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NED.ANTILLEN
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lingen Papa Cornesschool p.9
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./^ Een
,<Zp-\ nieuwe wegenkaart. is dooral die

naamsveranderingen
ook noodzakelijk

Nieuws in vogelvlucht

re °EN HAAG —De Nederlandse
v r'n6 zal waarnemers naar de

van 25 noVember in Su-
g^ame sturen. Minister Van den
hiptf aanvaardt de uitnodiging

i HÏÏ0e van zijn Surinaamse collega
A de] e.ller-De samenstellingvan de
'3 do

egatie en datum van vertrek wor-den nog bekendgemaakt.

’ *****
v j^RAMARIBO— De organisatie
"°r Gerechtigheid en Vredein Suri-

réchM-' 1 een onafhankelijk ge-
beurt ■ onderzoeknaarrecente ge-
dor p issen in de omgevingvan het
pr P p°kigron, waar volgens een
tem?se artsen- organisatie in scp-
Sp u 15 bosnegers werden dood-
ger V°ten door het Surinaamse le-
eg, eerder hekeldedeorganisatie in
Pol f die ondertekend is door ds

i dertnen van de Evangelische Broe-
\ de|emeente> de wijze waarop voor
'ï "iet V-!naamse tv is omgesprongen
jj(jj "Jken en een krijgsgevangene
/ Bn, Zou beboren tot de groep-» unswijk.

*****-De dollarblijft
tee ,en- De Amerikaanse munt no-
den . vanmorgen 1,9205 Ned. gul-
giste egenover".Duitse mark werd
van ~? a' een bijnarecord bereikt
Wri 5 mark. De laagste koers
16q«;?P 3 Januari 1980 geboekt met

rèj> ,05 jnark.Tegenover de yen be-
Ure de dollar gisteren de laagste

Ik alle ndsWollmet 136,95yen.Dit
:Ana^,ondanks omvangrijke steu-
'l'i *****
J tIeriEIVnYC,RK-VN-secretaris-ge-
f daE^' Perez deCuellar heeft maan-k^ afgevaardigden van Iran en

jon»tde gesproken over zijn
Hun Voo.rstel voor vrede in deGolf.
"v facties op die voorstellen zijn
V^e belovend" zo is vernomen in
Schrft'ngen' e reacties werden
ter rI gegeven,zodat daaropla-

t_. kan worden.
Met k i

over de gesprekken werden
*l bekendgemaakt.

*****\ »iorlIWAYT -In Kuwayt is van-
:■}Parifen een autobom ontploft op een
:;") Bift bij hetministerievan
1 8Ucht n'andse Zaken. Er zijn geen
I Perkt .ers gevallen,deschadeisbe-

V(W olgens diplomaten ligt de.mJ|rw°ordelijkheidbij pro-Iraan-
ntante bewegingen inhet land.

batai° SuKOU ~ su" leider Gor-
jjovheeft Zhao Ziyang de nieuwe
'''sti _of'S' generaal van de commu-
"op^ ePartij in China, metzijn be-

gefeliciteerd.

\} CotJgfP^LA — In het internationale. daap"centrum van Manila is van-
ij Dg f een zware tijdbom gevonden.
9 venyïnglading bestond uit 73 sta-'■{ tie ,ynamiet en een tijdmechanis-
/ Wü jmaakte de Filipijnse politie

" v°orH De bom werd ontdekt kort
Sds a_ de minister van Buiten-
''d«tat

ken naareen aantalAsean-
NtÜ j

ZOU reizen om duidelijk te
Wv! dat deFilipijnen ondanksde
'"Pku 6 situatieveilig een Asean-
de o'ünnenorganiseren.De Aseanis
W Sanistaie van Zuidoost- Azia-*he staten.

t_t> *****\ WffSEBERGEN - Een typischr 8«n _?fereel in Nederland vanmor-
op d"»ist. Metals gevolg115km file
%ru.^egen en 12 aanrijdingen

nJ v°ertuigenbetrokkenwa-
Vt.n?streeks half elfwas de mist

Vj *****Cei«ib_fKoU—Tijdensdetopop 7 de-
vOote

r Zal de basis worden gelegd
fjscjj e£verminderingvan destrate-

tlakvmWapens met 50 Procent-
L6rt«k "^hieroverzalworden on-

\ 0(i di 6^dop devolgendetop inMos-
;:;* Maa7e »n deeerste helftvan 1988zal
§ v«HhLVl,nden, aldus Karpov, chef
7 WaPenk_ durectoraat ontwapening en
f e n̂ee«ingvanhetSUminis-vanBuitenlandse Zaken,

j.», *****j_<HurJi?^ — Het persbureau
h Gn khlnal>eeftdelenvanSU-lei-t.^lin tsjov's kritiek op dictator
Hotllandaag gepubliceerd. Kri-
Vr.^Hn is zeldzaam in China,'
*****$ officiele gelegenheden zijn

w tennogworden opgehangen.k I *****

PlazaSmeets
.53LLEMSTAD—Vrijdag-vaas om vijf uur wordt de

&w. .C°melis Berchplein'
fC flgd in 'Plaza Smeets'.
&bn ln li& voor het Citc°-i deTg* aan de DeRuyterka-
ga'aVe naamsverandering
WerU g,ePaard met een

v chtigheid.

ONGUNSTIGE POSITIE
"Tot datditis gebeurd,moeten

de verplichtingen worden nage-
komen. Gelukkig hebben België
en Nederlanden diverseandere
landen, de politieke moed en
wijsheid opgebracht om de op-
vattingen van de NAVO te on-
derschrijven. Zij hebben dit ge-
daan, omdat zij terecht hebben
erkend datdeNAVO in een mili-

tair ongunstige positie zou ko-
men ten opzichte van de Sovje-
trussen, diemeer dan 440 SS-20
raketten hebben geplaatst. Dus
denoodzaak om dit te doen blijft
bestaan, tot er een bindende, in
alle opzichtenvoltooide overeen-
komst is,diedeSovjetrussen ver-
plicht hun raketten weg te ha-
len. Pas dan moeten wij op-
houden."

Minister Weinberger wilde
niet ingaanop opmerkingen van
de Belgische premier Wilfried
Martens (en zijn Nederlandse
collegaLubbers) over deze kwes-
tie, dieer minofmeer op neerko-
men dat geen kruisraketten
moeten worden geplaatst wan-
neer een INF- akkoord is gete-
kend. "Wij spreken hier nu met
ministers van Defensie", aldus
Weinberger.

De plaatsingen in België, Ne-
derland, Italië, de Bondsrepu-
bliek en Groot- Brittannië, een
doorlopend proces,verlopen vol-
gens plan, aldus ministerWein-
berger. Hij toonde zich ervan
overtuigd dat het INF- akkoord
door deAmerikaanse volks-ver-
tegenwoordiging zal worden be-
krachtigd.

"Tot op hetmoment dataan al-
le grondwetteljke voorwaarden
isvoldaan is er geen akkoord.En
als er geen akkoord is, zijn alle
redenen voor plaatsing nog van
kracht", aldus minister Wein-
berger.

NIETRELEVANT
Minister van Eekelen achtte

de vraag of er in de periode tus-
sen de ondertekening en be-
krachtiging van een INF- ak-koord nogkruisraketten moetenworden geplaatst voor Neder-landmet erg relevant. De plaat-
sing van dekruisraketten bijWoensdrechtbegint nietvoor de

zomer, terwijl het INF akkoord
dat op 7 december getekend
wordt, waarschijnlijk in april of
mei zal worden bekrachtigd, zo
verklaarde de Nederlandse be-
windsman. Als het akkoord in-
derdaadop 7 decemberwordtge-
tekend "is de kans op plaatsing
in Nederlandklein".

MinisterRozendal:
Gezondheidsinformatie
op scholen noodzakelijk

WILLEMSTAD —De Antil-
liaanseregering zal op korte
termijn aandachtgaan beste-
denaan educatieve program-
ma's voor de scholen die ge-
richt zijn op algemene infor-
matie over de gezondheids-
vorming. Nu deregering met
een speciaal programma
komt over Aids- voorlichting
op scholen, kwam de nood-
zaak voor dergelijke prog-
ramma's duidelijk naar vo-
ren. DeAids- voorlichting zal,
in combinatie met algemene
sexuele voorlichting wel op
gangworden gebracht, maar
een breder programma moet
erkomen.

Dat verklaarde minister
Frank Rozendal van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne des-
gevraagd. De regering is deze
weekbegonnen metdeopleiding
van leerkrachten van alle mid-
delbare scholen opdat zij Aids-
informatie aan de leerlingen
kunnen overbrengen. Alle scho-
len hebben twee leerkrachten
aangewezen die in een week tijd
van alle details rond de Aids-
problematiek op de hoogte wor-
den gesteld, aldusRozendal.

De Aids- coördinatie commis-
sie besloot enige tijd geleden dat
naast dealgemenecampagne die
voor de hele bevolking bestemd
is, ook specifieke groepen bena-
derd dienen te worden. Belang-
rijk zijn daarbij de jongerendie
aan het begin staan van sexuele
experimenten en tijdig ingelicht
dienen te worden over de geva-
ren daarbij, met name met be-
trekking tot de immüunziekte
Aids.

Dit schooljaar zal nog begon-
nen worden met de voor-
lichtings- campagne op de scho-

len. 'lot wanneer die door zal lo-
pen, kon Rozendal nog niet zeg-
gen. De campagne gaat gepaard
met veel informatie- materiaal
datonder andere doorNederland
terbeschikking is gesteld.

Bij de voorbereiding van deze
programma's, stuitte de rege-
ring opeen zeer gebrekkigealge-
mene campagne over de ge-
zondheidszorg. Met uitzonde-
ring van enkele scholen, zoals de
huishoudscholen, wordt er op de
scholen vrijwel geen informatie. gegeven op sexueel gebied, over
voeding of andere aspecten van
de volksgezondheid. Dat pro-
bleem zal in een later stadium
aangepakt moeten worden, zo
liet de minister weten. Omdat
het evenwelzeer belangrijk is de
jongeren zo snel mogelijk te be-
naderen, zal de Aids- campagne
alvast op de scholen verstrekt
gaan worden.

Akzo eerste-klas
krediet beoordeling

ARNHEM — Twee Ameri-
kaanse instellingen hebben che-
miegigant Akzo hun eerste klas
krediet- beoordeling gegeven
voor haar AmerikaanseenEuro-
pese programma'svoor deuitgif-
te van Commercial paper
(kortlopende schuldbewijzen).

Standard and Poor heeft de
klassificatiè'lA gegeven en
Moody PI, zo heeft Akzo be-
kendgemaakt.

Op grond hiervan gaat Akzo
America in de VS over tot de uit-
gifte van commercial paper on-
der garantie van Akzo NV voor
ten hoogste 200 miljoen dollar.
Hetlopendeprogramma,waarin
commercial paper metbank- ga-
ranties wordt uitgegeven, komt
alduste vervallen.

Tevens heeft Akzo NV haar
commercial- paperprogramma
voor deEuropese marktvergroot
van 150tot 200 miljoen dollaren
heeft zij het aangepast aan de
jongstemarktontwikkelingen.

Paul Fisher
terug in VS

MIAMI — De Amerikaanse
vredes- activist Paul Fisher is
veilig in Amerika aangekomen.
Hij werd eerder vrijgelaten door
de contra's inNicaragua. Fisher
werkte als ambulance- chauf-
feur in Nicaragua en hield zich
laterbezig met statistiekenover
de schade die acties van de
contra's aanrichtten onder de
burgerbevolking. Fisher zei blij
tezijn weervoetopAmerikaanse
bodem te zetten.

OOK ALS INF-AKKOORD IS GETEKEND
Van Eekelen: voor Nederland nietrelevant

Weinberger: plaatsing
raketten moet doorgaan

MONTERY —De Amerikaanse ministervan Defensie, Cas-
par Weinberger, heeft aan devooravond van een bijeenkomst
metzijn collega's uit deNAVO- landenduidelijkgemaakt dat
de plaatsing van kruisraketten in Nederland moet doorgaan
tot debekrachtiging van een INF- akkoord met de Sovjetunie
geheel isvoltooid.De Nederlandse ministervan Defensie Van
Eekelen is echtervan meningdatalshetakkoord inderdaadop
7 december wordt getekend "de kans op plaatsing in Neder-
landklein is".

Ministersvan Defensie van de
NAVO- landen zullen vandaag
en morgen in het Californische
Montery de nucleaire strategie
van het bondgenootschap be-
spreken en met name de gevol-
genvan een Amerikaans- Sovje-
trussisch akkoord over de mid-
dellangeafstands-wapens(INF)
voor deze strategie.

Minister Weinberger ver-
klaarde dat de plaatsing van de
kruisraketten in Nederland en
België pas moet worden op-
geschort als de bekrachtiging
van een INF- akkoord door het
Amerikaanse Congres is vol-
tooid, datwilzeggen wanneer de
ratificatie- oorkonden bij het mi-
nisterie van Buitenlandse Za-
ken zijn gedeponeerd.

ORANJESTAD— In samen-
werking met destichting Visueel
gehandicapte Aruba (FAVI) or-
ganiseerthetlnstituto diCultura
een tentoonstelling voor visueel
gehandicapten,getiteld «Mirakv
bo mannan». Onder begeleiding
van mensen van deFAVI en het
Instituto di Cultura kunnen de
visueel gehandicapten de ver-
schillende werkstukken met de
handen vasthouden en betasten
en op deze wijze de vorm, struc-
tuur en andere details van de
werkstukken inzich opnemen.De
werkstukken bestaan uit
beeldhouwwerken en relief-schilderijen van de kunstenaars
Martiza Erasmus, Ciro Abath,
Francien Kerkmeer en E.A.
Visser.

Franse premier in Israël
Holocaust opgenomen in
leerprogramma Franse scholen
JERUZALEM—De Franse

premier, Jacques Chirac,
heeftmaandagtijdenseen be-
zoek aan hetIsraëlische Nati-
onale Gedenkpark voor de
joodse slachtoffers van het
nazisme, verklaard opdracht
tehebben gegeven datFranse
scholen indetoekomst onder-
richt geven over de Holo-
caust.

Chirac, die zondag als eerste
Franse premier in Israel arri-
veerde voor een officieel bezoek,
onthuldein hetGedenkpark Jad
Vashem een monumentvoor de
80.000 Franse en buitenlandse
joden die in de Tweede Werel-
doorlog door de nazi's in Frank-
rijk werden gedood of op
transport gesteld. Hij zei dat ze
nooit zullen worden vergeten.
"Frankrijk is verplicht de nage-
dachtenis van een van de meest

tragische momenten uit de ge-
schiedenis na te leven, uitres-
pect voor het verledenen ook uit
zorg voor de toekomst", zei de
premier. "Ik heb alle scholen in
Frankrijk gevraagd onze kinde-
ren les te geven over de ver-
schrikkelijkeuren diewe tijdens
de nazi-bezetting hebben door-
gemaakt, ze voor altijd waak-
zaam temakenvoor racisme, an-
tisemitisme en barbarendom",
zeihij.

De plechtigheid was een van
de hoogtepunten tijdens het be-
zoek, datofficieel isbedoeld te to-
nen datdeFrans/Israelische be-
trekkingen sterk zijn verbeterd.
De banden waren jarenlang ge-
spannen na het besluitvan wij-
len president Charles deGaulle
in 1967 nauwere betrekkingen
aan teknopen met de Arabische
wereld. De Franse leiderskijken
ooksteedsvakernaar de750.000
zielen grote joodsegemeenschap
inhun land,waarvan de 250.000
stemgerechtigden belangrijk
kunnen worden bij de presi-
dentsverkiezingen volgend jaar.
Het wantrouwen van de joodse
kiezers tegen Valeri Giscard
d'Estaing heeft volgens analys-
tenin 1981 geleidtot zijn neder-
laag met 2procent tegende soci-
alistische presidentskandidaat
Mitterrand.

Maar deFranse jodenzijn nog
vaak onzeker over Chirac, een
mogelijk presidentskandidaat,
omdathij enerzijdsweljoodsebe-
langen verdedigt maar ander-
zijds nauwe banden heeft met
Arabische staten. Dit wantrou-
wen wordt gevoed door plaatse-
lijke bondgenootschappen tus-
sen Chiracs conservatieve RPP-
partij en het uiterst-rechtsenati-
onaal front van Jean-Marie Ie
Pen.

Tijdens eenontmoeting tussen
Franse en Israëlische functiona-
rissen sprak de Israëlische mi-
nister van Wetenschap en Ont-
wikkeling, Gideon Patt, er
maandagzijnteleurstelling over
uit dat er maar zo weinig prak-
tische samenwerking is tussen

beide landen.Dit verklaarde de
Israëlischeregeringswoordvoer-
der Avi Pazner. Chirac beloofde
daar verandering in te brengen,
zei hij.

De Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken, Shimon
Peres, verklaarde maandag dat
het "spoedeisend" is verder te
gaanopdewegnaar een interna-
tionale conferentieomhetvrede-
sproces in het midden-oosten
vooruit tehelpen. Maar deIsraë-
lischepremier, Yitzhak Shamir,
wees een soortgelijke conferen-
tie, die ook doorFrankrijk wordt
gewenst, opnieuw van de hand.
Shamirnoemde deinternationa-
le conferentie "een Russische
uitvinding" en zei dat die"nooit
zal worden gehouden".

De besprekingen tussen Chi-
rac en Shamir, op het moment
dat de Arabische inwoners van
de bezette gebieden met een al-
gemene staking protesteerden
tegen deverjaardagvan deBrit-
se Balfour-declaration in 1917,
betroffen vooral de hulp aan de
Russische joden en de uitbrei-
dingvan de wederzijdse samen-
werking. Volgens beide leiders
gaat het erom te tonen dat hun
geschillen, vooral over hetPales-
tijnse vraagstuk en het bijeen-
roepen van een internationale
conferentie, de normalisering
van deFrans/Israelischebetrek-
kingen niet in deweg hoeven te
staan. Chirac en zijn ge-
sprekspartners verklaarden
zich vooral te willen inzetten
voor joden uit de Diaspora, ver-
klaarde Shamir, die "de Sovjetu-
nie, Syrië en Etiopie" bij naam
noemde.

Volgens Chiracs woordvoer-
derheeft depremieraangegeven
niet naar Syrië te zullen gaan
"zolanger geengebaar is naar de
joodse gemeenschap, wier pro-
blemen niet zijn opgelost". Chi-
rac verklaarde voorts "de stap-
pen tewillen uitbreiden" voor de
Russische joden en zei dat wat
betreft de Sovjetunie"nu desitu-
atie gunstig is om resultaat te
boeken".

Williams Sessions
ingezworen als
directeur FBI
WASHINGTON—WiIIiam Ses-
sionns is eindelijk ingezworen
als directeurvan deAmerikaan-
se FBI. De ceremonie werd tot
tweemaal toe uitgesteld vanwe-
ge een operatie. Sessions aan-
vaardde zijn ambt met de uit-
spraken dathij hoopte datna af-
loop van zijn termijn zijn colle-
ga'shet zoudenbetreuren dathij
weggaat en dat zijn land beter
wasgewordenvan zijn diensten.

O Curacao - Aruba (
I am/terdam/tore)
w eenvoudigweg de beste 7

Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pabo salü.

Politie protesteert

WILLEMSTAD -De politie-
bond NAPB kwam gisteravond
bijeen om zich te beraden over de
problematiek rond de detentie
van tweepolitiemannen dieervan
verdacht worden drie Domini-
caanse vrouwen te hebbenaange-
rand.

M



Mensen

ELEUTERIO RUBEN COR-
RE Aherdachtonlangs hetheug-
lijkefeit dathij 25jaargeledenin
dienst trad bij de overheid. Cor-
rea trad indienst als hulp- brie-
venbesteller en bekleedt mo-
menteel defunctie van brieven-
besteller Isteklasse. Namens de
regering overhandigde wnd
postdirecteur R.H.D. Senior de
jubilaris de bekende enveloppe
met inhoud.

Tijdens een operatie die vijftien
uur duurdewerdenbijde drie-ja-
rige Tabatha Foster de nodige
TRANSPLANTATIES verricht.
Het meisje ontving een lever,
alvleesklier, een deel van een
maagen stukkendarm. Volgens
een woordvoerder van het hospi-
taal in Pittsburgh maakt het
meisje hetnaar omstandigheden
redelijk goed. Tabatha leed aan
een ernstige afwijking in haar
spijsverterings- organen en had
in haar jongeleventje nog nooit
vast voedsel kunnen eten. Zon-
der de operatie zou zij nog maar
enkeleweken hebbenkunnen le-
ven, aldus-de-doktoren. Tabatha
ligt voorlopignógop de intensive
care afdeling van het zieken-
huis, denormalegangvan zaken
naeen transplantatie. De dökto-

ren houden het meisje nauwkeu-
rig in degaten, vooral eventuele
afstotings- verschijnselen door
haar lichaam van de nieuwe or-
ganenworden scherpin de gaten
gehouden.

*****
De oud- premier van Quebec,
RENE LE VESQUE isop 66-jari-
geleeftijdoverledenaaneen har-
taanval. Levesque bracht in
1976 de separatistische partij
van Quebec aan de macht in de
overwegend Franssprekende
provincie van Canada. Van 1976
tot 1985 was hij premier van
Quebec. De rechter floot hem te-
rug toen hij Frans als enige offi-
ciële taal van de provincie Que-
bec uitriep. Maar op sociaal ge-
biednam hij weleen aantal zeer
populaire maatregelen: mensen
met een laag inkomen kregen
van overheidswegeeen aanvul-
ling, bij de provincie konden
voorzichtigeautomobilistenhun
voertuig verzekeren tegen een
premie die onder het tarief van
de particuliere maatschappijen
lagen deregeringbrachteen uit-
gebreidewetgeving tot stand op
hetgebied van consumenten- en
arbeidsrecht.

