasobra Cnptan Coenraado Bunita, pero iaro . tabata 

vion, aunque riba un ta noa comentario. Absolutamente, 

■rfectamente. I Plot ta bisa. Na Dakota tin po- 
'ki ta kedll pa répara- co tercio, cu lo no had nada cu 
•as e pasngoronnn ta mr.o gusto, cu dunando un man 
•o avion 'pa Corsow cu' den e asunto aki. Larga min traha 
Bavcelona. I cu medionan simple y poco poco, 

los a topa un amigo un caminda rond di Hooiberg, y 
i’gracion) Rietkerk na gastonan lo no tn grandi. No tin 

ido o pasa un dia bon puva, y lo bo mira ki bnrata y bu- 
iobe. I nita caminda lo por worde had. 

sta Aruba, Piet ta bi- Radiodienst tambe lo por haci uso 

ndieii men tot principiële over-1 Dc Heer Gilberto (Bubu) Arends 

eenstemming komt, en de heer js benoemd tót consul op Aruba 
Emun twytelt hier niet aan, is hut van de ^publiek Costa Rica. 

te voorzien, dat de heer Kipnis Door bet vertrek van de Consul 
zeer binnenkort naar Aruba komt Geueraal> dc Heer Alberto Sa8SOi 

BRIDGEDR was dit consulaat onbezet un werd 
De uitslagen van de zeer ge-. het reeds door de Heer 

laagde bridgeunve, welke gistel- Guberto Arondg a,a kaa8elier 
avond werd gehouden ten bate van 

de t.b.c. bestrijding luiden: 1. Me- 
waargenomen. Met de benoeming 

van de Heer Arends tot Consul zyn 
vrouw Legenhausen en Mevrouw j ^ Rndere benoemingen V001. Aru- 

lueker G4, pun en. . | ba door de Regering van Costa 
Snoek en oe Heer van t Sant b29J „. , . .. . 

punten. 3. Dames Schendstok en 

Een miniatuur kruikje dols 

PALAIS ROYAL ARUBA N.V. 

jiopi hende mr.a mester eonoce dl e caminda. Sinia den bo auto, 
•uba. Loke boso mester aki y yoga na top di Hooiberg, na tin¬ 

tin lugar pa hala hende, un da bo por tonde miho? 
■aceion especial. cu ningun otro Un bon idea. cu nos ta pasa 
ninda pov ham'a. y cu lo trecc! door na tur cu tin interes. 

Rica ingetrokken. Het consulaat; 

zal worden gevestigd' in het kan-j 
den bo auto, 6290 punten. 3. Heten toorgebouw van de firma Mario 

un.1 Teerling en Snoek 5300 punten. g . , N v 

5. M^rouw Wever en de Heer wy bieden * de Heer Gilberto 

asa TJ°n Sle ^at i,lin ^n- ®n. Arends van harte geluk met deze 
!“ [otmg Heren Bertold en Brm- eervo„e benoeming: 

■01.(; konberg 5200 en Heren de la Fu- 

ero ente en van den Berg 5200 punten. DE KERMIS KOMT 

8. Heren van Merle en Boonstra Vanmorgen ontmoetten wij op 

4130 punten. Een extra-prijs, be- Aruba de impresario van Coney 

— ! schikbaar gesteld door Mevrouw Islanö, de Heer Prince. die het goe- 

Anna Rodhig, bestaande uit een de nieuws wist te vertellen, dat 

!ie- prachtige bouquet thearozen werd kermisattractie Coney Island, wel- 

irin na een kleine kaart-bingo wed- ke op Curacao groot succe3 had, 

■net strijd, welke aan het slot van do thans onderweg is naar Aruba. 

"Spotlight” . J 
a! ! ! E atraccion < 

subi Hooiberg awe mainta y ki na Aruba.. 

Eifeltoren di Paris. Waterfort kenberg 5200 en Heren de la Fu- 

di Curacao, y un caminda di cero ente en van den Berg 5200 punten. 

TRABAO SOQAL IMPORTANTE 
ïniciativo ili dos meester cli skool pa cstablcce skool-di 

anoehi na Noord ta worde rieibi cu firan entusiasmo 

Diarazon awor pa 8 ’or di anoehi, (i ora c 

despues di un bof Solem, skool-di- nera Tr 

anoehi na Noord lo a cumisa, y Spanjo, 

tambe di dos fase di un experimen- E pr 

to cu ta ofrese gran promesa pa manera 
futuro. be tin 1 

E promo face, esta e prepara- moda c 
don, a resulta masja bunita y ta te na les-nan pa praktijk-diplonia. I 

duna confianza cu cumplimento di Pa esnan cu ta mas adelanta lo tin J 
plano-nan tambe lo logra. les tambe di social y pa educacion . 

