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Nieuws in vogelvlucht

AMSTERDAM — Steun- aanko-
Pen van de Japanse bank terwaardeyan 400 min dollarkonden nietvoor-komen dat de dollarnaar een nieuwdieptepunt zakte: 136 yen. In
Amsterdam opende de dollarop 1,90
"cd. gulden na een slotkoers
woensdagvan 1,9270 gulden.

*****LONDEN — In navolgingvan de
Bangvan zakenopWall Street giste-ren en de daaropvolgende neer-
waartse lijn in Tokio en Hongkong,g»ngen ook de Europese beurzen
sterk naar beneden. Vooral in Lon-aen ging het hard: de Financial Ti-
"es-lndexzaktemet 45,8punten tot
"08,1punten. De schadewasnoger-

ge»",maarhetberichtdatdebasisren-
te met0,5 procent verlaagd was, gafeaandelen-koersen een steun in de
j^B- In Amsterdam bleven de verko-pen doorgaan, vaak met behoorlijke
Koersverliezen. De meeste fondsenwloren vandaagtot het middaguur
20 n 2tot 7 gulden.

*****. «AYRTJT — Een algemene sta-gingtegen de burger- oorlog en er-"nee samenhangende economische
heeft vandaaghetgrootstedeelan het openbare leven in Libanonerlamd. Banken, kantoren en demeeste winkelsbleven geslotenin zo-wel het christelijkeOost- Bayrut als

"et islamitische westelijke
stadsdeel. De Algemene Arbeids- fe-deratie had Opgeroepen tot de sta-j"ng.Ookin derest van het landwerdnet openbareleven stilgelegd. DeLi-banese regering fungeert door dere-«gieuze en politieke twisten tussennrjsitjje,! Cli islamieten al jaren'eten hetkabinet is in geen maan-aen bijeen gweest.

MADRID — Hevige regenval zor-gen voor een noodtoestand aan de
°°stkust van Spanje. Volgens de
aatste cijfers zijn 15 mensen omge-

komen doorverdrinking ofverkeers-
ongevallen diezijn veroorzaakt doore zware regenval. Twee mensen

Warnen om toen hun auto door het
ater ineen rivier werd gespoeld. In
omrnige stadjes komen de huizen°og nauwelijksboven hetwater uit.
j 'reddingswerk wordtbelemmerd
°°r verbroken verbindingen.

*****NICOSIA — Bij een anti-VS beto-
jfjngin Iraniswoensdageenbomont-Poft. Ervielen 2 doden.Radio- Tehe-an stelde "huurlingenvan Ameri-a verantwoordelijk voor de ex-

*****
d —Eenrechtbank inMa-"d heeft een Baskische politie-
gentveroordeeld tot 14 jaargevan-

biiIH SDBtraf wegens betrokkenheid
gi

J deBaskische afscheidings- bewe-
de»U e agent werd veroor-
riVkT wegens wapenbeziten hetaan-
Ba u^n Van criminele schade. De
omH "lle P°litie werd opgericht,
l"na:at inwoners van Baskenland
jj Tsarenhaddentegen deaanwezig-
Beh V3n e nati°nale politie in het

***** Strijdersvan
Ij P**lipijnse communistischeverzetoben circa 100 werknemems vannhoutkap- bedrijfophetzuidelijke

and Mindanao gegijzeld. Zy eiseng«» losgeldvan ruim 25.000 dollar.
g regionale commandant heeft af-
leno1*11 1111»1^ om met derebel"Jje°' 200 man sterk, te onderhan-

*****aj^^US— Iran heeft in oktober
olle_ produktie vergroot tot 2,4

0., nvaten per dag.Daarmeeisde
OPEC- produktie ge-

met 0,3 miljoen vaten tot 19
denpS vaten P6l- daS-De gemiddel-
taal P"*1»»11*16 in net 3e kwar"
19 J^an dit jaarkwam eveneens op
ö»aaWlO

u
n vaten per dag uit- Dit

V kif* ïnteroationaal Energie

*****W^KÓK-De Thaise douane
600Vf vliegveldvan Bangkok
verr> l ■ marinuana onderschept,
den H^tun 15 dozenmet tinnen boT
din» Destemd waren voorverzen-
Wafl,!JaarAmsterdam. De geschatte
InTrmBangkokis2oo.ooodollar.
W» terdan»zoudepartij6mlndol-v Waard zyn.

■ __
*****Van^DEN -°e Britse minister

schi ,\nanciënLawsonheeftdeVSde
<*is " ?^gevenvan dehuidigebeurs-
Uia f" * rieP °P tot eea duidelijk
j. aatregelen- pakket ter verminde-
De HV(U? hetVS tekort.
2ij "ewindsman zei voorstander te
inrfVaneenbijeenkomstvandegrote
PaslStrie"landen nadat de VS tottassendemaatregelenhebbenbeslo-n- Japanopperde eerder hetzelfde.

*****

Stofremt virus

Vooruitgang in
Aids-onderzoek
UTRECHT — In het Ne-

derlands onderzoek naar
het afremmen van het do-
delijkeAids-virus is voor-
uitganggeboekt.

Onderzoekers van het
centraal laboratoriumvan de
bloedtransfusie- dienst en
van het Nederlands kanke-
rinstituut hebben twee stof-
fen geïdentificeerd die in
staat blijken de groeivan het
Aids-virus in gekweekte cel-
len te remmen. Deze stoffen,
waarvanoverigensnietzeker
is of ze oppatiënten kunnen
worden toegepast, zijn ook in
staat de infectiviteitvan het
virus te verminderen, zo heb-
benCLB en NKI vandaagbe-
kend gemaakt.