Nognietzo lang geledenkampte
de werkloze Tommy McDonagh
uit het Engelse Keighley met
geldzorgen. Sinds hij ruim 3,5
miljoenAntilliaanse guldenwon
in de Engelsevoetbalpool ziet de
toekomst er wat vrolijker uit.
McDonagh bezocht meteen een
auto- tentoonstelling die op het
ogenblik inLonden wordtgehou-
den. Met zijn vrouw Elaine po-
seerde hij voor de fotografen
achter het stuurvan eenROLLS
ROYCE. Het is nietbekend ofhij
dieook gekocht heeft.

Degene dieop 8decemberhet ori-
gineel van het pamflet JACCU-
SE van deFranse schrijver Emi-
le Zola koopt, zal dat document
niet naar het buitenland mogen
exporteren. De Franse minister
van'Cultuur, Frangois Leotard,
zei dathet39 bladzijden tellende
manuscript als "dccl van ons na-
tionale erfgoed" Frankrijk niet
magverlaten.Hij zei datde rege-
ring zelf een bod op het met de
hand geschreven pamflet zou
doen. Zola's manuscript is een
openbrief aanFelix Faure, toen
president van de republiek, ter
verdedigingvan kapitein Alfred
Dreyfus, die ten onrechte en op
antisemitischegrondenwasver-
oordeeld wegens landverraad.
De socialisten- voorman Jean
Jaures noemde de open brief in
zijn tijd 'de grootste revolutio-
naire daad van de eeuw". Zola
stuurde hem aan de krant L'Au-
rore die hem op 13 januari 1898
afdrukte. De schrijver liep ereen
proces wegens smaad door op en
werd veroordeeld tot een maand
gevangenisstrafen 3.000 francs
boete. Hij begaf zich voor elf
maanden in ballingschap in
Engeland. Kapitien Dreyfus
werd in 1906, vier jaarna Zola's
dood, in ere hersteld. Het docu-
emnt wordt ter veiling aangebo-
dendoor dr.Brigitte Place- Zola,
achterkleindochtervan de
schrijver. Naar verwachting
brengthetpamflet3tot5 miljoen
francs op.

De BOOKER-PRIZE de op een
na grootste literatuur- prijs van
Groot- Brittannië is toegekend
aan de 57- jarige Britse
schrijfster Penelope Lively voor
haar boek «Moon Tiger». Het
boek beschrijft de jeugdherinne-
ringen van een doodzieke vrou-
welijke geschiedkundige aan
Cairo zoals hetin de TweedeWe-
reldoorlog was. De juryzei datde
schrijfster een spannend oor-
logsverhaalverweven heeft met
de elementen van een "moderne
liefdes- geschiedenis".De roman
werd niet tot de grootste
kanshebbers gerekend.

Op Hato werd sergeant der
eerste klasse PIET MOS van de
Koninklijke Luchtmacht gebre-
vetteerd tot boord- monteur opde
F27 Maritiem. De opleiding tot
boord- monteur is volledig door
hetpersoneel van het 336 Squa-
dron uitgevoerd en is daarmee
uniek in zijn soort. Het onder-
scheidings- teken «de wing» be-
horende bij dit brevet werd ser-
geant Mos opgespeld door de
commandant Commando Tac-
tische Lucht-strijdkrachten, ge-
neraal- majoor H.J.M. Vendrig
dieop Curacao vertoeft voor een
werkbezoek.

Een rechtbank in Londen heeft
een man tot zeven jaar gevange-
nisstrafveroordeeld wegens IN-
CEST. De 50 -jarige electricien
had zijn twee dochters voor hun
zeventiende acht maal zwanger
gemaakt. De twee meisjes,nu 24
en 25 jaaroud, moesten destijds
een helereeks abortussenonder-
gaan nadat hun vader hen had
gedwongen tot gemeenschap.
Het oudste meisje werd met een
electrische kabelafgeranseld in-
dien zij weigerde haar vader te
gehoorzamen. "Ondanks datzijn
dochter reeds op haar twaalfde
een abortus moest ondergaan
veranderde er niets in zijn hou-
ding", aldusdeopenbare aankla-
ger. Bij het uitspreken van het
vonnis zei de rechter "De ver-
dachte heeft de twee meisjes op
ongevoelige en onmenselijke
wijzemisbruiktom zijneigenge-
perverteerde lustgevoelens te
botvieren. Voor en dergelijke
misdaad jegenskinderen ver-
dienthij een aanzienlijkegevan-
genisstraf". Wat de twee
slachtoffers hem toebedachten
werd niet vermeld.

Beperkt een ontevredenwerklo-
ze in Nederlandzich nog tot het
vernielen van het interieurvan
de dienst sociale zaken, een
WERKLOZE in Montelimar
pakte de zaken wat grondiger
aan: hij stak het arbeidsbureau
in brand. "ledereen eruit. Ik ga
de zaak in brand steken", zei de
man nadathem een gesprek met
de directeur geweigerd was om-
dat hij geen afspraak had. Ver-
volgens goothij een fles benzine
over de vloer, wierp er een bran-
dende lucifer op en meldde zich

bij de politie. De|brand richtte
aanzienlijke schade aan. Het
dak verbranddeen de computer
werd vernield. Het kaartsys-
teem wist men te behouden.

Elf stukkenEMPIREZILVER
die werden gemaakt voor de
moeder van keizer Napoleon Bo-
naparte, Letizia, zijnvoor eenre-
cordbedrag van s,miljoen dollar
verkocht. Acht van de stukken
waren van de hand van Jean
Baptiste Claude Odiot, de zil-
versmid van het Empire voor
MadameMère, zoalsdetitel van
demoeder van Napoleon officieel
luidde.Lan Irving, een zilverspe-
cialist van Sotheby's zei dat het
veilinghuis beschikte over de
oorsponkelijkekwitanties, op 11
november 1806 uitgeschreven
op naam van Madame Mère in
het Hotel de Brienne, haarParij-
se residentie. "Het was histo-
risch belangrijkwantNapoleons
moeder was een nogal gierige
vrouw, hoewel zij hem in bal-
lingschap steunde. Zij was erg
zuinigen legdevoortdurend geld
opzij om het regime te steunen
toen het op instorten stond", al-
dus Irving. Het Empirezilver, te
koop aangeboden door een ano-
nieme Amerikaanse familie,
was in het bezit van Napoleons
moeder tot aan haar dood in
1836.

*****
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Tom Poes en de Partenspeler door Marten Toonder

1510— Op het moment, datheer Bommel over derand van deoverloopverdween, dook deheerPartenspeler van achter eenhoek tevoorschijn.
"Toch gelukt!" siste de schurkmet een weerzinwekkendeglimlach, en met ingehouden adem wachtte hij op deklap, diede arme heer Olliebeneden op devloer zou geven.
Maar het liep anders afdanhij dacht, want TornPoes haddeslag van de plank tegen het schedeldak van zijn vriend ge-hoord en hij zaghem meteen boog naar de grondkomen.

Kortbesloten greep hij een leunstoel, diein de hall stonden
duwde hetmeubel met grote snelheid naar de plaats dés on-
heus.

Hij kwam maar juistop tijd, want met een daverende slag
schootheer Bommel doorde zitting heen, zodatde veren hem
om deorenvlogenen hijzelftamelijkopbenauwendewijze tus-
sen de poten geklemd zat.

Maar zijn val was gebroken en de lage opzet van de schur-
kachtige zaakwaarnemer voor dezoveelste keer verijdeld.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur Jaws, the Revenge (’.5,-
PP)-

*****

TELECURAgAO
DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00MTVMusical; 18.00Obra di mar
kv Loupe; 18.30Contact; 18.45Informe
deportivokv HectorRosario; 19.00Kus-
hina di oro kv Saida Hernandez; 19.15
Showbizz; 19.30 Sledge Hammer:
20.00Notisiero Tele-8;21.00 Enkuentrc
kv Paul deWindt; 21.30Revista Deporti-
vo kv Gonzalo Cuales; 22.00 Wega di
Number; 22.10Crime story; 23.30Slui-
ting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes kv Tante
Irma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-
forme deportivo kv Hector Rosario;
19.00Planeta3; 20.00Notisiero Tele-8;
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega di
Number; 22.10 «60» Minutes; 23.30
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvaf
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnt
spoedgevallen telefoon 641658 belled
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medischef
trikten kunnen voor spoedgevallen!
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbe)
het antwoordapparaat zal dan mede*
wie de dienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGtf
(wijkverpleging): Kantoor Santa Mariaf
tel.: 82947/81078;geopend van maam
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zatefl
degehele daggesloten; na 17.00uurkuj
de zustervan dewacht bellen: zuster B<4
mans, tel.: 72682, pageboy027-360. I
WIJKVERPLEGING CURACAO (Sdf
looweg 110, ter.: 612040): geopend*
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.004
dewacht heeftzuster Sprockel, tel.: 7331
pageboy027-345. (

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Par*
tel: 614000. 1

DIERENASIEL: dagelijks geopend H
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaten*
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tf
54300.
iKLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uurall4
volgensafspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddl
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddag*!
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraOT

GEZINSVERZORGING (Kwidopa FaH<j
geopend van maandag t/m vrijdags
07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor*
Maria 17, tel.: 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopJ
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895): openingstlji
van maandagt/m vrijdag van 07.00-1 M
uur; zaterdag en zondag van 10.00-111
uur.Voorspoedgevallenna kantooruren jlieve zich te begeven naar de V*
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Otrabanda, WinkelcenM
Colon, tel.: 625633.
Punda: Vredenberg, Socratesstraat3.'
613300.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEVfI
GING
Brievengat: iedere maandag-J
woensdagavond om 19.30 uur te Jiraj^
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavondA
19.30 uur te Openbare Basisscbo
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond4
19.30uur gebouwCredit Union San PedJKanga: iedere woensdag- en zaterdffl
vond om 19.30 uur te Centrum AbraXf
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zateW
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12. \
SOSIEDAT ANTIANO Dl BEIBEL: 17.J19.00 uur tentoonstelling van Kerstman
aal - Gaitoweg 3.

TIENDA Dl LEY (spreekuur): op dinsdt
van 18.00-20.00 uur op Martinus W
sisschool, Brionplein.

*****
WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL:elkewoensdagvan 14.00-16-1
uur iser vrij spreekuur. o

GENEVE— Inoktoberzijn 87lj"
den uitde SU geëmigreerd en inW
nen aangekomen. Van de 871 md
senhebben 250 ervoor gekozen na*
Israël te gaan. Sindsbegin 1987 zii
in totaal 6.250 jodenin Wenen ge»l
riveerd, 1.556 van henvertrokk' 1
naar Israël.

HENRY By Dick Hodgins

V /4^S Met grote blijdschap en dankbaaraan God geven u?
JL _»} uuij kennis van de geboorte van onze zoon en

A "^. -kxJ broertje A
\ Ml JAPHETH ISAAC JEHUDI f

v> J Irene + Gibi Alberto M
/ f) GinhaenGili V

k I / / AdventZiekenhuiskamer 4. AD K_v 3Mo-w. y

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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DOMINICAANSE CONSUL BENOEMD TOT "PERSONA NON GRATA"
Heilige mis om te bidden voor steun

Politie houdt vanavond
protest-manifestatie

kuf WILLEMSTAD — Tijdens een algemene ledenvergadering
30'andepolitiebondNAPBwerd gisteravondunaniembesloten
'ehouding van depolitie- leidingafte wijzen. Tevens werdhet

IC. >t dat de twee gedetineerde politie- agenten op "vage be-
d in verzekeringzijn gesteld, door debondver-

oordeeld.Vrij vergingen deNAPB- ledenin hunveroordeling
3*an deDominicaanseConsul,zij werdmetveel gejuichenalge-

dei»e stemmen benoemd tot "persona non grata". Na afloop
ar«/an de algemene ledenvergadering waarin de problematiek

j°ödde detentie van twee politie- mannen die verdacht wor-
i v'en van aanranding van drie vrouwen uit Sto. Domingo,
erd^itraal stond, gingen de leden naar Seru Arrarat waarrond,rfet beeldvan Maria gebedenwerd voor steun enverheldering

'an de geestvan degenen die debeslissingen moeten nemen.
.Janavond is er een protest- manifestatie in de vorm van een
heiligemis in dekerkvan Seru Fortuna.. °e tweepolitiemannen zitten vooralsnog vast. Eén van hen

id*gt inmiddels ziek in het ziekenhuis maar ditbemoeilijkt het
nietomdatdetwee verdachten al gehoordzijn. Het

'Penbaar Ministerie kon vanmorgen nog nietzeggen op wat
.rfljoortermijn hetonderzoekwordtafgerond.Uitzichtop invrij-

e>d stellingwas er vanmorgen evenmin.

iue twee politie- mannen die<rkzaam zijn bij de Vreemde-| Sen politie, werden vorige
{ek gearresteerden inverzeke-
j/*6gesteld in verband met een
.gelijke aanrandingvan drie
I vrouwen. De aan-
rent werd eind septemberdoor
V van de drie vrouwen inge-
jeHd die nog op Curagao ver-
lof. De andere twee werden in
1'r|)and met hetonderzoek naar
I ""asao gehaald voor verhoor.

is het drietal terug ge-
T^lnaar Santo Domingo.
l, 11gens de politiebond is er
pke van een complot tegen de
|e® Politiemannen en hebben

'2lch niet schuldig gemaakt
r °nzedelijke handelingen.
L Werd ook gisteravond
radere malen naar voren ge-
reht tijdens een algemene le-
fVergadering van de NAPB
f belegd was om een strategie
| 3>alen in dezezaak. Hetging

1^en toe hard aan toe tijdens
waarbij met na-

utiek werd geuit op de han-
j^jzevan de korpsleiding en
.erklaringen van de Domini-

caanse Consul over het gebeu-
ren. De gevolgdeprocedure heeft
volgens de politiebond heel wat
te wensen overgelaten. Ook de
regels van ethiekzouden met de
voeten getreden zijn. Er is spra-
kevan machtsmisbruik, zo werd
naar voren gebracht.

Het isvolgens deNAPB- leden
niet de eerste keer dat een
complot wordt aangespannen te-
gen politiemannen. Dit pro-
bleem speelt al jarenen er zou-
den verschillende rapporten
over geschrevenzijn. De rege-
ringheeft hetevenwelnooitaan-
gedurfd de problematiek rond
vrouwen uit bijvoorbeeld Santo
Domingo, aan te pakken, aldus
éénvan de leden.

...het bestuurvan de NederlandseAntilliaansePolitieBond (NAPB)
gisteravond in vergadering. Aan het woord is voorzitterRoy Henriquez.

LEUGENACHTIG
Dat de politiemannen op de

vage beschuldigingen" van de

drie vrouwen zijn gearresteerd,
is voor de politiebond onaan-
vaardbaar.De verklaringenzou-
denbovendien zeer verschillend
en leugenachtig zijn. Ook de
Consul van Sto. Domingo zou
leugenachtige verklaringen
hebbenafgelegd. Dan kan er vol-
gens de bond van de betrokken
vrouwen helemaal geen eerlijk-
heid meer verwacht worden. De
Dominicaanse Consul werd gis-
teravond door de bond dan ook
benoemd tot "persona non gra-
ta". Een voorstel datmetveel ge-
juich unaniem door de leden
werd aangenomen.

Advocaat Ornelio Martinadie
één van de twee politiemannen
vertegenwoordigt, is ook van
mening dat deverklaringenvan
de drie vrouwen op essentiële

punten van elkaar verschillen.
Hij diende gistermiddag een
aanklacht in op grond van mei-
need, tegen alledrie devrouwen
en eiste daarbij een onderzoek.
Dat werd doorhet Openbaar Mi-
nisterie van de hand gewezen
omdater geen grondenaanwezig
zouden zijn waaruit geconclu-
deerd kan worden dat er sprake
isvan meineed, zobleekvanmor-
gen uit verklaringen van Procu-
reur Generaal mrRobert Pie-
tersz.

SOLIDAIR
Na afloopvan de algemene le-

denvergadering lietvoorzitter
Roy Henriquez tegenover de
Amigoeweten"zeertevreden" te
zijn met het feit dat na jarende
ledenvan depolitiebond weerso-
lidair zijn met elkaar in hun
strijd tegen de oneerlijke be-
handelingvan de twee agenten.

De voorstellen dieunaniem wer-
denaangenomen noemde Henri-
quez "goed gebalanceerd".

Onder meer werd de houding
van het politiekorps en deproce-
duredie gevolgdisbij de aanhou-
dingvan de twee agenten, afge-
wezen door de bond. "Als er een
goed onderzoek had plaatsge-
vonden, was het complot van de
drie vrouwen nooit geaccep-
teerd", aldus Henriquez.

Vanavond omzes uurzal in de
kerk van Seru Fortuna een ma-
nifestatie worden gehouden in
de vorm van een heilige mis.
Evenalsgisteravond directna de
ledenvergadering op de "Seru
Arrarat" gebeurde, zal ook tij-dens deze diengt voor steun gebe-
denworden. Niet alleenvoor de
betrokken twee agenten en de
vakbond, maar ookvoor de men-
sen diebeslissingen moeten ne-
men, opdat dat de juistezullen
zijn.

SMET
Advocaat Martinaverklaarde

desgevraagd tegenover de Ami-
goe hetonderzoek nog een dagaf
tewachten. Indienzijn cliëntdan
nogmet invrijheid isgesteld, zal
een verzoek daartoe bij derechter worden ingediend. De
PG hetweten dathetnognietbe-
kend is wanneer detwee mannen
in vrijheid gesteld kunnen wor-
den.De verlenging van de voor-lopige hechtenis loopt op zater-
dag af. Indien voor die tijd geen
reden meer is de mannen langer
vast te houden, zullen zij vrijge-laten worden, aldusRobert Pie-
tersz. De mogelijkheid datzater-
dag nogmaals verlenging wordt
aangevraagd van de voorlopige
hechtenis, wordt echter ook niet
uitgesloten.

Pietersz beklemtoonde dat hij
het ten zeerste betreurt datvan-
af het begin een smet op de drie
vrouwen is geworpen door tezeg-
gen dat hetom prostituees gaat.
Ofditwaar is, wildePieterszniet
zeggen omdat dat niet van be-
lang is in deze zaak. Ook als het
om prostituees gaat, mogen er
geen onrechtmatige handelin-
gen worden gepleegd, aldus de
PG. Dat de politiebond de
werkwijze van hetOpenbaarMi-
nisterie afkeurt, is volgens dePG
te wijtenaanhet feit dat debond
niet over alle informatie be-
schiktdiehetOM welheeft. "Wij
hebben geenenkele redenom de
zaak subjectief te behandelen",
aldus de PG.

WILLEMSTAD-Na een ver-
gadering van Nederlandse en
Antilliaanse handelsraden in
Bogota, bezocht detijdelijkzaak-

gelastigde van Nederlandin Ja-
maica, H. van denDool, onlangs
Curacao. Foto: DenDool bij gou-
verneur dr.RA. Romer.

Man loodgestoken
I^LLEMSTAD — Een ruzie
[J 25 gulden, leidde gisteren
j^emoordop demanCiro Feli-. van 29 jaar.Deze fruitverko-
L lri de binnenstad, zou 25 gul-
JL £aan wisselen voor een van
i kanten, maarkwam niet te-
llet het geld. Toen hij later,
Ljer 25 gulden terugkwam,
J* de klant zo boos dat hij de
J? met een mes stak. Het. "toffer overleed enige uren
l( jraan deverwondingen. De
iJ* is inmiddels ingesloten
(|) yerder onderzoek. Hij werd
))i^0rgendoorzijnoom naar de
gepostgebracht.

Nederlandse secretaris Aids-commissie:

Antillen kunnen financiële
steunkrijgen van EEG

WILLEMSTAD — Op
verzoek van de Antilliaan-
se regering, verblijft drs
Hans Moerkerk momen-
teel op het eiland voor
technische bijstand bij de
opleiding van
leerkrachten voor het ge-
ven van Aids- informatie.
Ook in 1985kwam deze se-
cretaris van de landelijke
Aids- commissie van Ne-
derland al naar Curacao
met het nodige materiaal
om hier een algemene in-
formatie- campagne op
gang tebrengen.Drs Moer-
kerk iservanovertuigd dat
deNederlandseAntillen in
aanmerking kunnen ko-
men voor financiële bij-
stand voor de specifieke
Aids- campagnes. Daar
heeft de EEG al gelden
voor beschikbaar gesteld
en Moerkerkisbereid voor
deAntillen te bemiddelen.

De Nederlandse Antillen is
in het Caribisch gebied het
meest vooruitstrevende land
voor wat betreft de informa-
tie- verstrekkingover de im-
muunziekte Aids. De cam-
pagne verloopt tot nu toe wel
goed, zo liet Moerkerk weten
in een interview met deAmi-
goe. De algemene campagne
waarbij de bevolking in zijn
geheel benaderd wordt,
noemde Moerkerk zeer be-
langrijk. Deze moetregelma-
tigherhaald worden omdatop
deze wijze de verwarring en
de verkeerde denkbeelden
over Aids uit de weggeruimd
kunnen worden.

SPECIFIEK
Het is echter gebleken dat

niet iedereen met deze cam-
pagne bereikt wordt. Daarom
is in Nederland al geruime
tijd geleden begonnen met
specifieke campagnesvoor de
zogenaamde risico- groepen
en dejongeren. Ook op deAn-

tillen is datnoodzakelijk, al-
dus Moerkerk, omdat het een
bekend gegeven is dat de be-
smetting van Aids ook hier
een grootprobleem is.

Moerkerk is van mening
dat in een campagne geen
"waarschuwend vingertje"
geheven moet worden en dat
niet van de mensen geëist
moet worden dat zij mono-
gaam worden. Het is nood-
zakelijk dater een positief al-
ternatief geboden wordt, bij-
voorbeeld het gebruik van
condooms. Ook in Nederland
gebeurt dat en volgens Moer-
kerk is de campagne aldaar
goedaangeslagen.Het aantal
geslachts-ziekten isduidelijk
aan het afnemen en uit een
enquête is geblekendat debe-
volking goed doordrongen is
van de gevarenvan Aids.

