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h°LOMBO-DeSriLanka- mari-

hot 6e " ' Tamil- strijders doodges-
land? de probeerden illegaal aan
int omen-Dezeweekkwamen er

al 86 Tamil- militantenom.

dent ILA ~De Fibpünse presi-
ov" 1 l"1"0 heeft in het geheim
tisol gev°erd met het communis-meverzet op heteilandPanay. De
re n f JnB was om e€n staakt het vu-

' ove ereiken. Er wordt gesproken
\ veri ,een doorbraak in het verdeso-

T99 *— De VS nemen
tio

,Wachtende houding aan tav de
ai.fe''jkheid van een afzonderlijk
sta jdover de middellange af-
Syndsraketten in Europa. lNF. De
°m ""{^""handelaar in Geneve zal
ov °Pheldering worden gevraagd
van

r ,e koppeling door Gorbatsjov
over? tvPe.s wapenbeheersings-
2jj e 8 waarbij het onmogelijk zou
te J.6r bvhetINFmeteen akkoord af
Timt en zonder dat men over de
Pra t

apens uitgepraat is. Moskou
n>aa S*nds kort over "een Pakket»,
la„ l?^ 11 voornaamste onderhande-

ge|: ,KarPov had in Bonn wel de mo-
°*Pd j

dvan aParte akkoorden ge-
SÜrt 'In Geneve is door de VS- en
l^p e'egaties 2 uur gepraatover de

'"kwestie.

OppENEVE/CAIRO — Volgens
a~ voorz'tter Lukman is men

f» dichter bij elkaar gekomen in
V *ve maarer valtnogveelte doen.
'ijti " 8 praat men verder. In grote
Cf:.en is men het eens over nieuwe
Hu en et gewichtvan e"1cr>te-
i.\^ voor de toewijzing van de pro-
*ko!r'e- contingenten, maar de uit-
**'a t Van 'let beraad staat nogniet

lil is de 12e conferentiedag.
■.oorzijnbes-

oppeil tehouden
«t 13,10dollarnaar 12 50

pPARIJS/BOEKAREST — Deranse president Mitterand onder-reepte de onaantastbaarheidvari
200t anSe kernmacht tijdens zijnbe-aan Londen, de andereEurope-
l kernmacht. Gesproken werd overn positie na de Rykjavik- top. Er
toB

mt m°geliJk een Warschaupact-
jjP°verdeontmoetingGorbatsjoven*agan.

VaJ^STERDAM - De slotkoers
de,.ae do"ar in Amsterdam was don-
w rdag 2,2305 tegen 2,2300 gld
steTÜdag" middag. In Wall Street

gde Dow Jonesindexmet4,spnt.

"hield H
VEGAS — Een demonstrant

in j de 11e ondergrondsekernproef
op 38Vegas-woestijn 25minuten
Sri. pr°ef hield verband met hetUl~ onderzoek.

bootd SK°U _ Bij een brand aan
is aneen SU-passagiers-toestel
iDen

en a*antal> inzittenden omgeko-
g 6' a'dus een Moskous blad dat
loot l urn en cijfers noemde.De pi-
datd°0t tot een no°dlanding om-
in j passagiersdreigdente stikkenue rook.

BAGDAD — Op Iraks hoofdstad
raket l Vel donderdag een Iraanse
aar,v , vergelding voor de Iraakse
ve i H a'eerder op een Iraans vlieg-
end vielen 6 doden en 63 ge-

Bel SEL—Dekabinets- crisis in
bUr

gle is opgelost. Er is een nieuwe
ter

gemeester benoemd voor Voeren
Ned°°,rkoming datHappart diegeen
">in dsw Praten via debenoe-
*ha *>tot wnd burgemeester toch de
«tart

8 Z?U worden in dit Belgische
re J n Voeren ismenboosover het
t. serings. optredenen was de situa-
r>ieu6SPannen' HaPPart ze& dat de
derd 6 burgemeester Wynants on-

oruk de baan heeft aangenomen.
*****Washington - Het vs-

loolT68 stemdedonderdagin meteen
dm " et omhet overheids-apparaat
de4ai? nde te kunnen houden. Het is
tjj.e !tee'r dit jaardat een dergelijke
OM e noodgreep wordt gedaan
*ord hetcongres het niet eens kon, den over de uitgavenposten vanac departementen.

2e ARUS —De consumenten- prij-
tie

'n de 4 landenvan de Organisa-
en V°orec°nomische samenwerking
8" °ntwikkeling OESO zijn tussen

Pt. 85 en sept. 86 met slechts2,4 %sestegen. Sinds 64 is de inflatie niet
geweest.

WarschaU - Walesa is op 24
Va 'j 6t 'nk°s Angeles voor hetaan-arden van de humanitaire Johnger- onderscheiding. Hij was
° c

aag gegaan maar de huidigesitua-
in Polen leent zich niet voor zon

'eis.

Af i '"^ — Frankrijk ziet onder
ont nse druk afvan een officiële
leiH angStvan deAngoleserebellen-«ler Savinbi die op bezoek komt.

'J isdooreenextreem-rechtse groep"genodigdvan hetEuropese parle-

Rotatie regering rond: formatie-opdracht voor Shamir
Libanon verwacht nieuwe aanval:
Israelische piloot wordt vermist

TEL AVIV — Israël heeft
één van de twee piloten die
gisteren in Libanon moesten
achterblijvenweten te bevrij-
den.De beide Israëliërs wer-
den vermist na de luchtaan-
val op een Palestijns vluchte-
lingenkamp in Libanon. De
"rotatie" van de Israëlische
regering is/ond. Shamir
wordt vandaag aangezocht
alspremierom delaatstetwee
jaarvan hetkabinetvanNati-
onaleeenheidte leiden.

Een Israëlische helikopter
heeft donderdag een piloot van
een boven Zuid-Libanonneerge-
haaldejachtbommen-werper ge-
red. Een tweedepiloot wordt nog
vermist.Dit heefthetIsraëlische
opperbevel vrijdag meegedeeld.
De reddings- operatie volgde an-
derhalfuur nadateen F-4 Phan-
tom was neergeschoten bij een
luchtactie tegen het Palestijnse
vluchtelingenkamp Miyeh-
Miyehin debuurtvan deLibane-
se havenstad Sidon. De twee pi-
loten wisten het toestel tijdig
met hun schietstoel te verlaten.
De helikopter was in staat een
van depiloten snel te vinden om-
dat hij, zoals alle Israëlische
vliegtuig- bemanningen, was
uitgerust met een soort radioba-
ken. De piloot moest hangend
aan het landings- gestel in vei-
ligheid worden gebracht omdat
er in dehelikopter geenplaats is
voor een extra passagier. Over
het lotvan devermiste vlieger is
nog niets bekend, maar naar
wordt aangenomen bevindt hij
zich in handen van guerrilla-
strijders van de Shi'itische
Amal- militie. Een woordvoer-
dervan Amal ontkendeop de Li-
banesetelevisie dat zijn organi-
satie de piloot in handenheeft.

In kringen van het Libaneseleger wordt er rekening mee ge-
houden dat vrijdag een operatie
van het Israëlischelegerzalwor-
den uitgevoerd om de vermiste
piloot te vinden en te bevrijden.
Israëlische vliegtuigen hebben
urenlangverkennings-vluchten

uitgevoerd bovenZuid-Libanon.
Volgenszegsliedenvan hetLiba-
nese leger is een Israëlische lan-
ding ophanden.

De aanval op het vluchtelin-
genkamp Miyeh-Miyeh werd
uitgevoerd door zes toestellen.
Vier jachtbommen- werpers be-
stooktentweegebouwen, dievol-
gensIsraël werden gebruiktdoor
de Palestijnse organisatieEl Fa-
tah. Bij de actie kwamen vier
personen, onder wie een guerril-
la- strijder, om en raakten meer
dan 20 personen gewond. De
luchtaanval is een vergelding
voor de aanslag op Israëlische
militairen bij de Klaagmuur in
Jeruzalem. Onbekenden wier-
pen daar woensdagavondenkele
handgranaten naar soldaten.Bij
die aanslag kwam een Israëliër
omhet leven enliepen tientallen
verwondingen op.

Het is voor de eerste maal in
vier jaar dat de Israëlische
luchtmacht in actie een toestel
verliest. Het aantal luchtaan-
vallen op Palestijnse doelen in
Libanon is dit jaaropgelopentot
dertien.

De Israëlische president
Chaim Herzog heeft minister
Yitzhak Shamir van Buiten-
landse Zaken vrijdag opdracht
gegeven een nieuweregering te
vormen. Shamir heeft de
opdracht aanvaard. De huidige
premier Shimon Peres en Sha-
mir losten donderdag hun me-
ningsverschil'" oprond de vor-
ming van een nieuw kabinet en
maakten daarmee de weg vrij
voor hunruil van functies, dezo-
genoemde Rotatie- regeling.
Verwacht wordt datShamir zijn
kabinet maandagaan het Israë-
lische parlement, deKnesset, zal
presenteren.

Mexico en banken
bereiken accoord

MEXICOSTAD—De interna-
tionale banken en Mexico zijn
het nu officieel eens geworden
over een omvangrijk financieel
hulppakket waaraan de banken
in totaal zes miljard dollar bij-
dragen. Deze hulp moet Mexico
wel doen de gevolgente boven te
komen van de enorme prijsda-
ling van de olie. De voorzitter
van destuurgroepvan debanken
William Rhodes van de Ameri-
kaanse Citibank maakte ditbe-
kend.

Na bijna veertig jaar

Paraguay poëet wil
naar Asuncion terug

BUENOS AIRES — De bijna
alveertigjaar inballingschap le-
vende Paraguayaanse dichter
Elbio Romero gaat proberen
naar Asuncion terug te keren.
Hij leeft nu in ballingschap in
Argentinië. Hij wil namelijk in
Asuncion een nieuw boek pre-
senteren. Het is Nazismo y Fa-
scismo en el Paraguay van de
schrijver en journalistAlfredo
Seiferheld.

VERZET ONDERDRUKTEN GEGROEID EN VERSTERKT
Apartheid is niet te hervormen, maar moet volledig afgebroken

VN-commissie: Zuid-Afrika
practiseert volkerenmoord

NEWYORK —Decommissie van deVerenigdeNaties tegen
Apartheid zegt donderdag inzijn jaarrapportvan vyftig blad-zijden datin hetafgelopen jaareen "campagne van terreur en
in de praktijkvolkerenmoord" tegen dezwarte bevolking vanZuid-Afrika is ontketend. Ondanks de escalatie van deapartheidsgeweldpleging, is het verzet van het onderdruktevolk groter en sterker geworden, stelt het rapport vast. "Ditheeft geleid tot een verdieping van de crisis waarin zich hetapartheidsbewindbevindt", constateert hetverder.

Niet alleen bezetten en sur-
veilleerdenlegerenpolitie zwar-
te woonsteden, aldus het rap-
port, maar zij werden ookingezet

in scholen. Duizenden te-
genstanders van apartheid wa-
ren gedetineerd en velen, zelfs
baby's en kinderen, waren op

straat doodgeschoten, gefolterd,
berecht, 'geband' of op andere
wijze vervolgd. "Doodseskaders,
sluip- moordenaars en
brandstichters zijn gebruikt om
hetvolk angst aan te jagenen te-
genstandersvan apartheid uit te
roeien", aldushetrapport.

In hetkader van haarpolitiek
van het verdeel en heers, ver-
volgt het, hebben deracistische
autoriteiten burgergroepen van
waakzaamheid tegen de worste-
lendebevolkingvan Zuid-Afrika
ingezet, waarmee de valse in-
druk moest worden gevestigd
dat tussen dezwarten ethnische
en andere scheidslijnenliepen.
Volgens hetrapport onttrekken
zich nu talrijke zwarte woonste-
den aan decontrolevan hetregi-
me en functioneren plaatselijke,
door de overheid ingestelde, ge-
meentebesturenin velegevallen
niet meer. "Zij zijn vervangen
door gekozen straat- en buurtco-
mités, net als volksrecht- ban-
ken, diewerkelijkaan debehoef-
ten van de bevolking voldoen".
Als gevolgvanverbruikers- boy-
cots en stakings- acties, hadden
veelblanke zakenlieden zich ge-
dwongengezienommet de zwar-
ten een gesprekaan tegaan, zegt
hetrapport.

De regering mogeop 31 janua-
ri 1986 gezegdhebbendatapart-
heid is verouderd, aldushetrap-

port, zij blijft inbeginselen waar-
op zij stoelt, zoals de Population
Registration Act, deGroup Are-
as Act, de 'Thuislanden'- poli-
tiek, de 'Bantu opvoeding'en ge-
scheidengezondheids-en andere
openbare faciliteiten en
diensten, hooghouden.

Hetlotvan Zuid-Afrika, aldus
het rapport, moet worden be-
paald door het gehele volk dat
zijn recht op zelfbeschikking ui-
toefent, ongeachtras, huidkleur,
sekse of overtuiging, op basis
van volledige gelijkheid. In dit
licht moet de afwijzing door de
zwarten worden gezien van het
'aanbod'van deregeringvan een
adviserende rol in een eenzijdig
opgezette nationale ofstatutaire
raad. "De werkelijkheid bewijst
steeds meer dat apartheid niet
kan worden hervormd en aan
wat voor hervorming ook moet
geen aanmoedigingworden ge-
geven.Zij moet volledigafgebro-
ken en vernietigd worden", be-
sluit het jaarrapport.

De voorzitter van de Anti-
Apartheidscommissie van de
VN isde Ghanese ambassadeur,
Joseph Garba. De lidstaten zijn
Algerije, DDR, Ghana, Guinee,
Haïti, Hongarije, India, Indone-
sië, Malaysia, Nepal, Peru, Fili-
pijnen, Somalia, Sudan, Syrië,
Trinidad& Tobago en Oekraïne.

Ook aan de slag voorKerstmis
Kodela plaatst 52 nieuwe
lantaarns in Breedestraat

WILLEMSTAD—Vandaag
is Kodela begonnen met de
werkzaamheden om te ko-
men tot nieuwe straatver-
lichting in zowel de Breede-
straat Punda als Otrabanda.
In totaal worden er 52 "bol-
lantaarns" geplaatst die ook
al elders in de binnenstad te
zien zijn.

Terwijl Kodela voornemens
was om maandag te beginnen,
zijn reeds vanmorgen de eerste
lantaarns geplaatstin deBreed-
estraatPunda. Daarzullenin to-
taal 27 lantaarns komen te
staan, terwijl de Breedestraat
Otrabanda (tot aan het viaduct)
24 lantaarns gaat tellen.

De werkzaamhedenzullen on-
geveer drie weken in beslag ne-
menwaarbijhet streven is om de
verlichtingvoor 1 decembervan
dit jaar te ontsteken. Zoals be-
kend is men al geruimetijd bezig
met het project ter bevordering
van de straatverlichting in die
omgeving waar veel toeristen
verblijven.Niet alleenmaaktdit
's avondsdebinnenstad veel aan-
trekkelijker, maar ook zou het
een bijdrage moeten leverenaan

de bestrijding van de criminali-
teit doordat donkere steegjesbe-
terverlicht worden.

In het kader van ditproject is
Kodela inmiddels ook aan de
slag gegaan met de verzorging
van kerst- verlichting. In totaal
zullen er zeven diverse voorstel-
lingen worden gemaakt zoals
een kerstmannetje en een
kerstboom.Dieversieringenzijn
vijf tot acht meter hoog en wor-
den op verschillende punten in
Punda en Otrabanda geplaatst.
Elk der versiering krijgt 500 tot
600 lichtpunten (lampjes) zodat
men ervan verzekerd kan zijn
dat dit een zeer "stralend" beeld
oplevert.

WILLEMSTAD—Dezo nood-
zakelijke restauratie van het
Gouverneurs- huis op het
Fortplein is al weer enige tijd in
vollegang.Zoals bekendisin ver-
band met deze werkzaamheden
hetLandhuisSanta Barbara het
huidige "vertoeven" van onze
Gouverneur Romer geworden.
De werkzaamheden aan de
"echte" Gouverneurs- woning
leveren momenteel een iets min-
der fraaie aanblik op van het
Fortplein waar de meeste toeris-
ten graag een kijkje komen ne-
men. Gezien debouwvalligestaat
waarin deze woning echter ver-
keerde, ishetnoodzakelijkomdat
tijdelijkvoor liefte nemen.

Week na aardbeving
Hulp stroomt
naar Salvador

SAN SALVADOR — Een
week na de aardbeving welke
vooral de hoofdstad San Salva-
dortrofstroomt dehulp inEl Sal-
vador binnen. De omvang daar-
van loopt in de miljoenendollars.
Daarnaastkomt ookveel hulpin
natura binnen. Minister George
Shultz van Buitenlandse zaken
van deVerenigdeStatenmaakte
tijdens zijn bliksembezoek aan
het land bekend dathet congres
vijftig miljoendollargaat schen-
ken om mcc te helpen aan het
herstel van de schade. HetInter-
nationale agentschap voor ont-
wikkelings-hulp deeldemcc dat
men twee miljoen dollar geeft
voor deaankoop van medicijnen,
tenten enz. Er werd verder ook
hulp geboden door Nicaragua,
Oostenrijk, Costa Rica, Guate-
mala, Frankrijk, Italië, Neder-
land, Spanje, Venezuela om een
aantal landen te noemen. In de
meeste gevallendeden deze lan-
den aanbiedingenvan bijvoor-
beeld bloedtransfusie- appara-
tuur, medische apparatuur, me-
dische teams, communicatie- te-
ams, levensmiddelen,
brandweerlieden enz.

Uitbaggeren van
Panamakanaal begonnen
na grondverschuiving

PANAMASTAD — Technici
van de Panama- kanaal- maat-
schappijzijndrukbezig met bag-
ger- werkzaamheden waarbij
tonnen aan rotsblokken, aarde
en vegetatie moeten worden op-
geruimd welkede doorvaartvan
het interoceanischekanaal zou-
den kunnen hinderen. Dit
schoonmaak- werkt vergt twee
maanden. Het gebeurt zodanig
datde schepener zo min mogelijk
lastvan ondervinden.Zowerden
op een normale werkdag de 28
schepen welke zich meldden bij
het tachtigkilometer lange ka-
naal precies volgens schema ge-
holpen. De grondverschuiving
welke dit schoonmaak- karwei
veroorzaaktewas hetgevolgvan
de vele regenval van de laatste
tijd.

MEP-Statenlid: Stimuleert kabinet Eman migratie naar Nederland

Oduber vraagt regering over
kiesrecht Arubanen buiten Aruba

ORANJESTAD — Naar
aanleidingvanrecente publi-
catiesdoormiddel van eenof-
ficieel persbericht van de
Arubaanse regering waarin
uiteengezet wordt wat voor
papieren men bij zich moet
hebbenindienmen zich in Ne-
derland moet vestigen, heeft
het MEP- Statenlid Nelson
Oduber een zevental vragen
aan de minister- president
mr. HennyEman en deminis-
ter van Welzijnszorg mr.Mito
Crocs gesteld.

De heer Oduber wil weten of
datuiteen en andermoet blijken
datderegering hierdoor deemig-
ratie van Arubanen naar Ne-
derlkand wil bevorderen. Indien
dit het geval is, is het personeel
van hetArubahuis geprepareerd
om de nodige hulp en bijstand
aan de Arubaanse gezinnen te

gevenwanneer zij bij het Aruba-
huis aankloppen, vooral nu de
regering personeel dat reeds ja-
renlange ervaring op dit gebied
heeft naar Aruba laat te-
rugkeren.

Heeft deregering de hulp van
de Nederlandse regering inge-
roepen om tezien hoeArubaanse
gezinnen op korte termijn na
hun aankomst in Nederland in
aanmerking kunnen komen
voor een woning? In ditverband
vraagt Statenlid Nelson Oduber
of deregeringkennis heeft geno-
men van een recent rapport dat
door Antillianen in Nederlandwerd gemaakt met aanbevelin-
gen aan de Nederlandse rege-
ring, waarin gezegd wordt in
plaats van de sociale onkosten
van Antillianenen Arubanen in
Nederland te verhogen, meer
hulp beschikbaar te stellen in
hun lanrl. zodat ze niet naar Ne-

derland behoeven te komen.
Welke concrete passen heeft de
regering genomen indien deze
laatste vraag positief be-
antwoordwordt?

Voorts vraagt Statenlid Nel-
sonOduberofdeoverheid deSta-
tenkan inlichtenen opdehoogte
is dat gemeenten in Nederland
een passieve houding aannemen
en antipathiek staan tegenover
de Arubanen in Nederland.
Tenslotte vraagt MEP- Staten-
lid Nelson Oduber of de minis-
ters de Staten kunnen laten we-
ten of deregering sympathiek
staat tegenover het idee om een
verkiezingswet te introduceren
waarin de mogelijkheden wor-
dengeschapendatArubanendie
tijdelijk in Nederland "Nederlandhun stemkunne*.
brengenbij deverkiezingenvoor
de Staten op Aruba.
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Mensen

Mej. XIOMARA QUAN, lid van
de Willemstad Jaycees, mocht
tijdens het congres van de Jay-
cees Nederlandse Antillen, afge-
lopen weekeindein hetCaribbe-
an Hotel, de"Best PublicRelati-
ons Program ofthe YearAward"
in ontvangst nemen. Op de foto:
Harold Martijn (voorzitter van
de lOBA Jaycees) die de award
: Xiomara Quan overhandig-

de als dank voor het vele werk
dat zij ophetpr- gebied in het af-
i»elopen jaar verzette. Dit ge-
l rde in hetbijzijn van voorzit-

Herbert Mensche van Wil-
lemstad JayceesCurasao.

* *De 70-jarige Spaanse weduwe
Maria Martinez Garcia heeft
zich moeten ontdoen van de
12.000 kilo AFVAL die zij ih de
laatste vier jaar in haar huur-
huis in Granada opgestapeld
had. Debrandweerruimde opbe-

van deJustitiederommel op.
Deburenvan deweduwe hadden
al geruime tijd geklaagdover de
indringende stank die uit het
huiskwam. De justitiegreeppas
in nadat een brandje was uitge-
brokendat debrandweer wasko-
men blussen die bijna geen
plaats had om bij de vuurhaard
te komen. Samen met het afval
verwijderden de brandweer-
mannen de talrijke ratten, mui-

en ander gedierte die bij de
v rouw een gastvrij bestaan had-
dengenoten.

De ItaliaanseactriceBARBARA
DE ROSSI is vrijgesproken van
debeschuldigingvan smaadaan
het adres van de maitresse van
Duce Benito Mussolini, Claretta
Petacci, die op het einde van de
Tweede Wereldoorlog met hem
werd vermoord door verzets-
strijders. De aanklacht wegens
smaad was ingediend door de
zuster van Claretta, Miriam Pe-
tacci, naar aanleiding van een
interview met De Rossi in het
dagblad La Republica. Zij zei
hierin dat de minnares van de
Duce "altijdis beschouwd alseen
soort speculante, van wie we
nooit zeker zullen weten wie zij
was en ofzij van de man hieldof
van de macht." De Rossie heeft
de maitresse van Mussolini ge-
speeld in de televisiefilm "Il Du-
ce cd Io" over zijn leven en lief-
des.De actriceis volledig vrij ge-
sproken van de beschuldiging
datzij denagedachtenisvanCla-
retta Petacci had besmeurd. De
Duce en Petacci werden op 28
april 1945 doorPartizanen dood-
geschoten. Hun lijken werden
ondersteboven opgehangen op
hetPiazzale Loreto in Milaanen
bespuwd en beschopt.

*****Amerikaanse oudheidkundigen
hebben onder een industriege-
bied in Red Wing in Minnesota
een gave INDIAANSE NEDER-

ZETTING ontdekt die zeven a
acht eeuwen oud moet zijn. Het
dorp, dat zich uitstrekt over drie
hectare, beheerst hetnauw waar
derivier de Cannon uitmondtin
deMississippi. Volgensde arche-
oloog Clarck Dobbs is de neder-
zetting van de Silvernaille- be-
schaving van Indianen in Mis-
sissippi en meer in het bijzonder
Red Wing. Men heeft haar kun-
nen thuisbrengen aan de hand
van het aan de stam eigene aar-
dewerk.

Op denationaleDOVENDAG in
Baarn wordt zaterdag officieel
het eerste exemplaar gepresen-
teerd van het gestandardiseerde
handalfabet voor doven. Tot nu
toe bestonden er in Nederland
verschillende handalfabetten
naast elkaar en om verwarring
te voorkomen nam de Neder-
landse Dovenraad het initiatief
om te komen tot een standaar-
dalfabet. In samenwerking met
de vijf dovenscholen in Neder-
land werd een standaardalfabet
antworpen dat in de vorm van
een brochurebij deDovenraad in
Utrecht te verkrijgen is.
Woordvoerster Bijlsma van de
Dovenraad legt uit dat het han-
dalfabetvooral is bedoeldalseen
soort hulpmiddel dat dovenkun-
nen gebruikenwaarandere com-
municatie- vormen als gebaren-
taal tekort schieten, en als spel-
lingsmethode. Elke letter wordt
in het dovenalfabet uitgebeeld
door een bepaalde stand van de
hand met dien verstande dat er
voor enkele letters meer
handstand- symbolen van toe-
passing zijn. Voor de meeste do-
ven, Nederlandkent naar schat-
ting 15.000 doof geboren men-
sen, is het handalfabet dus
slechts een hulpmiddel. Voor
meervoudig gehandicapten is
het dovenalfabet echter geen
hulpmiddel maar vaak de enige
manier op te kunnen commu-
niceren.