De onderzoekers hebben
kans gezien ommet destoffen
(1-deoxynojirimycine en cas-
tanospermine) zodanige ver-
anderingen teweeg te bren-
gen dat het virus een factor

100minder infectueus wordt.
De stoffen onderdrukken ook
de fusie van virus-
geïnfecteerdecellenmet niet-
geïnfecteerdecellen. Deze fu-
sie leidtvolgens sommige on-
derzoekerstotaantastingvan
het immuunsysteem en ui-
teindelijk tot deziekte Aids.

Het onderzoek naar een
middel tegen het Aids-virus
heeft tot nu toe geen vaccin
opgeleverd dat tegen Aidsbe-
schermt. De tweede strategic
om de vermenigvuldiging
van het Aids-virus in het li-
chaam te remmen heeft het
geneesmiddel AZT opgele-
verd. Dat middelheeft echter
schadelijke bijwerkingen op
beenmerg, leveren nieren. Ofde ontdekking van de stoffen
hierin verbetering brengt,
kan pas blijken als ze daad-werkelijk op Aids-patienten
worden toegepast, aldus de
onderzoekers.

PARADOX
MinistervanEekelen sprak in

Monterey van een paradoxaal
gevolg als de Amerikaanse Se-
naat het INF- akkoord niet zou
bekrachtigen. In datgevalzou de
Sovjetunienietverplichtworden
haarSS- 20raketten te ontman-
telen, terwijl West- Europa dan
helemaal métmeer bereid zou
zijn om door te gaan met het
plaatsen van Amerikaanse
kernraketten. Minister van Ee-
kelen wilde niet zeggen of hij
hiermee bedoelde datook de Ne-
derlandse regering dan geen
kruisraketten in Woensdrecht
meerwiluitonvredeover de hou-
ding van de Amerikaanse Se-
naat.

De Amerikaanse minister van
Defensie, Weinberger, trok uit
het volgens hem onwaarschijn-
lijke geval van niet- bekrachti-
ging een andere conclusie: de
Sovjetunie behoeft dan haar SS-
-20raketten niet te ontmantelen
en deredenen voor hetoorspron-
kelijke besluit om 572 nieuwe
Amerikaanse raketten in vijf
Westeuropese landen te plaat-
sen blijven van kracht. Een van
die redenen was de Sovjetunie
aan deonderhandelings- tafel te
dwingen voor een ontwape-
nings- akkoord.

SENAAT
In tegenstelling totzijnBritse

Westduitse en Belgische colle-
ga's Uitte minister VanEekelen
zijnwaarschuwing nietin dever-
gadering van de Nucleair Plan-
ning Group van de NAVO zelf,
maar daarbuiten. In tegenstel-
ling tot tegenstanders van het
INF akkoord meende hij verder
dathetvoorbezorgdheidover het
toezicht op het naleven van het
INF- akkoord nog te vroegis.

Naar Nederlandse opvattin-
gen dient ook te worden voorko-
men, dat de Amerikaanse se-
natorenhet gevoelkrijgen datzy
het INF- akkoord moeten goed-
keuren omdat de Europeanen
dat zo graag willen. De Ameri-

kaanseregering moet zelfde Se-
naat ervan overtuigen, dat het
een goed akkoordis metvoldoen-
deverificatie- mogelijkheden. In
Monterey legden zowel minister
Weinberger als desecretaris- ge-
neraal van de NAVO, Lord Car-
rington, er sterk de nadruk op
dat alle Westeuropese NAVO-
landen het akkoord hadden toe-
gejuicht. De Amerikaanse Se-
naat, aldus Lord Carrington,
kan nietbeweren datEuropa het
akkoord nietwil.

Vermiste man dood aangetroffen
WILLEMSTAD—Bij Jetty nr

10 is gisterenhet lijkaangetrof-
fen van de vermiste Juvenal Hi-
lario Godfried. De politie werd
door debedrijfs-politie vande Is-
la gewaarschuwd toen deze het
lijk had gevonden. Eerder had
een38-jarige vrouw depolitie om
opsporing gevraagd van haar
broer Juvenal Hilario Godfried
diezij voor hetlaatst maandag2
november had gezien.De man
had die dag rond vijf uur 's-
middags gezegd dathijnaar een
feest opeenbootzou gaan. Vanaf

dat tijdstip was hij spoorloos

Zijn auto werd ophetterreinvan
de CDM gevonden. Een onder-
zoek van depolitie ophet terrein
leverde toen niets op. Dokter
Blankenvoort constateerde bij
Jetty de dood, maar kon niets
verklaren omtrent de doodsoor-
zaak, alhoewel het lijk geen te-
kenen van geweldvertoonde. De
familieleden hebben het lijk
geïdentificeerd waarna het is
overgebracht naar het lijken-
huis.

Vrije zone Aruba kan rol
van Panamá overnemen

ORANJESTAD — Hans
Schnog, voorzitter van de
Aruba Trade and Industry
Association (ATIA), die ook
deel uitmaakte van de Aru-
baanse delegatienaar Japan,
verklaarde na terugkeer dat
demogelijkheden die deAru-
baanse vrije zone biedt ook
ter sprake werden gebracht.