Misschien belangrijker
dan deze waarschuwingen,
noemde Moerkerk de "opvoe-
dende taak". Jongeren moe-
ten bijvoorbeeld goed inge-
licht worden op het gebied
van sexuele vorming en zij
moeten uiteindelijk zelf een
keuze maken. De Aids- voor-
lichting op scholen dientvol-
gens Moerkerk dan ook gep-
aard te gaan met algemene
sexuelevoorlichting.

SAMENWERKINGEr is al samenwerkingmet
de landelijke Aidscommissie
in Nederland. Zo wordt al het
materiaal doorgestuurd naarde Antillen en zijn er regel-matig contacten tussen de
twee Aids- commissies. Moer-kerk meent ook dat de Antil-len in aanmerkingkunnenkomen voor financiële bij-stand voor decampagnes. DeEEG heeft daar gelden voorbeschikbaar gestelden deAn-tillen zouden een aanvraag
kunnen indienen. Moerkerk
is daarbij,zo liethij weten, be-
reid om te bemiddelen.

WILLEMSTAD — Curaçao
iseen goedevriendeneen pro-
motorvan het eilandkwijt ge-
raakt met het overlijden van
Rodolfo Padilla Balan die
voor de meeste politici en za-
kenmensenbeslistgeen onbe-
kende was.

Rodolfo Padilla Balan ver-
zorgde jarenlang de tweewe-
kelijkse pagina "Turistica de
Curacao" in het dagblad "El
Mundu". Een pagina waar-
van men overtuigd is datdeze
een behoorlijke stijging van
het toerisme tot gevolg heeft
gehad.

Balan was woonachtig in
Venezuela en bemiddeldere-
gelmatigtussen deCuracaose
Kamer VanKoophandel en de
Venezolaanseregering. Bo-
vendien was hij adviseur van
Juancho Evertsz toen deze
minister- president van de
NederlandseAntillen was.

Het laatsteartikel dat Ro-
dolfo Balan schreef, was op
verzoek van de Amigoe voor
de speciale editie in verband
met dekomst van president
Lusinchi.

De op 54-jarigeleeftijdzeer
onverwacht overleden Rodol-
fo Balan was Argentijn van
geboorte en had zich bij de
laatste presidents- verkiezin-
gen in Argentinië,kandidaat
gesteldvoor dezefunctie. Aan
dealmeerdantwintigjaarbe-
staandeintensievecontacten
met Curacao, kwam door zijn
overlijdeneen abrupt einde.

Bonbiní
WILLEMSTAD — Morge-

nochtendomnegenuurzalClark
deWindt een lezinghoudenover
'de hebbelijkheden en onhebbe-
lijkhedenvan demacamba en de
yu dikorsou'. De Windt spreekt
op uitnodiging van de vereni-
gingBon Bini, een organisatie,
die nieuwkomers op Curasao
wegwijs maakt. De lezing vindt
plaats in het jeugdhuisTamarijn
aan de Mahaaiweg.

Mariene Melfor nieuwe directrice

Huize Welgelegen neemt
afscheid zuster Modesta

WILLEMSTAD — Tijdens
eenreceptie opLandhuis Ha-
baai is in het afgelopen wee-
keinde afscheid genomenvan
Zuster Modesta, die na ruim
20 jaarhaar taak als directri-
ce van Huize Welgelegen
neerlegde. Tegelijkertijd
konden de aanwezigen ken-
nis maken met de nieuwe di-
rectrice MarieneMelfor.
Behalve devoorzittervoerde ook
drs M. Horsford, Hoofd Dienst
SocialeZaken het woordwaarbij
hij enkele karakteristieke ei-
genschappen van Zuster Modes-
ta naar voren bracht. Onder de
vele aanwezigen bevonden zich
ookmrgW. Ellis en gezaghebber
Ronald Casseres. Zuster Modes-
taontvingooktelegrammen van
onder anderedegouverneur van
de Nederlandse Antillen René
Romer enpremier Don Martina.

Dr M.J.M. Swart vertelde in
zijn toespraak dat de bejaarden-

zorg met de komst van Zuster
Modesta in een stroom versnel-
ling raakte, ondanks datzij eer-
der had gezegd ze zichzelf niet
zag zitten in de bejaardenzorg.
Het aantal bejaarden in het te-
huis werdalgauwverdubbeld en
de erkenning van het sociale
rechtvan debejaardenopverzor-
ging op de oude dag kreeg ge-
stalte.

Volgens Swart had het be-
stuur continue moeite om het
tempo van Zuster Modestabij te
houden: "Het personeel klaagde
over overbelasting, de verschil-
lende overheids-instanties, ge-
deputeerden en hoofden van
dienstenwerdenvaakal stichtig
als ze in deverteuwwittekap za-
gen."Swart beloofde Zuster Mo-
desta dat alle aanwezigen zo
goed mogelijk zouden verder
gaanop het doorhaar uitgezette
pad, zo mogelijk met dehandha-
vingvan haar tempo.

Met het vertrek van Zuster
Modesta, staat nu mevrouw
Mariene Melfor aan het hoofd
van Huize Welgelegen. Mariene
Melfor, Curacaose van geboorte,
heeft na de Mulo het diploma
voor Ziekenverpleging A, Zie-
kenverpleging B, HBO Maat-
schappelijk Werk en VO
hulpverlening en beleid ge-
haald. Zij heeftruime werkerva-
ring opgedaan in diverse instel-
lingenin Nederland.

Expositie
Capricorne

WILLEMSTAD — Zondag 15
november om vijf uur 's-
middags exposeert J.M. Capri-

corne in Gallery '86. De ten-
toonstellingomvatolieverfschil-
derijen en werken in gemengde
techniek en draagt denaam "De
Dagdromer". De werken zijn
geinspireerd op het verhaal uit
de bijbel: "De onwillige brui-
loftsgasten". De tentoonstelling
wordt 15novembergeopenddoor
pater dr Amado Romer. De ex-
positieblijft toten met21 novem-
ber in Gallery '86. Openingstij-
den: dinsdagtot en metzaterdag
van negen uur 's morgens tot
twaalf uur 's avonds en van
dinsdag tot en met vrijdag van
half drie 's middags tot half zes
's avonds.

WILLEMSTAD — Eenieder
die de "Memory's Night" in het
Plaza Hotel op donderdagavond,
nogniet gezienheeft,krijgt don-
derdag een laatstekans. Rina
Penso treedt al enige tijd iedere
donderdagavond op in deKmi
Kinibar van hetPlaza Hotel met
een avond vol liedjes "van
vroeger".

Donderdagavond wordt deze
show voorlopig gestopt. De Me-
mory'sNight begintom 11uur 's
avonds.

Restaurant
La Bistroëlle

(«chter PromenadeShopping Center)
Tel.: 70408

ta "nenu Gastronomique ;;
1,1onze ::

WILDWEEK

'eden wij U vanaf donder- ;;
Q9 a.s. een gevarieerd

WILDMENU

iJ^Paté' azant paté
pookte eendfiletJazerug
Jee kotelettenel nog veel meer.

MM»M«

BGflflinFQCentro Comercial Antilia unit 16/18- Tel.: 76239-70404
CARIBBEAN INSTITUTEFOR INFORMATION

Wij hebben nog plaats voor de cursussen:

Aanvang:
Basiskursus Compuler Gebruik 14nov.
Lotus 1-2-3 12 nov.
DW4 Word Processing 25 nov.

■ In samenwerking met:
KEYCOMP
Voor inlichtingen: 70404.

V J
Kleding en Speel-
goed voor Babies en
Kinderen tot 8 jaar.

Opening
5 november a.s.
ü bent van
harte welkom.

(_9TT®N

tlnm
Blauwduifweg 16, te1.:7515- Damacor

|curapao
CARACASBAAIWEG 27- TEL:615940

presenteert
in zijn

CANDLE-LIGHT
PARTY

van
Dinsdag

3 november 1987

rUTOSCARSiSsISOUND
j Rock-Jazz ;
Als speciaïe gast zal
optreden:
FABI ANA FABIAN

i; Momenteel is er in ons restaurant een plaats vrij I; voor een creatieve, vakbekwame !

CHEFKOK
] i; Onze voorkeur gaat uit naar iemand dieruime; kennis heeft van de „Fast Food" keuken en; beschikt over een groot organisatorisch en
; leidinggevend vermogen.

; Gelieve te solliciteren bij:
Promenade Shopping Center

Ona telefonische afspraak op
tel. nr. 79842.

!
Pinocchio
FAMILY RESTAURANT !

I»■»»»■■■WIIH ■■■■■■»^P^OW»»« ■■■■■■■■■■ '

3AMIGOE' _jSDfIG3NOV6MB6RI9B7



Werk hangt in belangrijke galeries en musea

Gustave Nouel exposeert op
Internationale herfstexpositie

ORANJESTAD — De Aru-
baanse kunstenaar, Gustave
Nouel, doet ook ditmaal mee
aan de 9e Internationale
Herfst- expositie" welke afge-
lopen vrijdag te Enschede in
"Kunsthuis van het Oosten"
werd geopend. Hij exposeert
hier samen met een 20- tal
kunstenaars uit Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Enge-
land,België, Oostenrijken de
Verenigde Staten.

Momenteel exposeert Nouel
ook met werkstukken in
Amsterdam in Galerie 30 en in
Deventer in Galerie Golden
Paerd. Een permanente ten-
toonstellingvan zijn werkhangt
in Galerie De Hanselarij, in De-
venter evenals in galeries in
steedsmeer landen.

Tot vorige maand exposeerde
Nouel werk in Circulo de Bellas
Artes. De belangrijkste
kunstzaal naast demusea teMa-

drid en in de Spaanse galerie
Rembrandt was zijn werk voor
het derde achtereenvolgend jaar
tezien tesamen met werkenvan
Spaanse kunstenaars zoals Sal-
vadorDali.

Gustave Nouel kreeg uitste-
kende kritieken en zijn
werkstukken waren bij diverse
gelegenheden op de televisie te
zien. Enkele van zijn werkstuk-
ken horen reeds tot het Spaans
patrimonium en hangen in offi-
ciële gebouwen of zijn eigendom
van een museum. Het keerpunt
vandemedaille is dathijzijnove-
rige (meer dan 40) werkstukken
die hij onder andere gedurende
zijn doctoraal-studiein dekunst
als bursaal van de Nederlandse
Antillen en van Aruba daarpro-
duceerde, niet uit Spanje kan
krijgen.
De Spaanse wet beschermt
kunstwerken dieeen bepaald ni-
veau overschrijden en be-
schouwt deze op Spaanse bodem
gerealiseerde kunst schijnbaar
als nationaal eigendom, onge-
acht de nationaliteit van de
maker.

Bovendien na de overdracht
van zijn beurs door de Neder-
landse Antillen aan Aruba in
1986 (Status aparte), waardoor
buiten zijn schuld om zijn even-
tuele rechten als buitenlandse
bursaal zijn schilderijen zonder
moeilijkheden uitSpanje tekun-
nen halen, in gevaar zijn geko-
men. Alle door hem gevolgde
cursussen rondde hij overigens
succesvol af te Madrid. Gustave
Nouel wil zich voorlopig in De-
venter vestigenen hoopt datdeze
tegenstrijdige situatiesnel opge-
lostzal zijn

Geen oogverblindende juwelen

Opening brandkast
Titanic teleurstellend

PARIJS— Indeloop van
een televisieuitzending
van twee uur zijn een
brandkast en valies geo-
pend die uithet wrak van
de75 jaargeledenvergane
Titaniczijn gehaald. Erzat
in tegenstelling tot de ver-
wachting niet veel van
waardein.

Voor de ongeveer 100 mil-
joenkijkers naar het prog-
ramma "retour auTitanic.. en
direct" veranderde de droom
over dekostbaarheden dierij-
ke passagiers van de Titanic
bij zich gehad zoudenhebben,
in veel minder spectaculaire
realiteit. Een klok, een paar
borden, een soeplepel, een
zilverenmelkkan,Britse gou-
den muntstukken met een
waardevan ruim tienduizend
gulden, enkele zwart gewor-
denbankbiljetten en sieraden
(een armband, kettingen en
een hanger), een schat was
het niet.

De in tweeën gebroken en
op 3.800 meteronderhet oce-
aanoppervlak bij Newfound-
land gelegen Titanic, heeft

zijn schatten niet prijsgege-
ven . "Hetwaseenzeerboeien-
de uitzending ook al zaten er
wat onjuistheden in," zei de
83-jarige mevrouw Winifred
van Tongerloo,eenvan de705
overlevendenvan deramp uit
1912, die aan 1.522 mensen
het levenkostte.

De voorwerpendiedeFran-
se onderzeeboot "Le Nautile"
van Ifremer (Institut Fran-
cais de recherche pour I'Ex-
plotation de lamer) in 32 dui-
kenvan debodem rondom de
Titanic heeft opgeraapt, zul-
len in een rondreizend mu-
seum worden ten toon ge-
steld. De Nautileheeft voorts
een schat aan foto's en kilo-
meters film van het wrak ge-
maakt.

...deroestigekluis van deTitanic,
hier nog liggend op dezeebodem
inhetlicht van deonderzee-robot
Alvin. De spectaculaire opening
van dekluis waseen anti-climax:
erwas niets datdeeddenkenaan
deschatrijkeopvarenden van het
onfortuinlijkepassagiersschip...

Amstel dames sterker dan Nevada

Knock-out zege van
Coca Cola Burger King

ORANJESTAD—Coca Co-
la/BurgerKing bezorgde in
de softball- competitie Man-
sur een 13-1knockout neder-
laag winnende pitcher Rod-
ney Geerman zorgde er te-
vens voor dat Mansur niet

verder kwam dan éénrun en
twee hits.

Caribe was ditmaal goed voor
een 8-5 zege op NapaAutoParts.
Alvin Laclé was hierbij de win-
nende pitcher voor Caribe.

De wedstrijd Kibaima tegen
La Confianza werd na zeven in-
nings spelen gestaakt omdat er
in de 5-5 gelijke stand geenver-
anderingkwam.

Olympic wistna drie extra in-
nings spelen in detiende inning
een 11-9overwinning tebehalen
op Tremont Seagrams. Silvio
Flanegin werdwinnendepitcher
voor Olympic.

In de laatsteontmoetingklop-
te Ballantine/Casa Haime te-
genstander Athletics Amstelito
met 11-3. Pedro de Windt werd
winnende pitcher en de beste
batter van de wedstrijd, Felix
Thiel, (Ballantine), zorgde voor
twee homeruns.

In de enige dameswedstrijd
bleekAmstelDoves met5-4ster-
ker danNevada. De zege gingop
naam van Soriams Martina.

De softball- competitie wordt
zaterdag op het Caribeveld
voortgezet met de wedstrijden:
Coca Cola/BurgerKing - Dura-
cell (12 uur, heren-B), WRH
Stars - Maduro Enterprises (2
uur, heren-A), Ballantine/Casa
Haime - Warawara Joey (4 uur,
heren-AA).

Na 4 maanden
I want your sex

verboden
ORANJESTAD — Het

radiostation Canal 90
kreeg gisteren bezoek van
de recherche, die de vier
maanden oude plaat «I
want your sex» kwam be-
luisteren.Daarna werd
verboden de plaat nog te
draaien.

In radiokringen op Aruba
wordt het een bijzonder
vreemde zaak gevonden, dat
de recherche nu pas met een
iergelijk verbod komt. Intus-
sen heeft deze plaat van de
Brit George Michael reeds
vier maanden overal ter we-
reld geklonken—ook opAru-
ba — terwijl hij nu nog maar
sporadisch werd gedraaid.

Veteranen
basketball
Plymouth en
Caribe winnen

ORANJESTAD — In het
«Copa Caribe» veteranen-
basketball- toernooi won Ply-
mouth met 48-41 van Concor-
de, terwjjl Caribe meer moei-
te hadom met60-58van Agui-
la te winnen.

In eerstgenoemde wedstrijd
scoorden Philip Craigg (Concor-
de) en Glenroy Lispier (Ply-
mouth) respectievelijk 22 en 15

punten. De beste scorers in de
tweede wedstrijd waren: Rudy
Benita (Aguila) met 26 punten
en Anthony de Cuba (Caribe)
met 14punten.

Deze week zullengeen vetera-
nen-wedstrijden om deCopaCa-
ribe worden gespeeld in verband
met het internationale basket-
ball- toernooi tussen Venezuela,
Suriname en Aruba.

YGet On The Road To Savings^
\ 23747 «o« pD r \^ H

WV* PETFALIM ARUBA N.V.
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NOTICE I
ARUBAN INVESTMENT BANK N.V.

The subscription period for Class A shares in the Aruban
InvestmentBank N.V. hasbeenextended again,until theclo-
se ofbusiness on Monday 30th November 1987.

Individuals and companies in Aruba who have not yet sub-
scribed now, therefore, have a last chance to do so. Sub-
scriptions have come in well so far, but more are needed.

The Aruban Investment Bank is important for the future of
Aruba.
Prospectuses and Subscription Forms are available at all
the Commercial Banks in Aruba, at the Central Bank, and at
the office ofthe Private Sector Investment Bank Foundation
at L.Q. Smith Boulevard No. 66.

L PRIVATE SECTOR INVESTMENT
BANK FOUNDATION.

PRESIDENT/CHIEF
OPERATING OFFICER
SERVICE INDUSTRY

Ourclient, an international, growing service business organization seeks a Presi-
dent/Chief Operating Officer for its diversified Aruba division.

Reporting to the Board of Directors, responsibilities include hands-on corporate
managementof all divisions, short and long range planning, and further develop-
mentof growth and profitability, selection and development of key personnel.

Applicants should be degreed in business with a minimum of ten years executive

I management background in service industries.
Important are, indepth experience in corporate, operational, marketing, andfinan-
cial management with aproven record of performance in setting and meeting cor-
porate goals, and leadership abilities.
Competitive compensation, profit sharing and benefits with excellent growth po-
tential. Relocation assistance offered where applicable.
Applicant must submit letter enumerating strengths and experience relative this
position, along with detailed resumé including salary and educational history, as
well asreferences.

Send in complete confidence to: International Business Services
Dept. J.B.Ref.nr.loo2
P.O. Box 86
Oranjestad, Aruba.

- —.M International I
■ Q e Business Services #1
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PLYFORM OR WAFERBOARD?
CALL 27650 - DAKOTA
CALL 45666-SAN NIC.
CALL 24250-O'STAD_ B.J. ABENDS & SONS

Tel.: 26008 HIMDBCO Tel.: 26008
REAL. ESTATE NV

Paardenbaaistraat 10

FOR SALE
RESTAURANT in town, fully furnished and equipped, 120 seatings.

and
Ahouse in the Palm Beacharea on 930 m2oflandandan additional
parcel of 600 m2. Ideal location for therestaurant business.
Can be sold as one package or separately.
Contact us mornings only till 1 o'clock.

mmmWÊmwmim^mwmim^mwmim^m^msmwmmimmtÊamm
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MÊk
m ARUBACONCDRDEWZf^ HOTa<ASINO

HAS VACANCY
FOR THE FOLLOWING POSITIONS:

— ASSISTANT PURCHASING MANAGER (male)
Requirements: — knowledge in ordering from ab-

road equipment & sparepartsfor
Engineering Department, know-
ledge in ordering kitchen uten-
sils, china ware, flatware, linens
and Food & Beverage— Must speak Spanish & English
fluently.— HOUSE ARTIST

Requirements: — creative minded— ability to design posters,
sketches, tentcards, menusplus
all type of F & B Activities.

— SECRETARY(for Public Relations Department)
Requirements: — Fluent in English & Spanish.

— NURSE: — to staff Hotel'sPoly-Clinic provi-
deemergency treatment.

Apply in person at the Personnel Department
MONDAY through FRIDAY, 8 a.m. - 4p.m.

.■■■■■■■■■■■■■■■■■illllll I I I 111 111

j ARUBA DAILY j
j ENTERTAINMENT I

Z Gezellig uitgaan, wij zijn
■ geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur.

Gezellige sfeer, goede service.
£ ja/ De beste Pizza haalt of eet Uby:: ë\^i_G. smith Blvd. ,-> i_^>

_ vmwmmtmMk iw Oranjestad, Aruba. V£Q/pClf& f-* I mW mT\^^\. \
Z Detopnightclub . __S_^-: vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 a.m. J
Z i ( !__■__ GOLDENTULIP |
I ■ ■ toXTL ARUBA CARIBBEAN: W VNiW RESORT & CASINO I: -=^^r VjL^ famdanqo nightclub !;_-■__, „ __ proudlypresente:

Flooting Restaurant THELADIES OF THE80's !
fo /\ / / a LAS VEGAS revue with 4 iIjl»/ 1^1 leggy female dancers, THEi! (o^rnleuwedlrecie) j

: zeer verzorgderijsttafel. win ABATH.
! Open 11.00-middernacht. daily curtaintime 10.30 p.m. i

E Happy Hour 6.00-8.00 Ta- cm^^m^SSSSn^
■ Iv Wever Covef char9«ahow-tlmess mln. 2drinkt
■ * I Forreservations please call 33558

: Feest... jubileum...verjaardag... verloving^enz.
Dat viertook U natuurlijk in RESTAURANT[ ;

: Tel.: 22977 of 27833. C&fflöii|p__MN
: WLF HEBBEN OOKCATERING SERVICE.
\ Boulevard I Drive - In= f TODAY TODAY

* at 8:45 p.m. at 8:30 p.m.

HIËËÊM **W'WK** _______!ülüH _____B^' £__________Bii

3 J&vL^sl LES- hH^K^ rWmmmmmmmWil ii 1

"tfy^^^^^rV^o^f■"—«h.' ''"'■ *p__t ___________

JonathanWinters
S.» - _ y;: > _g^| has $250 million that says
■ ij|*' 4 . < "^Brandson can't B^t- ""%& *' married by morning.

| A,.* _^

■ DRAMA 14 yrs. | CÖIVIEDY 18yrs.

j Boulevard n4«i|^

>"' pwI9ÊL M~^Üi3£__j____!_v'
a HHHf***-***»********** hS^V''___| StHHKvVr^

_____k^l__i - -""_______
j **#**»***»»**#****** I ________n___^e^_9
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ARUBA
AGENDA

[WTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/WOO-17.30 uur;zaterdag gesloten.

telefoon: 24333.
{°°r spoedgevallenna kantoortijd: 21639,
£950 en 22316.
ageboy: 027-849.

"ankrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
"OLITIE: 100.

115.

L^^RTJES verschijnen op dinsdag en
12nr? e" kunnen iedere da9 'ussen08.00-
-leh h714'00"1700uurworden opgegeven;
«naive opzaterdag. Alleen zoekertjes, die2nn anda9 en donderda9 voor 100° uur
i en Zli", kunnen de dag daarop (dus

,S(»9 en vrijdag)verschijnen.

JIOSCOPEN?OULEVARD THEATER
j.^uurTheffiver (14jr.).

sRiwr Uur Jaws<theßevenge (I4jr.).
'"IVE-IN: 20.30 uurSay Yes (18 jr.).

PICA'S (nachtdienst)
Krik° brug: CWuber, tel.: 21780.nba bnig: San Lucas, tel.: 45119.

JranHTREGELING DOKTOREN
Madiki, Tanki Flip, Noord, Tanki

Paradera en Sta. Cruz: dokter J.
14300 arad'isw'ik 23> ,el-: 34482 b-9-9-
-blCNuito, Savaneta en San Nicolas:
j, '?r Britt-Croes, via Centro Medico San*»las, tel.: 48833.werarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300"Ospitaai).
fcLjHf KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;wrrj. tel.: 23435. Santa Cruzen Paradera:1705^88/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
lob , 1 301; San Nicolas:te1.:45906;Da-'ei.: 29008(wijkgebou ~ 24444(kan-

te
°r brandgevallen, ongelukken of

H)a__ ander ongeluk gelieve
""centrale op te bellen,tel.: 115)

IfLEARUBANSDAG: 18.00Robotech; 18.30CNN
,g Rational news; 19.30Actualidad;
len . vnAruba mas sigur; 20.00Te-
-21 nn rlas; 20-30 The CosbV show;„v* Falcon Crest; 22.00 Telenovela::shn9anza di Mujer»; 22.45LarryKing; '°w;,23.10 Showbiz today (CNN);
j Sluiting.

IB°^nNSDAG: 1800 Thundercats;
Mom NN international news; 19.30
eu ma;200°Telenoticias; 20.30Do-
„J^entaries; 22.00 Telenovela:
sh!_ anza deMujer: 22.45 Larry KingSno*: 23.30 Sluiting.

feo^l "FORMATION CENTER: dage-
iir infoPend van 07.00-20.00uur; na 20.00[ °rrnaties via verkeerstoren.

11.00° SERVICE CENTER (Oranjestad):. va» UrPer daB geopend(alleen geslo-
fen o? nda9 20.00uur tot maandagmor-
I u'oouur).

WLtÏJ? HORACIO ODUBER HOSPI-
'B-30 i n 243°0):bezoekuren 15.00-15.45'«■oOuur.
LN^GIN WILHELMINA FONDS (tel.:
_>n_ 2817): informatiecentrump_!_ 9eopend van 08.30-12.00 uur -'
!VdN

a
CE FRANQAISE D'ARUBA: iedereKrdo Han 19-30-20.30uur cursus voor

Ntüu en van 20-30-21.30uurFranse
P_ati

"r: dmsdagvan 20.00-21.00uurcon-

"" __essenwoensdagvan 19.00-20.00
°'loka=,_voor beginners -Colegio Aruba-

61/62.
TOT BEVORDERING VER-
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"fiiaw. VB- 2e divisie): 20.00 uurtravel-Lago sportpark.

BASKETBALL (int toernooi): 19.30uur
ArubavsVenezuela(dames);2l.oouur Aru-
bavs Suriname (heren) -Sporthal.

DOMINO (overheidsdiensten): 19.00uur
Posterijen vs Setar, DOW vs Biblioteca Na-
tional, Directie Volksgezondheidvs Econo-
mischeZaken - Douarieclub.

WOENSDAG
DIVERSEN
FUNDASHON CENTROPA NOSGRANDI-
NAN: 14.30-17.30 uur studiemiddag -
CentroKibrahacha.

SPORT
SOFTBALL (voor scholen)
15.00uur JohnWesley Collegevs Colegio
Arubano (D-categorie); 16.30 uur MAO-
school vs M.L. Kingschool (E-categorie) -
Lago HeightsBallpark.
15.00 uur Colegio I vs Colegio II (D-
-categorie); 16.40uur MariaCollegevs Cole-
gio Arubano II (D-ctegorie) - Kibaima
Ballpark.

*****

Beroving
SAN NICOLAS — Een 44-

-jarigeman uit Savaneta deed
bij de politie in San Nicolas
aangifte van beroving.

Een onbekende man van lang
postuur was naar hem toe geko-
men en had hem geld gevraagd
om een fles sterke dranktekun-
nen kopen. De aangever haalde
eenpaarflorin uitzijnzakomdie
aan de man te geven. Deze sloeg
hem echter met de vuist in het
gezichten haalde zelfderest van
het geld uitdebroekzak van het
slachtoffer. De aanvaller nam
350 florin mee. In verband hier-
meewerdeven later in deVillage
een man aangehouden, die aan
de beschrijving voldeed. Het
bleek de bij de politic bekende
A.R.(26)tezijn.

Deel diensten naar San Nicolas
Overheids-bouwproject
geeft veel mensen werk

SAN NICOLAS—Minister-
presidentmr.HennyEmanen
de minister van Publieke
Werken, drs. Frank Booi, ge-
ven vanmiddag om vier uur
hetofficiële startsein voor de
bouwvan twee overheids- ge-
bouwen naast dePromenade
in San Nicolas.

De bouwvan deze twee projec-
ten, waarin 7.5 miljoen florin
wordt geïnvesteerd, zal tien
maanden in beslag nemen en
aan een groot aantal mensen

werk bieden.
Minister-presidentEmanver-

klaarde, dat dewerkzaamheden,
die vanmiddag aanvangen, een
deel vormt van detotale acties
van deregeringom de mensenin
San Nicolas weer van werk te
voorzien en nieuwe kansen te
openen. De twee gebouwen wor-
den neergezet in het kader van
hetregerings-besluitom bepaal-
de overheids- diensten naar San
Nicolas te verplaatsen om meer
activiteitenboven de brug te
brengen.

Na 6-5 zege op La Salie College

John Wesley College
softball kampioen

ORANJESTAD—HetJohn
WesleyCollegeis in de school-
softball- competitie kampi-
oen geworden in de C-
categorie (jongens). Het Wes-

leyCollege haaldedetitel bin-
nen na een 6-5 overwinning
ophetLaSalieCollege,datge-noegen moest nemen met het
subkampioenschap.

In deE-categorie klopte MTSCesare Terzano de jongensvan
de Julianaschool met liefst 15-3.
In deD-categoriebracht hetFilo-
mena College met 10-8 de Mar-tin Luther Kingschool deeerstenederlaag toe. In deze wedstrijd
werdennietminder danacht ho-
merunsbuiten het speelveld ge-
slagen. In detweedeD-wedstrijd
behaalde de Abraham deVeerschool een 12-1 knockout-zege op het Augustinus College.

De competitie wordt opwoensdag 4 november als volgt
voortgezet: in Lago Heights
Ballpark: JohnWesley College -Colegio Arubano (3 uur, D-
categorie) en MAO-school -M.L.
Kingschool (4.30 uur, E-
categorie); in het Kibaima
Ballpark: Colegio I -Colegio II (3
uur, D-categorie) en Maria Col-lege - Colegio Arubano II (4.30
uur, D-categorie).

ORANJESTAD — Carpet
Center en Marlboro/Mario's
hebbenzich geplaatstvoor de
finale van de jeugdbaseball-
competitie.

Carpet Center won de «best
out of 3»- semi-finale tegen
Thrillers /National Printing in
twee wedstrijden, met de scores
8-2 en 3-2.

Marlboro /Mario's won eve-
neens in twee wedstrijden van
Brazil/Lucor Jewelers. Hierwa-
ren de uitslagen 3-1 en 7-0 voor
Marlboro/Mario's.

De aanvang van de finale te-
gen Carpet Center en Marlboro/
Mario's zal een dezer dagen wor-
denbekendgemaakt.

PUSAN — Ongeveer 100 mensen
hebben zondag stenen gooienden
methoutenknuppels geprobeerdhet
hotel van de Zuidkoreaanse opposi-
tie- leider en presidents- kandidaat
Kim Dae- Jungtebestormen.

Wijkie Maduro over houding
familie van Betico Croes:

"Kleinzieligheid"
ORANJESTAD —Vanavond,

van half zeven tot half negen,
wordt inFortZoutman hetweke-
lijkse Bonbini Festival gehou-
den. Ditmaal zullen optreden:
Tipico Los Placenteros, kah'ior-
gel Sm Igual en dansgroep Ali-
mah Aruba. De bekende stands
methandenarbeid, snoepgoeden
krioyo- keuken zullen niet ont-
breken, terwijl Playa Linda Be-
ach Hotel de barzal verzorgen.

ORANJESTAD — "Het is
kleinzieligheid, het is huilen
metdepet op. Inplaats datwe
volwassen worden op poli-
tiek gebied gaan we steeds
verder achteruit". Aldus een
reactie van oud-Staten- voor-
zitter en oud-vakbondsleider
Wijkie Maduro naar aanlei-
ding van het feit, dat werd
verhinderd dat een
staatshoofd postuum hulde
zou bewijzen aan de overle-
denMEP-leiderBeticoCroes.

De heer Madurovindt het een
normalezaak dater politieke ri-
valiteitbestaat op Aruba. Dat
deze rivaliteit in de verkie-
zingstijd tot extreme hoogtes
komt, begrijpt hij eveneens.
Maar dat deze politieke rivali-
teit zover moet gaan dat diteen
protocolair schandaal veroor-
zaakt en een belediging aan een
staatshoofd, is voor hem onbeg-
rijpelijk en ontoelaatbaar.

Dat was het geval toen door de
familie van Betico Croes niet
werd toegestaan, dat deVenezo-
laanse president, dr. Jaime Lu-
sinchi, een krans legde op het
grafvan zijnvriendBeticoCroes,
alleen maar omdat dit opproto-
colaire wijze geschiedde, dusdat
de gastheer—premier mr. Hen-
nyEman—erbij was. "Nognooit
is derivaliteit zo diep gezonken
en op dat moment vond ik het
vervelend, dat ik Arubaan was
en met mij vele andere Aruba-
nen. Onzeouders hebbenons ge-
leefd, dat wij wanneer wij ruzie
hebbenenerbezoekkomt, datwe
dan moeten stoppen met ruzie
maken. Nadat het bezoek ver-
trokken is, kunnen we, als het
nodig is, doorgaan. Zo luiden de
eersteregels van fatsoen", aldus
Maduro.

"Indien wij geen grootheid in
depolitiekkunnen tonenen geen
respect kunnen tonen aan onze
buren, dan zij we wel ver van
huis", zo zei Maduro, die er nog
aantoevoegde, dathij depolitie-
ke situatiemaar donker inziet.

"BeticoCroes moet zich in zijn
graf hebben omgedraaid, omdat
BeticoCroes niet demanwasvan
dergelijke praktijken. Hij was
niet zo haatdragend en hij wist
zijn politieke tegenstander vlug
te vergeven, daarom was hij
groot. Uiteindelijkblijkt dat be-
paalde mensen nietvan hem ge-
leerd hebben". Zo besloot Madu-
ro zijncommentaar.

Autobelasting
tot 16november
betalen

ORANJESTAD — Maandag
16 november is de laatste dag,
dat Autobelastingover 1987 be-
taald kan worden..Zo wordt ver-
nomen van deOntvangerderBe-
lastingen, Michael Vos. Ingaan-
de 17 november zal de politie
overgaantotcontrole op automo-
bilisten, diehunplichtverzuimd
hebben.

ARUBAANSE PREMIER EMAN:
"Vakbonden gaven Lusinchi
verkeerde voorlichting"

ORANJESTAD — Met alle
respect voor de vrijheid van
meningsuiting ispremier mr.
HennyEman van mening dat
de Arubaansevakbonden ty-
denshungesprekmetdeVen-
ezolaanse president dr. Jai-
meLusinchi een alarmerende
verkeerde indruk hebben ge-
geven over Aruba.

Inreactie hierop stelde SEPA-
voorzitter, Gregorio Wolff, die
namens de vakbonden met de
Venezolaanse president sprak,
dat over verschillende onder-
werpen werd gesproken. Hierbij
kwam ook de situatie van de
werknemers op Aruba ter spra-
ke, evenals de werkloosheid en
het feit, dat dewerknemers niet
vertegenwoordigd zijn of in-
spraak hebben. Volgens Wolff
had hij de gast laten weten, dat
de regering een anti- vak-
bondspolitiek voert. Verder
werd nog opgemerkt, datverdo-
vende middelen op Aruba veel
slachtoffers eisen onder de wer-
kende klasse.

Wolff stelde, dat de Venezo-
laanse president zijn vrees had
uitgesproken over bepaalde ver-

anderingen op Aruba. De vak-
bonden begrijpen niet wat de
president daarmeebedoelde. "Ik
geloof', aldus Wolffin Telenoti-
cias, "dat de vrees die hij uit-
sprak, gericht is ophetfeit datde
vakbonden niet gekend worden
noch inspraakhebbenin degang

van zaken". Met nadruk stelde
de president, dat Venezuela het
zelfbeschikkingsrecht van Aru-
barespecteert.

In ditverband wees de SEPA-
voorzitter er nog op dattijdens
hetvorigjaar gehouden congres
van de Gezamenlijke vakbon-
den, de onafhankelijkheid van
Aruba in 1996belangrijk onder-
werp van discussie uitmaakte.
De Gezamenlijke vakbonden
constateren, dat de regering
niets doet om het volk daarop
voor te bereiden: "Niets om de
mentaliteit te veranderen wan-
neer Aruba straks onafhanke-
lijk wordt". Tenslotte merkte
Wolffnogopdathetzelfde onder-
werp destijdsbij ministerDe Ko-
ning ter sprake werd gebracht
door de Gezamenlijke vak-
bonden.

Miss Hawaiian
Tropic kandidaten
druk doende

ORANJESTAD — De kan-
didatenvoor «Miss Hawaiian
Tropic Aruba», welke verkie-
zing op 14 november in het
Holiday Inn Aruba
plaatsvindt, waren de afgelo-
pen dagen drukin deweer.

Zij waren te gast bij de Cattle
Baron, maakteneen fototrip met
bezoeken aan de verschillende
hotels en woonden een
«bermuda- happening» in Club
Scaramouche bij. Voor deze
week staan op het programma:
drie trainingen bij Body Fricti-
on, een ontvangst bij Escape
CocktailLounge enbijCosa No-
stra,een publieke presentatie in
de Boulevard Shopping Mali op
zaterdag van 4-6 uur en op zon-
dageen boottrip eneen optreden
in het televisie- programma
«Showtime» op zondagavond.

Lijst met naam Betico Croes
te laat naar Nederland gestuurd

Ex-minister Hendrik Crocs
weigert onderscheiding
ORANJESTAD—UitdeAmigoe tendienstestaandegegevens
blijkt, datdeoverledenMEP-leiderBeticoCroes nimmer door
dehuidigeregering van devoordrachtenlrjstvoor onderschei-
dingen is geschrapt, zoals MEP- leider Nelson Oduber be-
weert. Voorts blijkt, datsedert eind vorigjaar op hetkabinet
van degouverneur eenonderscheidingvanRidder in deOrde
van de Nederlandse Leeuw ligt voor ex-ministermr. Hendrik
Croes. Deze werd hem toegekend als oud-minister. Ondanks
hetfeit, datCroes driemaal door degouverneurwerduitgeno-
digd om de onderscheiding tekomen halen, heeftex-minister
Croes ditniet gedaan.

Uit een gesprek met de secre-
taris van deRaad van Ministers,
Armando Muyale — die zorgt,
dat de voordrachten voor de on-
derscheidingen naar Nederland
gaan — blijkt dat er nimmer
sprake geweestkan zijn van het
beweerde, datdeministerraadof
premier mr. Henny Eman de
MEP- leider Betico Croes van de
lijst van voorgedragenen heeft
geschrapt. Er is niemand van de
lijst geschrapt, die de regering-
Eman aantrof bij de overname
van het bewind. De lijst was nog
opgesteld door het MEP- Be-
stuurscollege.

Door de drukte rond de rege-
rings- overname en de ingang
van destatusaparte werd delijst
metvoordrachten echter niettij-
dig in Nederland ingediend. De
huidigeregering besloot de lijst
met voorgedragenen door te stu-
ren — dus de lijst die vóór deze
regering werd opgesteld — en
daaraannogenkelenamen toe te

voegen. ToenAruba de lijstwilde
doorsturen — waarop dus nie-
mand werd geschrapt — kreeg
men vanuit Nederland te horen

dat hetal te laat was omdat het
Koninklijk Besluit reeds klaar
was. Daarom werd dat jaar door
Aruba geen lijst ingezonden.

In 1987kon denaam van Beti-
coCroes nietmeer opde lijstwor-
den geplaatst, omdat hij toen al
was overleden. Een koninklijke
onderscheiding kan namelijk
nietpostuum wordentoegekend.
Na hetoverlijdenvan een onder-
scheiden persoon dienen de na-
bestaanden de onderscheiding
terug te sturen naar hetkonink-
lijkhuis.

PEKING — De politie in Tibet
heeft 2 Britten opdracht gegeven de
Chinese provincie te verlaten. Ook
een Westduitser is weggestuurd.

ORANJESTAD — Ruben
Mansur (rechts) heeft op het in-
ternationale vistoernooi inhetaf-
gelopen weekeinde, metzijnsail-
fïsh van24.5kilo, deprijsgewon-
nen voor het lidvan de Aruba
Nautical Club, datdegrootstevis
vangt. Op defoto ontvangtßuben
Mansurzijnprijs uithandenvan
devoorzitter vanArubaNautical
Club,Efraim deKort.

Samenwerking bestudeerd
Gesprekken met Lusinchi
over handel en toerisme

ORANJESTAD — Op uit-
nodigingvan deVenevolaan-
se president dr. JaimeLu-
sinchi haddenvertegenwoor-
digers van de Kamer van
Koophandel, Atia en Ahata
een gesprek met hem over de
situatie opAruba.

Volgens Ahata director Mi-
chael S.Kuiperi in Telenoticias
begon de president met een ui-
teenzettingtegevenover deposi-

tic van Venezuelaen de hulp die
Venezuela aan Aruba wil geven
alsmede de banden tussen beide
landen.

Op het gebied van Toerisme
had depresident gezien datAru-
ba goedvooruit gaat. In ditver-
bandmerkte hij op datditgoedis
voor zijn land en stelde voor te
overwegen een pakket op te stel-
len waarbij de toeristen zowel
Venezuela alsArubakunnen be-
zoeken. De Venezolaanse presi-

dentwerderop gewezen datAru-
ba reeds verschillende van dit
soortpakketten heeft dochdater
geen gebruik van wordt ge-
maakt.

Wat interesse van Venezo-
laanse zijdebetreft weesKuiperi
erop datverschillende hotels in
Caracas willen dat toeristen
daareenweekeindnaar toegaan
terwijl het juist in het weekeind
op Aruba erg druk is. Wanneer
toeristen een week op Aruba zijn
en daneen weekeind naar Vene-
zuela gaan, geeft dat ons in het
weekeind de kans de hotelka-
mersaan andere gastenteverko-
pen, aldusKuiperi. Wat de han-
delbetreft werdgesteld datAru-
ba geïnteresseerd is dekosten
van levensonderhoud tekunnen
verlagen, waarvoor de gast veel
interesse toonde. In dit verband
werd erop gewezen dat Aruba
veel moet importeren en dit van
ver komt en erg duur is. Het zou
de economievan Aruba ten goe-
dekomen indienmeervan Vene-
zuela geimporteerd zou kunnen
worden. Op dit gebied zegde de
president medewerking toe.

Bibiotheek
Expositie Alicia
Dominguez de Veer

ORANJESTAD —In de Nati-
onale bibliotheek is een ex-
positie geopend van werkenvan
AliciaDominguez- De Veer. De
expositie bestaatuit schilderijen
inolieverfen aquarellen. De ten-
toonstelling is tot en met 15 no-
vember voor het publiek geo-
pend.

MEP-leider Oduber:

'Mijn naam ook van
lijst geschrapt'

ORANJESTAD — "Alle
documentenover voor-
drachten voor koninklijke
onderscheidingen kwa-
meneind 1985optijd in Ne-
derland aan". Zo liet Nel-
son Oduber in een verkla-
ringhorennaaraanleiding
van een eerder verkon-
dingd standpunt, dat de
naam van de overleden
MEP- leiderBetico Croes
van de lijst voor onder-
scheidingen werd ge-
schrapt.

"Mijnnaam stondook op de
lijst", aldus Oduber, "en werd
eveneens geschrapt door de
heer Henny Eman. Hij weet
heel goed, dat hetgeen ik bij-
gedragenhebaanhetfeit, dat
wij vandaag onze eigenrege-
ring hebben met alle econo-
mische instrumenten geen
wissewasjeis.Wat de mensen
zeggen, dat Nederland ge-
steld zou hebben dat Betico

Croes niet gedecoreerd kon
worden omdathijincomaver-
keerde, is een flagrante leu-
gen. Alleen de heer Eman
weet waarom mijn persoon
niet gedecoreerd werd, want
iedereenweet datikhelemaal
niet in comalag".

Nederland heeft volgens
Oduber een beroep gedaan op
het geweten van de heer
Eman om — gezien de
omstandigheden waarin Be-
tico Croes verkeerde—de on-
derscheiding te laten door-
gaan op 30 april 1986, "maar
de heer Eman heeft een
"neen" laten horen", aldus
oduber.

Voor Oduber is de bewe-
ring, dat de documenten te
laat in Nederlandzoudenzijn
aangekomen "niets anders
dankindertaal". Erstaanvol-
gens hem mensen op de lijst,
die op 30 april 1986 wel hun
onderscheiding hebben ge-
kregen.