Op hartelijke wijze werd giste-
ren bij defirma Cempo Technica
Antiliana het feit herdacht dat
mevrouw GLORIA CARLO een
kwart eeuw in dienst is van dit

De minister van Onderwijs, me-
vrouw Linda Badejo- Ri-
chardson, ontving onlangs de
nieuwe Consul Generaal van de
VerenigdeStaten. MARTIN MC
LEAN. Tijdens dit officiële be-
zoek werd over verschillendeon-
derwerpenvan gedachten gewis-

bedrijf. Zij werd gehuldigd door
de directiewaarbij dankwerd ge-
bracht voor de wijze waarop zij
zich al die jarenheeft ingezet.

Het warenhuisconcern HEMA
heeft een kort gedingtegen Zee-
man Textiel Supers verloren.De
Hema had de president van de
rechtbank in Den Haag ge-
vraagd Zeeman een algemeen
verbod opte leggen om artikelen
inzijnwinkels tekoop aan tebie-
den diezichtbaar tot het assorti-
mentvan deHemahoren.De He-
ma had een dwangsom van
50.000 gulden op elke geconsta-
teerde overtreding gevorderd.
Aanleiding tot het kort geding
was devondst ineen Gronings fi-
liaalvan Zeeman van enkelepy-
ama's,een maand nadatZeeman
opverzoek van deHema had be-
loofd ze uit de winkels te halen.
Sinds acht jaar was het volgens
de Hema de vijfde keer dat Zee-
man zich vergreep aan een van
haar artikelen. Volgens de
rechter heeft Zeeman duidelijk
gemaakt dater in dit geval spra-

ke is geweestvaneen vergissing.
Hij ziet in"een aantal geïsoleer-
deincidenten"geenreden toteen
veroordeling.

Bij het WEB heeft waarnemend
hoofoYbedrijfsingenieur IR. T.K.
OEI gisteren na twintig jaar af-
scheidgenomenom van zijnpen-
sioente gaangenieten. In de loop
derjarentradir. Oei geruimetijd
op alswaarnemend hoofd, onder-
meer toen het WEB- hoofd ir.
Chenco Yarzagaray minister
was. Totdat de nieuwe indeling
van functies heeft plaatsgevon-
den neemt ing. Alexander de
Kort de functies van ir. Oei als
waarnemend hoofd7 bedrijfsin-
genieur waar. Hij is de be-
drijfsleidervan hetWEB.
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Heer Bommel en dE Volvetters doorManen donder

1017—Toen alle lichtenuitgingen heerste ereen momentvan
diepte stilte, datverbroken werd door decommissaris.

"Kortsluiting, denk ik", sprak hij. "Gewoon maarkortslui-
ting".

"Hm", zei de burgemeester."Stil! Ik hoorietsvreemds!"
Het geluiddatdeburgemeester hoorde, was hetopenschui-

ven van de gordijnen. Achter die gordijnen waren een paar
deuren, die naar een achtertuinvoerden.Ze stondenopenom-
dat het warm weer was en in die opening verscheen nu een
vreemde gestalte. Het was een grote, dikke figuur, die een
zacht licht uitstraaldeen het is te begrijpen, dat declubleden
erg schrokken.

"Wat betekentdat?"vroeg deburgemeester met overslaan-
de stem.

"Je naam!"riep BulleBas flink. "In n-n-naam derwet!"
"Het ishetvolvettersspook!" riep TornPoes, diehet dichtste

bij devreemdefiguur stond.
"Juist!" sprak de verschijning met holle stem. "Dat is myn

naam! En ik heb u in de gaten. Gij zijt geheel doorregen. Gy
doorspektuwe gestaltes.Gy zijt,kortom, volvetters!Ha!Ik loer
op u!Mijntijd komt!"

"O-g-ga weg!"riep heerBommel met zwakke stem-
"Arresteer hem!" riep de burgemeester. "Het is een in-

dringer!"

CURACAO
AGENDA

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
18oktober 1986vanafoB.oo uurt m2O

oktober 1986om 07.00uur.
Dokter Olie, Sentro MedikoMarie Pampoen,
tel.: 615265/615044; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur:spoedgevallen: tel.:
613121 b.g.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng. Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman. Doran en mevr Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
17oktober 1986vanaf 17.00uurt/m 18
oktober 1986om 24.00uur
Dokter Swart, Spreekkamer: VanLeeuwen-
hoekstraat, tel: 624113/624443;spreeku-
ren 11.00-12.00/17.00-18.00uur; spoedge-
vallen: tel: 82367 b.g.g. 625822/625614.
18oktober 1986vanafoo.oo uurt m2O
oktober 1986om07.00 uur.
Dokter Goilo, Van Leeuwenhoekstraat, tel.:
624113/624443; spreekuren: 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
615958 b.g. 625822/625614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman.mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr. Rosales-Concession en
mevr. Pablo)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
17oktober 1986vanaf 17.00uurt/m 20
oktober 1986om07.00 uur.
Dokter Wiedijk, Spreekkamer: Barber, tel.:
671658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17 00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:Bl26l
b.g.g. 625822/645614.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijk van hun eigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELEKRUIS (wijkverpleging):Kantoor
Santa Maria 17, tel.: 82947; geopend van
maandag t/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur;
zaterdag de gehele dag gesloten; de wacht
hebben zuster Kwidama, tel.: 78089, page-
boy 027-360 en zuster Hoyer, tel.: 671959
pageboy 027-360.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uur alleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag van
07 15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: geopend van maan
dag t/m vrijdag van 08.00-12.00/14.00-
-18.00 uur; zaterdag gesloten.

BOTICA'S(nachtdienst)
Otrobanda: Goede Hoop, tel.: 82857
Punda: Wilhelmina, tel.: 612380.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE
GING
Brievengat: iedere woensdag- en zonda
gavond om 19.30 uur te Jirajaraweg 8
Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit Union San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.

CURACAOSCHMUSEUM(t/m 3novem
ber 1986) expositievan werkenvan JubiKi
rindongo gemaaktvan autobumpers.

ZATERDAG
DIVERSEN
TONEEL: 20.15 uur «A djumbteat Crook's
Castle» van Toon Brulin, gebracht door to-
neelgroep Tiedrie.

FILMVERTONING: 20.30 uur «Un pueblo
na kaminda» - aula Universiteit.

LVV (Klein Kwartier 33): 10.00-14.00uur
t.g.v. Wereldvoedseldag openhouse.
ZONDAG
DIVERSEN
STEERING COMMITTEE: 09.30-14.00 uur
viering Dagvan hetKind - StadionDr. Antoi-
ne Maduro.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan m
Walbeeckplein 13): openingstijden ma*|
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag*,
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00l»j
woensdag van 10.00-12.00/ 14.00-20.1Juur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00 m
enzaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uuM
De studiezaal is elke dag open vanaf 09J*|
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maOT
dag openvan 14.00-20.00uur(voorvor**j
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddagnjj
14.00-17.00uur; dinsdag- en vrijdagmkW

van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEÊK (Consiëncieste**
Plaza Brion): maandag en donderdag»*!
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdag en ml
dag 10.00-12.00/14.00-18.00 uurenz«
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elkemaandag né 16.00uur:activiteitenvofl
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUIJ(Landhuis Rooi Catootje): openingstijd*!
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.01
12.00 uur (voor afspraken gelieve mtA
Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANj
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens VJ
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.0J19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19-1!
uuren IntensiveCare: 18.00-19.00uur). 1

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (W
zoekuren) opname afd. Mannen vjn
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname<*\
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00Ujjg
overige afdelingen van 09.00-12.00/14.0^
16.00/17.00-19.00 uur.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM: openingstijd*
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00'
14.00-17.00uur; zondag van 10.00-16.01
uur; maandag gesloten.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geope^
van 08.00-15.00; zondag reedsvanaf064
uur. Voorrondleiding en andere activiteit*
tel: 640363.

KAS DlARTE KORSOU (Local Art Gallet)*
Schrijnwerkerstraat 14, zijweg Breedjj
straat, Otrobanda, tel.: 624516: open vj
maandag t/m zaterdag van 09.00-18.0r1
uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK
duiktripsvoor lokale duikers in het weeke*
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKibrtf
openingstijden maandag t/m zondag V*
10.00-22.00uur.

SOKUDI:elke vrijdag mogelijkheidominw
matieteverkrijgen en bloedsuikergehalte *bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek P*
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148»
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

SENTRO PASTORALKATOLIKO
(Scheveningenstraat z/ n)
centrum: openingstijden: maandag
woensdag en vrijdag van 10.00-12.00
15.00-18.00uur; dinsdagen donderdag v*1
10.00-12.00/15.00-18.30uur.
bibliotheek: maandag van 10.00-12.0"
uur; dinsdag en donderdagvan 15.00-18.3"|
uur; vrijdag van 15.00-18.00uur.

BARBARA BEACH CO.: iedere dinsdag-«I
vrijdagmiddag (behalve feestdagen) a«
cursies en rondleiding naar de Tafelbetf
vertrek 14.00 uur vanaf de «White Gat*
(Porta Blancu).

BRIDGECLUB CURAQAO: iederevrijdag*
vond om 20.00 uur bridgen -Huize Sctij
penheuvel.

HARTS GALLERY (Dr. Hugenholtzweg36):
openingstijden09.00-12.00/14.00-18.0";
uur.

SYNAGOGE MUSEUM: open van maafll
dag t/m vrijdag van 09.00-12.00/ 14.0<1
17.00 uur.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend va"
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30'j15.00-18.00uur (toegangskaarten verkrijg"
baarbij «Curava» en Landhuis Brievengat)'

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Cobra (18 jr.);24.00 uur La
doble boca deErica (18 jr.).

TELECURAÇAO
VRUDAG: 16.30 Cartoons; 17 00 AG-
HUSA kv Leo Floridas; 17.30Ajedres na
plakachiki; 17.45 Jaycees; 18.45Infor-
me deportivo; 18.55 Tempu pa Dios;
19.00 Special program: «Chin Behilia
over Introfesticur»; 19.30 EVD-
programma: «100 Aria frater na
Kórsou»; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.40
Toespraak minister-president ir. Don
Martinaover verslag tripartiet overleg in
Nederland; 20 50 Murder, she wrote;
21.30 Hari; 21.55 Kombinashon; 22.00
Show di Job; 23.00 CNN Moneyline (li
ye); 23.30 CNN Sports tonight (live)
24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 17.00 Telefiesta; 18.30
Carrousel; 19.30NotisieroTele-8;20 00
Directe uitzending baseballwedstrijd:
New York Mets vs Boston Red Sox
(world series); Kombinashon.
(wijzigingen voorbehouden)

GETROUWD

Mr. Dwight Paul ISEBIA
'en

Mr. Alida AngelaMaria AnnaLOHMAN

Bloemendaal, Nederland.
17-10-1986.

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison &Frank Johnson
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BEETLE BAILEY By Mort Walker

QUINCY By Ted Shearer
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Willemstad-Tijdens een.ongewone vergadering van
naadvan Ministers werd eer-
deze week afscheidgenomen

de i Sunßesorts Group dieon-
li^L^ing van Ambassadeur

Ansary een bezoek vann aantal dagen aan Curacao

bracht om tekijken watde moge-
lijkheden voor investeringen zijn
op ons eiland. Er was een zeer
drukprogramma voor de bezoe-
kers opgesteld, waarbij zij ont-
moetingenhaddenmetafgevaar-
digden van alle sectoren uit onze
gemeenschap.

Op defoto: een overzicht van de
vergaderingvan deRaadvan Mi-
nisters. Vlnr: deministersLeslie
Navarro, WinstonLourens, Mar-
co deCastro, AmbassadeurHus-
hangAnsary,premierDon Mar-
tina,Leo Chance,LindaBadejo-
Richardson en FrankRozendal.

Premier hoopt op duurzame relatie
Sun Resorts Group is
tevreden over bezoek
jyiLLEMSTAD — In een
v '*fngewone vergadering
3*0deRaad van Ministers de-
b Week is depresident van deJJad van Bestuur van Sun
")r,B°its Ltd. uitgeroepen tot
goodwill Ambassador" van
* Nederlandse Antillen. DehJ;Inier sprak daarbij de°°Puit datditeerste oriënta-

tic- bezoekvan dezepotentie-
Ie investeerders het beginzal
zijnvan een duurzamerelatie
metzowel deheer Ansary als
de groep die hij vertegen-
woordigt.

Zoals bekend verbleef de Sun
Resorts Group enige dagen op
Curasao waarbij onder voorzit-

terschapvan AmbassadeurHus-
hang Ansary gesprekken wer-
dengevoerdmetafgevaardigden
van deverschillende sectoren in
onze gemeenschap.Degroep wil-
dezich op diewijzepersoonlijkop
de hoogte stellen van de moge-
lijkheden dieCuracao biedtaan
entrepeneurs, industriëlen en
investeerders.

Tijdens de buitengewone ver-
gaderingvan deRaad vanMinis-
tersvoerdenzoweldepremierals
de heer Ansary het woord. De
premier ging in op de moeilijke
"doch uitdagende" periode waar
de Nederlandse Antillen voor-
staat. Het vertrouwen bestaat,
aldus minister- president Don
Martina, dat met de bereidwil-
ligheid van de bevolking, zowel
op privé-, vakbonds-, en over-
heids- niveau, samen metverte-
genwoordigers van ondermeer
de Sun Resorts Group de gehele
bevolking van de Nederlandse
Antillen een betere toekomst in
het vooruitzichtzalkunnen wor-
den gesteld. Daarnaast sprak
Martinadehoopuitdat diteerste
bezoekvan deSunResorts Group
een follow- up zal krijgen in een
duurzamerelatie.

Woorden van lof had de heer
Ansary van Sun Resorts Group
voor het programma dat hem in
de gelegenheid heeft gesteld de
belangrijkste personen uitdege-
meenschap te ontmoeten. Hij
verklaarde onder de indruk te
zijn van de getoonde ge-
meenschapszin en het begrip
voor de uitdagingen bij al deze
groepen en persoonlijkhedendie
de bereidwilligheid hebben ge-
toond om in het komende decen-
niumdezeuitdagingen hethoofd
te bieden en deze te gebruiken
om mogelijkheden te scheppen
in het belang van ons land. Het
laat geen twijfel, aldus de heer
Ansary, datzijn groepzich sterk
betrokken voelt bij het econo-
mische welzijn van de Neder-
landse Antillen als geheel.

Als blijk van waardering en
dankbaarheid overhandigde de
minister- president namens de
regering en debevolking van de
Nederlandse Antillen, een ca-
deauaan Ambassadeur Ansary,
die tevens werd uitgeroepen tot
"Goodwill Ambassador" van de
Nederlandse Antillen.

Steuntalgemenefilosofie in rapport wel
DP vindt Berenschot teveelop Curasao geconcentreerd
4 WILLEMSTAD — Hoewele DPzich kan verenigen metet de filosofie van het rap-
{jj*tBerenschotvindt depar-
£I dathet te weinig aandacht
i-e e.edt aan de Centrale
v |e^ng vergeleken met die
'UïCuracao.

A Naar DP- woordvoerder AbelJendeninhetradiopraatje van
g Coaütie stelt is in het rapport

ödrastischeverlagingvan de
H &aVen van de Centrale rege-

lief *6 bespeuren. Zo staat er
0v ,ln hoeveel werknemers
ve rb°dig zijn geworden bij di-
ty ?e departementen die ook
Anr23ainneden uitvoeren voor
k ba en ditniet langerhoeven
del)06-11" **etkan volgens Arrin-rjrvVüet zo zijn datCuracao alle
dra Van debezuinigingen moet
Cenf6n terwi.n faet feitelijk de
ger;rale regering bekostigt en
OD ri huld heeft aanhettekortlandsbegroting. De DP

geefttoedatallepolitieke partij-
en in goedetijdendeteugels heb-
benlatenvieren, waardoorer nu
offers gebracht moeten worden
om een totale ramp te voor-
komen.

De partij vindt dat er ookvol-
doendeflexibiliteit moetzijnaan
beide kanten om tot geschikte
oplossingen te komen. Daar-
naast is hetgoedook tewijzen op
positieve economische ontwik-
kelingen ten aanzien van toeris-
me, de lokale industrie,
landbouwen dergelijke.Metpro-
jecten die werkgelegenheid
scheppen kan men de pijn voor
een deelverzachten. Dat ditniet
voldoende zal zijn en de sociale
druk zal toenemen beseft de DP,
en in dit verband is de
wachtgeldregelingingesteld.De
rode partij zegt er scherp op te
zullen toezien dat depijn als ge-
volg van de noodzakelijke aan-
passingen zo mm mogelijk zal
zijn.

PNP ziet geen ander alternatief
Algemenesteun voor lening

ALMin Centrale Commissie
■ (iILLEMSTAD — De

Stat .^e CominiBsie van de
gaa n*Bunaniemaceoordge-
C«> met het voorstel om de
JrWrale regering 38,7 mil-
Vo

c° gulden te laten lenen
Di

®r het herstructurerings-pl*nvandeALM.

Uniangs benaderde de rege-
ring de Staten met het verzoek
om het afsluiten van de lening
goed te keuren. Het geld is voor
sanering van schulden aan der-
den, de overgangs- kosten en de
afvloeiings- kosten. PNP- secre-
tarisRufus McWilliam bevestig-
devanmorgen dat ookzijn partij
hetverzoek in deCentrale Com-
missie steunt. De PNP acht het
herstructurerings- plan niet za-
ligmakend,maarzietgeen ander
alternatiefen verwacht bij ge-
brek hieraanook in de openbare
behandeling in deStaten het nu
gedane voorstel te zullen
steunen.

BEGROTINGSTEKORTEN BIJ UITBLIJVEN MAATREGELEN GROTER
Maatschappijen herfinancieren leningen

Offshore inkomsten dalen door lage
rentevoet nog sneller dan verwacht

WILLEMSTAD —De dalingvan overheidsinkomsten uit deoff- shorezal nog sneller gaan dan verwacht, omdat derente-
voet in de Verenigde Staten als reactie op de nieuwe Ameri-
kaanse belastingwetgeving zo laag is dat de maatschappijenhun leningen dieviaCuracao lopen zijn gaan herfinancieren.Dit zal negatieve gevolgen hebben voor de begrotingen in dekomende jarenvan zowel land als eiland, zo verklaarde pre-
mierDon Martina gistermiddag tijdens eenontmoetingmetde
pers.

Toen het Amerikaanse
Congres indertijd overging tot
afschaffingvan de "Withholding
Tax" werd-de Antillen- route
voor financierings- maatschap-
pijen minder interessant. De off-
shore kreeg voor watbetreft be-
staande activiteiten echter res-
pijt, omdat het congres een
"grandfather clause" inbouwde
voor deuitloop vanreeds afgeslo-
ten leningen. Hoewel het afslui-
ten van nieuwe leningen via de
Antillen hiermeezo goed als af-
gelopen was, zouden de over-
heids- inkomsten uit bestaande
leningen via Curacao naar ver-
wachtingover 1987,88en 89 nog
wel aanzienlijk zijn. De recente
ontwikkelingen in de VS, waar-
onder de door het Amerikaanse
parlement goedgekeurde belas-
ting- hervormingonderde naam
"Tax Reform Law", hebben de
rentevoet echter zodanig doen
dalen dat de financierings-
maatschappijen hun bestaande
leningen zijn gaan herfinan-cieren.

Dit betekent dat de overheids-
inkomstenuitdeoff- shoredeko-
mende jaren nog snelleren dras-tischerzullengaan dalen alsver-
wacht, waardoor het financiële
plaatjeverergerd is en de begro-
tings- tekorten bij het uitblijven
van maatregelen dekomende ja-
ren noggroter zullen worden dan
was berekend. Premier Martina
zei nog niet te weten ofdital het
geval zal zijn voor de begrotin-
gen van 1987. In ieder geval is
het zo dat het eilandgebied
zwaarder zal worden getroffen,
omdat het 75 procent van de in-
komsten houdten 25procent aan
de Centrale regering afdraagt.
De landsbegroting voor 1987 is
zoals bekend reeds goedgekeurd
en naar de Staten gestuurd met
een tekort van 13,5 miljoen gul-
den. Minister Leslie Navarro

van financiën kondigde aan nu
opnieuwmet diversediensthoof-
denzich over de cijfers te zullen
gaanbuigen om zich te verzeke-
ren van een realistische begro-
ting en na te gaan of eventueel
nog hier en daar bezuinigd kan
worden.

Voor wat betreft de oudevoor-
schot-rekening van deregering
bij de Centrale Bank die bij 180
miljoen gulden werd bevroren is
een betalings- regeling getrof-

fen. Omdat Aruba haar deel nu
moet betalen is dit reeds ver-
laagd tot 123 miljoen. Daarvan
wordt dit jaar 10 miljoen, en in
198710miljoenafbetaald. Daar-
na gaat men de winst van de
Centrale Bank, dienu nog op de
begroting voorkomt gebruiken
omhet in 15 tot 16 jaargeheelaf
te betalen. Voor wat betreft de
tijdelijke voorschot- rekening
diebij het stopzettenvan de oude
isingesteld, melddeNavarro dat
deregering zich houdtaan de af-
spraak dat dieniet mag oplopen.
Op het moment staat er zelfs een
positiefsaldoop dierekening, al-
dus deminister. De regeringont-
kent dat de begroting 1987 van
land er^ofeilandnietrealistisch
zou zijn omdat de berekende te-
korten samen nog niet de helft
bedragen van het door Be-
renschot geschatte gezamenlij-

ke tekort van 165 miljoen
gulden.

Naar premier Martina ver-
klaarde zijn sinds de schatting
van Berenschot immers diverse
dingen gebeurd, en is aan de
jaarlijksegroeivan debegroting
met tien procent reeds een halt
toegeroepen. Zo had Berenschot
rekening gehoudenmet het door
de regering moeten voldoenaan
haar garantieplicht ten aanzien
van deaflossing opde leningvoor
de twee Super- 80'svan deALM,
hetgeen met het herstructure-
rings- plan niet langernodig zal
zijn. Omdat de regering geld
gaatlenenvoor dieherstructure-
ring zal de aflossing daarvan
overigens dekomende jarenwel
op de begroting verschijnen.
Verder worden uitstaande vor-
deringenal snellergeïnd,en isde
kwestie van de Dienst Water
Distributie voor wat betreft de
inning van rekeningen beter
aangepakt. Op de vraag of door
denogsnellere afnamevan dein-
komstenuit deoff- shoredanver-
wacht deinhet Actieplan Begro-
tings- evenwicht genoemde
maatregelen nog wel voldoende
zijn, antwoordde Martina dat
omvangvan hetprobleem gezien
de te verwachten tekorten onge-
veer hetzelfde blijft.

Dat een versnelde dalingvan
deoff- shore inkomsten voor het
eilandgebied Curacao vergaan-
de gevolgen heeft blijkt uit het
feit dat van de inkomsten van
700 miljoen gulden op de begro-
ting van het eilandgebied dit
jaar400 miljoenafkomstigisvan
de off- shore. Gedeputeerde van
Financiën Lucille Wout ver-
wachtdathet effect al in 1987te
merken zal zijn. De momenteel
ingediendebegrotingvan het ei-
landgebiedkan echter nog wor-
den aangepast, om evenals die
van het land vóór de jaarwisse-
ling in het openbaar te worden
behandeld. Het Bestuurscollege
zal in verband met deze tegen-
valler ook moeten nagaan hoeze
haar uitgaven kan aanpassen.
Een en ander zal ook gevolgen
kunnen hebben voor de af-
drachten van het eilandgebied
aan de Centrale regering, zo zei
ze. Zowel door de minister als de
gedeputeerde worden bespre-
kingen gevoerd met overheids-
instanties om na te gaan waar
nog bezuinigd kan worden. In
beidebegrotingen isnog geenre-
kening gehoudenmetuitvoering
van maatregelen in het Actie-
plan, waarvan de effecten later
middels nota's van wijziging
kunnen worden ingebracht.

PNP is wel degelijk tegen
loonsverhoging gedeputeerden

WILLEMSTAD — Hoewel
deregering stelt dat alle Sta-
tenfracties in de CentraleCommissie hebben aange-
toond de billijkheid van het
verhogen van de salarissen
van gedeputeerden in te zien,
is dePNP nietvan plan eraan
mee te werken.

Naar PNP- secretaris Rufus
McWilliam desgevraagd mee-
deeldeheeft haarfractie een me-
ninggereserveerd voor de open-
bare behandeling van het wet-
sontwerp dat de lonenvan de ge-
deputeerden op Bonaire en de
Boyenwinden verhoogt, evenals
de vergoeding van de leden van
de eilandsraad. De oppositie-
partij acht zoiets op dit moment
niet erg opportuun, gezien het
feit dat met name Bonaire de
middelen niet heeft om de ver-
hoogde kosten als gevolg hier-
van te dragen. Tijdens dezelfde
vergadering stond ookeen ver-

zoek van de Bonaireaanse lera-
renvakbond Simabo op de agen-
daom een beslissing van hetBC
ten aanzien van hetnietuitbeta-
len van vakantiegeld terug te
draaien.