Met Toyota werd de mogelijk-
heid nagegaan van gebruik van
deArubaanseVrijeZone als dis-
tributie- centrum voor Toyota-
auto's voorhetCaribisch gebied.

Volgens HansSchnog is welis-
waar de vrije zone van Panama

het populairste, maar momen-
teelzijn hiernogal watmoeilijk-
heden. Bovendien zal over een
paar jarenhet Panamakanaal
niet meer aan deVerenigde Sta-
ten toebehoren. Dit zoukunnen
leiden tot een verzwakking van
depolitieke stabiliteit,waardoor
Japanse bedrijven andere vrijezones voor hunproducten zullen
gaan zoeken. Aruba maakt hier-
bij een goede kans omdat het
dicht bij Panama ligt en uitzou
kunnen groeientot de «gateway
to the Americas».

Er wordt wel eens gehoord —aldusSchnog—datde havenvan
Aruba duur is, maar de huur

voor opslagruimte bedraagt
maar eenderde van die in Pana-
ma. Schnog zei verder datcon-
tacten werden gelegd met zowel
Japanse als Nederlandse bedrij-
ven en dat gebleken is, dat ver-
schillende van dezebedrijven er
nietvan op dehoogte waren, dat
Aruba geassocieerd lid is van de
Europese Gemeenschap en on-
derhet Amerikaanse CBI valt.

DeATIA houdt volgendeweek
een vergadering over de reis
naar Japan, waarbij beslist zal
worden wat voor verdere stap-
pen deATIA zal ondernemen in
zowel Japan, Nederland »>ls
andere landen.

VAN EEKELEN "RAMPZALIG" ALS SENAAT AKKOORD NIET TEKENT
Reagan steltbondgenoten gerust:

INF akkoord versterkt
banden met W-Europa

WASHINGTON/MONTEREY — Het INF- akkoord datvol-
gende maand in Washington waarschijnlijk ondertekend
wordt doorpresident Ronald Reagan en partijleider Michail
Gorbatsjov zal de Amerikaanse banden met Europa eerder
versterken danverzwakken. Dit heeft deAmerikaanse presi-
dentwoensdagverklaardineentelevisie- toespraak gerichtop
deEuropese bondgenoten. De Nederlandse ministervan De-
fensie van Eekelen zei echterna afloopvan deNAVO- bijeen-
komst inCalifornië dateen weigeringvan deAmerikaanse se-
naatomhetINF-akkoordtebekrachtigen "rampzalige"gevol-
genkan hebbenvoor deNAVO en toteen"splijting" zalleiden.

In zijnrede zeiReagan: "Jullie
kunnen er zeker vanzijndat alle
overeenkomsten dieik tekenre-
alistisch zijnen goedvoor de be-
langen oplange termijn van alle
bondgenoten. Anders wordt er
niets getekend". Volgens Rea-
gan is het nu voorgestelde ak-
koord datmogelijk werd door"de
vooruitziende moedvan Europe-
seleiders", "een groteeerste stap
op weg naar een belangrijker
doel, debeperkingvan dp strate-

gische bewapening met 50 pro-
centen dereductie van conventi-
oneleen chemische bewapening
in Europa".

De Amerikaansepresident zei
dat er "aanzienlijke vooruit-
gang"is geboektbij deonderhan-
delingen over strategische wa-
pens die hij volgend jaarop een
top in Moskouhoopt af teronden.
De Soyjetrussische taktiek om
deze gesprekken "gijzelaar" te

maken van Amerikaanse con-
cessiesop hetgebiedvanSDI zijn
echter onaanvaardbaar.

Met zijn toespraak trachtte
Reagan, aldu3 waarnemers, de
vrees in West-Europa wegte ne-
men dat het aanstaande ak-
koord, dat voorziet in de ver-
wijderingvankernraketten voor
de middellange en kortere af-stand, de alliantie tussen deVS
en de Europese bondgenoten zal
ondermijnen.

De NAVO- strategievan "het
aangepaste antwoord" en de
meer dan300.000Amerikaansemilitairen in West- Europa zul-
len agressieblijven afschrikken
en de Amerikaanse nucleaire
macht zal het continent blijven
verdedigen, zo verklaarde Rea-
gan. Hij waarschuwde echter
voor "zwakte,kwetsbaarheid en
wensdromen die ongedaan kun-
nen maken wat standvastigheid
heeftbereikt".

MOSKOU-Arbeiders leggen
de laatstehandaaneen zeven ver-
diepingenhoogportret, dat inhet

weekeinde op het Rode Pleinwerd opgericht.

STAR WARS
In het slotcommuniqué van

Monterey wordt ditkeer niets
gezegd over president Reagans
Star Wars-plannen, officieel het
Strategische Defensie Initiatief
SDI geheten. Volgensconferen-
tie- kringen hebben minister
Weinberger en de directeurvan
het SDI- project, generaalAbra-
hamson, zich beperkt tot uiteen-
zettingen over de volgens hem
onverwacht snelle vorderingen
bij het onderzoek. Aan SDI is
geen aparte discussie gewijd,
maar aan de vooravond van de
bijeenkomst had ministerWein-
berger in ongewoonfelle bewoor-
dingen verklaard dat SDI
"nooit" in onderhandelingen zal
worden opgegeven.