E iniciativo di establece duna-' pa pueblo. E lesnan aki na priuci- 

mento di les anoehi na Noord a salil pio mas parti lo ta pasamento di 
tl: dos meester di skool: Un ta sr. j pelicula y despueo lo worde invita 

•T. Bongers, mecoter di skool na difcrente otro hende nan pa duna 
Noord y senjor P. Stultiens, mees- mas les toeante e punto aki. 

ter na Dominico-colegio. COLABORAOON 

Sr. Bongers, cu ultimo dos anja D]"tUR BA.NDA 
ta biba na Noord a hanja gran Loke aan ta cobra pa lcs ta asi. 

sxmpatia pa pueblo di Noord. E la cu egald no por cubri e 
han.ia aurec.o pa e hende-nan aki.l nan ta spera cu un poco 
cu don hwtoria d, norvjsla ta biba- dQ di hi asina mes ta | 
den un hooki caox bantlona, y cu . * „ „ , „ ... 

. , ,, ’ j keda scaars cu mester trata mat, 
aunque tur „hr.ndicans a demon-1 . .. . rp..^ 

, ... ,. . cconomico posibel pa bim kla. Tam¬ 
ara cu ta dispone di gran civihsa-, , , 

‘ , be pa c mecster-nan e pago lo ta 
cion y gran interes pa mas desa- . . „ . ___ ! 

masja poco y asina mtu hopi ui 
! nan ta laga dunamento di otro lesj 

nochi na Noord tin poco di Tin-; para cu ta paga mas mihor, y tai 

port no ta tanto delanta ainda, duna nan cooperacion pa e skool 
in un theatro/gran parti di c .,|{j_ Ademas di e dos meester nan 
r no tin coriente pa luz. y da-' cu n08 a menciona caba, tin tambe 

ente esaki ta motibo cu juben-, senjorco: F. van Beek, W. van 
ta obliga di husca diverticion Roosmalen, P. Westcrborg, E. Zon- 

'aya. I jce, K. Boomnn, A. van der Rijt, 
J esaki hopi biaha ta trese dis-, r. Williams, L. Geurke y G. Gruel. 
o ta di comprónde. Pero pueblo Frere-nan tambe ta duna nan 

• oord pa fortuna oa con pa re- j a>vudo tanto cu nan por, pero no 

contra bicttto. Mas y mas di| por tuma parti na dunamento dij 
ta bni traha na Lago y na Pla- ]es pa vja cu nan temPo ta ocuPa 

Door cli esaki nan ta hanya de- caba. g. a. Mons. van der Veen; 

na treso tur c hendenan na mas ZcPpenfeldt a scirbi bestuur un 
ra y ora cu senior Bongers a Carta, felisitando nan cu nan inieia- 
i cu su idea di lanta un skool- tivo. öbispo ta laga oa con conten- 

nochi cesaki a cai den bon ter- tu e la keda di tendc toeante e 

ora di les pa siman, leznan ma-j E fundacion aki lo jama: Insti- 

:ra Tngles, saca som, Hulandes y tuto di desarolla y formacion so- 

lanjo. | cial, y su intencion ta pa duna tur 
E programma lo ta cli diferente homber nan di Noord educacion 

manera pa cada grupo, como tai 
be tin hende cu MULO-diploma, 

UIT POLITIE-RAPPORTEN Anna RoGiiig, bestaande 

L.W. doet aangifte van verüe- prachtige bouquet thearozi 
zing van een groene tas waarin na een kleine kaart-bing 

zich oen portemonnaie bevindt met strijd, welke aan het slot 

een geldsbedrag van ongeveer f 80 . 

bestaande uit bankbiljetten van |_ 

f 25, f 10 en enig zilvergeld. Tevens 

bevond zich in de tas een bewijs 

| voor aankoop van loten van de 

I Landsloterg. 