De coalitie is van mening dat
ditniet kan omdat definanciële
situatie onveranderd is, maar
vindtdatblijkbaargeenbezwaar
wanneer hetom een loonsverho-
ging voor gedeputeerden gaat.
"Dat een aanpassingvan het so-
lidariteits- fonds nietaan deorde
is en deeilandenhetzelf moeten
betalen klinktleuk,maarwewe-
ten allemaal dat definanciële re-
laties met dekleinere eilanden
niet alleen via dat fonds lopen,"
aldus McWilliam. Het zal vol-
genshem heel moeilijk teachter-
halen zijn of dekosten uiteinde-
lijk door de eilandenof via een
andereweg doorhetlandofbeter
gezegd Curasao worden ge-
dragen.

Bureau heeft nu bewezen
City Inspector bestrijdt
aanbevelingen Berenschot

WILLEMSTAD— Naarme-
ning van het rapport Be-
renschot kunnen de taken
van het Bureau City Inspec-
tor in nauwe samenwerking
met de betrokken diensten,
net zo goed dooréénpersoon
worden uitgevoerd. "Het Bu-
reau City Inspector kan wor-
den vervangen door een per-
soon City Inspector diehet ta-
kenpakket uitvoert. Het ove-
rige personeel kan dan wor-
den afgevloeid." Een mening
die doorCity InspectorEdsel
Everts niet gedeeld wordt:
"het Bureau City Inspector
heefthaar nut in deafgelopen
jarenal bewezen."

Het Bureau City Inspector is
niet de enige die in het rapport
Berenschot hard wordt aange-
pakt: over verschillende over-
heids- diensten wordt het advies
"sluiten" gegeven terwijl vele
andere diensten het personeels-
bestand in ieder geval moeten
verminderen.

In de inleiding tot het hoofd-
stuk Bureau City Inspector
wordt gesteld datditbureau van
twee personen tot een perso-
neels- bestand van 33 personen
is uitgegroeid, een stelling die
volgens Edsel Everts niet waar
is. Van die 33 mensen waren er
16 bewakers van de Rifboule-
vard die op zijn advies in dienst
zijn genomen tijdens de
werkzaamheden aldaar. Het lagin de bedoeling deze bewakers
over te hevelen naar de op te
richten beheers- organisatie
voor deRifboulevard, maar in-middels zijn zij bij de CentraleBewakingsdienst terecht geko-
men. Daarnaast staan de vierschoonmakers van de Rifboule-
vard op de loonlijst van het Bu-
reau City Inspector, terwijl ookzij uiteindelijk in dienst moeten
komen van de op te richten be-
heers- maatschappij. Datmaakt,aldus de City Inspector, dat er
maar 13 mensen in dienst zijn
van ditbureau.

Tot die 13 personeels- leden
behoren de acht controleurs diedagelijks te voet de wijk ingaan
voor inspectie. Het controle- ge-
biedvan hetBureau City Inspec-
tor is in deafgelopen jarensteeds
groter geworden en strekt zich

nu uitvanafhetrecreatiepark in
Otrabanda tot aan het Juliana-
plein in Punda. Dit gebied be-
helst zon 100 straten die dage-
lijkstevoet opeen aantalpunten
geïnspecteerd worden. De echte
binnenstad met de winkels wor-
den twee maal daags geïnspec-
teerd, aldusEdselEverts dieniet
inziet hoe men dit met minder
mensen kan doen.

Het rapport Berenschot er-
kent dathet Bureau City Inspec-
tor voldoet aan haar takenpak-
ket. "Hij rapporteert wekelijks
aan hetBestuurs College de
misstanden in de binnenstad.
Daarnaast heeft de City Inspec-
tor ook een belangrijke rol ge-
speeld bij het tot stand komen
vanprojecten zoals hetRiffort en
het betegelen van de floating
market." Factoren als het niet
nalevenvan deAlgemenePolitie
Verordening en het niet bestaan
van een wet die deeigenaar van
eenpandverplichtzijn eigendom
te onderhouden, geven echter
een storend effect op de
werkzaamheden van de City In-
spector, zo vervolgt Berenschot.
"De indrukbestaat dathetvoor-
al aan follow-up ontbreekt. Voor
een deel is dit te wijtenaan ver-
ouderde wetgeving, doch vooral
aan ondoorzichtigheid in de
taakverdeling tussen de ver-
schillende diensten, die voor de
uitvoering moeten zorgdragen,
en het veelal ontbrekenvan on-
derlinge coördinatie.Dit laatste
werkt de inefficiëntie bij het
wegwerken van de misstanden
sterk in de hand. lets dat overi-
gens niet aan de City Inspector
kan wordentoegerekend."

Berenschot stelt dan ook voor
omhet Bureau City Inspector op
te heffen en slechts de persoon
City Inspector te handhaven.
Nietalleenzou diteen besparing
van 0,7 miljoen gulden op leve-
ren maar ook zou dooreenbetere
samenwerking tussen de ver-
schillende diensten onderling
naar meningvan Berenschotbe-
werkstelligdkunnenwordendat
deaanbevelingenvan deCity In-
spector beteropgevolgd worden.

Het Bureau City Inspector
heeftechterhaar nutalbewezen,
zo vindt City Inspector Edsel
Everts die vorige week met het

personeel een vergadering had,
waarnadevakbond ABVObena-
derd is. De bond zalzich over het
rapport buigen en volgende
week contact opnemen met dit
bureau over de te nemen stap-
pen.De City Inspector is nietvan
plan zich zomaar bij de aanbeve-
lingen van Berenschot neer te
leggen. Die bevreemden hem
overigens ook. Immers momen-
teel wordt zoveel nadruk gelegd
opdebevorderingvan hettoeris-
me en de rol die een ontwikke-
ling van de binnenstad daarbij
speelt. Als het Bureau City In-
spector ondertussenwordt opge-
heven is er van ontwikkeling
geen sprake, aldusEverts, maar
eerder van afbreuk.
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MADURO & CURIEI/S BANK | [
70 JAAR

INNOVATIE
Zeventig jaar bank-faciliteiterr en
service aan de Antillen en Aruba,
gekenmerkt door een konstant
streven naar verbetering in onze
dienstverlening.
Met een konstante blik op de
wereld houden wij ons goed op de
hoogte van de nieuwste ontwikke-
lingen op financieel gebied en ne-
men het beste daarvan over.
Dat is nou Maduro & Curiei's Bank,
Uw steeds innoverende Bank.k—^—j

AMIGOE
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Bij Santa Cruz-zaalvoetbal:
Estrella in finale via straf

schoppen

na 2 gelijke spelen
SANTA CRUZ— In het ka-

der van de Santa Crus
Sportweek werden in Club
Estrella zaalvoetbal- wed-
strijden gespeeld.

In de eerste ontmoeting won
Arukorf met 4-1 (ruststand 2-1)
van Volvox. Daarna won Atlan-
tico zonder te spelen omdatAjax
niet kwam opdagen, hetzelfde
washet gevalbijdewedstrijd Di-
amond tegen Parillade.

In een spannende wedstrijd
eindigdedaaropEstrella met 1-1

i gelijkin dewedstrijd tegen Jan-
ny's Hemco. Na het nemen van

strafschoppen werd Estrella met
4-3 dewinnaar. Vervolgenswon
Santa Cruz Stars met 3-2 vanBi-
onic, nadat bij de rust de stand
nog 0-0 was.

In de semi-finale behaaldeAt-
lanticoreeds eenvoorsprong van
4-1. Desondanks zag Arukorf
kans de stand nog gelijk te trek-
ken tot 5-5. Uiteindelijk ging de
overwinning toch naar de spe-
lersvan Felix Geerman.

Vervolgens eindigde de wed-
strijd tussen Estrella en Dia-
mond Gym met 1-1 gelijk doch
door strafschoppen werd Estrel-
la met 4-3 dewinnaar.Door al de-
ze uitslagenhebbenAtlanticoen
Estrella zich voor de strijdom de
eerste en tweede plaats weten te
plaatsen, terwijl Rockets reeds
zeker isvan de derde plaats.

Handel
beklaagt
zich over
oneerlijke

concurrentie
ORANJESTAD — Het be-

stuur van de Kamer van
Koophandel en AMRA heeft
gisteren in een gesprek met
minister van Economische
zaken, Don Mansur, zijn ern-
stige bezorgdheid geuit over
het invoerenvan artikelen
langsniet legaleweg alsmede
de invoer van artikelen door
derden, terwijl er op Aruba
weleen agentzit.

De handel die duidelijk de te-
ruggang in zaken merkt, vooral
door de invoer van alle soorten
goederen uit Venezuela vanwe-
ge de lage bolivar- stand, klaag-
debij deministerdatveel van de-
ze goederen Aruba binnen ko-
men zonder dat bijvoorbeeld in-
voerrechten zouden worden be-
taald. Voorts maakt de handel
zichernstige zorgenover dezoge-
naamde "parallel-invoer van
goederen". Het betreft hier bij-
voorbeeldgoederenuitVenezue-
la, van producten die sinds vele
jarenopAruba hun agentschap-
pen hebben. De concurrentie te-
gen deze invoer is bijzonder
moeilijk, omdat deze parallel-
goederenimporteurs niet dekos-
ten betalen, die iemand die het
agentschap heeft en gevestigd is
opAruba, moet betalen(zoalsbe-
lastingen, lonen en andere on-
kosten die bij een gevestigd be-
drijfbehoren).

Minister Mansur liet de dele-
gatievan Kamer en Amra horen
dat deregering op dehoogte is en
alle aandacht voor deze proble-
men heeft, hetgeenweleen moei-
lijke zaak is en ernstige proble-
men creërt.

En na afloop wedstrijd
Jongelui lastig
tijdens baseball

ORANJESTAD — Voor en
tijdens debaseball- wedstrijd
werd depolitie naar hetElias
MansurBallpark gedirigeerd.
voor lastige jongelui.

Een grote groep jongenshad
het dak van de bar als zitplaats
gekozen en werd door de politie
verwijderd. In antwoord daarop
gooidende jongensdepolitie met
stenen. Hierbij werd een agent
aan zijn arm geraakt en liep de
politieauto een deukjeop.De jon-
géjis werden weggejaagd. Na af-
lopp van de wedstrijd waren de
gemoederen enigszins verhit
doch de politie kon doorrustig
optreden zorgen dat iedereen
rustig naar huis ging.

ORANJESTAD—Een ambte-
naar van de Burgerlijke Stand
deedaangifte van bigamie tegen
de 33-jarige Colombiaan M.A.,
wonende te Tanki Leendert. De
man was bij de Burgerlijke
Stand verschenen om zijn
echtscheiding in te laten schrij-
ven. Hij was in 1980 inColombia
n\et een Arubaanse vrouw ge-
tiDuwd en dit huwelijk werd op
11 september ontbonden.Uit het
onderzoek bleek dat de man
reeds getrouwd was met een Co-
lombiaanse voordat hij met de
Arubaanse in het huwelijksboo-
tje stapte. Hij wasalleengeschei-
den van tafel en bed. De re-
cherche nam hetonderzoekover.

Problema kv bo aparatonan, insta-M
lashonnan elektriko, airco, frigidai- 1
re, stoofdigas, èts.

Bel 46209
DJO FARRO

Zeewijk 13A )

T E EEEDSEuU VRAAGT TE HUUR
voor de periode

november 1986t/m februari 1987
Een gemeubileerd

WOONHUIS/APPARTEMENT— in Oranjestad of direkte omgeving— met aparte slaapkamer.
Reakties naar TW éWWT_\\yT_\\_fmTm%

_ P.O. Box 389, Aruba of
\ telefoon 23555 (A. Kolman)

( \
SI MAR sindikato di maestronan di aruba

OPROEP
Het Hoofdbestuur van de SIMAR nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwo-
nen van de

ALGEMENE JAARVERGADERING
te houden op VRIJDAG 24 oktober 1986 om 20.00 uur in het SlMAR-
gebouw, Sabana Blanco 36 (naast Arucar)

AGENDA:
1. OPENING
2. Mededelingen
3. Notulen
4. Jaarverslag sekretaris
5. Financieel verslag penningmeester

a. Verslag kaskommissie
b. Begroting

6. Bestuursverkiezing
7. Benoeming kaskommissie
8. Rondvraag
9. SLUITING

Ad6. Minstens 2 andere nieuweleden voor het Hoofdbestuur zijnno-
dig,want zonder bestuurkan Uw bond nietfunctioneren. U als
lid bent medeverantwoordelijkvoor hetvoortbestaanvan onze
bond.
Kandidaten voor een nieuwbestuurkunnen zich tevoren
opgeven of zich opde vergadering aanmelden,
(ledere kandidaatstelling moet door minstens 10 leden
ondersteund worden.)

NOOT: Indien er geenquorum is, roept het Hoofdbestuureen twee-
de vergadering bijeen op vrijdag 24 oktober 1986in het Sl-
MAR-gebouw om 20.15 uur. Op dezevergadering kunnen
geldige besluiten genomen worden ongeacht het aantal
aanwezige leden.

Het hoofdbestuurvan deV SIMAR .
TE KOOP
BRUINEWIJK 4, SAVANETA-1136 m 2eigendomsgrond met mooiwoonhuis -3slaapkamers-voor- enzijterras, overdekte patioen car-
port - prettige woonbuurt.

A/. 110.000,00
SEROE ALEJANDRO 2, SAVANETA - prachtig hoog gelegen er-
fpachtsterrein (met huurterrein overname) met oud Arubaans huis(vervallen). Erfpachtsterrein, totaal 2083 m 2. Magnifiek uitzichtover
Savaneta en dezee.

A’ . 55.000,00.
PONTON 77 - groot eigendomsterrein (1195 m 2) met groot degelijk
gebouwdwoonhuis - 4 slaapkamersen 2 badkamers metveel bijge-bouwen. Huisheeft een oppervlaktevan 250 m 2, bijgebouwen 75 m 2.Financiering beschikbaar.

A’.145.000,00.
WAYACKA 18-C - nieuw gebouwdwoonhuis op 750 m 2erfpacht in
omgevingArubus/Domeinbeheer -4 slaapkamers, 2badkamers, rui-me voor- en achterporch, plus appartement in aanbouw.

A/. 115.000,00.
MALOHISTRAAT 70 - SPAANS LAGOEN - aan zijstraat van SpaansLagoenweg oploopafstandvan zee - drieslaapkamers, 1badkamer-grooterfpachtsterrein van 1294 m 2.

A’. 95.000,00.
MACUARIMA 5,SANTA CRUZ - drieslaapkamers - twee badkamers,
woning op403 m2eigendomsgrond.

A’ . 50.000,00.
FORTHEUVELSTRAAT 4, SAN NICOLAS - modern woonhuis, ruim
200 m 2op 720 m 2erfpacht in zeer goede staat van onderhoud, 4slaapkamersen 2badkamers, ruime woonkamer, etc. inclusiefvastevloerbedekking.
A/. 135.000,00.

TE HUUR
L.G. SMITH BOULEVARD - ca. 160 m 2kantoorruimte verdeeld in 4vertrekken metkeuken en toiletten, centrale aircouniten vastevloer-
bedekking.
Wij hebben nog verschillende andere panden te huur.
Bel ons op 21275voor een complete lijst met aanbiedingen.
CARIBBEAN REAL ESTATE (ARUBA) N.V.
Drui venstraat 10, Oranjestad, tel.: 21275.

ROSELAND THEATRE
SATURDAY,WPWffïïrl OCTOBER 18,1986IUI _Y|l \ IM and SUNDAY»7_l OCTOBER 19,1986VJNJ^ at 8.30 p.m.

TTT^IJ ADMISSION A/. 25,-
-(■ÉvppPfl Tickets available at the

JJ usual addresses.

Compliments t&Sf
of KLMI J

Bij exploit van mij, NORMAN EDMUND HART, deurwaarder bij
het Gerecht op Aruba, van de 16de oktober 1986, waarvan een
afschrift isgelatenaan deE.A. Heer Officiervan JustitieopAruba,
is ten verzoeke van: LIDIA SIRA MAXIMA MARTINUS, kassière,
wonende aan deTangerinastraat no. 22 op Aruba;

OPGEROEPEN:
FRANCISCO ANTONIO PEREZ, zonder bekende woon- of
verblijfplaats, in de Nederlandse Antillen of elders; om op
woensdag, 4 maart 1987, des voormiddags om 8.30 uur ter
terechtzitting van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba ten
Raadhuize te verschijnen teneinde op de doorrequirante tegen
hem ingesteldevordering te antwoorden.

Get. N.E. Hart,
Gerechtsdeurwaarder.

BEKENDMAKING
LBA/045

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3 van het

?Arbeidsvredebelluit III" (P.B. 1978 no. 243) maakt onder-
getekende het volgende bekend: i„««w«
a) het referendum onder de werknemers van "WONGCO

ARTHURA N V." is vastgesteld op vrijdag, 31 oxtoDer
1986 van 08:30 uur tot 09:30 uur, in het kantoor te
Coiumbusstraat 6, te Oranjestad.

b) aan hetreferendum is bevoegd deelte nemen, deFedera-
cion diTrahadornandi Aruba (F.T.A.).

c\ bevoead ziin aan de stemming deel te nemen, de perso-C) op de lijstf"*^""^£16 oktober 1986van ondergetekendeaan betrokken par-
tijen.

Aruba, 16oktober 1986

E.E. Maduro,
Landsbemiddelaar Aruba.

■ 1

fINTAG INC.
BUILDING MATERIALS

Wallpanel (15 designs) 15% ïf^fe§P
Verf alle kleuren 20%- BlV|^^
GardenRake ’. 27.50 = BVjHfl
Roofing feit nr. 15 ± 432 sq ft ’. 28.50 = JÖJïM\=Foundation Seal 5 gallon ’. 49.00 .jL_J___i

:Z?1
Louvre frames with rubberstrip
4 t/m 16bladen ’. 2.20 per blad
Triplex deuren 78 cm. breed ’. 47.50
Ice jugs 5 gall. Gott ’. 70.00
Koperen kogelscharnieren 3 Y"x3 V" ’. 10.00

Aanrecht R.V.S. 150x50cm.
bak in het midden ’. 112.504 stuks spiegeltegels30x30 cm. brons.. . ’. 18.75Grohe telefoon douchecompl ’. 106 00Soldeerstaven driekant 250 gr/iSSSS) /" 5-00

Steengas sxl mtr __TZ f. 28 00T-studfence post 6 ft.. /m___ZM_ j * 7
2

5Stalen spijkers, per kg. Mj[ (H— '
wj\ zJL *' 5.70

Cash & Carry Food Center i^^O^YjHf^^
asstd. ’. 2.50

en nog veel meer artikelen!!!
Bezoek onze nieuw geopend Showroom met speciale
aanbiedingen.

" "" ■"■ - ■■ .
WijzijnOPEN iederezaterdag

van 8.00-12.00 a.m.

Er zijn nogvele artikelen metverlaagdeprijzen. Kom
en profiteer van onze unieke prijzen en kwaliteit en
neem deel aan onze Kerstcampagne.

OPENBARE VERKOOP
Op 23oktober 1986's middagsom 14.00uurzal ten overstaan van
Notaris Mr. J.R. Croes of dienswaarnemer te zijnenkantore aan
deL.G. Smith Boulevard 64, OranjestadArubain hetopenbaar bij
opbod aan de meestbiedende wordenverkocht:
Krachtens rechterlijk bevel ex artikel409 van het
WetboekvanBurgerlijkeRechtsvorderingvanAruba:
1. het recht van erfpacht tot 9 junivan het jaar2019 opeen

perceel domeingrond groot 429 M2, gelegen aan dezuid-
oostzijde van de Balanderstraat in deSocotorowijk te
Oranjestad op Aruba, kadastraal bekendalsEerste Afde-
ling Sectie F nummer 430, met het daarop gebouwde
betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als
"Balanderstraat 4";

2. een perceel eigendomsgrond groot 1.045 M2, gelegen
aan dezuidzijdevan deKolibristraat oosthoekOude Weg
van Oranjestad naarSan Nicolaste SimeonAntonio inhet
eerste districtvan Aruba, alsomschreven in dekadastra-
le meetbrief nummer 331 van 17 december 1959, met de
daarop gebouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk be-
kend als "Kolibristraat 2";

3. een perceel eigendomsgrond groot 557 M2, gelegen te
Rooi Afó opAruba, kadastraal bekendalsEerste Afdeling
Sectie P nummer 931, met het daarop in aanbouw zijnde
betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als "RoofAfó
18-B";

4. hetrecht van erfpacht tot 11 september van het jaar 2024
opeen perceel domeingrond groot 480 M2, gelegen aan
dePindastraat te Dakota opAruba, kadastraal bekendals
Eerste Afdeling SectieC nummer957, met het daaropge-
bouwde betonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als .-
"Pindastraat3";

5. een perceel eigendomsgrond groot 500 M2, gelegenaan
dezuidzijdevan deBrebastraat/hoekBoerhaavestraat te
Ponton opAruba, kadastraal bekend alsEerste Afdeling
Sectie E nummer 684, met het daarop gebouwde be-
tonstenen woonhuis, plaatselijkbekend als"Brebastraat
1";

6. hetrecht van erfpacht tot 11 julivan het jaar2019 opeen
perceel domeingrond groot 619 M2, gelegen te Cumana
op Aruba, kadastraal bekend als Eerste Afdeling Sectie P
nummer 298, met de zich daarop bevindende opstal van
een betonstenen woonhuis, plaatselijk bekendals "Cu-
mana 2-B";

7. hetrecht van erfpacht tot 5 septembervan het jaar2027op
een perceel domeingrond groot499 M2, gelegenteTanki
Lender op Aruba, kadastraal bekendals Eerste Afdeling
Sectie L nummer 243, methetzich daarop bevindende be-
tonstenen woonhuis, plaatselijk bekend als "Tanki Len-
der 285-B";

8. een perceel eigendomsgrond groot 221 M2, gelegen te
Brazil in het Vierde Districtvan Aruba, alsomschreven in
Rooibrief de dato 4 maart 1949nummer 3061;

De Veilingsvoorwaarden zijn gedeponeerdter Griffie van hetGe-
recht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Aruba en liggen voorts ter
inzage tenkantore van notaris mr. J.R. Croes, aan deL.G. Smith
Boulevard 64 te Oranjestad opAruba.

Mr. J. R. Croes, notaris.

ARUBA TROPICA^
FISH

lerlandstraat9
heeft gisteren ontvangen
een nieuwe sortering

AQUARIUMVISSEN
en

-PLANTEN
Ook verkrijgbaar DE kwali-

kteits EHEIM pomp.

1 '/ ' _Slmm^ÊÊa\

V ll^garantie voor MkcrheM V

maaim» m» ■ ■■--.-.---------»■■»»»»»»»»

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

.—.———_______________^____.
______________________

HOTEL AND CASINO
proudly pres»»: Voor welke gelegen-

THE THIRD heidook.
DYNASTY Zeker wanneer U iets

goeds en bijzonders !Dinnershow in the Rembrandt Room at —.—.lr* " i9.00p.m.(closed on Wednesday) and in the ZOeKl.
Galactlca Nightclub at 11.00p.m. q_i ong 94544
Happy Hourfrom 7.00-9.00 p.m.
4.00-7.00 Happy Hour ° "' PAPIAMENTO
2.00-5.00 Sunday life entertainment. Restaurant

'
___

L-Gt'S _SL Americana Aruba/i-C/!ar\'^-v _XL Hotel & Casino
CjL>l44.É ) Presents.

UJUVC r* "VICKY AUSTIN
In thebarbequegrilfss_y With

van SUPER NOVA
r\ r*\ /"") Two Shows nightly- Vx' ly / (except Mondays)

»«I|A» Stellaris SupperClub; mOT^JS&B&QH DireecS|ubWLo9ungP;m-

Nü Geopend: Showtime: Midnight 12.00
I 1 g.OO - 24.00 uur B "p„pJ^T"aJ!Ii 6.30 p.m. -7.30 p.m.

1

ft&doH Öhvc ARUBA
Een fantastische

BLOODY MARY ISLAND BRUNCH
Elke zondag in LE SALONRESTAURANT van 9.30a.m. - 2.00 p.m.
Uitgebreid assortimentvan gerechten.
Romantische muziekvan TOMMYft FRANCIS

1 $10.00 per volwassene; $6.00 per kind tot 12 jaar plus service charge
"COMEBRUNCH WITH US'"

I Bij inlevering van dezeadvertentie
10%korting op de Brunch voor 2 personen.

____—___—____—____——_————_—_—_—_—_______

Boulevard Theatre
I II

TODAY TODAY
at 8:15 p.m. at 9:15 p.m.—————————————————————■—a»caI————■—————————————/————————
H*t *** '"^M ÜÉÉflc'^ Am maaVw^m\B*l **" mm m^Bßy^M

BIG TROUBLE BIG TROUBLE
IN LITTLE LixTXE

CHINA CHL\A
ACTION 14 yrs. ACTION 14 yrs.

BOULEVARD BOULEVARD \
I H

at 12:00 p.m.

af^maaaaai'mmm
Sunday

iamm \am\ ~"""~—"■————■—————.—————__

LA CHICA ===== |
DEL !