Directeur hospitaal ontkent dat erfouten zijn gemaakt

Problemen rond patiënt ontstaan
door medische complicaties

WILLEMSTAD— Het pro-
bleemrond een patient die in
het Sint Elisabeth Hospitaal
geopereerd werd en waarbij
ernstige complicaties zijn
ontstaan, is niet veroorzaakt
door nalatigheid of on-
zorgvuldigheid van de be-
trokken artsen, dat beklem-
toonde directeur drIvan As-
jesvan het ziekenhuis.Hij be-
treurde het geval ten zeerste,
zekeromdatdepatientinmid-
dels op de intensivecare- af-
delingligten detoestand zeer
kritiek is. Een diepgaand on-
derzoek datdirectwerd inge-
steld, heeft evenwel aange-
toond dathet zuiveraan me-
dische complicaties te wijten
is.

Dater kortna elkaar twee ge-
vallen in het ziekenhuis waren
waarbij tijdens, en naeen opera-
tie medische complicaties optra-
den, heeft inmiddels tot de nodi-
ge ongerustheid geleid onder de
bevolking. Dit wordt door direc-
teur Asjes ten zeerste betreurd.
De ontwikkeling dat de be-
richtenfoutiefen sensationeel in
het nieuws worden gebracht,
noemde hij zeer "gevaarlijk".

Volgens de geruchten zouden
deproblemen dooreen verkeerde
narcose zijn ontstaan. Dat ,/erd
metklem doorAsjesontkend. Bij
deene patient ontstonden depro-
blemen enige minuten nadat
met de operatie begonnen was.
De toestand werd zo snel derma-
tekritiek dat de operatie moest
worden stopgezet en de patient
werd overgebracht naar de in-
tensive care afdeling. De toe-
standvan dezepatient isnogzeer
kritiek.

In het tweede geval ontston-
den de problemen nadat de ope-
ratie was afgerond. Ook inditge-
val ginghetommedische compli-
caties die immers nooit bij een
operatie kunnen worden uitge-
sloten, aldus dr Asjes. Deze pa-
tient maakt het inmiddels
redelijk.

Door het hospitaal is in beide
gevallen een diepgaand onder-
zoek ingesteldwaaruit duidelijk
is gebleken dathet niet om fou-
ten van demedici gaat maar om
onvoorziene medische complica-
ties. De Inspectie der Genees-
kunde, is inmiddels ook bij het
onderzoek betrokken. Daar liet
men weten geen informatie te
kunnen geven maar dat de ge-

vallen "alle aandacht" hebben.
Asjes vermoedt niet dat dit on-
derzoeknieuwefeiten bovenwa-
terzalbrengen maarnoemdehet
belangrijk dateen onafhankelij-
ke autoriteit,zich ookop dehoog-
te stelt van het gebeuren.

Dat de tweegevallen directzo-
veel onrust met zich meebren-
gen, betreurt Asjes ten zeerste.

Zeker omdat in alle ziekenhui-
zen over de hele wereld, me-
dischecomplicatieskunnen ont-
staan. Door dekleinschaligheid
van het eiland, worden dergelij-
ke berichten dandirectopgebla-
zenterwijlvan devele goedeope-
raties dieverricht worden in het
ziekenhuis, geenophefwordtge-
maakt, aldus de directeur van
het SintElisabeth Hospitaal.

PNP wil interpellatie
vervolgingsbeleid O.M.

WILLEMSTAD — De Sta-
ten-fractie van de PNP wil de
minister van Justitie (pre-
mier ir Don Martina neemt
momenteel waar) interpelle-
ren over het vervolgingsbe-
leid vanhetOpenbaar Minis-
terie.De PNP heeft een groot
aantalvragenover datbeleid,
zoals datdelaatstejarenisge-
voerd.

Zo willen de 'nationalen'pra-
ten over de wijzewaarop de aan-
houdingen tijdens de Tanki-
gate affaire' hebben plaats ge-
vonden. De PNP wil verder pre-
cies weten water in het Gouver-
nements Opvoedings Gesticht,
het G.0.G., fout is gegaan na de
aanhouding van een veertien-
jarigejongen. De jongen doodde
zichzelf in een cel. De knaap was
aangehouden, omdat hij werd
verdacht van diefstal van een
bromfiets.

Eenbelangrijkpunt tijdens de
interpellatie wordt ook het aan-
houdings-beleid ten aanzien van
de politie-agenten, die ervan
Werden verdacht enige Domini-
caanse vrouwen sexueel te heb-
benmisbruikt. "Hoezit datin el-
kaar? Dat willen we weten", al-
dusPNP-zegsman drsR. McWil-
liam, "Die vrouwen werden hier
naartoe gehaald en vervolgens
weer weggestuurd".

McWilliam wees er met na-
druk op, dat de PNP niet de na-
druk wil leggen op het 'politie-
gebeuren'. McWilliam: "Moeten
wij ons systeemveranderen? Nu
kan men vier dagen worden
vastgehouden. De rechter-
commissaris kan die hechtenis
verlengen met zes dagen en
daarnakunnen er nog eens tien

dagen of meer bijkomen. Vol-
gensonswrikter iets inons straf-
recht-proces".

DePNP-woordvoerder: "Inhet
VerdragvanRome staat, dat ie-
mand zo snel mogelijk berecht
dientteworden. Nou, wij hebben
hetgevoel,datdatbij onsniet ge-
beurt. De vraag is of iets gewij-
zigd moet worden om de
rechtszekerheid beter tekunnen
garanderen".