1 Country Club, tambe ta : 

simpel I caba di menciona aki riba, Bestuur Assistentie werd verzocht voor , 

cli Tropical Country Club, tambe ta !ce" veclitpartg op de grote ste ger 
ofrese su cooperacion, cu ta pone te Oranjestad. Bij aankomst van de 

su sa'a disponibel pa uso pa duna-1 Politie wcrd cr n!ct meer gevoch‘ 
mento di les, y tambe di Departa-1 ten. Wel trof men een man aan dio 

mento di sinjansa lo tin ayudo. |cr^Ü betrokken was geweest cn 
Na otro dlotrito-nan tambe ta ' onder de invloed van alcoholhou- 

cumisu drenta e idea di habri un ' -'ende drank verkeerde. Hij is over- 

skool-di-nochi, Noord io duna tur ] gebracht naar de politiewacht en 

cooperacion cu ta posibel, aunque ! voor eigen en andermans veilig- 
por lo pronto nan ta hanja nan j heid in bewaring gesteld, 

obiiga di keda independiente. | —o— 
Nos ta desea Noord masja pabien j Op dc Hoofdyerkeersweg ter 

cu su „Skool-di-anochi” y nos tin i hoogte van c« garage van Ecury 

confianza. manera cooperacion di vond een ar.nrydipg plaats tussen 
meester-nan y pueblo a resulta, cu j personenauto A-986 en A-3764. 

inicitivo aki lo bira un -succes gran-' Geen persoonlijke ongelukken, geen • 

jheid in bewaring gesteld. 

, On dc Hoofdvcrkeersw 

Anoehi na Noord tin poco di ha-; pai,a cu 

si, sport no ta tanto delanta ainda, cluna nai 
no tin un theatro/gran parti di c .,]{i Ac]e 
lugar no tin coriente pa luz, y da- cu uog a 

ramente esaki ta motibo cu juben- j senjoron 

uid ta obliga di busca diverticion Roosmah 
na caya. I r j 

Cu esaki hopi biaha ta trese dis-; r_ Willir 
eusto ta di compronde. Pero puebloi Frere- 

di Noord pa fortuna oa con pa re-1 avlldo tr 

ya. Door cli esaki nan ta hanya de- j 
seo pa trese tur c hendenan na mas 

altura y ora cu senior Bongers a 
yega cu su idea di lanta un skool- 

di-anochi eaalci a cai den bon ter- 

di. E trabao social important 

den tur sentido ta un bzn pril 

y si tur cos bai bon e por i 

clasifka como un di e trab 

mas bendiciona riba nos Isla. 

ial importante aki' drankinvlocd. Gezamenlijke schade 

:a un b:n principio >ongeveer f 200. Oorzaak: Onoplet-1 

bon e por worde , tendheid van de bestuurder van | 

in di e trabao di personenauto A-986. 

AWE NOCH! E FERIA GRANDI 
Dl TROPICAL COUNTRY CLUB 

TA HABRI 
Pa Noord y pa tur hende cu ta 

; CULTUREEL WERK 

j (Vervolg van pag. 1) 

: gangstijcl dit nog niet mogelijk i 

i habri e feria officialmente. 

pretura cli e feria aki lo tin 
•ogiamma cortico pero entre- 

, cinco mucha muher di mu- 
ichool lo canta bao di direc- 
di sr. Stam algun canticanan. 

bende cu ta ! blijft de Sticusa steun onmisbaar, 
ta un gran ! Door het oprichten van een Pr.! 

i, Gezagheb- Bernhard Fonds voor de Antillen! 
fficialmente. is mogeüjk het pad geëffend omj 

ia aki lo tin in de toekomst langzamerhand de 
pero entre-1 financiering van dit werk over te 

uher di mu-1 nomen en uit eigen middelen te re- 

Het is van harte te hopen, dat j 

Ora cu senjores Bong 
iens a prepara nan plai o. nan ta-. meester-nan tambe kioi 
ata conta cu un trinta hende mas actualn 
menos. Nan tabata hanja cu un no tjn 

■rupo asina lo tabata sufficiënte duna ]( 
m cumisa y despuco poco poco lo aj c0 ,10 t 
ai aumenta esaki, pasobra inten-j nibpi ,, 

ion ta pa hasiele un organisacion mento. 
ia_tur hende cu tin interes, du-j 
iando les y asina ayuda e pueblo' '.d. 
a pasa un rato util y apradabel , 

actualmente nan r 
no tin suficiente 

duna les na Pap:a 
co no tin suficient 

ten- Despues di c prte oficiai aki, na bij het opstellen van de begroting 
• e unda tal di authoridad-nan lo ta voor het volgend Jaar de activiteit 

i nan lo duna presente, e pret grandi lo cumisa. van het C.C.A. in Amsterdam er- 
icl e Tur loke lo tin, nos a scibi caba Ikenning zullen vinden en dat van 
luro algun dia anteriormente. Ta bo mes I het geld dat voor de Antillen be- 
i cu MESTER bai pa bo mira y goza di : stemd is, een groter percentage 
por e feria grandi aki di Noord. clan tot nu toe, voor Aruba zal 

ipo- E comité di e feria ta completa- j worden afgezonderd. De verhou- 
no- mente sa t is f echo di tur cooperacion i ding Curacao f 40.000.— en Aru- 