SEXO
SEXMOVIE IB yr». AIL AGES

+>m***»**mammmmmmam»_mammmmma__m_m__mmmÊaa*_mawaamamamWammmm»mt

DRIVE-IN
TODAY

at 8:30 & 12:00 p.m. GOING AL
SUNDAY -rur- ia/a\/ ii !

at9:oop.m. THE WAY II
I ACTION COMEDY 18 yrs.
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ARUBA
AGENDA

["OSSENUMMERSOPArubadagelijksver-
knigbaarbij:

ORANJESTAD:ZeppWever, La Fama, Piet
Fountain en SupermercadoPueblo.

N°ORD: Lee Take Away, Noord 82.

I*NKILEENDERT: Kalalu, Tanki Leendert265,

SANTA CRU2: Rowiginïs, Santa Cruz 48.
SAN NICOLAS: Nicolas Store, Zeppen-
Ve|Ctstraat27.

Giftshop Holiday Inn, Gittshop Dr.
"°'acio Oduber hospitaal, Giftshop
Manchebo Beach Hotel.

08.00-12.00/14.00--7 30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333 (drie lijnen).

ï^*?1* spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
r^SO en 22316.a9eboy; 127-849.

r^rek. nr 248-1 BarclaysBank.
j^entrale: 24 uurper dag, tel.: 22116 of

P°LITIE:100.

BEKERTJES verschijnen op dinsdag en
j^agenkunnen iedere dag tussen 08.00-

-14 00-17.00uur worden opgegeven;
"eiialve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
r* 0 baandag en donderdag voor 10.00 uur

'nnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
""sdag en vrijdag) verschimen.

DOKTOREN
panjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiLeendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter= Lacle, Sera Pita 548,tel: 23379/28442.
°s Chiquito, Savaneta en San Nicolas:r°taer K.Vieira,viaCentra MedicoSan Nico-

"■a*3. tel.: 48833/24300.

y^T QELE KRUIS: Oranjestad: tel: 23168;
/9°rd: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:: 28288/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
■«020/48301: sanNicolas: tel.: 45906;Da-
pa: tel : 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
,v°or brandgevallen, ongelukken of
'**ö of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

lii HT INFORMATION CENTRE: dage-rs geopend van 07.00-20.00uur; na 20.00Ur informaties via verkeerstoren.

SSSO SERVICE CENTRE (Oranjestad):
J7-00uur per jaggeopend(alleen geslo-nvan zondag 20.00 uur totmaandagmor-
-960 07.00 uur).

T^KTER HORACIO ODUBER HOSPI-
A\£L(,el-: 24300):bezoekuren 15.00-15.45'8-30-19.30uur.

FRANQAISE DARUBA: iedere
r^andag van 19.30-20.30uur cursus voor?evorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse"öratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uurcon-srsatielessen; woensdag van 19.00-20.00"r cursus voor beginners - Colegio Aruba-
JËijokaal 61 /fiP

yLUB VISAGE (17 en 18oktober): 22.00Uroptreden vanThe Sherman Brothers.

I^ORTrJTORTWEEK SANTA CRUZ: 19.30uur fi
aies - banen Estrellaclub.

IqHART: 19.00uurvoortzetting overheids-r^rnooi TAVvs Gezondheidsdienst- Joey's
"ve-in; DOW vs WEB- Mangel Halto Bar.

j^SEBALLAA-klasse): 20.00 uur
/"arlboro vs Aruba Video Centre (fi-

s»£*>-EliasMansur Ballpark.

VOETBAL (Fedeveta): 19.00uur Bubali
Vets vs Roma; 21.00 uur Nacional Vets vs
Atletico Aruba - RCA.
ZATERDAG
DIVERSEN
SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
(donderdag): 18.00-19.00 uur training -Palmbeach Hotel. ,
zaterdag): 14.00-16.00uur zwemlessen
(voor dipl. A, B, C, D, E en F) - POVA-
ztoembad.
ZWEMCLUB «BARRACUDA» (training):
16.00-17.00 uurAmericana Hotel.
VOETBAL
(2dedivisie)
16.30uur finale - Wilhelminastadion.
jeugd)
16.30uurAtlantico vs JSN- JSN.
(Fedeveta)
16.30uur Intervs Mercurius - Mercurius.
INDIAN WATERSLIDE: 10.00-18.00 uur
open voor publiek - bij «Indian Rock».

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandag t/ mvrijdagvan 09.00-
-12.00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-12.00 uur.

STICHTING TOT BEVORDERING VER-
ANTWOORD OUDERSCHAP (Famia Pla-
nea): dagelijks van 08.00-12.00/13.00-
-16.00 uur - Medical Centre, Bernhardstraat
75, San Nicolas, tel.: 48833, toestel 219/
225.
Bij de praktijken in het Wit GeleKruis- ge-
bouw: dinsdag 10.00-12.00uur te Noord 66,
tel.: 23425; 13.00-14.00uur te Oranjestad,
Koningstraat/ Emmastraat, tel.: 23168;
woensdag: 13.00-15.00 uur te Santa Cruz
39C, tel.: 28288; donderdag: 10.00-12.00
uur tePampoenastraat 15, Dakota.
Centra di Barrio Dakota, Pampoenastraat
19,tel.: 23822; donderdag 08.00-10.00 uur.
Club Caiquetio, Paradera 47A, tel.: 24280:
dinsdag 08.00-10.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
1everdieping): iedere werkdag van 07.30-
-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
spraak te makenvia tel.: 23145 of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope
ningstyden)
LEES- EN KRANTENZAAL: maandag t/m
vrijdag vanaf 07.30uur.
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20.00uur; dinsdagen donderdagvan 13.30-
-17.30uur (s morgens gesloten).

FILIAAL SAN NICOLAS: openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
13.30-17.00uur; woensdagochtend geslo-
ten, in de middaguren geopend van 12.30-
-19.00 uur, om 13.30 uur uitlenen van boe-
ken; van maandag t/m vrijdag van 08.00-
-12.00/13.00-17.00uurstudiezaalopen voor
publiek

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
KOTA (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00 uuren vrijdag van 17.00-19.00
uur.

SHASA(Stichting Hulpaan Slechthorenden
Aruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
Eagleclub), is dagelijksgeopendvan 08.30-
-12.00/13.00-16.30 uur.

Derde arrestatie
voor auto-inbraken

ORANJESTAD — In verband
met deauto- diefstal lenbij de01-
-de Molenwerddekampeerplaats
van de twee aangehouden jon-
gens doorzocht.Daar werdeneen
zaklamp, een verrekijker en een
cassette gevonden. Ook werd
rum gevonden. Inmiddels werd
een derde jongeman aangehou-
den, een zestien-jarige scholier.
Het trio heeft inmiddels een be-
kentenis afgelegd.

In verband met ontwikkeling van toerisme

MEP-fractie wil vergadering
over het jachthaven-project

ORANJESTAD — De acht
ledentellendeMEP-fractie in
deArubaanseStaten heeft in-
gevolgeartikel22van hetreg-
lementvan ordevan deStaten
aan de voorzitter gevraagd
een openbare vergadering te
willen beleggen. Het agenda-
punt voor deze vergadering
luidt «Planningen uitvoering
van het Jachthaven- project,
bezien in het licht van deont-
wikkelingvan het toerisme
op Aruba».

De MEP- fractie merkt naar
aanleiding van dit verzoek op,
datna bestudering van de docu-
menten van het Jachthaven-
project die door minister Ber-
linski, kort voor zijn aftreden,
aan deStaten zijnoverlegden na
bekomen inlichtingenvan de mi-
nister van Economische Zaken

in devergaderingvan deCentra-
leCommissie op 13oktober,men
in het algemeen belang nodig te
achten een openbaar debat te
wijdenaan het tot nu toe door de
regering gevoerde beleid inzake
ditprojectendemogelijkeconse-
quenties voor de ontwikkeling
van ons toerisme.

Tenslotte verzoeken de MEP-
Statenledendeministersvan Al-
gemeneZaken, Economische Za-
ken en Publieke Werken uit te
nodigen de vergadering bij te
wonen.

IN CLUB VISAGE IS vrijdaga-
vond de première van The Sher-
man Brothers, welke show om
tien uur begint. Met de groep
treedtook opdeArubaaseartiest
Willy Tjong A Jong.

TELEARUBA
VRIJDAG: 12.00-14.00Take two (live);
18.00Heman masterof theuniverse; 18 30
Telenovela: «La Sombra»; 19.30 Cocktail
musical; 20.00 Telenoticias; 20.30Too clo-
se for comfort; 21.00 CNN international
hour; 22.00 Movieofthe week: «48Hourson
Crackstreet»; 24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 The A-team: «Duke of
whispering pines»; 19.00Rikesa Universal:
«Pentagram»;19.30 Telenoticias;20.00 Di-
recte uitzending baseballwedstrijd New
York Metsvs BostonRed Sox (world series);
23.30 CNN internationalhour; 23.30Sports
tonight (live); 24.00Sluiting.

Overleg met Whiteford wordt vervolgd
Min. Mansur naar Brazilië
voor overleg met Petrobras

ORANJESTAD — Minister
van Economische ZakenDon
Mansur vertrekt zondag met
de overige twee ledenvan de
"goodwill ambassadeurs
oliegroep", ir. JohnEvery en
mr.Roy Wever, naarBrazilië.

Desgevraagd bevestigde mi-
nister Mansur vanmorgen aan
deAmigoe datdereis van hettrio
plaatsvindt in het kader van de
pogingenom deLago te herope-
nen. Erwerdonder meer contact
gezocht met de staatsolie- maat-
schappij van Brazilië

«Petrobras» waarmede bespre-
kingen zullenworden gevoerd.

Uit goede bron verneemt de
Amigoe dat de stuurgroepde be-
sprekingen met de groep White-
ford aanhet voortzetten isen dat
gisteren eentopfunctionaris van
Exxon op Aruba was en een ge-
sprek met Whiteford had. Gis-
termorgen brachten de Exxon-
vertegenwoordiger en enigeper-
sonen van de groep Whiteford
een bezoek aanhetLago-terrein.
Er werden enige technische za-
ken onderde loup genomen.

Inbreker ingerekend
ORANJESTAD — Een be-

waker waarschuwde in de
vroege ochtendvan twee uur
dat het slot van de
opslagplaats van Texas Fur-
niture Store was opengebro-
ken. Er werden enige fietsen
vermist en ook had de bewa-
ker enige T-shirts op straat
gevonden.

Het vermoeden bestond dat
het duoR.N. en B.T. — goedebe-
kenden van de politie — wel
meer van dediefstal zouden we-
ten.De politie keek naardeman-
nen uiten toen om vijfuur in de
ochtendR.N. in de Venezuela-
straat werd gesignaleerd, werd

hij aangehouden. Voordat het zo
ver was gooide hij iets weg, dat
later een flesje met verdovende
middelen bleek te zijn. Onder
luidverzet werd hij geboeidnaar
de wacht overgebracht. De man
schijntnog meer op zijn geweten
te hebben. Een dag te voren zag
een bewoonster van deMaduro-
straat hoe hij een woning pro-
beerde binnen te dringen.

In een van de kamers van het
oude hospitaal werd op aanwij-
zingen ook nog een doos met ge-
stolen goederen gevonden. Een
bewoner van het hospitaal had
B.T. bezig gezien de doos te ver-
stoppen.

Eman es contractbreuk en onzorgvuldig bestuur verweten

Melchior: Arubaanseregering geen
partner om zaken mee te doen

DEN HAAG — De Lim-
burgse project- ontwikkelaar
Leon Melchior heeft geen be-
hoefte meer aan samenwer-
kingmet deregeringvan Aru-
ba. Volgens Melchior is deba-
sis voor samenwerking weg-
gevallen nu de Arubaanse
overheid vergunningen voor
onderzoek naar de mogelijk-
heid van goudwinningop het

eiland ook aan andere bedrij-
ven heeft gegeven. „Voor mij
hoeft het niet meer. Dit zijn
geen partners om zaken mee
te doen", verklaarde de pro-
ject- ontwikkelaar vrijdag-
morgen teleurgesteld.

Volgens Melchior heeft de
Arubaanse regering eerder dit
jaar toegezegd dat hij alleen de
vergunningzou krijgen voor het
delven van goud op het eiland.
De beloofde concept- overeen-
komsten bleven totnu toe echter
uit. Wel lietdeArubaanseminis-
ter van Economische zaken, Don
Mansur, Melchior per brief we-
ten dathij samen metandere be-
drijven kan beginnen aan de
goudwinning. „Ga maar in derij
staan", was volgensMelchior de
strekking van de brief. De pro-
ject-ontwikkelaarheeft Mansur
inmiddels laten weten geen be-
langstelling te hebben voor een
„versnipperde" goudwinning.
Hij meent dat de regering in
Oranjestad „op flagrante wijze

afspraken en principe- overeen-
komsten heeft geschonden".

Op de mogelijkheid van de
goudwinningheeft Melchiorzelf
gewezen in een rapport over de
economische perspectieven van
Aruba, dathij in opdrachtvan de
Arubaanse regeri ngopstelde na -dat de Lago- raffinaderij op het
eiland was gesloten. Voor dit
rapport, dat opAruba zeer wisse-
lendereacties losmaakte, ont-
ving hij een honorarium van een
miljoen dollar.

Melchior heeft zich de afgelo-
pen maanden kennelijk bijzon-
der geërgerd aan tegenstrijdige
uitlatingen van Arubaansepoli-
tici overzijn rapport. „Wij zijnzo
langzamerhand opzienbarende
uitspraken van Arubaanse zijde
wel gewoon. Mr. Henny Eman,
nu premier, prees na toevoeging
van enkele alinea'sover de staat-
kundige onafhankelijkheid van
Aruba het rapport de hemel in,
maar had eerst alleen kritiek.
Eerst was hetrapport te dun, nu
heet het 'lijvig. Nu zouden wij
mogelijk contractbreuk plegen
door het mijnbouw- project niet
te beginnen,maar dewaarheidis
dat wij al meer dan een halfjaar
wachten op ondertekening van
de contracten", zo staat in een
verklaring die de Limburgse
project- ontwikkelaar per telex
verspreidde. „Ik verdom het opzon manier zaken te doen", zo
was zijn commentaar vrijdag.

Melchior stelt dat niet hij
maar vooral Aruba het slachtof-
fer is van deze gang van zaken.
Hij verwijt de regering in Oran-
jestad dan ook onzorgvuldig be-

stuur. „De basis voor samenwer-
king is weggevallen en dat is
voor Aruba zelf pijnlijker dan
voor ons". De zakenman wijst er
fijntjes op dat internationale
banken Aruba onlangs tot
„hoog-risicogebied" hebben uit-
geroepen.

Van Helvoirt in maart met pensioen
Albo Holding nv neemt
Arubaanse Wegenbouw over

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Wegenbouw- maat-
schappij is overgenomen
door deAlbo Holding nv. Het

vijftigmantellendepersoneel
zal vandaag bij de loonbeta-
ling op de hoogte worden ge-
steld van de overname van
het bedrijf.

Albo- directeurHenkBeye be-
vestigde aan deAmigoe de over-
name van het bedrijf en voegde
eraan toedatalleverplichtingen
zullen worden overgenomen. Af-
hankelijk van het aantal projec-
ten dat los moetkomen, zal iede-
reen al dan niet, in dienst kun-
nen blijven. De heer Wim van
Helvoirt die22 jaarlang de scep-
ter zwaaide in het Arubaanse
Wegenbouw- bedrijf, bevestigde
eveneens datallesrond was voor
de overname. De heer Van Hel-
voirt die er 34 jaar in deze
contreien (Curacao, Bonaire,
Trinidad, Haïti doch het langst
Aruba met 22 jaar) heeft opzit-
ten, gaat volgendjaarmaart van
een zeer welverdiend pensioen
genieten. Toch spreekt hij met
een zekere weemoed — hoe kan
het anders als meneen bedrijfzo
uitgebouwd heeft— over dever-
koop.

De Arubaanse Wegenbouw
heeft ruim negentien jaar aan
ruim 170werknemers dagelijks
brood kunnen bezorgen en heeft
talloze grote enkleine werken op
Aruba met goed vakmanschap
verricht. De laatste jarenis het
personeels- bestand aanmerke-
lijk teruggelopen en iedereen
weet wat daarvan de oorzaken
zijn: de sluiting van deLago, de
teruggang van de werken, geen
nieuwe projecten die afkomen
enz- *****

ISLAMABAD — De VS denken
aan levering van radarvliegtuigen
aan Pakistan. Deze kunnen vroegtij-
dig waarschuwen tegen het bin-
nendringen van SU- ofAfghaanse
vliegtuigen in het Pakistaanse
luchtruim.

*****

Uit tijd van militairregiem
Oduber wil meer weten over
Argentijns geld op Aruba

ORANJESTAD — MEP-
Statenlid NelsonOduber stel-
de minister- president mr.
Henny Eman een vijftal vra-
gen over een publicatie in Di-
ario,waarin gemeldwerd dat
Argentijnse schuldenzouden
kunnen dienen om projecten
op Aruba te financieren. De
heer Oduber wil hierover
meer inlichtingenhebben.

Indien dit bericht inderdaad
waar is vraagt de heer Oduber
zich afofhetniet deplicht van de
regering is een onderzoek in te
stellennaar de afkomst van deze
schuldenvan een militairerege-
ring die een slechte naam in de
vrije wereldheeft. Hijwil weten
of de Arubaanse regering reke-
ninger mee houdt dat deArgen-
tijnse schulden afkomstig kun-
nen zijn van een commerciële
transactie tussen een particulie-
re Nederlandse maatschappij en
demilitaire regering diehetvolk
van Argentinië martelde?

Is de Arubaanse regering er-
van op de hoogte, zo vervolgt het
MEP- Statenlid zijn vragen aan
de regering, dat de democra-
tischeregering doorhet volk ge-
kozen onder leiding van presi-
dent Alfonsïn geweigerd heeft

zijn regering te compromitteren
met de transactie die de militai-
ren metdeNederlandseparticu-
liere maatschappij hebben aan-
gegaan?

Tenslotte vraagt Statenlid
Nelson Oduber de premier hoe
het mogelijk isdat depremier de
vooruitgang van Aruba wil be-
werkstelligen door middel van
projecten die gefinancierd zou-
den moeten worden uit fondsen
dievoor deregeringvan Argenti-
nië een bittere smaak hebben.

Is depremier niet van mening
dat door publicaties in het bui-
tenland over de twijfelachtige
vorderingen van het militaire
regime van Argentinië Aruba
onnodig in negatievepubliciteit
wordt gebracht?

ORANJESTAD—Op29 okto-
ber 1986 zal de dienst derPoste-
rijen van Aruba een serie bij-
zonderefrankeerzegels met toes-
laguitgeven, te weten deKinaer-
zegels 1986. De frankeerzegels
alsmede de eerste dag-envelop-
pen (ziefoto) zijnontworpen door
Nigel Matthew. De Amigoe be-
richtte reeds eerderoverdeuitgif-
te van dezezegels en de acties die
door de schooljeugd in deze wor-
den gevoerd om zoveel mogelijk
Kinderzegels aan deman te bren-gen.De eerste dag-enveloppe stelt
een vlindervoor naar hetontwerp
van Nigel Matthew en werd ge-
drukt door de OranjestadPrin-
ting.

**!?*" ryitt^imtffi:. 'Tt ?hj? Wóicïtv -!» *

Credit Union-dag
SANTA CRUZ — De interna-

tionaledagvan deCredit Unions
wordt zondag in Santa Cruz ge-
vierd. Begonnen wordt zondag-
morgen om negen uur met een
mis, gevolgddooreenkoffïemor-
gen in de Credit Unionclub van
Santa Cruz.

Volkomen uit de tijd
KvK: herziening openbaar
vervoer-regels geboden

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid
heeft in een gesprek met mi-
nister Benny Nisbet over de
transport- problemen nietal-
leen over de bus gesproken,
diedeNassaustraat- handela-
ren per 1 novemberwillenla-
tenrijden om gratis toeristen
naar dewinkelstraatte bren-
gen. Van degelegenheidwerd
gebruik gemaakt de be-
windsmanerop te wijzen, dat
de huidige regels en wetten
ten aanzienvan hetopenbaar
personen- vervoer dringend
moeten worden aangepast.

Er wordt nu nog gewerkt met
regels uitdetijddatAruba enke-
le honderden hotelkamers had
en het openbaar vervoer niet
noemenswaardigwas. Dat is nu
behoorlijk veranderd en toege-
nomen, doch de wettelijke voor-
zieningen zijn hetzelfde geble-
ven. In ditverband werdals voor-
beeld aangehaald dat op Aruba
het niet toegestaan is voor een
groep toeristen om gebruik van
een bus te maken tijdens hun
verblijf op Aruba. In alle landen
ter wereldisditeen normaaliets.
Met nadruk herhaalde dekvK
dat er zonder uitstel een herzie-
ning en aanpassingvan de wet-
ten moeten komen. Wat de bus
van de handelaren in de Nas-
saustraat betreft, was deK^mer

van mening datdoor aan tafel te
gaan zitten en overlegzeker een
oplossingkan worden gevonden.

Minister Nisbet liet de Ka-
mer- delegatiehoren dathij elke
betrokken groepering afzonder-
lijkvoor een gesprekheeft uitge-
nodigd om zich op de hoogte te
stellen. Indien nodig zal er nog
een tweederonde plaats vinden.

Kamer-voorzitter MiltonPon-
son bevestigde desgevraagd het
gesprek dat heeft plaats gevon-
den, waarbijook hetbestuurvan
de Arubaanse Vereniging voor
HandelenIndustrie(ATIA) aan-
wezig was. Wat het feit betreft
dat de huidige vervoers- wetten
antiekzijn, merkte deheerPon-
son in een gesprek met de Ami-
goe op, dat ditonderwerp tijdens
het gesprek ter sprakekwam en
deKamer enAtiadaarbijhun op-
merkingen hebben geplaatst.

Fiat voor Aruba

luchtaccoord-Caracas
ORANJESTAD —Bij de rege-

ring op Aruba werd vanmorgen
doorpremier Eman bericht ont-
vangen dat de koninkrijks- mi-
nisterraad unaniem het
luchtvaart- verdrag dat Aruba
met Venezuela heeft gesloten,
heeft goed gekeurd.

AEROPUERTO REINA BE-
ATRIX — Welkom geheten door
dc voorzitter van dc Arubaanse
boks- organisatie tevens be-
stuurslidvan dc WBC, Roy van
Putten, kwam woensdagavond
dc voorzitter van dc World Box-
ing Council (WBC), José Sulai-
man. (zie foto) opAruba aan. Hij
zal dcjaarlijksevergaderingvan
dc WBC in het Aruba Concorde
Hotelvan2l toten met24 oktober
bijwonen.
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Wff^S? The Dutch Vi,la8e1 Aruba's Luxury
Time Share ResortI^k^DIVI HOTELS

Has openings for
experienced time share

sales people
If you have good communication skills and a
desire to succeed, we would like to talk with
you.

L For an appointment please call 32300. a

J\IJR ARUBA
zoekt een kandidaat voor de funktie van

ASSISTANT CONTROLLER
Funktie-informatie:
In de beginfase moet deze funktionaris in derol van counterpartfungeren en in korte tijd hetzich eigen maken van de financiëleadministratiebehorende bij een bedrijf datzich bezighoudtmetdedienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen, inclusief ticket-
verkoop.
Afhankelijk van zijn inzet en deskundigheidin de organisatie als-
ookvan zijn wil omzich verder te bekwamen in en voor hetbedrijf,is in een eventuele latere fase promotie tot Controller een moge-lijkheid. In ieder geval moet deze funktionaris na een korte coun-terpart-periode zelfstandig kunnen opereren en passen in de or-
ganisatievan hetbedrijf.

Funktie-eisen:— HAVO-diploma— Moderne Bedrijfsadministratie Diploma of gelijkwaardig ni-
veau— ervaring met controle, rapportage en computerkunde strekt
totaanbeveling— leeftijd tussen 25 en 40 jaar.

Sollicitatiesterichten aan deDirektievan AirAruba, Beatrix Lucht-haven, Kamer 245 in te dienen vóór 25 oktober 1986 met over-legging van derelevante getuigschriften.

TIJD is
GELD

spaarbeiden
Vlieg met

LccAßyg
Vy chartermaatschappij van deNederlandse Antillen.

Aruba 26363 -21365
Curacao 76278
Bonaire 8880-8939

AMIGOE

WIVPASFOTO'S
U wacht!

PScHECKPOINTl^/j COLOR
Uw beroepsfotograaf

PffIUPfIGI7QKTOB€R 1986

r x
SLACHT uit de

Verenigde Staten
of Europa?

Ita MET

KRIJGT U EEN
KOMPLETE SERVICE

TELEFOON 25923V EN 31577

fOULEVARD THEATER*Jr20.15 uurBig trouble inLittleChina (14jr.);
'4 00 uur Lach/ca del Sexo (18jr.).
Il:21.15 uur Big trouble in LittleChina (14
&DRIVE-IN 20.30 & 24.00uur Going all the
Wayll (18 jr.).