Guerrilla's
vallen mijndorp
in Bolivia aan

BOGOTA —Linkse guerril-
la'shebben een militairebasis in
het mijndorpje El Bagra aange-
vallen. Het dorp ligt 320km ten
noorden van Bogota, Bolivia. By
de aanval werden drie soldaten
en drie burgersgedood. De guer-
rilla'smaaktengebruikvan gra-
naten en automatische geweren
en vielen in twee groepen het
dorp aan. Bij de terugtocht vie-
len de guerrilla's een bus aan,
waarinveelburgers zaten. Twee
van hen werdenhierbij gedood.

Balletdanseressen
TORONTO — Vijfballetdan-

seressen van het Nationale Bal-
letvan Polen hebben asiel aan-
gevraagd in Canada.

De danseressen, tussen de 21
en 25 jaaroud, maakten deel uit
vanhetPoolseballet datmomen-
teel een toernee maakt door Ca-
nada en deVS. De identiteit van
de vijf vrouwen is nog niet be-
kendgemaakt omdat de asie-
laanvraagnog inbehandeling is.
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MENSEN

In de Fatima kerk op Dakota
werd gisterenhet huwelijk inge-
zegend van SUYEN MUYALE
en TITO THIEL. De bruid is de
huidige carnavals-koningin van
Aruba.De bruidegom ispolitiea-
gent.

De Nederlandse Ambassadeur
in Washington, RICHARD
FEIN brengtvan 1 tot 5 novem-
ber een kennismakingsbezoek
aan de Nederlandse Antillen.
Hij maakte op 2 november
jongstleden zijn opwachting bij
de gouverneur van de Neder-
landse Antillen dr René Romer.
Hij werd hierbij vergezeld door
de gevolmachtigd minister van
de Nederlandse Antillen, eve-
neens verbonden aan de ko-
ninkrijks- ambassade in Was-
hington, Harold Henriquez. La-
ter op de dagbracht de ambassa-
deur een bezoek aan premier
Don Martina.Foto: Harold Hen-
riquez, dr Rene Romer en Ri-
chard Fein.

*****Hettoeristenbureau, deKLM en
de verschillende hotels blijven
de promotiecampagne voor Cu-
racao voortzetten in Europa. Af-
gelopen week was het de beurt
van enkeleOostenrijkseREISA-
GENTEN omeenbezoek tebren-
genaan het eiland. In dekomen-
de week wordt een groep Neder-
landse reisagenten op Curagao
verwacht. Foto: de groep Oosten-
rijkers met enkele vertegen-
woordigers van de CHATA en
hettoeristenbureau bij landhuis
Brievengat.

*****
Weet u het verschil tussen "om-
koping" en "beloning"? In Mani-
la spreek jevan omkopingals je
heter niet mee eens bent en het
voor een anderbedoeld is, envan

heloninEralsiehetzelfkriigt aan-
geboden. Het nieuwe hoofd van
de douane op de Filipijnen heeft
zijn ondergeschikten laten we-
ten niet ingenomen te zijn met
hetaannemenvan STEEKPEN-
NINGEN. Wel mogen zijn
slechtbetaalde ambtenaren
"blijken van waardering" ont-
vangen, zo heeft Salvador Mison
verklaard. Volgens hempast dit
binnen deFilipijnse cultuur. Hij
wil wel een duidelijke scheiding
trekken tussen "omkoping" en
"beloning". Het geven van een
beloning, louter als blijk van
waardering, isprima in orde, al-
dus Mison, zolang daarachter
maar geen "hogere" (corrupte)
bedoelingen schuilgaan. De
voormalige generaal
waarschuwde overigens al te
enthousiaste sollicitanten.
"Denk niet dat je door het aan-
trekken van een douane-pak
binnen de kortste keren rijk zult
worden", aldus zijn commen-
taar.

*****In Parijs is de schrijver ANDRE
ROUSSIN op 76-jarige leeftijd
overleden. Hij leed aan kanker.
Roussin was in de eerste plaats
toneelschrijver.Daarnaastheeft
hij ook essays en autobiogra-
fische werken op zijn naam
staan. Roussin was een van de
succesrijkste vertegenwoordi-
gers van luchtig boulevardto-
neel. Daarin draait het vooral
om de verhoudingtussen de sex-
en, en de driehoeks- verhoudin-
gen.Roussin begon als acteur.
Zijneerste toneelstuk schreefhij
in de Tweede Wereldoorlog.
Naam als toneelschrijver maak-
te hijkort daarnamet"LaPetite
Hutte" in 1947 en "Les Oeufs de
L'Autruche" in 1948.

Een tekeningvan Anthonie van
Dyck (1599 -1641) bracht op de
Sotheby's veiling van tekenin-
gen van de oude meesters ruim
276.000 gulden op. De richtprijs
van detekening,drie studiesvan
VOSSEKOPPEN in inkt, penen
gewassen krijt, was 35.000 gul-
den. Een tekening van Adriaen
van de Velde, voorstellend een
staand mannelijk naakt, werd
voor 82.800 gulden eigendom
van een handelaar inNew York.
Veel tekeningen werden ge-
kocht door musea. De totale vei-
ling bracht 1.145.240 gulden op.