•oia- ril P In hania Nan ta gradici sr. i ba f 10.000.— kan zeker niet wor- 
, di D.O.W. cu a duna den gezien als een b 

ra pasa un rato util y agradabel J 

don nan tempo liber. 

Mos ora nan a hanja apoyo dij j 
pastoor cli Purokia, pastoor GaHp,1 ( 

v riba un bon ciia den preekstoel y j 
la duna algun explicasion tocantei f 
di e skool-di-anochi. Na porta di „ 

misa nan a parti panflcta y ni un 
ora despues interpsadonan a cumi¬ 

sa duna nan nombor. Riba men un 
dia ei, tabata dia 27 di Agosto nan 

a yega na trinta hende caba. y dia 
cu nan a sera e lisla. diez dia des- 

pues na tur tabata tin 185 persena 
cu a duna nombor. Solnmcnte hom- 

ber-nan por a tuma parti den e cur- 
.-o aki, y tabatin discipulo di 14 

ania te cu 45 ania di edad. Como 
80 di nan ta di edad bao di 20, 90 

di nan ta core den 20 te 30 ania y 
c resto tabata den careda di 30 an¬ 

ja pa ariba. 

Te haota tabata tin interesado 

di mas di 50 anja di edad, pero por 

lo pronto mester a laga esaki-nan 
afo. Tambe a bini un peticion pa 

forma un curso asina pa mueha- 

nnn di menor di edad, esta mucha- 

nan cu ta bai skool ainda, e peti¬ 

cion aki ta den estudio. 

Ademas di „les-nan di skool" 
tambe lo tin educacion sosial 

Tur e 185 persona-nan a worde 

examina caba pa mira nan grado di 

educcion, y nan worde reparti den 

grupo di mrj o menos 15 diaipulo 

pa cada klas, Intencion ta pa duna . 

Tamanjo di e tr, 

di pidi un subsidi 

istoor Galle,, q Kok y cli Noc cl '■ra. Figaroa y 
preekstoel y( r Franken, e lasto dos nan aki, pa 

310,1 toeante j funcxóha como penningmeester y 
Na porta di secretarie. 

DO IT N0W! 

ao v necesidad isu avudo don instalamento di elec- 

ikito (f. 6000) I tricidad, Sra. Anne Eman cu a 

.uur cu ta wor-! !1one su Gensrador di 15 KW des- 
Pastoor Galle, ponibel en caso cu c Delco no ta su- 
cent: - :, senjes -'icionte. Sr. Luymes di Elmar, sr. 
e,rG Figaroa y Beau.ion, Sr. Daal, Sr. Genefaao y 

Jos nan aki, ra su helper-nan. Tambe O.anje-co- 

ningmasster y n,ite cu sa Presta feria tur e ban¬ 
dera nan y lus-nan di color. 

_ Diadomingo lo tin ta di atracion, 

o canta-mento di un krw di mucha- 
Jf yW 1 nan, mientras na habrimento di fe- 

V * via, Toty Arends y su trio Tropi- 

-- cal 1° duna pieza-nan typico Aru- 

Reserva aWe nochi y Diadomingo 

inochi pa bai feria na Noord. 

activiteiten van C.C.A. en C.CC. 

vergelijkt zal tot de conclimie ko¬ 
men dat Aruba een veel groter 

pertage van deze subsidie ver¬ 

dient. 

WE flAT'JRE OiBSOn CaRM 

The best selection 
on the island. 

Aruba Booksliop 
Naasaustraat 94, Oranjestad 

DEPUTADO WEVER 
TA BOLBE Dl CARACAS 

. Deputado Wever a bolbe di Ca- 

ï'acas. Manera nos oabi e la bai pa 
atende e asunto cu sr. Bolivar lo- 

cante plana-nan pa traha un hotel 

na Aruba. E promo contacto segun 
informacion di Gezaghebber no ta¬ 

bata tin tanto animacion. Sr. We¬ 

ver no kier a duna nos mas infor¬ 

macion con c asunto a sigui. 