(nachtdienst)
■rabaobrug: Sta. Cruz, tel.: 28028.
paribabrug: San Nicolas,tel.: 45712.

>,-* >»
\sj) Een uitje naar

met een Prop-Jet
Van ODUBER AVIATION

bel 26975of23080
"W "S*. "Ssw. "S^.
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INCOMPARABLE PERFORMANCE Only Starlet offers If^IBBBBSMnHRff*

SPORTY EDITION STARLET
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■ Front Spoiler "Rear Spoiler "Special Two-Tone Paint with Sporty Side Sticker ■ Side Protective Moulding
■ Red-Stripe Bumpers ■ Door Sash Blackout Trim ■ Sporty Wheel Covers
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Voorbeschouwing eredivisie-voetbal:
Komend weekeinde geen moeilijke
wedstrijden voor de topclubs
DEN HAAG — Nadeeerste

ronde om denationale bekerentussen het voetbal van het
Nationale elftal, dat
Woensdag met 1-0van Honga-
vje won, en detweede rondevoor deEuropese bekersvoor
teams, wordt in het weekein-de een compleet eredivisie-programma afgewerkt. Hoe-
*el zaterdag en zondag geen

topduels worden ge-
-BPeeld, kan toch een interes-

>Bante strijd worden ver-
dacht. Ajax, PSV en Feije-
noord komen alle uit tegen
plnbs, die het tot nog toe niet
blJBter goed hebben gedaanen derhalve uit zijn op spor-
aefresultaat.

Ranglijstaanvoerder Ajax, dievoor driekwart uit internatio-nals bestaat, ontvangt zondagv VV. De Limburgers, met enke-Je jonge,van PSV gekomen spe-
ers, staan bekend om hunfrisse
aanpak. Dat enthousiasmeleidt. t*r geregeldtot veronachtza-mingvan deverdediging,mette-
-Bendoelpunten als gevolg,
technisch directeur Cruijff van
vJax heeft temaken met spelers,
Qiezich deze dagenwellichtmeer
jachten op internationaal voet-
bal. Van Basten, die tegen de
Hongaren scoorde, staat bekend
°ni zijn onregelmatigheid. De
spitsheeft echterbeterschap be-°ofd. Woensdag krijgt Ajax in

.**■Europese toernooi derbeker-
winnaars bezoek van Olympia-dsPiraeusuit Griekenland.Landskampioen PSV, datnog
teeds op zoek is naar een spits,
Peelt zaterdagavond in eigen

J^ion tegen PEC/Zwolle. Ze

kunnen zich nu volledigrichten
op de nationale competitie, daar
men in deeerste ronde om debe-
ker voor landskampioenen door
Bayern München werd uitge-
schakeld.

Arnesen is nog steedsniet fit.
Koolhof wel, maar de spits heeft
na een slepende blessure nog
steedszijn oude vorm niet terug.
Alles lijkt weer op de schouders
terecht tekomen van Gullit, die
zichvoor denationalebekerzelfs
oplaadde tegen TOP.

Feijenoordreist zaterdagnaar
Deventer, waar Go Ahead Eag-
lesdientbestredenteworden. De
Eagles begon het seizoen sterk,
met veel jeugdspelers,maar
kwam langzamerhand toch
kracht te kort. Feijenoord, met
Tamahata als enige internatio-
nal - doelmanHiele isreserve bij
Oranje - is herstellende van de
zwakke bekervertoningtegen de
amateurs uit Sittard. In Lim-
burgwerd metmoeitemet2-0 ge-
wonnen door treffers van de met
Blinker ingevallen Barendse.
Het jeugdige duo zorgde voor
frisheid inhetRotterdamse spel,
maar zal in Deventer
hoogstwaarschijnlijkop debank
beginnen. Dat geldt woensdag
ook voor het duel in
Mönchengladbach tegen Borus-
sia, dat in de Bundesliga slecht
begon, maar aaneen opmars be-
zig is. Uit drie wedstrijden wer-
denvijfpunten gescoord.

Het ambitieuze FC Gronin-
gen, dat voor het Uefa-
cuptoernooi de Zwitserse koplo-
per Neuchatel Xamax ontvangt,
speelt zondag de lastige uitwed-
strijdbij FC Den Haag. Gronin-
gen-trainerJacobs isontevreden

over deprestaties van zijnelftal.
Hij heeft geëist, dat het team uit
drie wedstrijden, waaronder die
tegen Den Haag, zes punten be-
haalt. Anders neemt Jacobs
maatregelen. Spitsspeler Hout-
man is licht geblesseerd aan de
lies. Den Haagkampt alvele we-
ken met een uitgebreide blessu-
relijst. De clubdientteputten uit
hetreservoir jeugdspelers.

De andere wedstrijden dienog
op het programma staan zijn:
Fortuna S - AZ; Veendam - FC
Utrecht; Haarlem - Roda JC;
Spata-FC Den Bosch; Excelsior -
FC Twente.

LONDEN — Het Neder-
lands heren tennisteam is
vrijgeloot voor deeerste ron-
de van het toernooi om de
Davis-beker.

Van 8 tot 10 mei geldt dat in
groep A van de Europese zone
ook voor de Sovjet Unie, Bulga-
rije, BelgiëenZwitserland.Syrië
en Turkije moeten, net alsMalta
en lerland, in een onderling duel
beslissen, wie naar de tweede
ronde mag. Noorwegen speelt te-
gen de winnaar van deonderste
helft van de Afrikaanse zone.
Dat zijn deresultaten van de in
Londen verrichte loting.

Het toernooi om de Davis-
beker telt 72 landen, een record.
In deeerste divisie,de hoogsteaf-
deling, speelt Zweden tegen Ita-
lië. Australië, dat Zwedenvan 26
tot 28decemberontvangt voor de
finale van dit seizoen, ontmoet
Joegoslavië. De Amerikaanse
ploeg staat tegenover Paraguay.
Tsjechoslowakije komt uit tege-
nover Israel.

Belgiëwint met 6-0van Luxemburg

LUXEMBURG — Nico
si tBen heeft onderstreept

echts weinig kansen nodig
J* "ebben. De spits van Tot-

Hotspur en het Bel-
*"che nationaleelftalnam in
j,etkwalificatie- duelvoor de
y Uropese titelstrijd tegen

de helft van de"^ductie van deRode Dui-
e'8Voorzyn rekening.

Lloeg van Guy Thijs, die devoorronde startte met een ge-
«Jksftel (1-1) tegen lerland, wonvoor 10.000 toeschouwers in hetgemeentelijk stadionvan Lux-emburgmet6-0van een van deReinere Europese voetbalna-«es.

PSV-verdediger Eric GeretsjPendena vijfminuten de score,
f'adat Claesen drie minuten la-,er de marge had verdubbeld,
j^ak een saaie periode aan. De

ergerdenzich aan dewar-
beslissingen van de inkon-

-Bekwent fluitende Poolse
cheidsrechter Czermamazo-ycz. Vier minuten voor rust

haakte Vercauteren 3—o., De Belgen schroefden na de
ervatting het tempo op. In de

v °tfase profiteerden de profs
5"? devermoeidheidvan deLux-emburgse amateurs. Door Clae-n (nog tweemaal, waarvaneen"lt een strafschop) en Ceule-rans kwam de Belgische pro-"Hctie op zes treffers. De Bel-

doelman Munaron, ver-
van de doorThijs gepas-

jT^dePfaff, hoefdeslechtsenke-
nialenin actie tekomenen kon

ie* nagenoeg schone
andschoenen weer terugkerenoaar dekleedkamer.

Geheime dienst Ghana arresteert
voorzitter van devoetbalbond

ACCRA —Elis Teye, de voor-
zitter van de Ghanese voetbal-
bonden twee van zijn medewer-
kers zijn door de geheime dienst
van Ghana gearresteerd.Naar is
geblekenzijn devoorzitter en de
twee medewerkers ver-
antwoordelijk voor de diskwali-
ficatie van Ghana in devoorron-
den van het toernooi om het we-
reldkampioenschap voetbal voor
teams onder de 20 jaar.

Ghana zegevierde in de voor-
ronden met 3-1 over Togo maar
werd later door de Afrikaanse
voetbalbond uitgesloten omdat
drie Ghanese spelers ouder wa-
ren dan20 jaar.Teye en zijn me-
dewerkers zouden op de hoogte
zijn geweest van het sjoemelen
met de leeftijd van de spelers.
Willie Evans, de trainer van de
ploeg, is Ghana ontvlucht.

In1992voor het laatst samen:

Definitief een andere cyclus voor
de Winterspelen vanaf 1994

—Met78 stem-
oif*u voor, twee tegen en vyf
nthoudingen is de scheiding

j^sendeOlympische Winter-,n Zomerspelen in Lausanne
ef»nitief geworden. In 1992, orden de beide Spelenvoor, et laatstin hetzelfde jaarge-

jj°«den. Vanaf 1994 hebbene Winterspelen een eigen
cyclus.

locatie voor deOlympische
r/'nterspelen van 1994 wordt
*aarschijnlijk in 1988in Calga-y gekozen. Het lOC besprak inpusanne de mogelijkheid 1994

e te kennen aan de win-
t*rsPort-kandidaat, die op de

pi^ts js geëindigd. "We'''en nieuwe initiatiefnemers*°|s een kans geven voor 1994",
j?1 net Zwitserse lOC-lid Mare°dler, de verantwoordelijke
j^anvoor de Winterspelen. Hij
vad vernomen, dat Leningrad,, auaanne en Bern te kennen

adden gegeven de Winterspe-
*n van 1996 te willen orga-

..**et initiatief voor de schei-
"ll»g werd genomen door lOC-

voorzitter Samaranch na een
reeks bezoekenaan deNationale
Olympische Comités. Belang-
ruk was de goedkeuring van de
Europese nationale Olympische
Comités, voorgezeten door de
ItaliaanFranco Carraro. Zij wa-
ren unaniem voor, zodat daarna
alleen overleg diendete worden
gevoerd met de Verenigde Sta-
ten, Canada en Japan.

Carraro verhulde met drie ar-
gumenten dat verbreding van
het financiële plafond de ware
reden tot de scheiding was. "Er
wordt nuom detwee jaarover de
Olympische Spelen gesproken,
de nationale comités kunnen nu
beter organiserenen het is beter
voor de sponsors.

De Amerikaanse tv-stations
bleken de gigantisch opgelopen
kosten niet meer te kunnen
opbrengen. ABC betaalde $309
miljoenvoor derechten van Cal-
gary, maarkondaarnanietmeer
opboksen tegen concurrent NBC
voor Seoel. "De Amerikaanse
networks kunnen de Olym-
pische Spelen nubeter budgette-
ren", meendeHodler.

Jeugdtennissers naar
toernooi in Tokio

DEN HAAG — Begin no-
vemberréizen twee nationale
jeugdtennisploegen af naar
de eindronde van het toer-
nooi om de Youth-cup, die in
Tokio wordt gehouden.

Vorig jaarheeft zowel de Ne-
derlandse jongens- als meisje-
sploeg zich gekwalificeerdvoor
de finale van dit officieuze we-
reldkampioenschap tot 16 jaar.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
Damacor Bowling Club (Chuchubiweg)open vanaf 17.00uur.

Voor de Spelen van 1988:

Geen obstakels meer voor
toelating tennisprofs

LAUSANNE — Het Inter-
nationaal Olympisch Comité
blijft streven naar de sterkst
mogelijke toernooien. De toe-
latingscommissie, onder lei-
dingvan deWestduitserWilly
Daume, heeft in een uitgelo-
pen vergadering met het vol-
tallig lOC, bijna alle horden
genomen.

De beste Canadese ijshockey-
profs zijn in 1988 in Calgary ze-
ker van departij. Voor de groot-
verdieners onder de tennisspe-
lers werd de deur wagenwijd
opengezet. Het is meer dan
waarschijnlijk dat volgend jaar
mei in Istanboeldefinitiefwordt
beslotenLendl, McEnroeen Bec-
ker te betrekken bij de rentree
van tennis in het olympisch
programma. HetlOC veegdeeen
voorstel van de Fifa van tafel
geen voetballers ouder dan 23
jaartoete laten."Wij willengoed
voetbal, geen jeugdtoernooi",
meendeDaume.

Van de 28 olympische
sportbonden hielden 23vast aan
de ouderegels. Zij houden zich
aan de eerderopgestelde regels,
betreffende betaalde sportlie-
den. De atletiek-federatie mag

ex-profs uit andere sporttakken
als de hordenloper Nehemiah
weer afvaardigen. De spelers
van deCanadeseNHLconforme-
ren zich tegenwoordigaan dere-
gels van de IHF en zijn daarom
eveneens speelgerechtigd. In de
paardensport mogenruiters met
profstatus deelnemen. Voor de
voetballers geldt alleen dere-
strictie, dat zijn geen volledige
officiële interland voor het we-
reldkampioenschap mogen heb-
ben gespeeld.

Tennis vormde het grootste
discussiepunt. Chartier, devoor-
zittervan de internationaleten-
nisfederatie, wilde persé Lendl,
McEnroe en Becker in Seoel aan
het werk zien. Erwerd driekeer
gestemd, zonder dat hetvoorstel
werd bekrachtigd. Uitstel naar
de volgende sessie in Istanboel
was het compromis, Daume
stondachterChartier. "Het is be-
ter een sterk toernooi te hebben

dan dat we ons druk maken of
een speler nu 100 of 200 dollar
verdient", zei hij.

Als debeste tennissers ter we-
reld worden toegelaten, zijn er
wel enkele voorwaarden aan
verbonden.Ze mogen niet in een
drugsschandaal betrokken zijn
geweest, geenreclame op de kle-
ding dragen en inmenging van
managers hebben. Bovendien
mogen ze zich in het kwalifica-
tie-tennistoernooi niet laten be-
talen.

Russin behoudt haar
wereldtitel schaken

MOSKOU—MajaTsjiboerda-
nidze uit de Sovjet Unie heeft
haar wereldtitelschaken in Bor-
jomi(Georgië) met succes verde-
digd. De dertiendepartij van de
schaaktweekamp tussen de 25-
-jarige titelverdedigster en de
vier jaar oudere Elena Akmi-
lovska eindigde vrijdagmorgen
zonder verder te spelen in re-
mise.

De partij was donderdagna 42
zetten afgebroken. Tsjiboerda-
nidzeheeft met nog driepartijen
te spelen een voorsprong van
driepunten (8-5) ophaar landge-
note. Bij een gelijkeeindstandna
16 partijen blijft zij in het bezit
van de wereldtitel.

0-0-0-0-0
TENNIS/BOLOGNA — Talrij-
ke toppers en ex-toppers uit de
tenniswereld hebben hun mede-
werkingtoegezegd aaneen bene-
fiet-evenement, 3 en 4 novem-
ber, in Bologna ten bate van de
dooreen auto-ongeluk halfzijdig
verlamdetennisserGianlucaRi-
naldini. De openingswedstrijd
van het tweedaagse evenement
gaat tussen Bjorn Borg en Yan-
nick Noah. Vervolgens treedt
GuillermoVilasaan tegen Vitas
Gerulaitis. Op detweededagzijn
Ivan Lendl, John McEnroe en
Ilie Nastase de grootste
trekpleisters.

Olympische Spelen
1992 naar Barcelona

LAUSANNE — Amsterdam
is al in de eerste stem-
mingsronde afgevallen als
kandidaat voor de organisa-
tie van deOS 1992. De Neder-
landse hoofdstad kreeg
slechts 5 stemmen van de in
totaal 86 uitgebrachte stem-
men. Men lag hierdoor er
reeds na de eerste stem-
mingsronde uit.

Na in de eerste ronde 29
stemmen te hebben gekre-
gen, in de tweede 37 en
tenslotte de absolute meer-
derheid in de derderonde (47
stemmen) werdBarcelona ge-
kozen alsplaats voor de orga-
nisatie voor de Olympische
Spelen van 1992.

Na Amsterdam viel Bir-
minghamaf. De juisteaantal-
len stemmen zoals die inres-
pectievelijk de eerste, tweede
en derderonde werden uitge-
bracht zijn (stad, le, 2e en 3e
ronde aantal stemmen):
Amsterdam 5 - -Barcelona 29-37-47
Parijs 19-20-23
Belgrado 13-12- 5
Birmingham 12- 8-
Brisbane 8- 9-10

Veteraan wint de
Melbourne-marathon

MELBOURNE — De Zwit-
serse kampioen Richard Um-
berg, volgens eigen zeggen
verslaafd aan lange-
afstandslopen, heeft, inmid-
dels 36 jaarouden met45 ma-
rathons achter de rug, het
eerste internationale succes
van zijn loopbaan kunnen
vieren.

VeteraanUmberg won zondag
verrassend de marathon van
Melbourne voor de Tanzianiaan
Umbe Slaa en de Pool Jerzy
Skarzynski.De tijd van Umberg
viel gezien de omstandigheden
(koel en zonnig) flink tegen:
2.17.21,ruim zes minutenboven
het record van Melbourne.

De
Zwitserse legerdienaar ver-
klaarde dat door het zeer wisse-
lende tempo. Daarvan dreigde
hij na dertig kilometer het
slachtoffer te worden, toen Skar-
zynski en Slaa bij hem weglie-
pen. Verder dan honderd meter
kwam het tweetal nieten luttele
kilometers verderop had Um-
berg zoveel moraal opgedaan,
dathijeentegenaanval durfdete
plaatsen. Die was niet te pare-
ren. Slaa bleef met 2.17.48 nog
enigszins in de buurt, Skar-
zynski verspeelde ruim twee mi-
nuten.

Bij de dames zegevierde de
Australische atlete TaniRuckle
in 2.36.06, wat wel een verbete-
ring van het marathonrecord
van Melbournebetekende.

De uitslag is:
1. Richard Umberg (Zwi);
2.17.21; 2. Umbe Slaa (Tan)
2.17.48; 3. Jerzy Skarzynski
(Pol) 2.19.48; 4. Maurice Hearn
(Aus) 2.21.07.

Dames: 1. Tani Ruckle (aus)
2.36.06.

WILLEMSTAD-Woensda-
gavond promoveerde DeKoning
(weer) naarde hoogste klasse van
de lokalevoetbalcompetitie nage-
wonnen te hebben van Scherpen-
heuvel. Hier poseert het trotse
team.

Hetduel tussen VictoryBoysen
Sithoc brachtgeen beslissing.Na
de eerste ontmoetinggelijk ge-
speeld tehebben(O-O),kwam men
woensdagavond ook nietverder
dan een 1-1 gelijkspel. Victory
Boys scoordevlak voor tijdde ge-
lijkmaker, daarmee aanstaande
zondag een derde duel afdwin-
gend.

Op de foto's twee diepte-
leurgesteldeSithoc-spelers naaf-
loop van het duel. Op de andere
foto het gelijkmakend doelpunt
van Victory Boys, terwijl de Si-
thoc-verdediging vertwijfeld
naar het hoofd grijpt, verslagen
op degrond ligten in een hoekje
van het doel zijn teleurstelling
verbergt.

Zondag is het voor beideploe-
gen: Do ordie!

iHILUX I w i w IM
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VS-kritische Colombiaanse
journalisteuit de VS gezet

NEW YORK — De aanhou-
ding van de Colombiaanse
journaliste Patricia Lara
door deAmerikaanse immig-
ratie- autoriteiten is een aan-

slag op de vrijheid, aldus de
rector van de Columbia uni-
versity, Michael I. Sovern. La-
ra is ondertussendoordeVer-
enigdeStaten uitgewezen.

De journalistwerd aangehou-
denen gevangengezet, omdatzij
verdacht werd van subversieve
activiteiten, zo werd officieel
verklaard. Hetlijkter volgensde
universiteits- rector op dat zij
werd opgepakt, vanwege uit-
spraken of een gezegde en niet
wegens een bepaalde daad. Dit
noemdehij een vloek in een vrije
gemeenschap.De 35-jarige jour-
naliste voor het als respectabel
aangeschreven Colombiaanse
dagblad El Tiempo zou herhaal-
de bezoeken hebben gebracht
aan Cuba, wat in Amerikaanse
ogen blijkbaar behoort tot de
subversieve sfeer. Haar werd bij
aankomst in New York op het
vliegveld de toegang geweigerd.
Zij werkte echter niet mee om
haar op het volgende vliegtuig
naar Colombia te zetten, omdat
zij geen afdoende reden vernam
voor deweigering haarbinnen te
laten. Zij zou een prijsuitreiking
bijwonen aan de Columbia uni-
versity aan een Colombiaanse
hoofdredacteur met wie zij de
reis maakte en die wel door de
Vreemdelingendienst werd toe-
gelaten.

Ondertussen heeft deze dienst
beslotenLara het land uit te zet-
ten wegens «ondermijnende ac-
tiviteiten. Daaronder verstaat
de Amerikaanse immigratie
kennelijk ookkritische beschou-
wingenover het reilen en zeilen
in de VS. Lara heeft de beschul-
digingen ontkend en zegt ook
geen lid te zijn van de Commu-
nistische partij. Colombia heeft
al officieel getrotesteerd tegen
deze uitwijzing.

NEW YORK —De VSstellenvoor
in de VNbij consensus te beslissen in
begrotings- kwesties en kwamen
daarmeeterugop huneerdere eis dat
VN- leden een stemkrijgen dieover-
eenkomt metde hoogtevan hun bud-
get- bijdrage. Er ligteen congres- be-
sluit op tafel om het VS- aandeel van
25 tot 20 c/c te reduceren. _

Buit weer
kwijt geraakt

WILLEMSTAD — Vanmor-
gen omstreeks vier uur zag een
politie- patrouille twee mannen
op een open stukterrein te Suffi-
sant staan.Bij hetzienvan depa-
trouille- wagen, lieten de man-
nen tweekisten op de grondval-
lenennamen zij debenen.De po-
litie achtervolgde hen, maar zij
zagen kans te ontsnappen. Bij
een verder onderzoek bleken de
kisten gestolen goederen te be-
vatten die, naar later bleek, af-
komstig waren van een inbraak
bij hetShell WerknemersRecre-
atie Centrum waar iets later op
deochtendaangifte van werdge-
daan.

Diefstal uit
slaapkamer

WILLEMSTAD — Een be-
woonstervan eenperceel te Weto
werd vannacht wakker toen zij
iets in haarkamer hoordevallen.
Zij ontdekteeen onbekende man
in haar slaapkamer die debenen
nam toen hij bemerkte dat hij
ontdekt was. De bewoonster
constateerde bij een verder on-
derzoek dat ér 3 glazen shutters
uit het raam verwijderd waren
en dat de diefal wel de gelegen-
heid had gehad om uit haar tas
ruim 500 gulden mcc te nemen.
Derecherche heeft dezaak inon-
derzoek.

Brutale
overvallers

WILLEMSTAD— Gistermid-
dag werd een 22-jarige man op
het Wilhelminaplein overval-
len. Een van derovers greephem
vast, terwijl zijn maatdezakken
doorzocht. Een bedrag van 150
gulden werd gestolen. De re-
cherche heeft de zaak in onder-
zoek.

DEN HAAG— Er komt een parle-
mentaire enquête in Nederland ivm
het mogelijk frauduleus handelen
van beleggersmetwoningbouw-sub-
sidies, inhet bijzonderdeaffairerond
het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds.
Men isbezigmet deomschrijvingvan
de taakopdracht.

Man door
vriendin
mishandeld

WILLEMSTAD — Vanmor-I
gen vroeg omstreeks half drie[
werd depolitie gevraagdom a*!
sistentie in een woning aan dl
Zaantjesteeg waar sprake was
van mishandeling met een wa-
pen. De 23-jarigemanR.R. bleek
door zijn vriendin neergestoken I
te zijn omdat hij haar een patf
slaag had toegediend. Dit g«"t
beurde naar aanleiding van eefli
woordenwisseling. Het slachtof-i
fer liep een diepe snijwond op,|
rechts onderzijn navel, en werdfnaar de polikliniek overge-|
brachtvoor behandeling. De 21-1jarigeverdachte C.C.P. v
aangehouden en meegenoi
naar het politic- bureau. Heil
keukenmes waarmee de wond
wasaangebracht, isin beslagge-
nomen.

WILLEMSTAD - De heer
J.N. Sprott werd eerder deze
maand door de directie van de
KAE gehuldigd in verband met
zijn4ojarigedienstjubileum. Op
defoto dejubilaris metechtgeno-
te te middenvan dedirectie, chefs
en overigepersoneelsleden na de
huldigings- ceremonie bij de
KAE.

Regering en vakbonden bespreken specifieke maatregelen

Tweede ronde overleg over
Berenschot rapport gestart

WILLEMSTAD — De rege-
ringen en overheidsbonden
zijn "met wederzyds begrip"
begonnen aan het overleg
over het Actieplan Begro-
tingsevenwicht, dat binnen
een maand moet zijn afge-
rond omdat de maatregelen
die de begrotingen van land
en eiland dekomende drie
jaarsluitenddienente maken
op 1 januarimoeten ingaan.