Filmliga
"Year of the
quiet sun"
ORANJESTAD — De

Filmliga Aruba vertoont op
zondag 8 november de film
«The year of the quiet sun»
(Polen, VS, de Bondsrepu-
bliek Duitsland, 1984).

De film gaat over een liefdes-
geschiedenis van de Amerikaan
Norman, die na de oorlog in Po-
len blijft hangen, deel uitmaakt
vaneen commissie die de moord
op een aantal Amerikaanse pa-
rachutisten gaatonderzoekenen
die gefascineerd raakt door de
Poolse vrouw Emilia.

De regie van de film is
Krzysztof Zanussi, terwijl onder
andere MajaKomorofska, Scott
Wilson, Hanna Skarzanka, Ewa
Dalkowska en Daniel Webb de
acteurs zijn. De voorstelling be-
gint omhalfnegenin Cas diCul-
tura.

'Sereen is altijd Happy
met

■pepsl
bij Uw kruidenier

Victoria Bottling
>> Company
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Mike Haynes
studeert

van pennies
CHICAGO — "Ik ben 76

jaar.Hier is een penny. Als je
'm gebruikt om drugs van te
kopen, hoop ik dat je door de
bliksem wordt getroffen".
Een van de vele reacties die
Mike Hayes uit het Ameri-
kaanseRoehelle kreeg, nadat
hijin eenkrant lezersom pen-
nies (muntstukken van vijf
cent) had gevraagd om een
studietekunnen volgen.

De 18-jarige Mike wilde
gaan studeren aan deuniver-
siteitvan de staat Illinois,
maar kwam niet in aanmer-
king voor een beurs. Hayes
stuurde vervolgens een brief
naar Bob Greene, een kro-
niekschrijver van de Chicago
Tribune, die bereid was zijn
smeekbede aan het publiek
door te geven. Hij ontving on-
geveer 70.000 brieven, waar-
uit iets minder dan 28.000
gulden was geroldtoen er nog
18.000moestenworden open-
gemaakt.

Uit de brieven kwamen
nietalleenmuntenvan wedu-
wen,maar ook dollarbiljetten
en zelfs cheques van 100 dol-
lar. Er was een donateur bij,
wiens jongste dochter negen
jaargeleden aan leukemie
was overleden en dus niet de
studiehadkunnen volgen die
zij zich had voorgesteld. Va-
der Bill Hayes, een drogist,
had zijn zoon aanvankelijk
voor gek verklaard. "Ik kon
eenvoudignietgelovendat ie-
mandeen penny in een enve-
lop zou doen, er 22 dollarcent
op zouplakken en ermeenaar
debrievenbus zou lopen", zegt
hij.

Ministers L-Amerika
bijeen over vredesplan

WASHlNGTON—Vooruitlo-
pend op de opening van de ver-
gaderingvande Organisatievan
Amerikaanse Staten(OAS), zul-
len de ministers van Buiten-
landse Zakenvan de 13Latijns-
Amerikaanse landen die bij het
vredesproces in Midden-Ameri-
ka betrokken zijn, elkaar zater-
dag in Washington ontmoeten.

De ministers zullen onder
andere de kwestie van waarne-
mersbespreken die de OAS naar
deMidden-Amerikaanse landen
wil sturen omtoezicht te houden
op naleving van het vrede-
sproces.

Wanordelijke begrafenis

Besmette Brazilianen naar
marineziekenhuis gebracht

RIO DE JANEIRO — Nog
eens twee personen die van-
wege hun besmetting metCe-
sium-137 opgenomen waren
in hetziekenhuis van Goiania
(hoofdstad van deBraziliaan-
se staat Goias) zijn zaterdag
overgebracht naar een mari-
neziekenhuis in Rio de Janei-
ro. Dit heeft deregionale mi-
nister van Gezondheidszorg,
Antonio Faleiros, meege-
deeld.

Indekomendedagengaan nog
twee andere slachtoffers naar dit
ziekenhuisinRiodatals enigein
Brazilië is ingerichtopdeverple-
ging van stralingsslachtoffers.
Daar worden al de mensen ver-
pleegd diebij het vrijkomen van
radioactiviteit eind september
de ergste verwondingen oplie-
pen. Het ongeluk in Goiania,
naar men aanneemt het ergste
na de kernramp in de nucleaire
centrale in Tsjernobyl (april
1986), deed zich zoals bekend
voor nadateen bommetCesium-
-137 was opengemaakt die af-
komstig was uit een niet ge-
bruikt bestralingsapparaat dat
op een vuilnisbelt terechtgeko-
menwas. Alvier mensenzijnaan
hun verwondingen bezweken.

Op 23 oktober stierven Maria
Gabriela Ferreira (37) en haar
nichtje Leida Neves (6). Onder
chaotische omstandigheden
wordenzij op 26 oktoberin Goia-
niabegraven ,lBitni(jtat deplaatse-
lijke bevolking niet wil dat de
lijkkisten in hun stadterechtko-
men. In dekist van Leida Neves
bevinden zich ongeveer 30 pop-
pen die het meisje van de ver-
pleegsters en artsen gekregen
hadinhetziekenhuisen diedoor
het contact met haar 'radio-
actief geworden waren.

Op vrijdag 30 oktober worden
de twee andere overledenperso-
nen, de22-jarige Israel Baptista
dos Santos en de 18-jarige Ad-
milson Alves Souza, dierespec-
tievelijk op 27 en 28 oktoberzijn
overleden, in Goiania begraven.
Bij de begrafenis zijn meer dan
honderd politiemensen op de
been om de ordete handhavenop
hetkerkhof.

Zaterdag zijn dus Edson Fabi-
ano en Geraldo Guilherme da
Silvarond het middaguur per
vliegtuig van Goiania overge-
bracht naar het marinezieken-
huis in Rio de Janeiro.Daar zul-
len zij intensief verpleegd wor-
den. De twee waren buren van
Devair Ferreira, de groothande-
laar op wiensbedrijf deCesium-
-137-bom opensprong die het on-
geluk veroorzaakte.

Edson en Fabiano maakten
zich naar het scheenmeerzorgen
om de afloopvan hun lüchtdoop
dan om hun gezondheidstoe-
stand en de risico's die verbon-
den zijn aan debehandeling die
in Rio de Janeiro op hen toege-
past zal worden. Van de zeven
mensen diesinds 1oktoberinhet
marineziekenhuisvan Rio zijn
opgenomen, baart de toestand
van de 24-jarige Motta Perreira
— de beide handen werden door
het Cesium-137 verbrand — de
meeste zorgen. Sinds vrijdag is
er sprake van een verslechte-
ring. In hun sobere communi-
quesspreken de artsen van 'kri-
tiek.

De nationale ministervan ge-
zondheidszorg, Borges daSilvei-
ra, heeft erkenddatzijn departe-
ment voor een deel ver-
antwoordelijk is voor het onge-
luk. Vrijdag zei hij op een
persconferentie inRio deJaneiro

GOIANIA — Inwoners »
dichtbij debegraafplaats in uU
aniawonen,protesteerden ort'
begrafenis te verhinderen van\
stralings-slachtofferszo dichim
hun woningen. De mensen h>Ê
ben geenvertrouwen in de veP
keringen van de Nationale iv^cleaire Energie Commissie m
speciale voorzorgs- maatreg&jk
verhinderen dat de stoffeW
overschotten de stad verder 3f.
len besmetten. De eerste tv,,
slachtoffers Maria G. Ferreiroy1
haar 6 jaar oude nichtje Lw
Neves werdenmaandaghierH.
raven.z
dat zijn ambtenaren belastM
met het vaststellen van de I*
bruiknormen van toestel^ 1waarin zich radio-activiteity
vindt.Dat zou danconcreet tfP
ten gebeuren metbehulp vaflj'
nationale gezondheidsraj?
maar dit voorschrift is si4
1980 een dode letter.

Maar aan de andere k«'j
meende Da Silveira datdenaljj
nale commissie voor kerneür
gie belast is met het toezichtf
radio-actief materiaal.Datb«f
zij naar zijn mening in d4"
kwestie volstrekt niet waan!
maakt. Het 941 kilo radio-adjj
afval uit het marineziekenbj
van Rio de Janeiro, dat vrij4.
naar SaoPaulo zou worden o^gebrachten daartijdelijk opfw
lagen op het instituut voor jf
onderzoek naar kernenergie!
vindt zich nog inRio de Jane'ï
Onbekend is, water meegaatf
beuren. Gouverneur OrejJ
Quercia van Sao Pauloheeft >Jboden dathetafvalnaar zijnA
komt. Volgens hem beschikt»!
de Janeiroover terreinen tf
soortgelijke geologische^
genschappen als zijn stad.

Het kernafval uit het besW
lingsapparaat in Goiania wOj
sindsvorige week in speciale!
ten verpakt die zich op een n
rein op ongeveer 20 km vaDJ
hoofdstad bevinden. Medevf]
kers van denationalecommiSn
voor energie verwachten dat|
60 ton afval moeten verwerk]
Zij schattendat de operatie ij
een maand duurt. Beeldefj
kunstenaar SironFranco, dté]
jaar gewoond heeft langsl
straatin Goiania waar het oOÜ
luk gebeurdis, stelt deze ma*1
inRio de Janeiro 22 gouaches'
beeldhouwwerken ten toon i
geïnspireerdzijnop deramp-J
opbrengst van deexpositieM
ten goedeaan de slachtoffers-j
kleuren waarin hij het drW
heeft uitgebeeld variëren *Jzwart totzilvermet "een licht
destraling weerkaatst", aldu^lkunstenaar. Siron heeft am
uit Goiania rechtstreekse]
bruikt op zijn doeken. Hetstin
hem zeer dat de bewonersA
Goiania sinds het ongeluk Jj
voorwerp zijnvan discrimin^

OUAGADOUGOU — De sA
teiten van de Westafrikaanse n
Burkina Faso, waar op 15 oWn
een geslaagde staatsgH
plaatshad, hebben de grenzen W\pend..

NEDERLANDS ANTILLIAANSE STICHTING VOORKLINISCH HOGER
ONDERWIJS. POSTGRADUATE CURSUS. ONDERWERP:
'BASICS ANDTOPICSIN HEAD ANDNECKONCOLOGY".

Curacao 8-11 november 1987.
Zondag 8 november 1987

Voorzitter J. Oldhoff RU Groningen
09.00 Opening . P.T.M. Sprocket Voorzitter NASKHO
09.10 Hoofd-Hals tumoren op de Ned. Antillen W.F. van Leeuwen Curagao
09.30 Symptomatologievan hoofd-hals tumoren A. Vermey RU Groningen
10.00 Cytologie en Biopsie. Technieken Waarde A.G.J.M. Hanselaar RU Nijmegen
10.20 Endoscopisch onderzoek A.A. Annyas RU Groningen
10.45 Thee/Koffiepauze

Voorzitter W.F. van Leeuwen Curagao
11.15 Tumoren van de neusbijholten P. Knegt RU Rotterdam
11.45 Nasopharynx tumoren A.A. Annyas RU Groningen
12.15 Discussie en Sluiting

Maandag 9 november 1987
Zwellingen in de hals
Voorzitter J.N. Maria Curagao

20.00 Diagnostiek P.H.Schmidt RU Leiden
20.30 Chirurgische therapie J. Oldhoff RU Groningen
21.00 Koffie

Voorzitter G.H. Rach Curagao
21.15 Radiotherapie, technische aspecten W. Lont Curagao
21.30 Radiotherapie, therapeutische aspecten P. Levendag RRTI Rotterdam
22.00 Discussie en sluiting

Dinsdag 10 november 1987
Voorzitter P.H. Schmidt RU Leiden

20.00 Neurochirurgieen hoofd-hals tumoren K.G. Go RUGronjngen
20.30 Oropharynx tumoren A.A. Annyas RU Groningen
21.00 Koffie
21.15 Reconstructieve chirurgiebij hoofd-

hals tumoren A.J.C. Huffstadt RU Groningen
21.45 Discussie en sluiting

Woensdag 11 november 1987
Voorzitter I.R.A. Asjes Curagao

20.00 De waarde van chemotherapie bij
hoofd-hals tumoren J. Wagstaff VU Amsterdam

20.30 Pijnbestrijding K.W.R.Yung Curagao
21.00 Koffie
21.15 Begeleiding tumorpatiënten M. Rutgers St. Anna ZH Geldrop

121.45 Hyperthermie en NMR J.J.W.Lagendijk RU Utrecht
22.15 AIDS en hoofd-hals tumoren P.H.Schmidt RU Leiden
22.45 Samenvatting en sluiting J.Oldhoff RU Groningen.
VOERTAAL: Nederlands.
PLAATS: Holiday Beach Hotel.

EILANDGEBIED CURACAO
De Gezaghebber van het Eilandgebied Curagao
maakt bekend dat de naamloze vennootschap

CURAQAO PORT AUTHORITY N.V.
een verzoekschrift bij het Bestuurscollege heeft inge-
diendter verkrijging ingevolge de Hinderverordening
Curacao (A.B. 1953 no. 21) voor het hebben van een
inrichting waarin gebruik wordt gemaakt van elektro-
motoren met een groter gezamenlijkvermogen dan 2
P.K. op de Containerterminal aan de

Rijkseenheid Boulevard, alhier.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dag
na dezebekendmaking gedurendeveertien dagenter
visie bij de Afdeling Algemene- en Juridische Zaken
van het Centraal Bestuurskantoor aan de Theater-
straat no. 17, alhier, gedurendewelk tijdvak een ieder
hetrecht heeft schriftelijkzijn bezwaren tegen het ver-
lenen van bovengenoemd vergunning kenbaar te
maken.

De Gezaghebber.

f EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)
In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curagao alle ouders die tussen 1 november
1983 en 1 juni 1986 geboren kinderen hebben die nog niet tegen mazelen
en/of rode hond (rubella) ingeënt zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP WOENSDAG 4 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inenting: CONSULTATIEBUREAU SANTA MARIA (Wit-
Gele Kruis) achterKerkhof Sta. Maria.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Mahuma - Juan Domingo - Steenen Koraal - Kanga - Santa Maria -

Suffisant - Buena Vista - Seru Fortuna - Muizenberg - Emmastad - Rio
Canario - Asiento - Roosendaal - en andere nabijgelegen buurten.

De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(eren) mee te
nemen.

Hoofd v/d G.G.D.
Afd. P.R. Pr Mac Kibbdaar.

DINSDAG 3 NOV6MB6R 1987DINAMIGOE6

BBT ONE STOP "SB
Sj^ AUTOMOTIVE SERVICE JSSk* WEG NAAR WELGELEGEN 38

TEL 623216/624143/624812 M I
rI\TXX. Transmission

.«_ _■■_■__ f \_ Company

/%?" rv^ 4 NAPA^ if "-^^^r;a
ft}4J_ _ % J lllril rlf <.i .ra_utir__u__y _v; .-»_-.

AUTO PARTS \___w___. ,__;..'.,'.".
"Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic

bo Auto, Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y
Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.

Special orders. Nos ta duna garantia.
■ Quality parts, professional service2

FOR ONLY
I $ 150U.S. MONTHLY I

Now, you can purchase a residential lot in one the most
exclusive areas in the United States and pay monthly In U.S. m
dollars or florines. We are located in the fastest growing area

in the state of Florida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golfcourses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,

Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than
500 homes alreadybuilt.

Don't miss this opportunity to make the best investment
ofthe moment.

Monthlypayments from U.S. $ 150.00 or itsequivalent in

KENESI INVESTMENTCo. INC.
6787 Brookline Dr. I
Country Club ofMiami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

NAME ,
ADDRESS —

PHONE NUMBER

COUNTRY . — 9



Orfik-jeugdvoetbal competitie
Suffisant-voetballers
in poule A oppermachtig

WILLEMSTAD-De Orfik-
j'risianavoetbalcompetitie
l«fceft de eerste ronde afge-
Iwerkt. De Orfik geeft hierbij
j<je standen in de verschillen-'e klassen van zowelpoule AjaIs B, waarbij opvalt dat inIPoule A Suffisant in alle vier«e afdelingen deleidingheeft.

f »n poule B heeftRio Magdale-
j!la!n.twee van devierklassen
j«eleiding, terwijl in deoveri-
[® e twee klassen ook goed
Wordt meegedaan.

pOULE A:

Wimpiri:
jl-Suffisant 7 13 (28-13)
V Rrievengat 7 12(28- 5)

3. Marie Pampoen 711 (25-12)
4. Scherpenheuvel 7 7(18-10)
s.Semikok 7 4( 9-25)
6. Sta. Rosa 7 4( 5-24)
7. Dominguito 7 3( 6-14)
8. Skerpene 7 2( 4-30)

Vruminga:
1. Suffisant 712(24- 6)
2.Semikok 7 10(12- 5)
3. Scherpenheuvel 7 9(11- 7)
4. MariePampoen 7 9(24-11)

5. Dominguito 7 8 (10- 5)
6. Brievengat 7 5(10- 5)
7. Skerpene 7 2( 2-19)
8. Sta. Rosa 7 K 0-24)

Muskita:
1. Suffisant 712(27- 7)
2. Semikok 7 12 (27-10)
3. Dominguito 7 10(22- 7)

4. Sta. Rosa 7 10(12- 6)
5. Marie Pampoen 7 5(11-13)
6. Scherpenheuvel 7 4(14-18)
7. Brievengat 7 3( 8-14)
8. Skerpene 7 0( 3-49)

Blenchi:
1. Suffisant 714(28- 5)
2. Scherpenheuvel 7 9(14- 8)
3. MariePampoen 7 8( 9- 8)
4. Dominguito 7 7 (20- 9)
5. Brievengat 7 7( 7-17)
6. Semikok 7 7(12- 6)
7. Sta.Rosa 7 3( 6-27)
8. Skerpene 7 1( 3-19)

POULE B:

Wimpiri:
1. Sta. Maria 714(36- 2)
2. Boca 610(11- 4)
3.Jandoret 7 9( 9- 6)
4. Rio Magdalena 6 7( 7-12)
5. Souax 6 4( 5-18)
6.MundoNobo 6 2( 3-16)
7. Pannekoek 6 2( 1-10)
8. Barber 6 2( 1-22)

Vruminga:
l.Boca 612(15- 2)
2. Barber 6 9(14- 5)
3. Rio Magdalena 6 8(11- 3)
4. Sta. Maria 7 7.(10- 9)
5. Souax 6 7(9-9)
6.Jandoret 7 4( 3-11)
7.MundoNobo 6 2( 0-14)
8. Pannekoek 6 1( 1-10)

Muskita:
1.Rio Magdalena 610(20- 5)
2.Jandoret 7 9(9-8)
3. Sta. Maria 7 9(21-10)
4. Souax 6 7(17-13)
5. Boca 6 7(12-11)
6.MundoNobo 6 5(12-10)
7. Pannekoek 6 2( 7-15)
8. Barber 6 1( 2-24)

Blenchi:
1.Rio Magdalena 612(30- 3)
2.MundoNobo 6 9(15-11)
3.Jandoret 7 7(15-12)
4. Souax 6 6(16-18)
5. Boca 6 4(8-9)
6. Barber 6 4(12-16)
7. Sta. Maria 7 4( 7-19)
8. Pannekoek 6 4( 6-19)

Bayern München volgt goed
1-FC Köln verslaat

HamburgerSV en blijft
leider in Bundesliga
j. KEULEN-HamburgerSV
jn ? een slechte generale re-
(Petitie afgewerkt voor de
I WeedeEuropa-cupwedstrijd

Ajax. De ploeg verloorl«aterdag in het Keulse Mun-
Jgersdorfer- stadionvan I.FC
*oln met 0-1. Thomas Allofs«am de enige treffer voorzijn» «kening. Door de overwin-
ning voert de ploeg van trai-ls Lattek met Werder Bre-
ien deranglijst in deBundes-'Vaaan.

Werder won vrijdag almet 2-0va n Eintracht Frankfurt.3 han dskampioen Bayern
.d| . hen bleef in het spoor van
it e Koplopers door de uit-
-5*ïer*inning (2-0) op VFL Bo-
,n, " Uerdingen-speler Tho-

-4 «essen kreeg in het duel tegen
cJPJrussia Dortmund de rode
"J nrt'^eacntstevan<^itseizoen-
*L onverwachte bekerneder-ivi dag tege n de amateurs van
ig^scnaffenburg drukte nog een
'ÏRfiimpel op het spel van IFC
3al dat ecriter na zes minuten
ei' ton ruggesteuntje kreeg door
in treffer van Allofs > diedebal
m een vrye traPvan regïsseur
vY' Ltbarski langs doelman Pra-
vt Schoof: I_o-Het vroeSe doel"
'ffint had geen positieve uitwer-
*a n& op hetKeulse spel. Een ge-
if lseiplineerd spelend Hambur»FrSV had in deeerste helft een
®l °ot overwicht. De Europa-
°% Ptegenstander vanAjax, diein
'J m erdam een 0-1 achterstand
id»*1We&werken, lietechtergoe-

°.' ?nlu°gelijkheden onbenut. In de
-tel minuut moest Köln-
f, v! ,edlger Honerbach een inzet
_be _on Heesen, metPralija de
4 hal 6 Hamburger, van de liJn
A y S«n bleef in de tweede helft
.Ha arden in solo-acties, wats, v„ *elijks gevaar opleverde
IC"?6* doel van HSV-In het
_bi, e kwartier vielen de Ham-
lOk vertwijfeld aan. De Pool
1!<_?*_ ki kree& de beste kans °P

'
_

tha ykmaker. Vrijvoordedoel-_ tev speelde de aanvaller de bal
i ied

r iVoorzich uit- Door devijfdes
,j Ha "aaS van het. seizoenzakte
J Potv urger SV naar de achtste

op deranglijst.

ijl München blijft de lei-
JkdL°P de voet volgen. De
,de a

, amPioen won voor dezes-
tKch tereenvolgende keer. VFL
jjT" nilm had de aanvallers van

Bayern Müncheneen uur langin
de tang. In de 68e minuut greep
deBochum-verdediging voor het
eerst mis. Flick profiteerde van
de onoplettendheid: 0-1. Twee
minuten voor het einde besliste
Wegmann dewedstrijd. Bochum
liet vooral voor rust een uitste-
kende indruk achter. De num-
mer zestien van de Bundesliga
slaagde er niet in doelmanPfaff
te passeren. Zelfs niet vanaf de
elf-meterstip. Na een kwartier
mocht Woelk voor de thuisclub
aantreden voor het rechtstreek-
se duelmet deBelgische interna-
tional. Deroutinier schoot debal
hoogover.