Verwerpelijk en provocatief
noemt de stichtingBestrijding
Antisemitisme (STIBA) het
Fassbindertoneelstuk"Het vuil,
de staden de dood" dat op 18 no-
vember inRotterdam inpremie-
re gaat. De stichting heeft bij
B&W erop aangedrongenhet to-
neelstuk te VERBIEDEN. Twee
jaargeleden is het stuk na veel
protesten in Frankfurt afgelast.
Een jaar later ging het in New
York wel op deplanken. Volgens
de Stiba is de opvoering in Rot-
terdam, een afstudeerproject
van Johanvan Doesburg van de
Amsterdamse Theaterschool,
gericht op sensatieen wordt het
gekenmerkt door maatschappe-
lijke onverschilligheid. Het stuk
heeft volgens de stichting geen
boodschap, eerder worden de
"kwaardaardigheid van deJood"
en de"rechtvaardigheid van zijn
vernietiging" ondersteund, zo
meent de Stiba. Inmiddelsheeft
de stichting van diverse kanten
klachten over de opvoering van
het stuk gekregen. De stichting
vraagt daarom het college het
stuk niet alleente verbieden we-
gens de inhoud, maar ook we-
gens de te verwachten versto-
ring van de openbare orde.
De Sovjetunie wil economische
misdrijvenen misdaden diedoor
vrouwen en bejaarden worden
gepleegd niet meer veroordelen
met de DOODSTRAF. Ondanks
dat veel Sovjet-burgers voor de
doodstrafzijn, heeft de overheid
besloten haar beleid aan te pas-
sen. De Russische overheid is
van plan om na verloop van tijd
de doodstraf helemaal af te
schaffen. Op het ogenblikkun-
nen misdadigers voor het vuur-
peloton gezet worden voor ui-
teenlopende misdrijven, zoals
verraad en moord en oplichting
op groteschaal tennadelevan de
staat. Als gevolgvan een recent
afgekondigde amnestieen wijzi-
gingenin het wetboekvan straf-
recht, zou het aantal inwoners
van de gevangenissen en

werkkampen met 18 procent
dalen.

Het zit de Amerikaanse sex-
-therapeute dr. Ruth dwars dat
zij op 17-jarigeleeftijdgeen anti-
conceptiemiddel heeft gebruikt
toen zij voor het eerst ge-
meenschap had in een hooiberg
in Israel.Dat isdereden waarom
DrRuth zelfinTHERAPIE is ge-
gaan. Zij verklaarde datzij bij
hetschrijvenvan haarmemoires
merkte datzij pijnlijke herinne-
ringen uit haar jeugdverdrong.
In een interview stelde drRuth
dat ze slechts haar eig^n advies
aan dekijkers opvolgde, dusom
bij problemen naar een thera-
peut tegaan. Zijmerkte datze de
herinneringen verdrong uit de
tijd, toenzijineen Zwitserswees-
huis vergeefs wachtte tot haar
ouders uitNazi- Duitsland kon-
denkomen. In haarbock"All ina
Lifetime" schrijft ze datze op 17-
-jarige leeftijd voor het eerst ge-
meenschap had in een hooiberg
inIsrael. Over hetanticonceptie-
middel zegt ze:"lk weet nu wel

beter, evenals iedereen diemijn
programma beluistert."

*****
Volgenseenrapport van deAme-
rikaanse regering zijn ruim 31
miljoen Amerikanen -vooral
jongeren, zwarten en mensen
met lage inkomens- niet tegen
ziekte VERZEKERD. Het gaat
om 13 procentvan debevolking.
Van de jongerenin de leeftijds-
klasse van 18tot 24 jaaris bijna
een kwart ongedekt tegen ziek-
tekosten. Daarentegen valt 99
procentvan de65- plussers onder
een particuliere ziektekosten-
verzekeringof defederale 'Medi-
care'- voorzieningen. Volgens
hetrapport ligthetaantalonver-
zekerden onder zwarten aan-
zienlijk hoger dan onder blan-
ken. Ook speelt hetinkomeneen
belangrijkerol. Vande gezinnen
met een inkomen van tussen
5.000 en 10.000 dollar is meer
dan28 pocent nietverzekerd. In
de inkomens- klasse van 20.000
tot35.000 dollarbedraagt dit ge-
tal 8 procent.

CULTUREEL CENTRUM CUfIAQAO(m.m.v. Avila Beach Hotel): 20.30 uur con-
cert van het Limburgse barok-ensemble
«Prattica Musica» - "Concerthal" van hetAvila Beach Hotel.
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TomPoes en de PartenspelerToonder

1512—Het duurdeniet langofTornPoes had ontdekt;daterin
devloereen plank was losgezaagd, en ook een gedeelte van de
leuning, zodatniets eenvreselyke val in deweg stond.

Allesbij elkaar was heteen keurig uitgevoerd stukje sloop-
werk, maar daar hadTorn Poes niet zozeer oog voor. Hjj liep
haastigweernaarbeneden waarheerBommel doendewas om
aan depolitie een verslagvan het gebeurde te geven.

Op bewogentoonvertelde hjjhoe hij opdeoverloop overval-
len was door een schurk van geweldige afmetingen, diehem
meteen groteknots op het hoofd hadgeslagen enhem daarna
over de leuning naar beneden hadgeworpen.

"Natuurbjk hebik hevige weerstand geboden!"besloot heer

Ollie. "Maar ja,hijwas wel tweekeer zo zwaar als ik en ik was
niet tegen zijn reuzenkrachten opgewassen".