Naar ministerLourens van
Arbeid en Sociale Zaken tijdens
een ontmoetingmetdepers mee-
deelde is gisteren de tweederon-
devan overlegover hetactieplan
van start gegaan.Besloten iseen
schema op te stellen waarbij de
bonden met dedeskundigen van
deregering gaanpraten over de
specifieke effectenstudies en
maatregeleninhetactieplan die
hen aangaan. Voor het overleg
met debonden is een maand uit-
getrokken,omdat daarna de be-
sluitvormings-fase ingaatwaar-
in het pakket maatregelen vol-
gend jaar ingaat. Volgens Lou-
rens hebben de vakbonden het
besef getoond dater ietsdient te
gebeuren, en dat het de ver-
antwoordelijkheid van de rege-
ring isom maatregelente nemen
gezien definanciële situatie.Dat
zij tegen een groot aantalvan de
opgesomde maatregelen zijn
hebben de bonden reeds duide-
lijk gemaakt, maar de regering
heeft erop gewezen dathet onder
geenvoorwaarde bereidishetac-
tieplan opzij te leggen.

Devakbondenhebbendan ook
aanvaard dat het plan als basis
dientvoor het overleg, aldus de
minister. Hij zei niet te willen
vooruitlopen op mogelijke maat-
regelen dievoor de vakbond wel
aanvaardbaarzijn, maar bena-
drukte dat het de regering, en
niet de vakbonden zijn die ui-
teindelijk moeten beslissen.
Aangezien de bonden zich be-
wust toonden van de noodzaak
van maatregelen verwacht de
regering dat men niet gaat pola-
riserenof socialeonrustbevorde-
ren onder dewerknemers. Feit is
dat de bevalling nu dient te ge-
schieden, omdater straks anders
sprake isvan een miskraam. Hij
zei datderegering zekerhetsoci-
aleoogpuntin de gatenhoudt, en
dat hetactieplan niet noodzake-
lijkerwijs volgens de letter moet
worden uitgevoerd. De regering
is echter wel vastbesloten de
maatregelen te nemen die
technisch haalbaar zijn en het
gewensteeffectzullenhebben op
debegrotingen.

Premier Don Martina onder-

kende dathetactieplan nog niet
wordt bijgestaan door een plan
voor het stimulerenvan de eco-
nomie, waarmee devakbond vol-
gens hem de"vingeropde wond"
heeft gelegd. Een dergelijkplan
is een voorbereiding, maar om
technische redenen vertraagd.
Naar verwachting zal het eind
dezemaand klaar zijnen een in-
tegraal onderdeel vormen van
het beleid. Hierbij zal het on-
langsverschenenrapport van de
Wereldbanken andere aanbeve-
lingenalsbasis dienen. Voor een
dergelijk stimulerings- prog-
ramma en de socialeopvang van
desanerings- maatregelenis wel
geld nodig. Begin december,
wanneer hetoverlegmet de soci-
ale partners en de besluitvor-
mings-fase achter derug zijnzal
deAntilliaanseregering daarom
mét Nederland gaan praten om
na te gaaninwelkemate menbij-
standwil verlenenzodatde sane-
ring en het stimulerings- prog-
ramma beiden begin volgend
jaarkunnen ingaan.

Dat de vakbond een maand te
weinig vindt om te praten over
een actieplan waaraan drie
maanden gewerkt is, is volgens
Martinajammer,maar hetheeft
tijdgekostom deprobleemgebie-
dente bestuderen enbetrouwba-
re cijfers te verzamelen. Hij zei
de verhitte discussie over de
maatregelen tot het verlagen
van deoverheids-kosten tekun-
nen begrijpen, maarbenadrukte
datditniet slechtsgebeurtom de
economie op gang te krijgen,
maar vooral omdat de regering
het gewoon met minder moet
doen. MinisterLeslie Navarro
van Financiën zei dat men goed
voor ogenmoet houdendatdepo-
sitieveeffecten vaneenplanvoor
stimuleringvan de economic
niet altijd gelijktijdigmet de ge-
volgenvan desaneringvoelbaar
zijn. Hoewel de twee dingen sa-
mengaan moet menookbeseffen
dat voor het stimuleren van de
economic geld nodig is en men
van Nederland natuurlijk nooit
krijgtwatwerkelijknodig is. Bo-
vendienzal diebijstandbestaan
uit leningen die terug moeten
wordenbetaald, hetgeen weer op
de begrotingen te merken zal
zijn.

Om de overgangsperiode door
te komen zullen zon 1500
werknemers die naar ver-
wachtingnietdirectwerk zullen
vinden wanneer ze uit over-
heids- dienst worden afgevloeid
in de wachtgeldregeling komen.
Dat mag devakbond danniet ge-
noeg vinden, feit is datdeAntil-

lengeen geldhebbenvoor sociale .
voorzieningen zoals die in Ne- rf
derland. De overbesteding van t,
off- shore gelden die hebben
leidtot een overbezettingvan de Op
overheid moet worden terugge-
draaid. Niet alleen omdat ef (
geen geldmeer is, maar ook onv 10.
wille van een meer efficient ap-
paraat en het vertrouwen in de **c
overheid dat nodig is om de eco- fei
nomie op gang tekrijgen. Parti- °p
culieren diehun geld in het bui' si
tenland investeren moeten di' aa
weer op de Antillen gaan doen, coi
en ookuithetbuitenlandmoeten zo
investeringen worden aange-
trokken. Daar is men reeds be- va
zig, met name in detoeristische "ii
sector die de meeste mogelijkhe- e'
den biedt. Indien het juistekli- a
maatgeschapenwordtgelooft de de
regering dat de sociale gevolgen &>
van inkrimping bij de overheid ,E
kunnen worden opgevangen j*>
dooruitbouwvan departiculiere *e
sector. jl'

De regering wil in dit stadium
niet ingaanop meningsverschil' 'len die binnen de coalitie be- v <

staan over het actieplan. FrenÖ
Obrero liet weten er niet achtei *te staan, terwijl van DP- zijd*?
wisselende geluiden vernomef
zijn ten aanzien van diverse oe
derdelen. Over depolitieke haal'
baarheid is deregering optimis-L.
tisch, aldus Lourens omdat al ioyl
de coalitie gesprokenin allepar-
tijen de noodzaak van aanpas-fc
singen inzien. Na het overleg
metdebonden zalmen opcoalitie «Ij
niveau danookknopen doorhak-
kenen debesluitvorming van de *>
regering inzetten. Men is niet
bang dat er in verband met de v.
verkiezingen in april moeilijk' g 5heden zullen ontstaan voor wat v?betreft de maatregelen, en der^
regering is van plan haar vei" ra
antwoordelijkheid te dragee v;
Binnen het Bestuurscollege i^
wordtook overlegd om ervoor te v E
zorgen dat alle neuzen dezelfde «j
richting opwijzen,zo bleek uitde a a
woorden van gedeputeerde ercr
Wout. Reacties die voor de be- \
handelingvan het plan aan de kc
handvan berichten in demcdi» i%
erover loskwamenvindt zijop dit er:
moment nietvan belang. Vj

MOSKOU —De SU- economie zit
op koers en ontwikkelt zich volgens a
de Vijfjarenplan- doelstellingen a jOver de eerste 9 maanden van 86 is _ (
het Bruto Nationaal product toege- l
nomen met 4,3 9c tov deze periode i" e
85. AldusTass. Bel

WASHINGTON — Een VS- smal-
deelbezoekt innovember China. He'
is heteersteVS- marine- bezoekin 3*l
jaar.

8
>_n_n_lKi ■\j-\J_ru~lf' ** A^ »»»■** mmmmmmA*_* m*ta**a*'mm*a\ F"

CLIMA CARS

AOTOAIRCONDmONING )
Herst IA " Tel 672059 Sla. Rosa f

UITNODIGING
In het kader van de De la Try Ellis-lezingencyclus van de
UNA zal

DR.J.H.HUBBEN
op dinsdagavond 21 oktober a.s.

EEN LEZING
houden over

ONTWIKKELINGEN IN HET
MEDISCH TUCHTRECHT

Plaats : Aula-UNA
Datum : Dinsdag 21 oktober 1986
Tijd : 20.30 uur
Toegang : Vrij
Voertaal Nederlands

De Rector-Magnificus II (fr^lfirfi
Mr.drs. Alex Reinders.

Untverstdat Nashonaldi Antia I

rsrieri van de NederiandwAntÉon
Ihfi t. 'tt **L'm<]<; A' *UrWKfSJrtrtd *' tM AritHtlS*N«.'*^t;MK*,S.is I

__
Minister-President di Antias,

Sr. Don Martina
lo dirihi su mes na pueblo en kuantu
"Prioridatnan sosio-ekonómiko

pa proksimo ananan"
Lo transmit! e diskurso nashonal aki via TeleCuragao, i tur
emisora lokal.

Fecha : djabièrnè, 17 di oktober 1986
Ora : 20.30'0r (mitar di nuebeanochi)

E programa aki ta di interes general, no perdé!

Si ta 5 pan bo famia ta kome,
bo n'ta kumpra lO tur dia.

Wik ~' ( jJ^_^^^^_\ 2' bo ta maneha
"^^^w*^ '^Fm^m <$ bo famia na vn

/^W^^é^-:':"^ y manera responsabel,
W j^^^^^3 J~~^^ 'do s^ u 'do no ta

J;;:É Meskos, si bo sa kv ta

::':'^k^ o^-M^fl tantu bo éntrada ta, bo no
xgj^^f^r( ~ Jta gasta mas kv esei, kria debe kv

*¥*: o^% \^__^ bo no por saka bo kurpa afó.
f 7 '
k^öï' jhh h pi

«GOBIERNUDI KORSOU

KAMPANA PA ERADIKA SANGURA
"AEDES AEGYPTI" I LIMPIESA DIKORSOU

Gobièrnu di Körsou ta partisipa kv durante e siman di djaluna dia 20 di
oktober te i kv djabièrnè dia 24 di oktober 1986, kontrolür di Servisio
Rui do Médiko i di Sanidat ta inspekshona kada kas den siguiente bario:
Torenquest - Roozendaal - Jenefoe - Heintje Rooi - Mina Scharbaai -
Paradijs - Hamber - Grinoli - Pretu - Vergenoeging - Maduro - Constancia -
Blee Faina - Calabari - Monchi - Grt. Piscadera - Bivark - Eenzaamheid -
Rarpala - Sta. Teresa - Welatina - Blanquillaweg - Sto. Domingoweg te na
Blanquillaweg.
Pater Eeuwensweg te St. Annabaai - Nieuwindstraat - Wilteweg - Belvedère-
straat - Frederikstraat - Breedestraat (O).
St. Ana Blvd for di brug Juliana - Fort Nassau - Fokkerweg - Pareraweg -
Baai Macolaweg - Berg Altena - Paradijs - Salinaweg Parmentierweg.
Appeldamweg - Awakatiweg - Shimarucuweg - Bananaweg - Bacobaweg -
Granaatappelweg - Schubappelweg - Bereheinweg - Carawaraweg - Beshiweg -
Anasaweg - MamayawegA i B - Bottelier - Raya Shèrs - Paseo Koraal Specht -
Raya Chi Ru Cha - Raya Mochila - Raya Lantera - Raya Ritrin - Raya Dori -
Raya Sakadó.

SANGURA AEDES AEGYPTI TA UN AMENASA PA BO SALU.
ABO, SI ABO MESTER YUDA NOS RABA RU NAN.

RUMINSA AWE.
ELIMINA TUR ARTEFARTO RU POR KONTENE AWA.

Koordinador diKaïupana,
DepL R.P. Ing. W.M. Franco.

AMIGOE

Mc Donald's Halloween Pumpkin Happy Meal fl|
Wk E^SE' \ Cheeseburger 1 %m f 480 S*9"63!, f'" 49° M|W "ss" J Reg. Coca-Cola JgS 6 pes. Nuggets "k 1»^s]H| Reg. Fries V ’. 6.50 W
/"Ütffe Reg. Coca-Cola J WSg

jK in een Pompoen-emmertje £p
{«■f (er zijn 3verschillende "gezichten") 1 jjjfcJr^j J^j

9 En nu de grote verrassing! In elke Happy Meal zit een Aj>

81 deelname formulier en hiermee kun je een "Mr. 3|
Pumpkin" pop winnen (75 cm. groot!) 3y|
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Resident krijgsraad in
Ecuador loopt kansopstrafrechtszaak

I QUITO —Depresident van de
P°gere krijgsraad in Ecuador,
j^onel Gonzalo Ferenandez,
t °?dt mogelijk voor de straf-

gedaagdwegens het niet
Pvolg en van een congres-be
Ult om amnestie te verlenen
*n de voormalige luchtmacht-

* ""imandantFrankVargas Paz-
tos: die tot tweemaal toe een
v Ulterij leidde. De meerderheid| an het Ecuadoraanse parle-
i ent had tot de amnestiebeslo-■ o tegen de zin van deregering

| jj
n President Leon Febres Cor-

-1 J*r? en delegerleiding in. De op-
j^ieheeft de meerderheid in
l ®' Parlement en is uit op een
'de °ntatie met e re SerinS in
In kwestie. Volgens de echtge-
!lu°ie van de ontslagen

'[ V C"tniacht- generaalMiriamde

' v argas loopt dekolonel alshoofd
Bp !fekrijgsraad kans degevan-

' i üis in te draaien. Het parle-
fi rpentsbesluit is echter door de

' ra
ger'nB n°gniet in hetEcuado"

nse staatsblad gepubliceerd.

VN-secretaris:
Huiden-probleem

nietdichter bij
lossing gekomen
kSW VORK —De oPlossing
Igee Wereld- schulden- crisisis
ve

n S.-?P dichterbij gekomenin
jd met vier jaar gele-
L " 2° moest desecretarisgene-

Re i?n e VerenigdeNatiesJa-
L r.ferez deCuellar vaststellen
XerIJn Verslagaan deAlgemene
L. gadering van de VN. Er is
L 8e vooruitgang geboekt ten
LjV*?ien van de strategieom dezeK J's °nder de duim te krijgen,C 0 r verder is men nog niet ge-
Ha).ln- Hetisvoor deeerste keer
Ric,; van de schulden-

Ë? °P de agenda staat van de

' uezecrisisheefteen wereld-a*tend karakter en is nietzo
kaLr de opeenhoping van een
r'dii r> Se'soleerde problemen,
L e , erez deCuellar. Een op de
L6 jY banden in ontwikkeling
Mimi* kampen met geweldigeUld-problemen.

Brazilië vindt plie in Amazone-gebied
t>eS

et° pAOLO — Brazilië
ren, na dertig jaarspeur-en» °''e gev<>nden in zijn
kazone- gebied. In te-
L Btelling tot deanderAma-
lot *" tanden lukteditBrazilië

|i> u toe niet.
1(J tesident José Sarney heeft
llVi- er meegedeeld <*at °°k
eH TT-e nu °''ekan&aan aanbo-
iijj j een proefbron haaltmen
ie kSk°rt 950vaten olievan goe-
Ly^l'teit naar boven. Dit ge-
*L °P zeshonderd kilometerta n°°rdoosten van de noorde-
fet S^ ac^ Manaus. Hetisvolgens
log Petrobas
*ol Vroeg om e omvang van
6n ,iereserve te kunnen schat-
re nu *°e heeftmen genoeg
ï0j

gevonden voor meerdere
sVp ctie- putten. De kwaliteit
e6

ergelijkbaar met de Noord-
'"Vr' e meeste °^e welke
e oi.0i. nuproduceert komt van
'io je°r°nnen voor de kust van
Wr Janeir°; Petrobas haalt
61 hnJkSzeshonderdduizend va-
»ee 76n e grond en dekt daar-
öHj. Procemt van zijn eigen
o^UmPtie- behoefte. De invoer
>rtf jaarlijkstien miljard dol-
Hö razilie zagkans ditterug te,l^en tot 5,6 miljard in 85 eni^ljard in86. Mede alsgevolga*e olieprijsdaling.

Beroep van episcopaat

Traangas tegen
betogers in Chili

SANTIAGO — Met traangas
is door de Chileense politie in-
gegrepen bij een betoging van
vierhonderd studenten en scho-
lieren. Zij eisten opheffing van
destaatvan belegwelke werdin-
gesteld na de mislukte aanslag
op president generaal Augusto
Pinochet. De betogers hielden
hetverkeer op doordat zij Molo-
tov- cocktails tot ontploffing
brachten. Het episcopaat heeft
inmiddels opregering en opposi-
tie een beroep gedaan om via
overleg een oplossing te zoeken
voor het politieke conflict. In-
middels is in twee afgelegen dis-
tricten de noodtoestandopgehe-
ven. De aankondigingviel minof
meer samenmetsabotage-acties
elders als gevolg waarvan de
stroomvoorziening in vier grote
steden werd afgesneden.

DoorHasenfus, inNica-handen, herkend aanfoto’ s

Brein aanslag Cuba-vliegtuig in 76 na
vlucht uit Caracas CIA-man in Salvador

MANAGUA — De door het
Sandinistische leger gevan-
gen genomen Amerikaanse
inzittendevan het onlangs
neergehaalde wapen-
transportvliegtuig Eugene
Hasenfus heeft onthuld dat
de uit een Venezolaanse ge-
vangenis gevluchte Cubaan-
se Amerikaan Luis Posada
Carriles in El Salvador
werkzaam is als CIA- agent.
Hij wordt gezienalshetbrein
bij de sabotage welke tien
jaar geleden een Cubaans
vliegtuig deed neerstorten
waarbij 73 mensen omkwa-
men. Het proces tegen de da-
dersvan dezeaanslag in Ven-
ezuela is een lijdensweg zon-
dereindeenzetallangetijdde
relaties tussen Caracas en
Havana onderzware druk.

Hasenfus die naar zijn zeggen
heeft meegewerkt aan het be-
vrachten van tien wa-
penvluchten voor de anti- Sandi-
nistische guerrilla, welke wa-
penzendingen werden gecoördi-
neerd door twee CIA- agenten in
El Salvador was deenige overle-
vende van het Amerikaanse C-
-12- toestel datdoor deSandinis-
ten werd neergehaald.
Sindsdien is hijin handenvan de
Sandinisten en heeft hij al enige
malen onthullingen gedaan wel-
ke in Washington niet in dank
werden afgenomen. Het toestel
was nog nauwelijksop de grond
terechtgekomen of in Was-
hington werd il beweerd dat
men geenenkelerelatie metdeze
vlucht en met deze wapen- leve-
ranties voor de contra's had en
sindsdien is men ditblijven her-
halen.Ondanks deverklaringen
van Hasenfus en ondanks de ge-
gevens welke ondermeer heton-
derzoek van de Democratische
senator Kerry al boven water
hebben gebrachtenwelke wijzen
naar deCIA als directbetrokke-
ne bij deze illegale wa-
penvluchten.

Hasenfus die welnaar deCIA
verwijst maar diekennelijk niet
in dienst van de CIA was, be-
weert datPosadaCarriles zich in
El Salvador bevindt. Hij was
daarachter gekomen toen men
hem foto's toonde van Posada
Carriles. Deze wistuit eenzwaar
bewaakte Venezolaanse gevan-
genis te ontvluchten en was
sinds die tijd onvindbaar. Vol-
gens Hasenfus zit de man rustig
in El Salvador en werkt hij daar
namens de CIA of is er in dienst
van de CIA. Hasenfus greep
daarbij terug naar een eerder af-
gelegde verklaring waarbij hij
zei datRamon Medina inEl Sal-
vador een der CIA- coördinato-
ren was voor dewapenvluchten.
Deze Medina is dus dezo lang ge-
zochte Posada Carriles. Hij coör-
dineert devluchten op de Salva-
doraanse luchtmachtbasis Ilo-
pano. Dit werd bekend gemaakt
door deonderministervoor Bin-

nenlandsezaken van Nicaragua
Luis Carrion Cruz. Op de vraag
of Cuba of Venezuela hadden
meegeholpen aan het identifice-
ren van Posada Carriles
antwoordt de onder-minister
slechts dat Managua inderdaad
aan bevrienderegeringen omin-
formatie had gevraagd over Cu-
baanse Amerikanen die betrok-
ken zijn bij de strijd van de
contra's. Carrion zei wel dat Ha-
senfus had meegedeeld dat die
Medina, diein feite Posada is, er
zich op beroemde goede banden
te hebben met George Bush, de
vice- presidentvan de Verenigde
Staten. Uit de verklaringen van
Hasenfus en uit andere bronnen
welkeniet bekend gemaaktkun-
nen worden, aldus onder- minis-
ter Carrion, blijkt dat Medina
aliasPosada een assistent isvan
Max Gomez, de andere ClA-
agentdie aan dewapenvluchten
coördineerde en van wie Bush
heeft bekend dat hij hem twee-
maal ontmoet heeft in verband

met operaties tegen de Marx-
istischegeurrilla in El Salvador.
De onder- ministermoest er nog
wel even op wijzen dat het nog
steedsmysterieus is hoe Posada
Carriles heeft kunnen vluchten
uit de Venezolaanse gevangenis.
Posada is niet alleen een terro-
rist met een lange geschiedenis,
maarhij is ookeenCIA- man met
een lang verleden, aldus Carri-
on. Hij heeft deelgenomen aan
tientallen acties om Cuba bin-
nen te dringen. Maar zijn meest
bloedige operatie is geweest het
laten neerstorten van het Cu-
baanse vliegtuig buiten Barba-
dos met aan boord een groep Cu-
baanse sporters. Hij heeft daar-
voor acht jaar vastgezeten in
Venezolaanse gevangenissen.
Nog steeds is het procestegen de
beklaagden in dezezaak niet af-
gerond. Het is een touwtrekken
tussen deburgerlijke en militai-
re rechters en de advocaten. Cu-
ba windt zich daar regelmatig
over op

VS-functionaris bij Chileense oppositie

Pinochet: Dialoog niet nodig
SANTIAGO—De grondwet

van 1980 zal nietveranderd
worden om vrije verkiezin-
gen mogelijk te maken in
1989. Overleg met de opposi-
tie isverder nietnodig.Op de-
ze manier heeft president ge-
neraal Augusto Pinochetzijn
zienswijze kort en krachtig
geformuleerdover depolitiek
op korte en middellange ter-
mijn in Chili. Zijn verklaring
valt samen met het bezoek
van een hoge Amerikaanse
Defensie- functionaris aan
Chili die daar overleg pleegt
met de gematigde oppositie.

Tweeuur lang heeft deAmeri-
kaan Nestor Sanchez van het
Pentagon gesprokenmet leiders
van de Christendemocratische
partij, de grootste Chileensepar-
tij dieal langaandringt opterug-

keer naar de democratie. Over
wat er besproken is werd niets
meegedeeld.Dit gebeurtkort na-
dat de Chileense regering teke-
nenvertoonde vanbereidheidtot
het aangaanvan een dialoogmet
de gematigde oppositie. Pino-
chetzelfnodigde uit dot een der-
gelijk gesprek over twee concre-
teverkiezingszaken: dewetopde
legaliseringvan de politieke
partijenen hetontwerp voor het
opzetten van een kiezers- regi-
stratie.De VSspeelden daarme-
teen op in en toonden zich posi-
tiefover ditplan. De oppositie in
Chili zag er echter geenbrood in
en meende dat het alleen maar
bedoeld was om de VS wat te
paaien. Om de oppositie kenne-
lijk op andere gedachtente bren-
genwerd Sanchez naar Santiago
gestuurd.

Pinochet heeft daarondertus-
sen op zijn manier weer op inge-
speelden isteruggevallen op zijn
vroegere hardepositie: namelijk
dat er geen sprake zal zijn van
vervroegdeterugkeer van de de-
mocratie en dat het zelfs moge-
lijk isdathij zich in 1989weerbe-
schikbaar stelt voor nog een
achtjarige regeer- periode. Het
land heeft in 1980een grondwet
goedgekeurd die, zonder enkele
noodzaak voor dialoog, voorziet
in een overgang naar een demo-
cratischeregering.

WILLEMSTAD - Onlangs
öez°cht de wndProcureur Gene-
yd, mrPietersz de leiding van

Korpsonderdeel Curacao in
WPolitie- kantoor te Rio Cana-

Daarbij werdeen uitleggege-
£n van de structuur van dit
KorPsonderdeel. Op defoto: in-
'fccteureerste klasse Josefaaan
"#Woord.

23 oktober a.s. introduceren
schoonheidsspecialisten
C. de Jong en T. Draijer

**** COSMOCELL COSMETICA uit Zwitser-
land volgens de celtherapie methode van
Dr. Niehans, zoals COLLAGENE MINI
FACELIFT, DERMATRONIC behande-
lingen voor acne, acnelitteken, operatie-
litteken, brandwondenlitteken, kuur voor
cellulitis, straie.

**** ALOE-ADE DRANKeennatuurlijke plan-
taardige drank met aloe extracten.

Informatie toegangskaarten:
Gardenatuinartikelen zaak te ToniKunchie, Kaya
Drs Oy Sprock in rijden, volg het reklamebord

kGARDENA. ,

MANUELE )
PIGMENT IMPLANTATIE l
i van de wenkbrauwen. ]

***** specialemethode om de wenkbrauwente 1r accentueren. J

t ***** 0f helemaal geen wenkbrauwpotlood 1
[ meer gebruiken.