Borussia Monchengladbach
hadgeen moeitemetSchalke '04.
Drehsen, Hochstatter en Thiele
passeerden doelman Schuma-
cher. Arie Haan boektemet VFB
Stuttgart zijn zevende zege. Te-
gen Bayer Leverkusen werktede
ploeg van Haaneen voorrust op-
gelopen achterstandin het twee-
de gedeelteweg: 4-1. Klinsmann
scoorde twee keer en nam daar-
door de leiding op de topschut-
terslijst met tien treffers.

UITSLAGEN EN STAND:
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde:
I.FCKöln - HamburgerSV: 1-0;
Hannover '96 - FC Nürnberg: 1-
-2; VFL Bochum - Bayern
München: 0-2; Schalke '04 - Bo-
russia Monchengladbach: 0-3;
Karlsruher SC- FC Homburg: 2--1; Bayer Uerdingen - Borussia
Dortmund: 2-1; VFB Stuttgart -Bayer Leverkusen: 4-1; FC Kai-
serslautern - Waldhof
Mannheim: 2-2; WerderBremen- Eintracht Frankfurt: 2-0.

De stand in de Bundesliga is
nu:
1. Werder Bremen 14 23
2. I.FC Köln 1423
3. BayernMünchen 14 22
4. Bor. Monchengladbach 1419
5. VFB Stuttgart 14 17
6. Karlsruher SC 1415
7. I.FC Nürnberg 1414
8. Hamburger SV 1414
9. BayerLeverkusen 14 12
10.Eintracht Frankfurt 1411
11.Bayer Uerdingen 1411
12. Hannover '96 1411
13. WaldhofMannheim 1411
14.1FC. Kaiserslautern 14 11
15. Schalke '04 14 10
16. VFL Bochum 14 9
17. Bor. Dortmund 13 9
18. FC Homburg 14 8

Zondag 15 november te Vaersenbaai:

Combi-tocht voor duikers,
snorkelaars en zwemmers
kJjLLEMSTAD — Op zon-

S\vi n(>vemberorganiseren
iCgJ^-Pitness en Aerobic
Vjk Barbouquet en de Di-
k_ Uub Curasao (DDC) in
V^öwerking met PSV

I *cht SenDaai»voorhettweede
|BeCo^?nvolgende jaareen

e_n zwem-, duik-
'Co!^?rkeltocht, ook wel

Öe2

_
_ ocl»t-genaamd.

'edp Olnbi-tocht is voor een
*W VriJ toegankelijk. De
ofoUd er? moeten echter 7 jaar
ja^erzijn, terwijl voor snorke-
'eefrijn bikers een minimum-öj»van 14 jaargeldt.

?Wemmers worden ver-

* . e ln wedstrijd- en recreatie-
*wet_.'?ers- De eerste groep
fye_ cckilometeren de toer-

* _ s rs de helft De snorke-
lt! v

6n de duikers leggen ook
r,ast gesteld parcours af

\n Wemmers en snorkelaars
s^ijd n om 10.00 uur, de wed-

lemmers en de duikers

een uur later. Er is zowel vanaf
dekant als op het water begelei-
dingaanwezig.

Men kanzich op dedagzelfin-
schrijven aan de ingang van
Vaersenbaai tussen 07.30 en
09.30 uur. De kostenzijnvoor ie-
dereengelijk: ’l. 5,-, hierbij zijn
de toegang tot Vaersenbaai en
een vaantje plus een con-
sumptiebon inbegrepen. In sa-
menwerkingmet de sponsor,Cu-
racao SwimmingPool, zijn leuke
prijzen beschikbaar gesteld.

Als men alleen komt kijken
naar de verrichtingenvan ande-
ren betaalt menslechts ’1.2,- om
binnen te kunnen komen.
Kinderen tot 12 jaareen gulden.

De opbrengst van deze Combi-
tocht gaat evenals vorig jaar
naar een goed doel. Vorig jaar
werdkindercrèche Sta.Rosa met
een gift verblijd.

Men kan via tel. 672771 nade-
re informatie over deze dag
krijgen.

VOETBAL/ABIDJAN — In de
tweede ronde van de Afrikaanse
zone voor het kwalificatie-
toernooivan de OlympischeSpe-
lenhebben Ivoorkust en Marok-
ko inAbidjan 0-0gelijkgespeeld.
De tweede wedstrijd wordt half
november in Casablanca ge-
speeld.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRODEPORTIVO KORSOU(zwembad)
geopendvan09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAOedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken in hetMaduroPlaza.

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.00uur Wild Cats/Banco diCaribevs Sta.
Rosa Indians/Speedstick- SentroDeportivo
Kórsou.

Rangers en Arsenal volgen op 2punten

Liverpool neemt wraak op
Everton: aan kop in league

LONDEN — Het heeft een
paar weken geduurd maar
sinds zondag heeft Liverpool
de eerste plaats op de
ranglijst van deEngelse voet-
balcompetitie eindelijk in
handen.ln de derby tegen
Everton wasdeploeg van spe-
ler/trainerKenny Dalglish
duidelijk de betere van de
twee elftallen op het veld.De
twee treffers waren een rede-
lijke afspiegeling van de ver-
houding.

Onder aanvoering van
linksbuiten JohnBarnes namen
de gastheren daarmeerevanche
voor de vorige week geleden ne-
derlaag in de strijd om de Lea-
gue-beker. Middenvelder
McMahon kreeg in de 35e mi-
nuut eenniet temissenkans van
Barnes, Beardsley schatte in de
70e minuut een voorzet van delinksbuiten eveneens op zijn
waarde in. De ploeg uit de ha-
venstad heeftmetnogtwee duels
tegoed, twee punten voorsprong
op de beide Londense achtervol-
gers Arsenal en Queens Park
Rangers.

De winst vanLiverpool, datdit
seizoenin decompetitie nog niet
met een nederlaag is geconfron-
teerd,betekende dater een eindekwam aan de toppositie vanQueens ParkRangers en de nogveel kortstondigere van Arse-
nal.Queens ParkRangerskwambij Norwich niet verder dan 1-1,
Arsenalkwam zaterdagop gelij-
ke hoogtemetdestadgenootdoorNewcastle te verslaan.

De Londenaren, op zoek naar
de oude glorie, zegevierden pas
na een dramatische wedstrijd.
Een minuut voor tijd maakte
AlanSmith inNewcastlevoor de
Londense ploeg deenigeen win-
nendetreffer. De winstvan Arse-
nalkwam mede tot standdoor de
inbreng van doelman John Lu-
kic. Hij stopte in de 71e minuut
een strafschop van Newcastle-
middenvelder Neil McDonald.
De ploeg van manager George
Graham,voor het laatste succes-
vol met de dubbel in competitie
en beker in 1971, kwam vorig
seizoenweer in betere doen, toen

deLeague-cup werd gewonnen.
Queens Park Rangers gaf Ar-

senal zaterdag de gelegenheid
langzij te komen, door een ge-
lijkspel (1-1) tegen Norwich.
Norwich kwam in de 65e minuut
op voorsprong door aanvaller
Biggins. Negen minuten voor
tijd zorgdemiddenvelder Martin
Allen voor de gelijkmaker van
QPR, datop deranglijst inverge-
lijking met stadgenoot Arsenal
een mindergoed doelsaldo heeft.

De opwindendste wedstrijd
was zaterdag het duel op Old
Trafford tussen Manchester
United en Nottingham Forest.
De jongeploeg van coach BrianClough nam doordevan Everton
overgenomen aanvaller Wilkin-
son verrassend een voorsprong.
Binnen vijf minuten kwam
Manchester, aan de hand van
managerFerguson bezig aaneen
goed seizoen, terug op voor-
sprong door internationals Rob-
son (Engeland) en Whiteside
(Noord-lerland): 2-1. Dertien
minuten voor tijd toonde Not-
tingham zijn vasthoudendheid.
Verdediger Pearce, eind vorig
seizoen voor heteerst in hetnati-
onale elftal opgenomen, zorgde
voor de gelijkmaker: 2-2.

Bij Tottenham Hotspur, de
ploeg van John Metgod, heeft de
nieuwetrainer Venableshet lek
in de defensie nog niet gestopt.
Wimbledon won eenvoudig met
3-0 op White Hart Lane. Fasha-
nu, Gibson en Gannon scoorden.
Bij de Spurs is aanvaller Clive
Allen geen schim van de
topschutter van vorig seizoen
meer.

UITSLAGENEN STAND:
Charlton - Southampton: 1-1;

Chelsea- Oxford: 2-1; Derby - Co-
ventry: 2-0; ManchesterUnited -Nottingham Forest: 2-2; New-
castle - Arsenal: 0-1; Norwich -Queens Park Rangers: 1-1;
Portsmouth - SheffieldWednes-
day: 1-2; Tottenham Hotspur -Wimbledon: 0-3; Watford - WestHam: 1-2;Liverpool -Everton: 2-
0.

De standis nu:
1.Liverpool 1131
2. Arsenal 13 29
3. Queens Park Rangers 13 29
4. Nottingham Forest 13 275. Manchester United 14 25
6. Chelsea 14 25
7. Everton 14 22
8. Tottenham Hotspur 14 20
9. Southampton 13 17
10. Oxford United 13 17
11. Derby County 1316

12. Coventry City 1316
13. Wimbledon 12 15
14. West Ham United 13 15
15. Newcastle United 1213
16.Portsmouth 13 13
17.Luton Town 1312
18. SheffieldWednesday 1412
19. Norwich City 1411
20. Watford 12 8
21.Charlton Athletic 13 6

Achtstepartij WK schaken afgebroken

Kasparov heeft
positioneel voordeel

SEVILLA — Na zijn ont-
snappingin dezevende partij
heeft Kasparov maandag op
zijn beurt getracht de bewe-
gingsvrijheid van Karpov tot
een minimumte beperken. In
een wurgstijl, die gewoonlijk
het handelsmerk van zijn te-
genstander is, trok hij lang-
zaam de lus dicht. Sommige
commentatoren zien Karpov
albengelen,al isvrijwel alhet
materiaalnog op hetbord.

Na vijfuurspelen deedKarpov
zijn 42e zet in de envelop en werd
de partij afgebroken. Met zijn
laatste zet had Kasparov juist
tevoren dekoningsvleugel open-
gebroken.

Evenals in devoorgaande par-
tijen, waarin Kasparov de witte
stukkenvoerde, was heteen En-

gelse opening, waarbij Karpov
voor het eerst in de tweekamp
koos voor het Botwinnik-
systeem. Al snelkwam Kaspa-
rov in hetbezit van het veld d5,
vanwaar zijn paard achter de
zwarte linies dreigde te sprin-
gen. Grootmeester Goefeld be-
zag wits voorzichtige zetten: e3,
d3en g3met enige argwaan.
Maar toen wit op de 14e zet een-
maal het centrum had gesloten,
was duidelijk datKasparov op
niet geringepositionele voorde-
len konbogen.

Karpov was gedwongen tot
passiviteit. Hij sprong met zijn
paard heen en weertussen a5en
b7, terwijl wit zijn positie lang-
zaam versterkte.

ToenKasparov ten langeleste
aan zijnactie op dekoningsvleu-
gel begon, verzonk Karpov in
diep gepeins. Hij dacht 25 minu-
ten na en gaftoen zijn zet onder
couvert af.

De verzamelde grootmeesters
waren eensluidend in hun oor-
deel, datdepositievanKasparov
aanzienlijk beter is. Een directe
winstgang kon niemand echter
direct aangeven. De Engelse
meester William Watson ver-
klaarde, dathet hem zou verba-
zen als de stelling voor Karpov
houdbaarzou blijken. De Sovje-
trussische grootmeester Goefeld
beaamde dat. De Argentijnseve-
teraan Miguel Najdorfwas voor-
zichtiger in zijnoordeel:"Kaspa-
rov staat beter, maar of het win-
nend is, kan ik pas zeggen als
Karpov opgeeft."

Vooralsnog leidt de uitdager,
Karpov, met 4-3.

... Kasparov (rechts) heeft in deachtstepartij, welke opde42e zetwerd afgebroken, zich eenpositi-
oneelvoordeel verworven meteenbord vol stukken. Winstkansenzijn echter nog nietduidelijk ...

Marinekampioenschappen 1987 gestart

B.Kok (Savaneta)
tafeltennistitel

WILLEMSTAD — Zaterda-
gavondzijn deMarinekampi-
oenschappen 1987 officieel
van startgegaan. Deelnemen-
de teams zijn MSK Savaneta
(Aruba), Detachement Suffi-
sant, 336 SQN en de Marine-
basis Parera. De opening
werd namens de Comman-
dantder Zeemacht in het Ca-
ribisch gebied verricht door
deCommandant van deMari-
nebasis Parera, de Kapitein
Luitenant ter Zee R.H.
Zuidema.

Zestien deelnemers namen deel
aan detafeltenniswedstrijden in
de sporthal op de marinebasis.
Het kampioenschap 1987 werd
alsvolgtverdeeld: eerste werdB.
Kok (Savaneta), tweede M. Ste-

lenhoef (Parera) en derde W
Kortenkaas (Savaneta).

Ook werd er in sunfish-boten
gezeild. In totaal namen er vijf-
tien zeilers deel aan dit onder-
deel. De uitslag van de eerste
manche is: 1.D. Ooms; 2. G. Hin-
richs; 3. 1.van Eijk vanHeslinga;
4. J.Zeilstra; 5. J. deBruin; 6. T.
Goos; 7. A. Zonneveld; 8. J. de
Jongh; 9. R. Dasbach; 10. J.van
Hees; 11. J. van Hoorn; 12. A.
Oosterbeek; 13. W. de Haan; 14.
R. Pempelton; 15. J. Spijker.

Op het terrein nabij de mari-
nierskazernevan Suffisantwerd
gevoetbald. De eerste uitslagen
zijn: Savaneta- Det. Suffisant: 3-
-3; 336SQN-Parera: 0-11.

De marinekampioenschappen
worden ook vandaag nog voort-
gezet.

WK schaken
zet voor zet
SEVILLA — Kasparov en

Karpov hebben de achtste
partij in detweekamp om het
wereldkampioenschap scha-
ken in Sevilla op de42ezet af-
gebroken. Het bord staat nog
vol stukken en qua materieel
is de standvolkomen in even-
wicht. Strategisch gezien
heeftKasparov in de ogenvan
de aanwezige grootmeesters
een klein voordeel. De partij
kon wel eens een zeer lange
worden.

Kasparov koos opnieuw
voor deEngelse opening.Kar-
pov antwoordde in tegenstel-
ling tot de tweede, vierde en
zesde partij met het Botwin-
nik-systeem, genoemd naar
de man, die na het tijdperk
van Euwe en Aljechin we-
reldkampioen werd en dat
bleef tot 1963.
Het verloop van departij:

Wit: Kasparov
Zwart: Karpov

Engelse opening
1. c2-c4 e7-e5
2. Pbl-c3 d7-d6
3. g2-g3 c7-c5
4. Lfl-g2 PbB-c6
5. a2-a3 g7-g6
6. b2-b4 LfB-g7
7. Tal-bl PgB-e7
8. e2-e3 0-0
9. d2-d3 TaB-b8
10.Pgl-e2 LcB-e6
11.b4-b5 Pc6-a5
12.Lcl-d2 b7-b6
13.0-0 Pas-b7
14. e3-e4 KgB-h8
15.Ddl-cl f7-f5
16.Ld2-g5 DdB-e8
17.Lgsxe7 DdBxe7
18.e4xfs Le6xfs
19.Pc3-d5 De7-d7
20.Dcl-d2 Pb7-a5
21. Pe2-c3 TbB-e8
22. Pc3-e4 Pas-b 7
23. a3-a4 Pb7-a5
24. h2-h4 Pas-b 7
25.Kgl-h2 TeB-b8
26. Tbl-al Pb7-a5
27.Ta1-a3 TfB-f7
28. Dd2-c3 TbB-d8
29. Ta3-a2 Lg7-h6
30. Pe4-g5 Tf7-f8
31.Ta2-e2 Lf6-g7
32. Dc3-c2 TdB-e8
33. Pds-e3 Lg7-h6
34. Lg2-d5 Lh6-g7
35. Dc2-dl h7-h6
36.Pgs-e4 Dd7-d8
37. Te2-a2 Lfs-c8
38. Pe4-c3 h6-h5
39. Lds-e4 TeB-e6
40.Pc3-d5 Lg7-h6
41.Pe3-g2 Kh6-g7
42.f2-f4

Afgebroken.
Stand afgebroken partij:

Wit: Kh2, Ddl, Tfl en Ta2,
Le4, Pg2 en Pds, pionnen a4,
b5,c4,d3,f4,g3,h4.
Zwart: Kg7, DdB, TfB en Te6,
LcB en Lh6, Pas, pionnen a7,
b6, c 5, d6, e5, g6, h5.

Zwart is aan zet.

Hj De zaak met de meest volledige tfj[O sortering auto-accessoires! kg
□■ Om de motor van Uw auto PC
pQ een service-beurt te geven: yn
Lfl CHAMPION bougies, platina, condenser n»
" en een hoop andere elektrische onderdelen. m^
■U Motorolie, alle soorten filters en een heleboel
D. andere produkten voor het onderhoud van Uw auto, rmi voor zowel van binnen als van buiten! mTj

/ 3 Ongeëvenaard op sport-en autogebied! PC
/ m1? \ Salina. Tel: 611877. Suffisant, Tel: 86615. Otrobanda. Tel: 623816 ÉC

\_y de jonghV sporthui/ n.u.
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Koopavond in
De Tamarijn
op Mahaai
WILLEMSTAD —Donderdag

vijfnovembervan zes tottienuur
's- avonds houdt de Vereniging
van Christenvrouwen Curasao
haar jaarlijksekoopavond in de
jeugdclub"De Tamarijn" op Ma-
haai. Deze verkoopavond dient
voor het werven van gelden om
rond kerst een gift te kunnen
schenkenaan verschillende lief-
dadigheids- instellingen op Cu-
racao. Op deze avondzullen on-
der andere zelf gemaakte kle-
ding,handwerkjes,planten, boe-
ken en diverse gerechten zoals
Pom,Pastei enRoti verkrijgbaar
zijn. Verder is er een vlooien-
markt en voor de kinderen is er
een grabbelton.

Enfasis
Radial

WILLEMSTAD — Het weke-
lijkseradioprogramma Enfasis
Radial zal deze week de nadruk
leggen op muziek. Wat voor in-
vloed heeft muziek en houdt de
schrijvervan de liedjes welreke-
ning met de invloedvan zijn
woorden? Deze vragen en meer
komen aan de orde tijdens het
programma. Enfasis Radial is te
beluisteren op woensdag 4 no-
vember om half twaalf 's-
morgensviaRadio Hoyer 1,vrij-
dag6 novemberom halfacht 's-
avonds via Radio Korsou FM,

zaterdag 7 november om half
twee 's- middags via Radio Cu-
rom Z-86 en op zondag 8 novem-
ber om elf uur 's- morgens via
Radio Caribe.
Spaansepresident
L-Amerika moet
machtsblok vormen

COLONIA — Tijdens zijn be-
ek aanUruguay verklaarde de
>aansepresident Felipe Gonza-
z dat vroeger of later de La-
ins- Amerikaanse landen in
aat zullenzijnom in navolging
in Europa een machtsblok te
innentegen dehegemonievan
1VS en Sovjetunie.

'Express Mail Service'
Antilliaanse postdienst

WILLEMSTAD—Metingang
van 1 oktober begon de Antilli-
aanse postdienst met de zgn.
"Express Mail Service (EMS)
tussen België, Frankrijk,
Hongkong, Portugal, Zwitser-
land en de eilanden Curacao en
St. Maarten. De EMS is er voor
iedereen, voor snelle overbren-
ging naar buitenlandse bestem-
mingen van documenten, com-
puter produkten, magneetban-
denen dergelijke.Bij verzending
viaEMS, gevendePosterijeneen
garantie, inhoudendedat dever-
zendingskosten bij overschrij-
ding van de termijn eventueel
worden terugbetaald.

Behoudens in geval van over-
macht (weersomstandigheden,
stakingen en datgene wat in de
desbetreffende algemene juri-
sprudentie onder "overmacht"
wordt verstaan), zullen dePoste-
rijen bij belangrijke vertraging
in de toekomst, de verzendkos-
ten eventueel terugbetalen.
Door dePosterijen zal per geval
wordenbepaald, wat onder "be-
langrijke vertragingen" wordt
verstaan.

Het maximum gewicht per
stuk bedraagt 20 kg. De max-
imale afmetingen zijn: lengte en
grootste omtrek (gemeten in een
andere richting dan de lengte)
nietmeer dan200cm.en geenaf-
meting groter dan 105 cm.

De vermoedelijkeafleverings-
tijdvan deuit België, Frankrijk,
Hongkong,Portugal en Zwitser-
landontvangenEMS- zendingen
is afhankelijk van de aankomst

van hetvliegtuig,meestal24uur
en uiterlijk de volgende
werkdag.

Alle EMS- zendingen die
goederen inhouden en aan doua-
ne- rechten onderworpen zijn,
moeten bij kleine pakketten
voorzien zijn van een douane-
strook, en bij grote pakketten
van de adreskaart, douane ver-
klaring, alsmede de desbetref-
fende fakturen. De afleve-
ringstijd van deEMS- zendingen
met goederen die aan douane-
rechten onderworpen zijn, wor-
den dezelfde dag nog, afhanke-
lijk van het tijdstip van ont-
vangst op kantoor, besteld (ui-
terlijk devolgende dag). De bes-
telling is van maandag tot en
met vrijdag.