"Maar er was helemaal geen schurk met een knuppel!" zei
TornPoes, van detrap afkomend. "Hetwaseen plank, diedoor
iemand was losgezaagd en "

Maar heerBommel onderbrakhem. "Die jeugd",klaagde hij
hoofdschuddend, "dat speelt maar en heeft geen begrip voor
ernst!"

"Wees gerust!" zei de commissaris, zijn boekje dichtklap-
pend. "De zaakisinbezorgde handen.Kom Snuf,we gaan.Laat
Bommelstein omsingelen en laat zoeken naareen bandietvan
vierhonderd pond!"

Alberto Moravia
Onvermoeibare schrijver
gedreven door verveling

ANNECY — "Ik verveel
meerg, het isde grote drijf-
veer van mijn leven", zegt
AlbertoMoravia, deonver-
moeibare Italiaanse au-
teur van romans die di-
kwijls filmscripts werden,
bij het naderen van zijn
tachtigste verjaardag op
28 november.

Moravia,dieop 17-jarige
leeftijd literaire roem ver-
wierf met "Gli indifferen-
ti", was dezer dagen in
Frankrijk voor de "Ren-
contres d'Annecy avec Ie
cinema Italien". Onder de
vertoonde films waren er
vijf naar romans van zijn
hand, o.a. "Agostino" van
Mauro Bolognini en "La
provinciale" van Mario
Soldati.

De bejaarde schrijver
spreidt nog grote activiteit
ten toon. Hij is communis-
tisch afgevaardigde in het
Europees parlement en hij
strijdt tegen kernwapens.
Voor Unicefbegafhij zich vo-
rig jaar naar Etiopie en hij
pleitte voor een conventie
voor de verdediging van het
kind. Hijreist de wereldrond
en keek in China naar de op-
namen voor "L'Ultimo impe-
ratore", een film van zijn
vriend.deregisseurBernardo
Bertolucci. De film is geba-
seerd op de memoires van
Henry Pu Vi, de intussen
overleden laatste manchu-
keizervan China.

Alberto Moravia is onlangs
getrouwd en hij heeft de
laatste hand gelegd aan zijn
twintigste roman "Larepeti-
zone", diehij na herlezingzal
publiceren.

"De grote momenten in de
geschiedenis", aldus de au-
teurin een vraaggesprek met
het Franse persagentschap
AFP, "zijntoete schrijvenaan
de verveling, die de echtere-
volutionaire drijfkracht van
de wereld is. De verveling is
een ziekte. Men moet onop-
houdelijk iets verzinnen om
een band met de realiteit te
hervinden".

Moravia ziet er een soort

angst in. "Toen ik vijfjaar
was", herinnerthij zich, "ging
ik in een hoekjezitten en zei:
'Ik verveel me. Dus moet ik
mijn tijd vullen". Die tijd
stopt hij propvol, te meer
waar hij, ernstig ziek in zijn
kindertijd, nu een robuuste
gezondheidgeniet.

Albero Moravia, een den-
ker van de twintigste eeuw,
verzekert dat hij maar een
boodschap voor de mensheid
heeft: "Met vertwijfeling
moet men leven, aan dood-
gaannooit".

Moravia, dieook journalist
is, gaat bijnaelke dagnaar de
film. Watzijneigenverfilmde
romans betreft, hij laat dere-
gisseuralgehele vrijheid.Dat
komt wel eens hard aan,
"wantzij transformeren soms
ietsdatuitmijndiepste inner-
lijkkwam.

Schrijven blijft moeilijk,
volgens Moravia: "Ik schrijf
slecht, als iknietprecies weet
wat ik wil zeggen. Ik moet di-
kwijls dezelfde roman meer
dan eens herschrijven. Ik
weet nooitwelke kant ik op-
ga. In het uiterste geval
schrijf ik om te weten wat ik
gaschrijven".

Hij houdt niet van zijn ei-
genpennevruchten. "Zij blij-
ven altijd beneden mijn ver-
wachting. Daarentegen houd
ik van dievan anderen, want
ikelk gevalverrassen zij mij".

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

TELECURAÇAO
DONDERDAG: 16.30 Fantastic Four;
17.00 Mr. T.; 17.30 Alf; 18.00 Science
and Technology; 18.15 Purbaku keshi;
18.30Contact Magazine; 18.40Informe
deportivoku HectorRosario; 19.00The
Big Story: «Is the party over?» (CNN);
19.30 Mama's family; 20.00 Notisiero
Tele-B;2l.ooRVDtainforma;2l.3o You
again;22.ooWegadiNumber;22.10Ak-
tividat; 23.00 Sluiting.

VRIJDAG: 16.30Ora pamucha; 17.30
AGHUSA ku Leo Floridas; 18.00 Con-
tact Magazine; 18.15 Ajedres na plaka
chikiku Omalio Merien; 18.30Man dre-
chi di Dios; 18.45 Informe deportivoku
Hector Rosario; 19.00 Hubentut na
marcha; 19.30PR-programma; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins» (3); 22.00 Wega di Number;
22.10Show di Job; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

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

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten;na 17.00uurkunt u
dezustervandewachtbellen: zusterWever,
teL-87181, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopendvan
maandag t/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeftzuster Wever, tel.: 672754,
pageboy 027-345.

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.

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

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddag
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan
07.15-10.30 uur; alleen volgens afspraak.

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.