23 oktober a.s. tijdens de presentatie
r Cosmoceil produkten. 1

Kaarten verkrijgbaar bij GARDENAtuinartikelen \zaak Toni Kunchi, Kaya Drs Oy Sprock in rijden. 1

W TERITORIO INSULAR DI KORSOU

Gobièrnu di Körsou ta hasi vn yamada na persona
interesa ku entrante djaluna dia 20 di oktober
1986 nan por solisita pa bini na remarke
pa optené vn permit pa bende number.
Por optené formulario korespondiente i otro
material di informashon na Concordiastraat 24
for di 9.00 or te 12.00 or, tur dia di trabou.
Mester entrega aplikasbon pa mas tarda dia 31
di oktober 1986 na Bestuurscollege, Concordia-
straat 24.

Gobièrnu di Körsou
Gezaghebber, Sckretario,
R.A. Casseres. p.R. Suriel, int.

AMIGOE

N)l (7 DIuLDU! \^^WJp^~ I TRIPLEX I £—|
=±- 4mm tabata 20.- 17.50 -g
_^ 6mm tabata 25.- 22.50
ÜÏ~ 12mm tabata 50.- 40.- ~lö

IZ^~ I MULTIPLEX I "^H
— 18mm tabata 65. 52.50 -Q
~nl ~^^^^^i^HaßlHHH^HZZ~—& I HALLLCALL I -f—_

A tabata 10.50 8.50 qq

~S I LETCNLLEX I £—
O (rantkoré) tabata 55.- 47.50
r\D_ ~ZMWÊLaamaWKÊÊÊBWBMaaaaaaWZ__Z co

—w I scetlcald l I\Z
, (Oropeo) tabata 21.50 17.50 -=

H£ I LINE SlLlN^^^^^ I -^—IQ T'lll - tabata 50.- 42.50 CO
-^ '
*L itardWare + Ruiklin* Supplies

fH^MProspero Baiz^yM\\ |Tl I l I i i i f*li i i ii U'U 1
l ~HJ BARBER/SALINA/STA. MARIA/PARERA l?* _J

KOMBINASHON Amigoe "

©Nómber:Direkshon:

Fecha: 19oktober 1986

ALS U
NIET LEEST—

*-f**\

WIE WEET DAT
U HET WEET?
Lees om uw leven te

veranderen

Fokkerweg no. 50
Tel. 612303-612202

9

UROLOGIE
Gevestigd in het St. Elisabeth Hospitaal

Dr. F. MORETA, Uroloog
Voor PP- en particuliere patiënten.
Spreekuur maandagochtend van 8-12 uur,
Maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 2-5
uur.
Voor een afspraak kunt U Sehos bellen, tel.: 624900 of

I 625100, toestel 202 of 207. F

BONARLAW COMPANY N.V-
NOTICE OF AN

EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING

OF SHAREHOLDERS TO BE HELD ON OCTOBER
28,1986.
TO THE SHAREHOLDERS OF BONARLAW COM-
PANY N.V.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary
General Meeting of Shareholders of BONARLAW
COMPANY N.V. (the "Company") will be held at the
registered office of the Company, at De Ruyterkade
62, Curacao, Netherlands Antilles, on October 28,
1986, at 10:00 a.m., Netherlands Antilles time.

The agenda of the meeting is availablefor inspection
by the shareholders at the registered office of the
Company.

Curacao Corporation Company N.V.
ManagingDirector

ns^poELQ DeKAMER VAN
"firilV KOOPHANDEL EN
IUUUj NIJVERHEID
llcüracToü te CURACAO

zoekt kontakt met gegadigden voor de funktie van

EKONOMISCH
MEDEWERK(ST)ER

De Ekonomisch Medewerk(st)er analyseert de ekonomische en sociaal-
ekonomische ontwikkelingen op Curacao en draagtzorg voor deopbouw
van relevante statistische gegevens, ten behoevevan debeleidsbepaling
door de Kamer.
De medewerk(st)er staat de leden van de Kamer bij in de vertegen-
woordigingvan de Kamer in diverse organen,kommissies, enz.
De medewerk(st)er heeft een belangrijk aandeel inde verslagleggingvan
de Kamer in jaarverslagen en andere publikaties.
Kandidaten voor deze funktie moeten een voltooide Universitaire oplei-
dingekonomie (bij voorkeur algemeen ekonomischerichting) hebben ge-
noten, over goede kontaktuele eigenschappen beschikken en hun in-
zichten goed kunnen formuleren.
Werkervaring en talenkennis(Nederlands, Engels, Spaans, Papiamentu)
strekken tot aanbeveling.De voorkeur van de Kamer gaat uitnaar Antilli-
aanse kandidaten.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het belang van de
geboden funktie.
Handgeschreven sollicitaties, voorzien van volledige gegevens en met
vermelding van motief om te solliciteren, dienen binnen 3 weken na
verschijningsdatum van deze advertentie teworden gerichtaan de Sekre-
taris van deKamer, P.O. Box 10. Curacao.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

iIrf^Ts^ tot 1°w°°rden

F. 5,50 Ak
//./§F Elk woord meer \J&^)

// ïi\ UITSLUITEND fegsf
/^> LL A CONTANT!

————————————
1 SONY TV, 19 inch met video-
recorder; 1 vleugel; 1 antieke
mahonie tafel; 1 marmeren eet-
tafel; 1 marmeren salontafel; 1
tekentafel; div. planten. Tel.:
626449.

ANTIEK MEUBILAIR. Tel.:
672567.

1 ARGON ARC. lasmachinemet
toebehoren; 1 Diamant boorma-
chine met toebehoren; 1 tafel-
boormachine. Tel.: 648944.

DIV. GEREEDSCHAPPEN en
materialen. Tel.: 648944.

TOYOTA STARLET, bj. 1985,
km.-st. 27.000, vr.-pr. ’.8.800,-.
Tel: 648944.

MODERNE VILLA in rustige
buurt, koel gelegen, 3 slaapka-
mers, 2 badkamers, grote eet-
keuken, zitkamer, grotevoor- en
zijporch, carport voor 2 auto's,
betonnen oprit, grote bergruim-
te, mooietuin metvruchtbomen,
overdekte opp. 270 mü22, prijs
’.110.000,-. Kaya Yeye 3 (Ro-
mar). Tel.: 89825.

WITLEDIKANT met bijpassen-
de commode, i.z.g.st. Tel.: 76084.

WEGENS VERTREK: Pony
1400cc, i.z.g.s., bj. 1982, met air-
co, prijs NA/.3.700,-: Datsun
Pulsar, bj. 1984, i.z.g.s., met air-
co, sunroof, ’.10.500,-. Tel.:
70082 tussen 5-8 pm.

SALONTAFEL; linnenkast;
keukenkruk; matras 90x200.-
Emancipatie Boulevard 42.

HONDA CIVIC '84. Tel.: 74645
(W/82650 (h).

SUBARU GLFI9BI,airco,radio
AM/FM, cassette. Fosfaatweg
22. Tel.: 84941.

COMMODORE-128 COMPU-
TERIS7I, disk driveevt. 1902 A
monitor printer. Tel.: 89337.

AUTO LADA '82, stn.,
A/.1.800,-. Polluxweg4A.

LEAVING ISLAND. Must sell:
refrigerator; vertical blinds; be-
droomset; livingroomset; di-
ningset; sewing machine; air-
conditioner. Schuttersweg 13.
Tel.: 74543.

AUTO CADILLAC «El Dorado»
1981, financiering mogelijk
(i.z.g.s.). Tel: 675094.Kaya Dal
Pega 19 (Mont. Abow).

GEMEUBILEERDE 2-
slaapkamerwoning, ’.700,- p.
mnd. Te bevr. tel.: 79074.

TE HUUR GEVRAAGDperiode
halfoktober -einddecember, ge-
meubileerd huis mettuin, inclu-sief water en elektra, tel.:
672567.

ARTS ZOEKT ongemeubileerd
huis, 3slaapkamers. Tel.: 75765.

2 OF 3 KAMERWONING ge-
meubileerd ofongemeubileerdt/
m’500,-, te1.79707/83451.

WIJ ZOEKEN werk voor 3
ochtenden voor onze hulp. In be-
zitvan eigenvervoer. Omgeving
Julianadorp/Sta. Maria. Inl.
tel.: 87070.

ARTSZOEKT oppashuis voor de
maand november. Tel.: 75765.

OPPASHUIS gezochtvoor perio-
dehalf oktober - eind december,
eventuele vergoeding geen be-
zwaar tel.: 672567.

OPPASHUIS gevraagd voor
vrouw metkind: nov. - 21 decem-
ber, te1.:88736.

FOTOCAMERASET OLYM-
PUS OM-2, tele- converter, auto
zoomlens 80-200, tas,
handgreep,databack, flash. Eén
prijs $450. Tel: 25740.

EETBAR MET vier laden en
kastjes, formica witgroen 1801.x
80b.x 107h.; tweestalenbarstoe-
lenmetrug enarmleuningstain-
less steel; Gibson stalen lesse-
naar en bureau; type- bureau
met 10 laadjes. Alles in goede
staat. Timonstraat 17, Oran-
jestad.

EIKEN MEUBELS; kasten;
keukengereietc. Sta. Cruz 1408.
Tel.: 32765. Porche sale za. na
14.00 u.

COLLIE (LASSIE) reu, 12 we-
ken, ingeënt en ontwormd. Tel.:
24914.

EEN WOONHUISte SantaCruz
18 met 3 slaapkamers, 1 badka-
mer. Voor inform, tel.: 33331.

ONGEMEUBILEERDE woning
met 2 slaapkamers te Tanki
Leendert, tel.: 21233.

IN ORANJESTAD ofzeernabije
omgeving: woonhuis met 3 of 4
slaapkamers, meidenkamer,
met c.g. appartement op het erf.
Offertes tel.: 32200 (tussen 9-6
pm.) of 24617 (tussen 08.00-
-10.00 pm.)

HUIS omgeving Oranjestad tus-
sen ’.400,-/’.600,- Tel: 21905
tussen 9 + 6 uur.

GEVONDEN OP 14 oktober
1986omgevingPostkantoor: een
boxer. Tel.: 24633.

f TE KOOP
Boston Whaler 13"
metMercury motor 40pk.,
inclusief trailer + skibe-
nodigdheden. Alles in
zeer goede staat van
onderhoud.

Vraagprijs: ’.8000,-.

Tel.: 78869/611774 j

SPECIALE *\
AANBIEDING

100%Amerikaansewasmachine
’. 80S,-
-„Scott"-: stereo equipment
„Shure": electr. onderdelen,
pick-up naalden, bedrading,etc.
TRAPPENBERG

TRADING Co.
CentroComercial Antilia.

Tel.: 70587
\^ Prima Service + Garantie.

f Ontvangen:
BABY-en

KLEUTER KLEDING
BABY-BADDOEKEN

SLABBETJES, SOKJES
SCHOENTJES en
NOG VEEL MEER

La Indiana N.V.
1 Hendrikplein 11 J
I ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ »♦"#'♦<"♦ f f f tt ♦ *
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II ZEER BEVREDIGEND

# TE HUUR: #

f „Ibene 1 [ -p |I van f " [C^n "I „Balmam" I " ÉssJLl *
i T V 's "

50% korting n
-X V. * VIDEO'S "S~ 1708 e

! 1 " Schotteqatweg Oost 36
Tel.: 79785 -79787 ",

faa-usizu^^ V " " " " " y

#gXrdenaH
SPECIALE AANBIEDING j

van deze maand j
10%korting op de |

("} GARDENA j
waterpompen
van 6000 liter of 7000 liter p/u. \

Geschikt voor leegmaken van vijvers, zwemba-
den, regenbakken of het verpompen van ver-
vuild water, benzine, dieselolie, besmettings-
middelen, kalkverven, etc. etc.

{"} GARDENA j
tuinartikelen - Kaya ToniKunchiLet op het aanwijsbord op de Sta. Rosaweg/Kaya Drs. OySprock. /"

TE HUUR
TWEE

SLAAPKAMER
WONING

in goede staat en in goede I
buurt.
Huur ’.675,-.

Tel.;86753-82552 J

C WONING
TEHUUR GEVRAAGDvoor één van onze staf-

medewerkers, liefst in de
omgeving Salina, Cerito, Gi-
rouette, van Engelen.

Voor inlichtingen:
Arcfaitektenburo

A.OJI.
J Atf~\R Per«eu«weg4o
j>..£WJ]L3_«\_\*_t\: 76760-
-*rArehieekten 76882

na kantooruren
telefoon: 75995 1

* TEKOOP:
27-deljge

Ned. LAROUSSE
ENCYCLOPEDIE

Nog in nieuwverpakking.
’1200,-.

Tel.: 73967 ;

i

TE KOOP:
INBOEDEL

0.a.: Airco's, ijskast,
video, stoof, was-
machine, stereo-set,
heavy-duty vacuum
cleaner, eetkamerset.

Dornasolweg 2
Tel.: 7832^

NON-RESIDENT
AMERICAN

UNIVERSITY
DEGREES

It is possible - if is honestly
possible - to earn good, us-
able Bachelor's, Master's,
Doctorates, even Law De-
grees from recognized
American universities, with-
out ever going to America.
The time involved can be
quite short, and the cost sur-
prisingly low. May I air mail
.you free information, without
obligation? Dr. John Bear,
41011 Little Lake Rd., Suite
212, Mendocino, CA 95460,
U.S.A.

mm^ml^mmm«» m̂mmmmmm^mm„—_*____.

J&
DEPARTAMENTO Dl KOMERSIO,

INDUSTRIA I EMPLEO
REMEDI

Preisnan méximo pateritorionan insular diBONEIRUiKORSOU entrante 17okto-
ber 1986

fab. marka detayista konsumidor
TUBES BM-TESTI2 stuks NOVO ’.45.54 ’.56.93
per stuk ’. 4.74

E Ministro di
Komersio, Industria i Empleo.

WIJ ZOEKEN
een betrouwbare

FLOOR MANAGER
niet ouder dan 35 jaar

Moet tenminste 5 jaarervaring hebben
in klein- en groothandel, over stoffen-
kennis beschikken, en fabrieken ken-
nen in de Oriënt.
Moet bereid zijn 6of 7 dagen in de week
tewerkenenregelmatig opreis te gaan.

I Sollicitaties onder no. 95 aan het bureau
I van dit blad, Curagao.

TE HUUR GEVRAAGD PfSj
per 10november 1986 »
door Offshore bedrijf
ONGEMEUBILEERDE NRG

WONING
(3 - 4 slaapkamers) in goede buurt, bij
voorkeur omgeving Damacor, Mahaai,
Biesheuvel, Gaito, Cas Cora, van En-
gelen.
Vraagprijs tussen NA/. 600,- en
NA/. 1200,-p/m.

Aanbiedingen: Tel.: 74144 (tot 17.00 uur)
NRG Antillean Reinsurance
Company N.V.

" Denkt U eens even in: J |;; Zonder betalen wandelt U met zon begerenswaardige Berai-
ii na de winkeluit.:; Dat kan. , I
ii U doetgewoonmee met onze Kerstaktie. f '"' Voor elke’. 25,- heeft U reeds een kans. i
'.'. 1ste prijsBernina volaut. t.w.v. ’. 2320,-
-" 2deprijs Bernette Overlook J °;; 3deprijs Bernina model 811 : " J

Cf I NINA MODES.
boven Zuikertuintje ! ü

» » +-a~~Hd C

(f OPTICA ' / " »

Heeft een nieuwekollektie
MONTUREN

binnen.Komt U eensvrijblijvendonze collectiebekijken.Ook heb- "ben wij een grotevoorraad Ray Ban B

ZONNEBRILLEN
ontvangen. (oC^z_

O/ -W^r- !
OPTICA ' / , V^ £3| p

/ Mm \
\Q Service,kwaliteit en vakmanschap «

HanchiSnoa 19-Te1.:611774 (js^ "_ s

*^^~^—^~-— L
\FC Onze Showroom is klaar! i«

cAraWSK Clay Products. Nuook
„*. LL

PLANTENPOTTEN a
A decorative& g U
f o architectural „ acdawbu \»( \ ceramics / ASBAKKEN
\ ""- . '"* Openingstijden: 7.30 - 5.30 uur.> ***...*»*" Za.: 8-1 uur.

Tel.: 77658 t/o Industriepark z/nBrievengat
\ achter GoldenDrive-In

Restaurant 't Kokkeltje
Dit weekend speciaal.
Vanwege de kou hebben wij een echte

HOLLANDSE CAPUCIJNERTAFEL
met 14 gerechten.

’. 20,- p.p.

* Mosselen Haché ’.24.00 _o**
* Gebakken mosselen ’.24.00 'j!ti&si*__\ \
* Gestoofde of gebakken (f^C_Uji " J^ft

paling ’.28.50 $&%s&s&_ 'Reserveer nu op j^^S^^l!^^
telefoon 81120 en 88014 WmmësÈß^

'tKokkeltje iets verder.... stukken gezelliger
<_. A* — —. —^m^—- — — — — — m. m.*.:*. A. AA. A,

p^ Ontvangen:
wollen reispakjes en
wollen combinaties.

Boutique föarjL I
Caracasbaaiweg 1 ljf _r*m WV-A3?& Tel.: 613496 (j^ «2 STMSI

H- «K
Internotionoleverhuizers en verschepers

IMTERSTERO
DoMweg z/n achter Moduro Plazo - Curocoo N.fl.Tel. 70140/70141 TelexCared NA

facilities available for industrial & household goods.

HEerste speciaalzaakop Curacao
ophet gebiedvan

bevestigingsmaterialen
en gereedschappen.

e/(g\ ALLE MOGELIJKE MOEREN: -
f^M ZESKANTE, ZELFBORGENDE
\r^f MET NYLON RING, VLEUGEL-

irf^** .- nn MOEREN, KROONMOEREN, IN-XJ^yiP^ SLAGMOEREN, VERBIN-HUK »—» DINGSMOEREN, DOPMOEREN,
«fr.v «|EK OOGMOEREN, ETC. ETC.

DRAADSTANGEN "~Öl*
LENGTES VAN 1 EN 2 METER,

itmtttttttntttmtmimmmiwimi KWALITEITEN 4.6 EN 8.8, ME-I.MföMW'nH TRISCH, WW, UNC, OOK GE-
GALVANISEERD.

¥ -lp METAALSCHROËVÉN MET VÊFFZONKEN EN CYLINDERKOP GE-
GALVANISEERD.

CARIBBEAN FASTENERS N.V.
INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)

TELEFOON 76227 - TELEX 3408

Ook op zaterdag GEOPEND van 830-12.00 uur. /
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BONAIRE
AGENDA

E2UTIE:8000°RANDWEER:B222
'AXICENTRALE: 8845"OSPITAAL: 8900

■jANDFILL te Lagoen:maandag t/m vrijdag

u
*w 08.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00

j^ENBAREBIBLIOTHEEK
rj^oingstijden voor hetpubliek)
J^ndag en donderdag van 14.00-18.00
."'^'nsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00

Peningstyden voor lezers)
"^fisdag van 14.00-19.00uur.

i J^SLUITING: maandag t/m vrijdag
rv?etekende stukken 15.45 uur; gewone!81ü,*en 16.30 uur.

CLUBSiï*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
r^aire.

Ns: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
i oiind Table: elke tweede maandag -

Terra Corra.
woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

jj^UURSKANTOOREN BEVOLKING:p^*-1200/14.00-15.30 uur loketten geo-

j(^'EKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
gelieve contact op te nemen met de

**nudyBedacht, Noord Nikiboko 194.

j^JIECLUB(Weg naar Willemstoren):; Jen", d°P vrijdagvan 20.00-24.00uur;za-**Q van 12.00-24.00uur.

HaÜ,EEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
siün Van 090°-11 00 uur °P het Be-

Kralendijk; laatste donder-S v̂an de maand van 10.00-12.00 uur te

«^DIENSTENaan^.^"arduskerk Kralendijk:
( Jypte 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
n

da'""«otokerk Antriol:ujpks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00

nJtovicuskerk Rincon:
ook zondag, 19.30uur.

S^CHTENBEZORGING doorgeven
!Ci!Ln,evr- A. Wong- Loi- Sing, Kaya

"cIQUe é.

Donderdag was ook weer de
dag voor de traditionele vis-
sersboten- race, welke altijd een
waar spectakel vormt. Hier ziet
men de winnaar van groep C, de
uitBonaire afkomstige Judith.

Donderdag dag van protesten
Wind laat het afweten bij Regatta

KRALENDIJK — Kenmer-
kend voor een zeilregatta is
hetfeit, datwanneer heteinde
in zicht komt, vaak de strijd
heviger wordt. Zoook tijdens
de 19e Zeilregattain Bonaire.
Hebben deeerste twee dagen
al voor problemen met de
wind gezorgd, op donderdag
was hetechtergslechtgesteld
met het weer. Al reeds in de
morgen regende het veel,
waardoor de wind verdween
en 's middags bleef het zeer
zwaar bewolkt, maar geen
wind.

Als gevolg hiervan hadden de
23 grote jachten welke aan de
start verschenen danook dehele
dagnodig omhun baanaf te leg-
gen. Als eerste kwam binnenhet
jachtConnie-D, welk ook al eer-
der zeer goed presteerde. Echter
bij deze uitslag is niet de correc-
tie- factor toegepast, dus daar
kunnen nog veranderingen in
komen.

Een dag met veel protesten,
datwas het wel. Zeker nadat de
tweede race van de dag bij de
windsurf- klasse was gezeild.
Hierbij was verwarring ont-
staan over een te nemen boei en
aan welke kant deze gerond
diende te worden. Het aantal
protesten verdeeldezich al gauw
in twee kampen, een van Jan
Boersma met een aantal zeilers
uit Curasao en een kamp van
Venezolanen. Voor de totale

rangschikking had dit echter
weinig gevolgen, daar Boersma
en Millosevic (uit Venezuela) in
een andere klasse zeilden. Vol-
gens coordinatorwindsurfen
Roy Bottse en de voorzitter van
deprotest- commissie HenkDre-
ijer, was hetdan ook een moeiza-
me dag,waarbij zelfs een aantal
deelnemers gediskwalificeerd
diendete worden.

Naast alle protesten bij de

windsurferswaren er ook geval-
lenbij de Catamarans, waarvan
een de Noordstar betrof, welke
een voorrangs-protest indiende.
Al met al een rumoerige dag.

Donderdagavond werd alles
weer bijgelegd tijdens een
nachtelijk feest op Playa Lechi,
gesponsord door deAmstel Brou-
werij en het Bonaire Beach
Hotel.

Veel verwarring na detweede
race van donderdag. Een beeld

van een discussie tussen Brian
Benedict (geheel links) en de lei-

der van het klassement Jan
Boersma (rechts).

BijBonaireaanse Regatta

Stand na vijf ronden
KRALENDIJK—De standna

vijfraces is als volgt:
Windsurfen dames: 1) Jo-

sien Copoolse (Cur.); 2) Valenti-
ne Vix (Ven.) en 3) Maria Nunes
(Ven.).

Heren zwaar: 1) Andres Mil-
osevic (Ven.); 2) Mike de Vries
(Cur.); 3)Brian Benedict (USA);
4) Jeroenvan deHeuvel (Cur.) en
"3) Vincenzo Fiume (Ven.).

Heren licht: 1) JanBoersma
(Cur.); 2) Roland Millosevic
(Ven.); 3)CarlosFarcia(Ven.); 4)
Rene Frieke (Cur.) en 5) Silvio
Rademaker (Cur.).

Winnaar Funboard race op
LacBay woensdag 15oktober: 1)
JanBoersma(Cur.); 2)Brian Be-
nedict(USA) en 3) Nauricio Cas-
tanzo(Ven.).

Catamarans na vijfraces: 1)
Bonaventura; 2) Noordstar/Nij-
dam; 3) Kerese; 4) Kort en 5) R.
Yanes.

Laser: 1) Lezama (Ven.); 2)
Hulshart (Cur.) en 3) Caroline
Vix tVen.).

470: Moncada; 2) Bustamante
en 3) Braks.

Sunfish: 1)Roose; 2)Warnink
en 3) W. Copoolse.

Bij deze laatste uitslagenvalt
nog op te merken, datbij de sun-
fishes de eerste Bonaireaan J.
Bielderman is, dievorig jaarals
beste Bonaireaan in zijn klasse
eindigde.Bielderman staatop de
zevendeplaats nadonderdag, ge-
volgd doorHarm Swierenga, een
niet onbekende zeiler op Bonai-
re. Ondanks zijn vertrek naar
Aruba, wisthijtochtijd tevinden
voor dezeRegatta.

MilitairepresidentNamphy van Haïti
Graag terug naar kazerne,
maar pas na keuze parlement

PORT AUPRINCE —In het
land waar volgens een
zegswijze iedere burger pre-
sidentwil worden is luitenant
generaal Henri Namphy in-
derdaad tegen zijn ver-
wachting in president gewor-
den en hij beseft maar al te
goeddatzijnregering niet op-
timaal functioneert. Zijn
grootste verlangen is naar de
kazerne terug te keren, maar
daarvan komt voorlopig nog
niet veel.