BUENOS AIRES —Een
bomisontploftin hetkantoor
van een vakbond voor perso-
neel in de gezondheidszorg
tijdens een staking welke
doordeze bond was uitgeroe-
pen in deArgentijnse provin-
cie Tucuman.
Deze ligt dertienhonderd kilo-

meter van Buenos Aires. De sta-
king was bedoeld om een betere
salaris- regeling af te dwingen.

In alle ziekenhuizen waren de
gevolgen van de staking voel-
baar. De bomrichtte grote mate-
riele schade aan. Er raakte
echterniemand gewond.

LONDEN—Twee gevechts-vlieg-
tuigen van deBritse luchtmachtzijn
maandag bijeenNAVO-oefening bo-
ven het graafschapNorthumberland
met elkaar in botsing gekomen en
neergestort.De 2pilotenkwamenom
het leven.

Rapport overLRD SintMaarten
Landsradio Dienst kampt met
in-efficiënte bedrijfsvoering
WILLEMSTAD — Morge-

nochtend vertrekt minister
van Verkeer en Vervoer
Frank Rozendal naar Sint
Maarten, waar al enige tijd
onenigheid heerst tussen een
deelvan het personeel en de
directie van deLandsradio
Dienst vanwege de aanstel-
ling van de waarnemend di-
recteur van de Landsradio
Hinds. Minister Rozendal zal
met beide partijen aan tafel
gaan zitten om tot een oplos-
sing voor het probleem te
komer

De commissie dieonlangs door
minister Rozendal werd inge-
steld die de breekpunten bij de
verhouding tussen directie en
werknemers moest onderzoe-
ken, heeft inmiddels eenrapport
ingediend dat door de Raad van
Ministers is besproken. Uit het
rapport is naar voren gekomen
dat de LRD kampt met een in-
efficiënte bedrijfsvoering. Er is
vooral een tekort aan technisch
management en een gebrek aan
kwalitatievetechnischekennis.

Minister Rozendal vertelde
dat de problemen enkele weken

geleden zijnontstaan toen de di-
recteur van de Landsradio
DienstGumbswerd geschorsten
teruggeroepennaar Curagao. De
heerHindswerd toen door deAn-
tilliaanseregering aangesteld
als waarnemend directeur.

VERTREKKEN
Het personeel liet via de

ambtenaren vakbond Wiscu we-
ten dat zij het niet eens waren
met het optreden van Hinds. Zij
wilden dat de Antilliaanse rege-
ring iemand van de Boven-
windse eilanden zou benoemen
tot directeur, ofde schorsingvan
Gumbs zou herzien. In ieder ge-
val wilde het personeel dat
Hinds zo spoedig mogelijk zou
vertrekken.

Rozendal's vertrek naar Sint
Maarten is noodzakelijk aange-
zien de directie en werklnemers
van de LRD zelfniet tot een op-
lossing kunnen komen voor de
gerezen problemen. Naar aan-
leiding van hetrapport van de
commissie hoopt de minister de
problemen uit dewegteruimen.

TELEGRAM
Begin vorige maand stuurde*

DP Sint Maarten Statenlid
Claude Wathey een telegram
naar minister Winston Lourens
waarin hij de minister vroeg te
bemiddelen in deze kwestie.
Lourens lietWathey weten dat
het niet zijn taak was te bemid-
delen in deze zaak. Wathey
moest daarvoor bij minister
FrankRozendal zijndiesindshet
vertrek van ex-ministerChance

belast is met de Landsradio
Dienst.

Na een vergadering met de
Raad van Ministers is door mi-
nisterRozendal een commissie
in hetleven geroepen die de pro-
blemen bij deLRD in Sint Maar-
ten moest onderzoeken.De com-
missie, bestaande uit Ralph
Sammy, Harold Havertong en
drs Irving Romer, zou zich niet
bezig houden met de eventuele
terugkeer van Gumbs, maar uit-
sluitend met de problemen tus-
sen directieen personeel van de
Landradio Dienst.

CHINEES
MinisterFrankRozendal ver-

telde datzowel directiealsperso-
neel primair voor ogen moeten
houden dathet doelvan deLRD,
het zorgen voor communicatie
tussen deeilandenvan deAntil-
len en daarnaast de internatio-
nale communicatie, niet lijdton-
der de problemen. Volgens Ro-
zendal blijft het doel van de
Landsradio Dienst altijd het be-
langrijkste en dan doet het er
niet aan toewie er aan hethoofd
staat: "Het kaneen Chinees zijn
ofeen Griek, datmaakt nietsuit.
Als zij hun werk maar goed
doen."

Het verzoek van de LRD-
werknemers om iemand van de
Bovenwindse eilanden te benoe-
men als nieuwe directeurvan de
Landsradio Dienst wordt
hoogstwaarschijnlijk ingewil-
ligd. MinisterRozendal vertelde
dat hij inmiddels iemand ophet
oogheeft, maar hier vanmiddag
eerst met deRaad van Ministers
over wil spreken.

Overlast
honden

WILLEMSTAD—Bijeen huis
op Montagne Abao heeft een
hond enkele schapen aangeval-
len. De eigenaar van deschapen
schakelde de politie in en ver-
klaarde dat twee van zijn scha-
pen door de hond zijn doodgebe-
ten. De man kreeg de opdracht
om de politie te bellen zodra de
hond weer terugwas. Dat tele-
foontje kwam rond half een gis-
termiddag. Met drie schoten
heeft depolitie de hond neerge-
legd. De eigenaarvan deschapen
zou zelfzorgdragenvoor het ver-
wijderen van hetkadaver.

NEW DELHI —De DaTaU£ma, dereligieuze en wereld.*
leider van Tibet, die alsban»J.ling inIndia woont is "gelukkw
met de verjonging binnen »
communistische partij van CW
na, zoals deze gestalte heeft II?
kregen tijdens net onlangsaft*'
lopen dertiende partycongr^
De DalaiLama verklaarde ditv>
New Delhi. ..flDe leidervan Tibetzei dat zwj,
volk weliswaar "zwaar gele^e^
heeft onder de Chinezen, m**Jdat hij toch grote sympathy
koestert voor de "hoop en dev»
wachtingen van het Chioe'
yolk".

derlandse Antillen bedankte
voor devele diensten diehij heeftverrichtvoorhetKPNA endeAn-
tilliaanse gemeenschap.

Foto: het moment waarop de
premier detraditionele briefvan
waardering namens deAntilli-
aanse regering aan de heer Ol-
denboom, geflankeerd door com-
missaris mr.F. Wiel en dehoofd-
inspecteurs W. Tweeboom, W.
Kramers en J. Willems, uitreikt.

WILLEMSTAD - Op 1 no-
vember herdacht J.F. Olden-
boom, hoofdcommissaris van het
Korps Politie NederlandseAntil-
lenhetfeit dathij25jaarterug—
alsadjunct inspecteurvanpolitie— in diensttrad bij hetKPNA .

Ter gelegenheid van dit feit
werd de jubilaris toegesproken
doorminister- president ir. Don
Martina die de heer Oldenboom
namens deregering van de Ne-
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wi]
destroomvoorziening onderbreken op:

* Woensdag 4 november 1987
vanaf 09.00 t/m 15.00uur

* Gedeelte Saturnusstraat (tussen Perseusweg en Rheastraat),
Cybelestraat en omgeving.

* Vanaf 08.30 t/m 16.00 uur
* GedeelteKaya Paul deLima,Kaya Torvan derLinde compleet,

gedeelteKaya Augusto Boelijn, gedeelteKaya Wawa Schoitz
en gedeelteKaya Kres Ulder.

|@|KODELA__B
Ulif LANDSRADIO \
ml/ (Afd. CURACAO)

bekend, datderekeningen over deboekmaand SEP-
mf TEMBERI9B7 zijn verzonden.

V Deze rekening dient uiterlijkvoldaan te zijn per
7 15 NOVEMBER 1987

Telefoonnummers waarop alsdan nog rekeningen openstaan
zullen— geblokkeerdzijn voorALLE inkomend interinsulairen in-

ternationaal (automatisch en niet-automatisch)telefoon-
verkeer.— geen telefoongesprekken via onze internationaletelefo-
nisten kunnen aanvragen.— telefonisch geen telegrammen kunnen aanbieden.— geblokkeerd zijn voor alle in- en uitgaande telex-
gesprekken. j

Voorts zullen bovengenoemde rekeningen, in han- vfl
denworden gesteld van een incassoloper c.g. incas- ✓__
so bureau.De extra incasso-kostenkomen voorreke- AmJfffningvan de debiteur. __B"*|ftL
Men gelieve errekening mee te houden datbank- / . 2|l
en girobetalingenons pas na meerderedagen be- >f||fHl|||fP| [V^"- yfTi|irm|irn 11

AMIGOE8 DIHBD.KS3NOV6MBa.I9f

TE KOOP
MAZDA 929

Stationwagen 1983
50.000 km.
’. 6.500.-
Tel.: 76455
gedurende

kantooruren

_^TZOJUIST BINNEN^^,
_^T JA, HET NIEUWSTE

VAN HET NIEUWSTE!!
Wé PRACHTIGE RAMEN EN DEUREN VAN ALUMINIUM RI -IN WIT! I

I " afgewerkt met "electrostatic" verf, die niet kan
I verkleuren e in de U.S.A. het meest verkocht.

■ s>? V^Kffiïï«aYill II ■ "»'l !■■ ■■

eklusieve distributeur: / To^vIKQOYM ayfemA
i windows *doors l; w m __T__*^ ____^. ■ /■ il - " "" <**>-■ '"' _Jj w___aw ______■ /

m^m^^Êt^^^^^^^^ .^Bsaaak /

| bij Kooyman bent U in goede handen, \?^/



BONAIRE AGENDA
POLITIE: 8000gRANDWEER:B222
TAXICENTRALE: 8845POSPITAAL:B9OO
pNDFILLte Lagoen:maandag t/mvrijdag
fan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00p: zondag gesloten ?

PPENBAREBIBLIOTTHEEKjopeningstijdenvoor hetpubliek)paandag en donderdag van 14.00-18.00l!lnn'nSda9 en vriida9 van 08.00-12.00/
lüur) °° uur: zaterda9van .10.00-12.00
Koningstijden vw/lJLljf'
f°ensdagvan 14.00-19.00uur.
PÓSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
__6,ekende stukken 15.45 uur; gewoneFtl*ken 16.30 uur.
ifcvlCECLUBSJ^anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel
ponaire.
t'ons: informatie E. Felipra, tël.: 8546/8238.E una Table: elke tweede maandag -Epicentrum Terra Corra.
r°iary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

EË[UURSKANTOOR EN BEVOLKING:Pncj 00/14.00-15.30 uur loketten geo-

}J^lEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
fcen d" 9ellevecontact opte nemen met de
[ w Hudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
PpLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
rr7endopvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-ppan 12.00-24.00 uur.

L?EEKUUR (gezaghebber): elke donder-dagvan 09.00-11.00 uur op het Be-
Uao oqr'Kralendijk; laatste donder-
ene de rnaancl va" 10.00-12.00 uur te

hateaLISH' (,el': 8198): verzameling Bo-
oing. se schelpen en koraal; open vankav^R' /m vnJda9 van 10.00-12.30uur-raya Nikiboko Zuid 3.
LVv-
Pa<_t/openingst'Jden slachthuis maan-
_

00 Woensda9van 07.00-12.00/13.00-
-bfinn ,U.ur en donderdag en vrijdag van'uo-11-00/11.30-14.30 uur.

FLENSTENla9«fc?RaSUSkerkKrale,,dyk:
kjr. ' s'B 45 uur; zondag08.30 en 19.00

fegrSot°kerkAntriol:
kir |KS 19-30 uur; zondag 09.00en 18.00

feCUSkerkßinc°n:ook zondag, 19.30uur.

te"TENBEZORGING doorgeven
tac'que _ Wong" Loi" Sm«- Kaya

Ingezonden

Baratóo ta sigui
|k\f J^PTA DESKONOSI mas,
IKö!rynan dial*» mandatari-'"P^oai1 pa*s paotro ' reker*
'IW j

ntu preliminar pa tur
T°B _. u die kontemdo di e va"

!l _„, s*ursonan kv lo wörduLCnsió'If _Sid°kaSn°n di resepshon di
■ fe, nJ/enteLusinchi diVenezue-
f pVes^P°ratende natelevishon e
| «sij. _ tódi Statënbisakasip'e
Kla K a bira fempu pa Vene-

Irreis jUskavn manerapabaha e
!fot al' eta pa nos' Pa asma nos
INtii iVla pa kaba e gastunaniNe^.Produkshon di awa i di
I Se- dat.
Ir^b °fr residente di Venezue-
f?) p 0"!. sakontesta (i vnsonri-

IkS<to " ° a PrePara> permi-
i ISïV a.Bma oportunidat pa se-
|Kp a gSldente diStatenlogra vn
ir,paf aiJda. aunke transparen-
I .^ ,su Partido. E tussengesch-
Ir>kir, aart aki tabata mas bien

vViafrUrtje-
| Hlcu vf.'Curagao a ser infor-
i totrit ekstenshon djekonvenioI Nter - u Venezuela lo ta pa
I k ')i'iitai*a'""entras e montan-
PWts0 *nualkv Gobierno lo
I[Hüefemésundjesunmiondo-

'Nn „'.^ibiendopaana.Esa-
Sr 'i he d meste'*aj^bflsta

Ö^'roëflß tobata

«a di fin konosi, kv despues nu-\ N«nïïlamentu dJe konvenioiSltak , Venezuela, dolar a

' ea7akukuarentaporsien-
-1 ta? MerkataPa dolarsigui

Ntoü ■ ■nota importanosGo-
Nin lSlgui bende Kóréou na
3V*oskv denfuturo nómu-
pl Bei_° _.

n sukotisekuénsia-
%sa ,E mes un'Gobièrhó aI**o dia Ifu'debenan di?VkinaUlandaakresekon-Nsa ??ente5kv notin mane-JW*f°rdieperkanseei,pa-

ti'e H*florin tafihamente ma-

VSa Üeßun mion dolar din,°isukontrabalornaflo-

rin antiano, vndosanapasa laga
nos bisa nos por a kumpra vn
montante diflorin Ulandeskv ta
kuarenta porsiento mas kv e
montante kv nos por produsi
awendia; esta, pa paga nos enor-
me debenan na Ulanda. Pa kv
nosflorin antiano, dolarMerika-
nu a keda semper riba e mes vn
nivel artifisialmente krea. En-
kambio, pa nos transakshonnan
internashonal, sakando Merka
afó, e dolara zak barbaramente.

Ta eksaktamenteesaki te do-
ló grandi kv nos ta konstatando
ora nos hasinegoshi kv Ulanda,
Alemania, tur Oropa, Hapon,
China, Korea, HongKong, Sin-
gapur, Vietnam, etsetera. Tur
importashon for di e paisnan ei a
para bira karisimo kompara ku
loke ctabata.

Konsiderando e situashonnan
aki, lo tabata hustu sia inkorpo-
ra e problemanan finansiero-
ekonómiko akideneprotokol tri-
partite, i perkuré tambe pa a
subi chürdiRefineria Isladi$ 11
mionpa ana te navn sumakv ta
kore paralelo te sierto limite na
balor di e medionan di pro-
dukshon, teniendo kuenta kv
nan depresiashon, reemplaso,
modernisashon, etsetera. Nos
mester di ayuda di ekspertonan
kupor balora nos patrimonio in-
dustrial pa asina yega na sifra-
nan seriokv ta proba nos kv tur
klaridat kv Körsou nó pór ta e
viktima eterno dibaratio.

E Presidente di Staten (kv ta-
bata alabes anfitrión o konvi-
dante), sikiera por a agrega ne
komedia diarogansiakv el a de-
splega denpleno lusdidia,paaki
kuater ana, sea Copei o Acción
Democratica tene kuenta kv e
echokv nos lonopor siguibiba di
chicken-feed. Pero por ta kv e
konvenionan protokolario no a
permiti tal ekstremo?

EDWARD DE JONGH
Curagao

Dansshow in Centro Pro Arte

WILLEMSTAD — In Centro
Pro Arte verzorgt Leela Samson
op 10 en 11 november een
dansshow.Leela Samsom is één
van de beste dansers van het
Bharatanatyam, een dansuitIn-
dia. Deze dans vergt niet alleen
goededanstechniekmaartevens
discipline en gevoel. Momenteel
bevindtLeela Sam»" yjch jn
Zuid-Amerika waarzij een com-
binatie danstvan deBharatana-
tyam, Odessi en Kathak. Deze
combinatie zal zij ook in Centro
Pro Arte dansen. Kaarten a 15
gulden zijn verkrijgbaar bij
Centro ProArte, Boekhandel Sa-
las, Van Dorp-Eddine en dever-
schillende Indiase winkels in
Punda.

LEELA SAMSON

Ouders moetenpremie betalen
Simabo tegen verzekering van
leerlingen Papa Cornesschool

KRALENDIJK—Het feit datopéénvan debasisscho-len dieonder hetR.K. Schoolbestuurvallen voor leerlin-gen een verzekering wordt afgesloten, kan geen genadevinden in deogen van devakbond voor leerkrachten Si-mabo. De voorzitter van de Onderwijsvakbond wijst erbovendien op, dathet schoolhoofd daarmeelijnrecht in-gaat tegen de bepalingen die het R.K. Schoolbestuurheeft gesteld.
Schoolverzekering opBonaire is
delaatste tien jarentelkensweer
onderwerpvan gesprek.Voorzit-
ter Norwin Willem van de vak-bond Simabo snijdt derhalve
geen nieuw onderwerp aan,
maar attendeertwel op een naar
zijn mening onhoudbare toe-
stand.

In de jarenzeventig was het
gebruikelijk, dat leerlingen die
een school bezochten van het
R.K. School- bestuur, automa-
tisch verzekerd warenvoor onge-
vallen die op school gebeurden.
Nadat bleek dat de verzekering
een kostbare geschiedenis was
geworden, besloot het R.K.
School- bestuur in overleg met
hetBC om deverzekering te an-
nulerenen dekosten per ongeval
door deoverheid te laten dragen.
Er werd derhalve geen verzeke-
ring meerafgesloten.

In de tijd datOrmabo en VLB
nog naast elkaar bestonden,
werd er doordebeide vakbonden
verschillende malen geatten-
deerd op deze ongewenste toe-
stand, aldus Simabo- voorzitter
Willem, maar in feite gebeurde
er weinig. Wel bleek echter, dathet hoofd van de St. Bernar-
dusschool plotseling geconfron-
teerd werd met de deurwaarder,
die een rekening van het St
Franciscus- hospitaal kwam in-
nen, omdat hetschoolhoofd daar
een kind met een gebroken arm
had laten behandelen.

Het hoofd van de Papa Cor-
nesschool—bewustvan de onge-
wenste situatie— besloot een
collectieve verzekering te slui-
ten voor de leerlingen van die
school. Deze, verzekering werd
verhaald op de ouders.De Sima-
bo die ditenige tijd geleden ter
ore kwam, schreefeen brief aan
hetR.K. School- bestuur dat dit
onacceptabel was. Het school-
bestuur beaamde dit en liet aan
de schoolhoofden brieven uit-
gaan, waarin duidelijk werd ge-
steld,dathet schoolbestuurgeen
toestemming gaf om ouders te
benaderen voor een bijdrage tot
een collectieve school- verzeke-
ring.

De Papa Cornesschool, aldus
Willem, heeft debrief naast zich
neergelegd en gaat nog steeds
door met het innenvan verzeke-
rings- premies.

Bij overheid Guyana
sprake van verloedering

GEORGETOWN — Blij-
kenshetrapportvan de Integ-
rity commission van Guyana
is er sprake van verloederingin het gedrag bij vertegen-
woordigers van de overheid.De uit drie man bestaandecommissie wijst op fraude,
corruptie en ook op sexuelemisbruiken.

De oppositie-partijPPP stelde
vast datdebevolkingzichallang
bewust was van het feit datmen
hetbij de overheid niet zo nauw
nam met morele en burgerlijke
regels. In deperiode dat de PNC
aan de macht is, is het steeds er-
ger geworden zodat er sprake is
van een enorme crisis, wat nu
met hetrapport van de commis-
sieofficieel isbevestigd. Hetrap-
port is eenregelrechte veroorde-
lingvan het beleid van de partij
welke al lang aan de macht is.
Vooral ten tijde van president
Forbes Burnham is er erg huis
gehouden.

De commissie vestigt de aan-
dachtop het benoemen van par-
tij- vriendjes opbelangrijke pos-
ten, waarbijdepartij- gebonden-
heid belangrijker isdan decapa-
citeit van betrokkene. Ook de
stembus- fraude is niet ontgaan
aan de onderzoekers. Nuchter
merkt de commissie op dater op
dit gebied geen verbetering te
verwachten valt als het stem-
bus- gebeurennietwordtopgezet
vanuit het nationalebelang met

opzijzetting van het partij- be-
lang.De commissie heeftookeen
aantalregels opgesteldwaaraan
het overheids- personeel zich
moet houden.

Hoogste punt
tweede fase
Sanddollar

KRALENDIJK — Het berei-
ken van het hoogste punt van de
tweede fase bij het Sanddollar
condominium- project, betekent
datdeuitbreidingvan hetaantal
van 24 reeds in gebruik zijnde
appartementen binnenkort een
feit zal zijn. Dat is ook het geval
bij het ingaan van de derde fase.
Dat zal in januari1988het geval
zijn. In deze fase wordt ook een
uitgebreide infrastructuur gere-
aliseerd.

HetSanddollarcondominium-
project, dat ten noorden van het
Bonaire Beach-hotel (BBH) ver-
rijst, is eigendom van het
echtpaar Weisberg. Momenteel
zijnvan het totale project24 con-
dominiums klaar, die ook wor-
den verhuurd. Opzet is dat de
verhuurde appartementen ei-
gendom zijnvaneenkoper. In ju-
ni bleken weer 38 appartemen-
tenverkocht te zijn.

Eind 1988 zal het heleproject
klaar zijn. Datbetekent 0.a.: een
winkelcentrum, een zwembad,
een tennisterrein en vermoede-
lijkeen casino.