-eia. e,a°B7 

OLIE-PRODUCTIE 

NEW YORK. Volgens het Ameri¬ 

can Petroleum Institute bedroeg de 

gemiddelde dagelijkse productie 

van ruwe olie in de Verenigds Sta¬ 

ten in dc weck per 7 November I 

6.038.000 vaten tegen 6.535.00D 

vaten in de overeenkomstige pe¬ 

riode van het vorig jaar. | 

GEZONDE BABIES 

GELUKKIGE MOEDERS 
Als U in dc tijd van het 

tandjes krijgen 

Mrs.Winslow’s 
Soothing Syrup 

gebruikt. Een uitstekend la¬ 
xeermiddel voor kinderen van 

ALLE leeftijden. Bevat geen 

verdovende middelen of alco¬ 
hol. 

Wordt sinds 1835 in Botica's 

verkocht. _ 

A.B.C.-ST0RE 
ontving een nieuwe collectie 

platen, waaronder unieke 

9 Charlie Kunz 

9 Frankie Carle 
t Guy Lombardo 1 

9 Vera Lynn 
t Edmundo Ross 
t Nat "King" Cole 
t Glenn Miller 

en vele anderen 

De grootste collectie 

platen heeft 

A.B.C.-STORE 

Ontvangen: 

NIEUWE 

LA BELLE 
SLIDE-PROJECTORS 

ART-PHOTOGRAPHY 

Jan Bonkc 
Alleen daar vindt U 100 % 

Vakkundige Service 

GORDIJNSTOFFEN 

EERSTE KWALITEIT 

LA CUBANA 

C. H. F. ■ 

JACKY 
Evaporated Milk 

in cases of 48 cans of 14 ozs. 

and of 96 cans of 6 ozs. 

ALSO AVAILABLE 

JACKY CHOCOLATE MILK 

Sofe Dist ri bu tors 

VELD STORES 

Tel. 1303 

ADMINISTRATIES EN 

BELASTING ADVIEZEN 

Voet Rilling 
in 3 Dsgsn Gssiezen 

nuton ccn eir.do ean 
kiemen ln J4 uur en nir 
JElad en Raaf ln b dm;,; 
Buccesrljlc, dat het w 
de huid, niet alleen va 
ook de hardnekkigste 
dultslaR. r-uisten, Eloej 

Nixode^a 
Np»1! Huidziekten 

It is so easy to be beautiful, t h U S... 

Upon the magie touch of a per¬ 

fect make-up, with Dorothy Gray 

beauty preparations, your feat- 

urer. acquire new life... the charm 

of your complexion is revealed ra¬ 

diant, fresh and in all its 

abundance. Here is the perfect 

DOROTHY GRAY trie for 

pei’fect make-up. 

FACE POWDER 
of delicate texture 
and perfect adher- 
ence... they keep 
your face tresli and 
pretty tor hours. 

LIP¬ 
STICK 
Life for 
your lips 
with the fas- 
cinating 
brightness 
of precious 
shades of 
red. They 
give your 
mouth 
indesorib- 
able grace. 

Rheer Velvet Film . 

ideal base which 
hides imperfect- 
ions and leaves 
your skin smooth 

and beautiful. . 

Confide in the products by 

. and in the experience of your saleswomen your best advisen. 



: Extra! Extra! 
' Wonderful! Sensational! 

The besl offer of the year 1953 
, BUY YOUR 

"JOHNSON" or “EVINRUDE" 
OUTBOARD MOTORS 

NOW 
At the following reduced prices. 

1953 Models 

COMPARE 
Prices beiore September Ist 

JOHNSON 3 H.P. Fis. 336.00 

5 H.P. (Short) 455.00 

5 H.P. (Long) 483.00 

10 H.P. (Short) 658.00 

10 H.P. (Long) 679.00 

25 H.P. (Short) 959.00 

25 H.P. (Long). 1025.00 

EVINRUDE 7,5 H.P. 555.00 

15 H.P. 797.00 

Agents for Aruba: N.V. Winkel's Handel Maatschappij 
Oranjestad Aruba Phone 1431 

Prices NOW in effect. 

Fis. 309.00 

398.00 

434.00 

595.00 

634.00 

837.00 

974.00 

479.00 

738.00 

Geaerftl Printinq QP 