De 54- jarige generaal, sinds
februari regeringsleider als
voorzitter van de uit militairen
en burgers samengestelde rege-
ringsjunta, beschouwt deverkie-
zing van 41 leden van de
grondwetgevende vergadering
alsdeafrondingvan deeerste fa-
se op weg terug naar dekazerne.
Deze vergadering waarvan ook
nogtwintigdoor deregering aan
te wijzen leden deel uit gaan ma-
ken moet de nieuwe grondwet
van Haiti gaan opstellen. De
goedkeuring van die grondwet
door de Haitiaanse stemge-
rechtigden moet volgend jaar
een verdere stap terug naar de
militaire barakken betekenen.
Zolangblijft Namphyvolgens de
plannen fungerend president.
Dit ambthebik niet geambieerd,
verzekert hij,wonendop eeneen-
voudige boerderij bij de hoofd-
stad. Aan zijn presidentieleperi-
ode moet een einde komen wan-
neer de nationale verkiezingen
worden gehouden. Volgens het
nu gehanteerde tijdschema ge-
beurt dit in november 1987.

Hij zegt dat hem steeds meer
de tijdontbreektom zich bezig te
houdenmet zijn echtgenote Ga-
brielle en hun negenjarige
dochterMelissa. Ik moet deze of-
ferswel brengen,klaagt hij. Vol-
gens zijn zeggen is zijn liefste
wens op dit ogenblik om ergens
langs een zwembad wat rond te
hangen met een drankje in zijn
hand en lekker te luieren. Deze
vrijetijds-besteding is voorlopig
een hersenschim voor hem. Hij
heeft als president al de nodige
problemen achter derug wantop
de samenstelling van de junta
waarmee hij aanvankelijk aan-
trad werd -terecht- veel kritiek
geleverd omdater figuren inza-
ten welke ook rond Duvalier te
zien waren ofomdat het mensen
waren die niet van wanten wis-
ten. Zijn vrienden en aanhan-
gers wijzen er in dit verband op
dat Namphy plotselingvoor het
regerings- blok werd gezet zon-
der dat hij er zich ook maar op
hadkunnenvoorbereiden. Het is
een baan welke hem nu nog
steeds niet aantrekt, zo beweren

ook zij. Maar zij zijn er wel van
overtuigd dat hij zijn woord zal
houden: dathij de macht nietzal
overdragen dan aan een demo-
cratisch gekozenregiem.

Namphy werd geboren in een
gezinvan de Haitiaansemidden-
klasse in het noorden van Haiti.
Hij ging naar hetkatholieke ba-
sisonderwijsin Port au Prince en
daarna naar de militaire acade-
mie.Hij spreektSpaansenFrans
en uiteraard ook Patois, welke
taal door de overgrote meerder-
heid der Haitiaanse bevolking
wordt gebruikt. De meerderheid
van hen is analfabeet. Als kolo-
nel trok hij in 1983 de aandacht
toen hij de landingen invasieaf-
sloegvaneenkleine groepHaiti-
aanse rebellendiedroomdenvan
een Haitiaanse versie van het
succesverhaal van Fidel Castro
van Cuba. Niet lang daarna
werd Namphy bevorderd tot lt
generaal en chef staf van de
strijdkrachten welke in totaal
uit 7500 man bestaan en waar-
onder vallen de kustwacht, de
politic en de speciale eenheden.
Hij maakte in februari het ver-
trek bekend van Jean Claude
Duvalier enzijn gezin en getrou-
wen. Meteen trad hij toen met
eenjuntavan vijfmanaan alstij-
delijkeregering. De critici zeg-
gendatDuvalier dezejuntaheeft
benoemd om zo een vinger in de
pap te houden. Namphy tekent
hierbij aan dat het hetrecht van
een gevallenregering is om zijn
opvolgers aan te wijzen. Maar
verder gaathijnietop dezekwes-
tie in. Hij spreekt tegenover de
pers ook niet over zijn verhou-
dingmetPapa Doe en dienszoon
Baby Doe, de twee tyrannen die
jarenlang Haiti in hun macht
hadden. Hij zegt daarover
slechts dat zijn verhouding met
hen vriendelijk was.

Hij blijkt zich ten zeerste het
lot aan te trekken van de
armsten der armen van Haiti: de
campesinos. Zijn prioriteiten
zijndanookeenvoudig en duide-
lijk: bevordering van de
landbouw en het onderwijs en
bijdragen aan de voorbereiding
van de bevolking op de democra-
tie. Ondanksmijn leeftijd, hebik
nog nooit gestemd, bekent hij.
Ook ik heb een cursus in bur-
gerschaps- vorming nodig en dit
is het gevalmet de meeste Haiti-
anen. Hij zegt bij gelegenheid te
zullenstemmen op dekandidaat
diehem het meest geschikt lijkt
om Haiti door demoeilijketijden
te voeren welke nog voor deboeg
liggen. Hij blijft verzekeren dat
hij zo spoedig na de machtso-
verdracht terugkeert naar deka-
zerne. Hij zegt geen enkele poli-
tieke ambitie te koesteren.

Droom vanjaren her wordt eindelijk gerealiseerd

St Maarten krijgt
nieuwe gevangenis

PHILIPSBURG — Na vijf
discussies, veranderingen in
het plan, opnieuw opstellen
van hetdossier, is doorminis-
ter Jan de Koning, de Neder-
landse minister voor Antilli-
aanse Zaken, hetakkoord ge-
tekend om van start te gaan
met de bouwvan een nieuwe
gevangenis op St Maarten,
diegeprojecteerd is opde top
van een van de heuvels te
PointBlanche. In hetnieuwe
instituutzal er plaats zijn
voor 120 personen.

Decapaciteit van hetHuisvan
Bewaring wordt daarmee danig
uitgebreid,wanthet huidige ge-
bouw is berekend op tien perso-
nen, maar moet doorgaans der-
tig,maar soms ookveertigofzes-
tig gedetineerden huisvesten.
De samenstellingvan hetpro-
ject-dossier voor een nieuwe ge-
vangenis opSt Maarten werdbe-
gonnenin 1981enwas gebaseerd
op het project voor een nieuwe
Arubaanse gevangenisvan het
architecten- bureau Oduber-
Muyale, het geesteskind van ex-
gevangenis-directeurD. van der
Ree, dat door gevangenis- ex-
perts uit de Verenigde Staten
werd bewonderd en bijzonder
hoog gekwalificeerd. Dit plan op
zijnbeurtwas gebaseerd,naveel
veranderingen en verbeterin-
gen, ophetprojectKoraal Specht
van Curacao, getekend door
architectNolte op aanwijzingen
van deheerVanDijk, diegevan-
genis- directeurwas in de eindja-
ren 50 en beginjaren 60.

Sindsdien is er door verschil-
lende mensen en instantieshard
aan dit zo noodzakelijke project
gewerkt.Vooral deheerVander
Ree heeft met zeer veel kennis
van zaken en grondig gedocu-
menteerdjarenlangditplanver-
dedigd. Het is tenslotte aan het
doorzettings- vermogen en de
overtuigings- kracht van minis-
terLeoChance te danken, dat de
Nederlandse regering uiteinde-
lijk haar goedkeuringgaf. Met
dit project is een bedrag van
NA/10.235.000,— gemoeid. De

voorbereidende werkzaamhe-
den zullen binnen een halfjaar
beginnen en men verwacht dat
de instellingklaar zal zijn in het
begin van 1989.

Het nieuws werd op St Maar-
ten gebrachtdoor deheerT. Mie-
dema, huidigedirecteurvan het
gevangeniswezen op de Neder-
landseAntillen.

Watersnood in Costa
Rica: zeven doden

SAN JOSÉ — Als gevolg
van ondermeer overstromin-
gen zijn in Costa Rica zeven
mensen omgekomen. Dui-
zend mensen zijn dakloos ge-
worden.

De vele regenval van de
laatste tijd heeft vele rivieren
buiten hun oevers doen treden.
De dodenzijngevallenin hetPa-
cific- kustgebied. Er is ook grote
schade aangericht aan de
landbouw en ook aan wegen en
bruggen. Ook tientallen wonin-
gen zijn vernield of zwaar be-
schadigd.Bij hetRode Kruis had
men zich nog geen idee kunnen
vormen van de omvang van de
ramp.

Mensenrechten als
vak in Uruguay

MONTEVIDEO — Mensen-
rechten worden als vak inge-
voerd in Uruguay bij alle typen
van onderwijs. Ook gebeurt dit
bijdetwee institutenvoor devor-
mingvan militair kader- perso-
neel.Dit maakte deministervan
Onderwijs Adela Reta bekend.
Doel is een algemeenbewustzijn
tot leven te roepen ten aanzien
van de mensenrechten met het
oog op de waardigheid van de
mens. Uruguay is verleden jaar
teruggekeerd tot de democratie
naeen jarenlangmilitairbewind
waarbij vooral in de jaren 70
hardhandig en vaak gruwelijk
werd opgetreden tegen iedereen
die men als links- georiënteerd
beschouwde bij het leger.

» stockmarket «

NCW YORK 10.15 kM.
BritishP. 1,4305 JanYen. 6,487
GermanM. 50,67 CanD. 71,96
Gold 419,50 Silver 5,43

AMSTERDAM TODAY
Ahold Naarder
Akzo NV Nat .Ned.
Cred.Lyon. Ned.Lloyd
Aegon Philips
Fokker Royal Dutch
Gist.Broc . Telegraaf
Heineken Unilever
KonPap. Verto
KIM VNU
Meneba Index

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Baxter Labs. 18 1/8 - 1/4 Hutten 46 1/4 - 2 1/2
Borg.Warn. 34 5/8 - 3/8 I»! 121 1/8 - 1 7/8
Burroughs 69 5/8 + 3/8 ITT 52 - 1/8Campbell Rl. 20 1/4 - 1/8 lone St.lnd. 29 5/8 unch
Chrysler 37 1/4 + 1/4 McDonalds 61 3/4 + 1 1/2CocaCola 39 + 1 5/8 NCR 44 + 1/8
Oontr.Data 24 7/8 unch Pepsioo 28 + 3/8
Delta Alrl. 48 5/8 - 1 1/4 Ramada Inns 6 7/8 unch
Diebold 40 5/8 + 3/8 Safeway 60 1/8 - 1/2
Digital Bq. 95 3/4 + 2 7/8 Seagram 60 7/8 + 1/2Dupont 81 5/8 + 7/8 Teledyne 311 3/4 + 1/4
East.Kodak 57 unch Texas Instr. 112 5/8 + 5/8
Firestone 25 1/4 + 1/4 Textron 58 5/8 + 7/8Gen.El. 77 1/8 + 1/2 Union Pac. "58 1/2 unch
Genl.Dyn. 73 1/2 + 1/8 Unocal. 23 5/8 + 1/2
Genl.Motors 67 1/8 - 1/2 Varian Ass. 24 3/4 + 5/8
Hewlett P. 38 1/8 - 1/4 Warner Lamb. 55 1/2 + 7/8
Hilt.Hotels 69 1/4 + 1/2 Williams Cos 19 3/4 + 1/4
DCW JONES
Industrials 1.836,19 + 4,50
Transportation 828,88 - 7,25
AMERICAN STOCK EXCHANGE
Computer s Technology 101,88 - 0,49
Precious Metals 66,87 unch
REUTER.

CLOSING f«RKET CCMMHJT OCTOBER 16, 1986.
Lafter a 6 point gain during the first half hour of trading the
Dow Jones Industrial average moved to a slight loss just prior
to mid session. Another rally after mid session took the DJIA
up for a gained of 8 points with 90 minutes of trading line
left. A sell-off in the Treasury bond market preceeded a <town-
move in stocks erasing the several point gain. With some fir-
ming at the close, the Dow Jones Industrial average closed at
18 up points. Advancing issues outnumbered declining issues by
an 8 to 7 ratio. The Transportation average moved lower on
profitaking in the airline stock, volume was about 157 millionshares. Some large gainers included lores and Nettleton,Public Service of Indiana Fox Rtoto and Abbot Laboratories.Some losers were Dow Chemical, E.F. Hutton, Tonka and US Air.E.F. HUTTON RESEARCH.

[jgpfj MAM;KO &<l Kill S BANK NXK^g INVESTMENT DEPARTMENT
p9^}§ For further information call
véë^M) Tel. 612511/612991 612294

1 y 'Koersen Centrale Bank 1
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-
TILLEN GELDIGOPVRIJDAG 17OKTOBER 1986EN TOT NA-
DERORDER:

USDOUAR 1.77 1.79 1.81
CflNDOllflfl 1.265 1.285 1.305
PNDST6RUNG 2.485 2.54 2.60
N€DGID 79.76 80.48 81.28
BOUVRR — —ZUU FRANCS 110.41 111.13 m.93
FR FRANCS 26.45 27.55 28.25
DUITS€*MfIRK 90.30 91.02 91.82
SURGID — 100.07 102.59
ITUR€ 0.99 1.29 1.35
RR FLORIN 1.00 1.00 1.00
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 17 OKTO-
BER 1986EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGfITI€I€NING€N P€fl 85/89 100.44
13 % 08UGRTI€L€NING€N P€R 86/90 107.94
12 % 08UGRTI€L€NING€N P€R 88/92 108.81
10.5 % OBUGRTI€I€NING€N P€R 1988 102.31
10.25 % OBUGRTI€L€NING€N 1986P6R 1990 102.59
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 9.52%.
DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

|^^Bl===—mr—■ IPII irai==ini== lßl |nt=B

Weare lookingfora mature, energeticand ex-
perienced e

MANAGER [
for our Philipsburg Store.
Knowledge in jewelry/watchorChina/crystalretail essential. We offer excellent salaryand L
9enerous fringebenefits. r

°nly written applications with complete re-sumé, photograph and salary history will be ?considered. f
LITTLE SWITZERLAND

P.O. Box 887 fSt. Thomas, USVirgin Islands 00801

REMINDER!!!
SARDINIA YACHTCLUB,

ST. MAARTEN, N.A.
!*e are pleased to announce that the director of
tSa'es. Mr. PAUL KOSS, will be conducting In-
terview for timeshare sales and management
Personnel at the Holiday Inn, Aruba, on Tues-day, October 21,1986 between the hours of
j&H)a.m. and 5.00 p.m.
J'!those individual with pre-setappointmenttimeye asked to be punctual.
[^Nyny interested candidates whom we have been
Jhable to contact are asked to call The HolidayjUn. tel.: 23600 on Tuesdaymoming to secure an
ir>terviewtime.

and sale of this exclusive resort will
hjnimence in November 1986.look forward to meeting with each of you per-

P*" y
■

The Sardinia Yachtclub is aResort Condo-
minium International (R.C.1.) affiliate.

Residents of the Netherlands Antilles and Aruba
apply.

■ Bij 't >
O*, tfyoópital

is er plaatsing mogelijkheidvoor een

RADIOLOGISCH
LABORANT(E)

voor halve dagen.
Sollicitaties met vermelding van referenties worden ingewacht
aan 't Hoofd van de Verplegings dienst.
ADRES: O*.

Postbus 217
PHILIPSBURG,

V St. Maarten N.A.
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I * * _a___* I **- 't . *» y^ C OUP ' " "^^"*'************^L. K» " " »f*| J-
:" WÊfe SüLan |:| fl^CfÈ^-^:: / a \ :" x&s: '

""cHiLEENSgourmet v £ "ÏÏm^Ü^^^T ": ApüilmpriS \ #%/fe XclTök GOLDEN >*":""I RESTAURANT V ""'(ÏÏÏÏÏÏÏ.S 'lijk \ DRIVE-IN: V^l\ Onze specais zijn: Anticucho ,*, Het restaurant bij uitstek voor een krioyo maal- ». \ Q <_?/>*" , 'sW-^ïïT/\ Presenteert \b]» Saiia Marina " tijdzoals:mula,guiambo,sopiyuana,funchi- » \ X\ ,<C / ." / i i/\ w-j «««," Paiia Manna. ~ tJ,fe| etc etc
a ," \ x A/ " / Y////’ >f- «^^ Vrijdag om 9.00 uur AJ U

"* l/Ae«/v«n/wrte w/*Omva«a/6J0 MUr. '.« GEOPEND elke dagvan 12-2 en van 7-10. ," \%F\M^/a^, k * W^Tf'/fS Zaterdag Om 9.00 UUr
."L^EOPEND: Donderdag cM.SSTCES* #^NN^ I Zondag Om 7.30 UUr §fll"I*^^^ vrijdag, zaterdag " " «^^^^ Tot ziens ,n Beiievue e////7o r**-rf^» """ " " *-*5^ ,*, I en 10.00 UUr Int""""".TVOfcen zondag. Jrf\»'mV.V.'"'^W. opParera . . . " " " .W*|J^e/, V^*^» " """""."" »V>W *"*"*"Vjh I wiiu.uuuui |^

\ ,* . . .' doet Uin een ," I*. *'H jge

Enjoy the Magnificent !' Waar? !" Wij zorgen voor .. s ■ \| -J Ve

!j fl . Panorama of Curacao "] ®®n WIJ e mogeiJ -ga
>* alles. ," M Ik ."■ d*

: -,* : I- H u!ï^?e,ie :; /«.cDon.^ ";.. -» :H * B^rkwurant L'l 79842 «L " J.'L É^ÉB ■ H Entree: ’. 5,- p.p. I°f
I "n.'Sr J.L Reservations: :>Kv l P U M^

*»^vi-i-^rvTei.613450^5.>:.;.:.t>Xi^ :u vmdagom 12.00 uur 4;\_^^i^^^:y>^:'< B za,erda9om 12 °°uur Q.^.^"^^^^^."'"'"'"'"'"'""."."S^^ Nl; "."."."/."."jVr H Midnight 5,""':i>^^^V^^:*:>^^ iT^^i^ix'^ "LADOBLE BOCA H\'f __m__i \.\ntUPIAl IHH X'-i A.4N ALLE MOEDERS!! 'M PE ERICA "mm.
rT\^J■ '.* Groot Davelaar J" <*"' Heeft Uop zondagavond ook geen zin om tekoken? WIJ WEL, wij maken *"■■ A WH*'.' Te1.:78200 ' < y .""" voor U een prachtig '"{__! m U

"" sTwSÜSE "" :": _t J**, koud buffet .;| m Ji
Open nowajso for \< "" ESitSS^? >> HfeM l-r^hme^es^es^k^roastbeef, gerookte zalm. :;□ Entree; M A;

"! LUNCH ... Entrance free .".' Slechts MA/.17.50 + 10% p.p. - I ’. 5,- p.p. "^I»t

"| from Monday till Friday > #
. '"" J B^^ Kinderen tot 12 jaar, halve prijs. '"Pfi;" Open 7 days a week V -X 1 k-.-,-^

komtuook? i-H Leeftijd: 5;
Saloon 5.00 p.m. till "*" Sun.: Happy Hour Dansant with DJ. Mac In ,"«" Ml in%.\£Jj DCCIdI *'H 18 jaar. B Qk,"I Dinina 630 D m till '.' , TosliandLosExplosivos7p.m.-12a.m. ,"."! lL==i'l hotaltiCO>lno Tel.. 614944. «'^J m'»

"»^S^^ Schout bij nacht van ___t_f r̂ ,*,'?S^ ,!*l*l'T^Sw 001 >V-'-'-M —J3<«
"Jk\\\\\\-vf\',,,'.','t ',t.'^.'t t t t t^^'".*.*.*.*^^^8^ « ■ . """""""""""" *^^s """"""""""""" »^^^ " ■ T«<
« ■"""■" " " " " m a t£mj*^^^^ym " " """""" m" " " \_^^ «"""«""""""" "^^^^^^« """""""" " »_W^^ .'^^ ( m *! Jk.

"< ,"*"rl»^w*ii h B^^ic!'""*'!3X^ il C^l '111 i l 1*

"i r^-^\ Ovj«iriK!rwLi i /^S'll proudly presents Topkwaliteit is .'I A{g |^rj llfj QS.; ;:; QR KV3TTAFCi- iNOONE^A ": ' I; altijdietsjeduurder -iW

!" I "! Lunchen in "Mangkok" style ", fl R "' _ ~ ul.l *« I \J^J^ ' É^'i I p complete #' Keuze uit 10 verschillende lichte lunchgerechten ". n rr.y^Zrzr'^ s_z\TZ 'J Gun U zelt het beste "■ HBi
"< ■ "' w^^- ~i~ mm, a.- " AZUCENA CARILLO \ "'D i«
" I i voor slechts een tientje V La Diosa dei ArP a ,\ «'P4 J^
" W w',hou,a '" ****** »

#
< SHOWTIME: Tuesday, Wednesday and " il*U Pi"' ,*! Vele gelegenheden hebben vele specialiteiten. » < Thursday at 10 p.m. Friday 11 p.m. Satur- " Distributeur: <|^4 _^_ u\_',' Igood i*j Indonesia heeft er maar eentje »j day 10p.m. and midnite. Sunday at 10p.m. V <■■ IGLESIABIBLICA *H

V ' endatis 'ndisch natuurlijk. ,J Monday closed V CMe4 J.l Zuiderzeestraat 10 J
". J j|wine V a.s. zondag gesloten. V r/\\ *< <^1/ / "| Suffisant JiJfc
l mmmJ J#Ss^ M-cumiMtwrt 13-15 #K^CURfKïK)/CfiWß6€nN^!i'^a^^TÖ >!M presenteert 3ai
"I W^!?>XK 612606"6129!!,^^^ VM Friday 17 October djabièrnè %

mommm*m*—W^^At- H_s #»^^.^'«'«*«*«,«#-W^^ J-*,*-*.«-»,*,«>t^>^ >L».«.«.«.».«.».*>^ #■■ f"J^^fvs^:}^ *A^^sr^E gardT^:f^g^ Flm^bHKJl^ I.} H^ Sto,berg.aan7 -.« 'f^Tx V Baf ReStdUrailt >J ÜC T I6S >DI R^^ Hj
ï * ÏsSSe°LREN S /^^ê^^N ï EEN^EE^rS6I^1 ft M57?1 >HB «^▼'so*>"! A heeft o a "!' fü X RESTAURANT MET / 'L ,V ij kunt genietenvan Uwfavoriete dranken- «.WH Hy
". M santen, gebakkenuitjes, »J ïïO^^W K ■"■ CHINESE jTIV »%' of eten in een gezelligesfeer. "-^J <ÜS Mv,
f, W»| div. boemboeblokken, enz. V »"«

GERECHTEN /jAilt 5* Restaurant GEOPEND van 6.00 n.m. - JJ jpl Hls

-SANN BOATTRIPS I Bistro Nol re Danjc
"^

I E «Ëf'lllii $_
AMHDEMTAI Q M \i hoekZutphenstraat/Wageningenstraat ê^fek "-" ■ HÉfeöRBHÈf .-tI ■i I "ANuncniALdn.v.

c-TorJmm^ geopendvoor lunch en diner llP^llSJwi^ <o t ItboattripsnaarKlein-Curagao, Banda onderleidin9vanNelsonßermudez \___Lê^WKmW^K p^p\^^e
Ahan RnnpirP MnnnlinhtQ on 7s^-3cSi£**^- ILJ^3^> met een keuze uitvoortreffelijke Internationale-, Ar- HH |t*gPa ''■ieN?. n^uorhu,' -„on Sioo^oK«tÖM

gentijnse-en Lokale gerechten, tegen zeer redelijke Egg* r4^(t Sunday 19October d|adumfngunu ook vernuur van vissersboten, \^KS*jT-^*^^rw prijzen. «MH^^r—t?j**?4^> n-ooam »tZeilboten, zeilplanken vanaf het :^GZ!^?Cri4:'W heerlijk eten ineen gezellige en rustgevende omgeving.
u/AncuißCCDiiiAt E 1

öpaanse Water. "^C?^ HAPPY HOUR: elk» maandag-woensdag en vrijdag 6:30 p.m. Papiamento
Inform: Solange, Tel.: 671579 MnArAi#«Ln« ."" Entree: gratis I;

-Sofat232A ZATERDAGAVOND: Live Music. *Q B'
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	AEROPUERTO REINA BEATRIX — Welkom geheten door dc voorzitter van dc Arubaanse boks- organisatie tevens bestuurslid van dc WBC, Roy van Putten, kwam woensdagavond dc voorzitter van dc World Boxing Council (WBC), José Sulaiman. (zie foto) op Aruba aan. Hij zal dc jaarlijkse vergadering van dc WBC in het Aruba Concorde Hotel van2l toten met 24 oktober bijwonen.
	WILLEMSTAD-Woensdagavond promoveerde De Koning (weer) naarde hoogste klasse van de lokale voetbalcompetitie na gewonnen te hebben van Scherpenheuvel. Hier poseert het trotse team. Het duel tussen Victory Boys en Sithoc bracht geen beslissing. Na de eerste ontmoeting gelijk gespeeld te hebben(O-O),kwam men woensdagavond ook niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Victory Boys scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker, daarmee aanstaande zondag een derde duel afdwingend. Op de foto's twee diepteleurgestelde Sithoc -spelers naafloop van het duel. Op de andere foto het gelijkmakend doelpunt van Victory Boys, terwijl de Sithoc-verdediging vertwijfeld naar het hoofd grijpt, verslagen op de grond ligt en in een hoekje van het doel zijn teleurstelling verbergt. Zondag is het voor beide ploegen: Do or die!
	WILLEMSTAD-Onlangs öez°cht de wnd Procureur Geneyd, mr Pietersz de leiding van Korpsonderdeel Curacao in WPolitie- kantoor te Rio Cana- Daarbij werd een uitleggege-£n van de structuur van dit KorPsonderdeel. Op de foto: in'fccteur eerste klasse Josefa aan "# Woord.