Record omzetten beurs Amsterdam
AMSTERDAM — De

Amsterdamse effectenbeurs
heeft in oktober, de maand
van de historischeval van de
koersen, een omzet behaald
van 38,8 miljard gulden, een

absoluut record.
Het oude record dateerde van

augustus en betrof een omzet
van 31,3 miljard gulden. In sep-
tember werd voor in totaal 24,3
miljard guldenverhandeld.

■HiH^HHHHIHHMBHHHHHHBaHIHHI
Met diepe droefenis, doch dankbaarvoor wat hij voor ons
betekend heeft, maken wij het overlijden bekend van onze
geliefde man, vader, grootvader, schoonvader, broer, zwa-
ger en oom

JOHANNES NICOLAAS LAURENS
BOELHOUWER

in de leeftijd van 80 jaar
Namens:
Mevr. de Wed. G.A. Boelhouwer-van derWeide
Lilian B. Boelhouwer
Ron en JannyBoelhouwer-Landman (Ned.)
Eric enKarin Boelhouwer (Ned.)
Bertha van de Bergen-Boelhouwer en fam. (Ned.)
Hilbertvan derWeide (Aruba)
Mevr. deWed. Irma van Woudenberg-van der Weide
Lena van derWeide
Doy en Wim deBruin-van derWeide en fam. (Ned.)
Wim en Tinavan derWeide-Croes (Aruba)
Frine van derWeide
Ingrid en Wim Jacobs-van Woudenberg
Lilian en GerardLeerentveld-van Woudenberg
Vivian en TerryPeterson-van Woudenberg
Raquel van derWeide (Aruba)
Ina deWindt (Aruba)
Enid en Nel deCuba-van der Weide (Aruba)
Junioren Jeannavan der Weide-Oduber(Aruba)
Gerard en Mariela van der\___>-Werleman(Ned.)
Hubert van derWeide (Ned.)
Rose-Marie Jacobsen familie
Overigefamilieleden.

De teraardebestelling vindt plaats opdonderdag 5 novem-
berom 4uur 'smiddagsvertrekkende vanuitderouwkamer
van hetSt.Elisabeth Hospitaal. Condoleancesvanaf 1 uur 's
middags. Verzoeke geenrouwbeklag aan huis.

I
Met diepleedwezen makenwij hetoverlijden
bekend van

Mevr. Altagracia Josefa
Allee-Alberto

gewezen leerkracht van het St. Thomas-
college onderbouw.

Haar zorgen toewijding zullen altijd in onze
herinnering blijven.

Moge God haar de eeuwige rust geven.

Namens hetR.K.
Centraal Schoolbestuur.

M.w___--_____-_m_WÊÊÊÊ-____--__mWk%-__M__-Mm

WILLEMSTAD - Vorige
week heeft de waarnemend-
hoofdcommissaris van Politie
mr. F. Wiel de basiscursus "re-
cherche" afgesloten. Deze cursus
had tot doel het bijbrengen van
fundamentelekennis envaardig-
heden betreffende recherche-
handelingen in de opsporings-
praktijk. Aan dezecursus namen
zestien leden van hetKorps Poli-
tieNederlandseAntillen deel: elfvan Curagao, twee van Bonaire
en drie van St. Maarten.

Foto:De heerWiel, decursisten
en enkele stafmedewerkers.

» stockmarket «

Hb'iurtM TODAY NCVEMBER 3, 1987,

Ae9on 56.20 KIM 34 00_°ld 61 <50 Meneba «IS
T

100'00 IWIiF. „goS^i5"3"- _'_ **alDutch 20680G^^rrv. __'_ Telegraaf 230 00fcd.St.Broc. 33,20 Unilmm- ~, .„
Heiden 125,50 £J£« »};»

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 50 3/4 IBM 124 1/2American Exp. 25 1/8 ITT 52 {/2Afache 7 1/4 Johnson iJ. 79 3/4Am.Tel.» ïtel. 30 McKesson 27 3/4Amoco 72 1/8 Merdc 8 Co. 180 1/2 "Anheuser B- 31 1/4 Minnesota Mng 60 1/252 McbilCbrpï^ 417/8Ca_fcell S. 54 Monsanto 70 7/8?gsl°s 26 1/4 N.B q^. 63 1/4Citioorp 41 1/4 Norf .South. 24 1/8CocaCola 41 5/8 PPG m^. 32 1/4Diebold 36 7/8 Ihüipe 15Digital Bj. 139 Placer DJI. 13 1/2P"P°nt 93 1/4 Morthrop Cürp. 30 5/8East .Kodak 56 3/4 Pac .First Fin. 13Exxon 43 5/8 Pfizer 54 1/2Figgie 'A' 45 3/4 Phelps Dodge 35Firestone 30 7/8 Philip Itorris 93Fluor 14 7/8 Quaker 45 3/8Genl.Electr. 47 1/8 mr Nabisco 53 7/8Genl_Motors 58 5/8 Sara lee 39 3/8Gulf a West. 69 1/2 Sftell Trp.Tr. 72 3/4Hecla Mng. 12 1/2 Southern Ü. 9 5/8Hilton 66 7/8 Onlays 33 1/2Hcmestake Mng. 31 1/8 Unocal 31 1/8

"*X*BS LOCAL STOCKSIndustrials 2014,09 ANT.BREHERIj HFL 75-85Transportation 784,38 nr__./ 3 od

REOTER.
CLOSING MARKET OOMMEin' NOVEMBER 2,1987November began on a modestly higher note, as the Dow roseaF^o^tely 21.22 points to 20?4.75 ln'ncdeS?eg^__^etrading, ac Transports «ere sharply higher today, with them^^^LS^L"*1 a "^ 3ata as well. Secondarymeasures shewed modest gains. Piedront Aviation gained sharplySS J^ :_* teleX' Stone «* **>***- BrockK_^c.7SdS?£

_
?Sutï.ern Pacific- *" latter is *" *J«i °f acqui-sition talks by Henley Group Inc. Cumrdns Engine, CBS, £2-J-Lsie, and Flowers Industries surrendered. The bulls continueto stem the bear attacks, chalking up their fifth successivedaily gain. The area just past Dow 2100 should prove an ircsidecarrier. New yearly lews narrowed to just 35 big-board Issues

E.F. HÜTTON RESEARCH.

lUffl MAMJKO& qjMEL'S BANK X.V.
pL^S INVESTMENT DEPARTMENT
Vf*& M For further information call

Tel. 612511/612991/612294

/ «S^VRrUO mDUSTR,BI 0E WEnEZUELP
-_É_J3_3_s maakt de wisselkoersbekend
''tW^P' vande BOLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

Cash AANK°c^ue VERKOOP
’.4.50 ’.4.70 ’.5,70

m " » " ■■■■"■t
| Koersen Centrale Bank
- ' u

NOTERINGENCENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSE AN-- TILLEN GELDIG OP DINSDAG 3 NOVEMBER 1987 EN TOT 5
Z NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80 3
CRN DOLLAR 1.33 1.35 1.37 3

5 PNDST6RUNG 3.04 3.095 3.155 3
3 N6DGLD 92.16 92.88 93.68 . 3
3 BOLIVRR — _ _ S
3 ZLU FRANCS 126.03 126.75 127.55 S3 FR FRANCS 29.36 30.46 31.16 ZDUITSe MARK 103.86 104.58 105.38 S

SURGLD — 100.07 102.59 5
3 rruß€ 1.09 1.39 1.45; RR FLORIN 98.00 100.00 100.20: KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- 3: LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE- 3MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 3 NOVEM- 3- 8ER1987 EN TOT NADERORDER.

5 9.75% OBLIGRTI€L€NING€NP€fl 85/89 98.59 5
3 13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 104.34 |
" 12 % OBUGRTI€L€NING€N PÉR 88/92 103.65 3
Z 10.5 % OBUGATI€L€NINGC-NP€RI9BB 99.71 3
3 10.25% OBLIGATIÉLCNINGÉN 1986P€fl 1990 98.77

HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%. 3; DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN §
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
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Onverwachts isvan ons heengegaan onze broer, neef,
oom en vriend:

HECTOR G. DE JONGH
(Shon Puy)

In leven Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De begrafenis vindt plaats op woensdag, 4 november1987 om 16.00 uur vertrekkende vanuit de Rouwka-
mer van het St. Elisabeth Hospitaal, naar hetKatho-lieke Kerkhof aan deRoodeweg.

Gelegenheid tot condoleren vanaf 13.00 uur in de
Rouwkamer van het St. Elisabeth Hospitaal.
Vóór de begrafenis, zal een Heilige Mis worden opge-dragen in de Kerk van Sta. Familia.Gelieve geenrouwbeklag aan huis.

Namens: Francis E. de JonghenKinderen
Hertha M. de Jongh
Vivian C. de Jongh
Artur B. de Jongh
Lyda enWalter van Rosberg - de Jongh
enKinderen
en overige Familieleden.
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AMIGOE

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

iTw^tB*^ tot 1°woorden

F. 5,50 /^l//./E V Elk woord meer (j£2m-% )
// li\ UITSLUITEND feg^/
/^; A CONTANT!

WEGENS VERTREK: 1 houten
2-persoonsbed; 1 houten dubbel-
bed; 1 serviesset, 4 mnd. oud.
Inl.: 626298.Laufferstraat 19.

1 BUFFET; 1 AQUARIUM
compleet; 1 vierkante tafel met
wielen.Tel.: 79904.

LADA SM 1300, 4 drs., 1983,
prijs cash ’.2.500,-; Crysler Cor-
doba 1979, 4 drs., full equip.,
prijs cash ’.2.800,-. Inform, tel.:
55338. Djadostraat 60
(Steenrijk).

MONSTERTRUCK 4x4, airco,
cassette, radio FM/AM, Toyota,
bjr. '86. Tel.: 77897.

PLANTEN:BOUGAINVILLEA
(trinitaria), crotons, mahonie
(mahok), palmen enz. Parallel-
weg 5 (Julianadorp).

NIEUWE HONDEKENNEL,
grootste maat. Tel.: 87417.

TAPPAN MICROWAVE oven,
nieuw ’.350,-; 3 kinderwagens,
samen ’.150,-; babybox ’.75,-;
Kenmore naaimachine, nieuw,
’.400,-. emmalaan 1. Tel.:
73465.

PORCHSALE O.A. stereoset,
compleet, ’.400,-; houten baby-
box + matras ’.50,-; houtenkin-
derbed, compleet, ’.250,-; stalen
opbergrek ’.150,-; antieke ser-
vieskasten ’.250,- p. stuk; kin-
derspeelgoed etc. Erosweg 51
(Jongbloed).

WONING VOOR 1 persoon,
eventueel apt., 2 a 3 slaapka-
mers. Bereid tot vooruitbeta-
ling. Nette buurt. Tel.: 616868/
69 tijdenskant.uren.

PER 1DECEMBER: volledig ge-
meubileerd appartement met
airco, televisie, wasmachine, te-
lefoon aanwezig, ’.550,- p/m.
Borg een maand. Geschikt voor
een echtpaar zonder kinderen.
Julianadorp. Tel.: 82117.

PER 1 DECEMBER; gemeubi-
leerd woonhuis, 3 slaapkamers,
3 porches, ’.1.100,- p/m. Borg
eenmaandJulianadorp. Tel :82117.

TWEE HOLLANDSE meisjes
(±24 jaar) zoeken oppashuis
voor een korte of langereperiode
in één van de maanden decem-
ber, januari, februari en / of
maart. Inlichtingen: Fam. Mar-
tina. Tel.: 674565na 18.00uur.

TER OVERNAME aangeboden:
perceel eigendomsgrond 895 m 2
op Morgenster, tegen redelijke
prijs. Bel 26008.

gedeelte van
I KANTOORPAND OOSTSTRAAT I

nabij Bestuurskantoor, met opp. van ± 150of 275 m 2
I Voor informatie: tel.: 613146

WANTED
Furnished or Unfurnished

HOUSE
for young professional
couple in quiet
neighbourhood.
Rent about NA/.800.- to
1.000.- per month.
Please phone during offi-
ce hours 616222.

r PATRICK'S
for

„Tatay" guitars
and quatro's

Willem de
Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298

J ■' IJ j 5=7

ALSUEEN
PHILIPSKUNT
KOPENVOOR

DEZE PRIJS,
HOEFT U NIET
VERDER MEER

TC ZOEKENi

[kleuren t.v. tz_=l

KLEUREN T.V. f 699."
20"
KLEUREN T.V. , _

rt
_

MET REMOTE I 795."
CONTROL

WERELffS GROOTSTE FABRIKANT
VAN T.V. TOESTELLEN

TENTOONSTELLING
van

ADVENT- +
KERSTMATERIAAL

3 + 4 november van 5-7u.
5 november van 8-5u.

KASDIBEIBFL
Gaitoweg3-tel.:76659

Ubent van harte welkom!

TE KOOP
AANGEBODEN

HUIS
Erosweg 51

Te bezichtigen na telefonische af-
spraak. Gelieve te bellen: 78853
(na 6 uur).

Sta. Rosaweg 40 /___fe\
maakt bekend datmet ingang (9m*^mm\\van 9 NOVEMBER hun telefoonnummer 673094 IS W)

veranderd wordt in 74959 Vïüsü^

FOR SALE
"DEMARAGE"

Easy handling, fast sailing yacht. Better known as
J-24. Winner20th Bonaire Sailing Regatta. Even be-
ats J-27. Interested buyers contact: ~

J.DRIJGERS - Hofweg 9, Curacao.

V^iLCSCÖ) Sta.Rosaweg 48
ATTENTIE: Daar wij nu gebruik makenvan het allernieuwsteFotolab,kan VALCO behalve prima kwaliteit en service nu de klant een prijsre-
ductie op het afdrukken van Foto's gevenvan

PORTOAITS 95 cent naar~(jS_i) cent per foto
ï\ (jgiLg, een besparing voor onze klanten van 32%

/t\_i__C_§_ tot ziens bij «j^, _
f y^r-^: i I

%, jEj^ // Sta. Rosaweg 194

\s*fc/ Grandioze Uitverkoop
vanaf26 oktobertot 28 november

Alle schoenen tegen de helftvan de prijs!
25%korting op alle kledingstukken

boven de 20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti, Hunter'sRun, etc.) 2voor ’1.10.00
'Kinder overhemden (Philiphine) 3voor ’1.10.00
* Damesbloesen 3voor ’l. 5.00
* Pantiesvoor damesen meisjes 12voor ’1.10.00
* Herensokken 12voor ’1.10.00
* Jeans (Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2voor ’1.10.00
*Grote baddoeken ’. 5.00
"Paraplu ’. 5.00
U bent van hartewelkom op de

k "BARATIO"van PASO A PASO Santa Rosaweg 194. j

PEUGEOT 304 BREAK, bouw-
jaar 1977, vraagprijs ’.1.500,-.
Tel: 87283 (na 18.00uur).

MOTOR V-6 231 PONTIAC Le-
mans 1979, kaba dioverhaul, lif-
ter so mesterkambia. Turkos ta
noboe.a. krankshaftetc.,’.750,--. Klein Kwartier 4. Tel: 75010.

mm^mm
GEZOCHT: KLEINE wasauto-
maat. Tel: 672000 tst. 50 tussen
8.00 en 2.00 uur.

/* MET SPOED "^|
TE HUUR GEVRAAGD I

door Ned. gezin
3a 4 SLAAPKAMER- I

WONING
gedeeltelijk of ongemeu-
bileerd.
Omgeving Cas Cora,
Jongbloed, Schelpwijk,
Gosieweg.

Tel.:614873 y

I-"»«^«*l
»^**^^*N*V»_»»lrt^ii«^**_^_t__^_^«"_-_'»^_»_l

lCLIMA CARS

AÜTOMCONdÏtIOOG
Herst IA " Tel. 672059 Sto. Rosa

I 1
1■

I "Z^jjjÉk Distributor:

| II f\ :■i^ ___ _!_'"____. v;asj__ : s**^ "o»

I» in ~ ij -~ü£_*^^^s- vnrKimy ■?; -wS^2s**^i- TCnn/r ,;
CaribbeanL Hotel :

WO ' Punda.

ÉDffiÏMl—= Ï
general engineers and consultants

ontwikkelaars van industriële projekten en management consul-
tants, zoekt voor één van haar bedrijven een

ADMINISTRATEUR
Vereisten: —MBA-diploma— tenminste 3 jaarervaring alszelfstandig admi-

nistrateur— aantoonbare organisatorische en leidingge-
vendekwaliteiten— computerkennis.

Gelieve Uw schriftelijke sollicitatiemet Curriculum Vitaeterichten
aan:

DOERGAENGINEERING N.V.
P.0.8. 3293

L T.a.v. deHr. F.J. Rabeling

Kurpa sano,mente sano.
Tópikokv e temporada benidero ta para
sentral na nos skolnan.Esaki pa préparé
diadi ensenansa.
Komo mayor nos tambe por kontribuf.
Laga nos kömbersa' kv nos yunanriba
loke nan a nana na skol i apoy£ esaki.
Asina nos ta mara edukashon huntu kv
ensenansa.

Un pueblo sano ta eduké su yunan pa
kumpli kv nan mes... iku Körsou.

Eduka pa progresa.
Promé di desèmber - dia di ensenansa.

mensahe di SEDUKAL, T^l* Wm.na nömber di gobièmu di ____I_É

■PP*4^ 11 É| M IsjT
Smaken verschillen. En daar houdt Sphinx rekening mee. ■ >^p*J Kï^l___ 1.1Door de grote verscheidenheid van modellen en uitvoeringen, L _l Ë Évan zowel tegels als van sanitair, is er voor ieder van die jjj^J L^Jverschillende smaken allicht wel iets dat precies past, zodat PWj| BB WK I_ E.
iedere badkamer toch fijn anders kan zijn. ■ %!m\

Bij CTC LATRA ligt uw Sphinx voor u klaar. ~Mmm\\ mT
Sphinx geeft ie dat rijke gevoel. I _L 1 "3"

liHyiiiil Ikil Zeelandia Tel. 613333 X

< Every week Sailing to

BONAIRE I
Please contact:

a^CJF Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

TORENT
a completely furnished

U€\11QFnV/UOi:
with 2-4 bedrooms for 1
year-

Tel. 87190 or 87244 office
hours-
SWEDISH TELECOM

INTERNATIONAL J

TeToOpT"^
i.g.st.

STROOMAGREGAAI
4 Cy|jnder diesel 12K
levert 127/220Volt, v<
doende voor het hel
huis.

Meeneemprijs:
Na’.5000.-.
Tel.. 73527.

iiiÉllllllllllllP1111111"111"11"1"1 Iiilllllllllillllllllllllli"iillilllllllffii 'ii"imiiiiiiiiiiii"ii||
wijziging;

fC^ OPENINGSTIJDEN:

3 november 1987
zullen wij op de volgende tijdengeo-I

maandag t/m vrijdag
08.00-12.00 a.m. *

I HO Of! 47 OAm mïo.ou-17.30 p.m.

zaterdag van 08.00 -12.00 a.m.

BZ I
CURACAO EQUIPMENT CO.'fIi Dr. H. Fergusonweg z/n, tel.: 76755 j
"IJIIIIIIIIIIIIm ■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiii_MiiiMi# i

I^l L/liill lül Alles onder één dak. {
mmm l_^
m m >_T^___n_^_^_^_r^^m ■rp^^T"«^ I'

vloerbedekking <De beste prijs >Fl. 10,75
per 2 vierkante meter.
Novilon "Scandinavia"

1. Zweeds kwaliteits-product
2. In 7 verschillende motieven

en kleuren f
3. In rollen van 2 meter
4. Sterk en duurzaam <c^_^

fp^vFM Zeelandia /^M JIrp^J Tel: 613333’ J*jY&\ S

X^-'önpv/ A//es op/»efgebiedvan &

y| bevestigingsmaterialen
JBL en gereedschappen. \

tt

ft

Hl Mm
Ml

EÜI B^Ëwt/iH *■■Hl v.

li§l_l______F^____l jSkekÉ

188 § 1 Isfl ___PIHBS 11 W_f « :ii_i__ 1 1 , lira _t_i;>iK_ji!i^__^____iP!B i'Ki l
&Élra»f _ I fS_ fl ___F___pll___lËl____ __WB_B, ___.i _* —%^__ ______!I___B:

mmmtQk ■■ ,
X<M

, ..:K. «*j.h- ;!:"*8,,,8,,«"»T
MMBftßft. «SJS _. . ____ï5_ ■*** ****** VJ>> £* i — ■■*■«M K . j y**V -x^w* ___£__} h„Lj_ mmHÊM ?*****«% ,e

# H *"^aJnin .; :_ *ti

CARIBBEAN FASTENERS NV. >

INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza) k
TELEFOON 76227 - TELEX 3408 £Ook opzaterdag GEOPENDvan $.30-12.00 uur.
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	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	WILLEMSTAD – Op 1 november herdacht J.F. Oldenboom, hoofdcommissaris van het Korps Politie Nederlandse Antillen het feit dat hij 25 jaar terug— als adjunct inspecteur van politie — in dienst trad bij het KPN A. Ter gelegenheid van dit feit werd de jubilaris toegesproken door minister- president ir. Don Martina die de heer Oldenboom namens de regering van de Ne- derlandse Antillen bedankte voor de vele diensten die hij heeft verrichtvoorhetKPNA ende Antilliaanse gemeenschap. Foto: het moment waarop de premier de traditionele brief van waardering namens de Antilliaanse regering aan de heer Oldenboom, geflankeerd door commissaris mr. F. Wiel en de hoofdinspecteurs W. Tweeboom, W. Kramers en J. Willems, uitreikt.
	WILLEMSTAD – Vorige week heeft de waarnemendhoofdcommissaris van Politie mr. F. Wiel de basiscursus "recherche" afgesloten. Deze cursus had tot doel het bijbrengen van fundamentele kennis en vaardigheden betreffende recherchehandelingen in de opsporingspraktijk. Aan deze cursus namen zestien leden van het Korps Politie Nederlandse Antillen deel: elf van Curagao, twee van Bonaire en drie van St. Maarten. Foto: De heer Wiel, de cursisten en enkele stafmedewerkers.