BOTICAISLA (tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00'
uur. Voorspoedgevallennakantoorurenge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Goede Hoop, Jan Noorduyff
weg 15,tel.: 82857.
Punda: Brievengat, Corrieweg 32, tel-:
79098.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond onj
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro-
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

SOSIEDAT ANTIANO Dl BEIBEL: 17.00-
-19.00 uur tentoonstelling van Kerstmateri-
aal- Gaitoweg 3.

TONEEL: 20.30 uur opvoering van «Hende
sabiramonster?» gebrachtdoorGrupoKas-
ka di Pinda 0.1.v. Gibi Bacilio - Centra P<°
Arte.

VERENIGING VEILIG VERKEER CURA-
CAO: 19.00uur HeiligeMisviering(voorgan-
gers paterEngelnen ds NevilleSmith) - kerk
van Janwé.

FUNDASHON SENTRO Dl DAMA: 19.30
uur lezing metals titel «Deontwikkeling van
de mens» (spr. P. Harrigan) - stichtingsge-
bouw.
VRENIGING VAN CHRISTEN VROUWEN
CURACAO: 18.00-22.00 uur jaarlijkse
koopavond - JeugdclubDe Tamarijn te Ma-
haai.

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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ACCOUNTANTSRAPPORT BEWIJST ONREGELMATIGHEDEN
Voormalig management en Holding Company schuldig

Organisatie Caribbean
hotel was "gebrekkig"

WILLEMSTAD—Dat er onderhetgezagvan hetvoormalige
Management van het Caribbean Hotel onregelmatigheden
fte&ben plaatsgevonden, isvolgensrechter A.P.M. Houtman,

feit. Dat valt evenwel zowel het voormalige management
**8 deHolding Company te verwijten.Mr Houtman weesgiste-
feö vonnis in dezaak ter ontbindingvan de arbeids- overeen-
r^st, hetgeen zowel door de voormalige chef onderhouds-
werkzaamheden, als door de Holding Company was aange-
legd. De beschuldigingen van deHoldingCompany dat de
v^fonderhoud strafbarefeitengepleegd zouhebben, werden«oor derechter nietovergenomen.Die was welvan oordeel dat
"e organisatie van het hotel "gebrekkig" was. De arbeids-
v^eenkomst werd met ingangvan gisteren ontbonden.De«oor dechef onderhouds-werkzaamheden gevraagdeschade-ergoeding, werdniettoegekend.

j Enige maanden geleden wer-
en vier leden van het manage-

««sntvanhetCaribbeanHotelop
Jj?öactief gesteld door de Hol-'JJB Company. Zij werden be-
'nuldigd van "mis- manage-

, erit' en om een diepgaand on-
erzoek in te kunnen stellen,erd hen verboden het terrein
a£ het hotel te betreden.
**et onderzoekvan het accoun-

tants- kantoor ToucheRoss nam
geruime tijd in beslag zodat het
niet meer mogelijk bleek te zijn
deze kwestie af te handelen,
voordat het hotelverkocht werd.
De vier functionarissen bleven
in dienst van respectievelijk de
Holding Company en Hocurex
(de management- company van
het Caribbean Hotel- red).

Nadat het rapport was afge-

rond, werden procedures tegen
elk van de vier functionarissen
op gang gebracht, voor ontbin-
dingvan de arbeids- overkomst,
hetgeengebaseerdis op "misma-
nagement". Drie van de functio-
narissen, waaronder general
managerRudy Quilotte, worden
vertegenwoordigd door advocaat
Komdeur terwijl de chef onder-
houd, Hector Delgaizo, door de
advocaten Braam en Sulbaran
verdedigd werd. In zijn zaak
werd gisteren vonnis gewezen.
De overige drie zaken zijn nog
gaande

Beide partijen hadden ontbin-
ding van de arbeids- overeen-
komst aangevraagd, zodat dit
gezamenlijk behandeld werd.
Delgaizo had laten weten "niet
langer voor zijn werkgever te
willen werken" en de Holding
Company beschuldigde de
functionaris van "vreemdeprak-
tijken" waaronder strafbare
feiten.

Rechter Houtman, die speci-
aal belast is met derechtszaken
in arbeidsgeschillen, achtte de
arbeidsverhouding dermatever-
stoord dat hij met onmiddellijke
ingang de arbeids- overeen-
komst ontbond. Hij achtte Del-
gaizo gedeeltelijk schuldig aan
de "gebrekkige organisatie" in
het hotel en op de afdeling waar
Delgaizo chefvan was, maarver-
weet het management in zijn al-
gemeenén deHoldingCompany,
hier ook schuld dan te hebben.
Dat Delgaizo eigenmachtig was
opgetreden, zoals de Holding
Company hem verweten had,
was volgens derechter ookvoor
een deeltewijtenaan hetslechte
toezicht vanhetmanagementen
deHolding Company.

De verstoorde arbeids- over-
eenkomstwas volgens derechter
danook niet aan slechts één van
departijen tewijten. Beiden wa-
ren daar schuldig aan, aldushet
vonnis.De schadevergoeding die
door Delgaizo geëist was, werd
niettoegewezen. Niet alleenom-
dat de rechter van mening was
datookDelgaizo zich nietaan de
regels heeft gehouden,maar ook
overwoog hij dat Delgaizo
hoogstwaarschijnlijk bij het
nieuwe management gaat wer-
ken en hij duseen inkomen be-
houdt.

Advocaat Sulbaran verklaar-
de vanmorgen desgevraagd
"redelijk tevreden" te zijn met
hetvonnis. Uiteraard hadhij lie-
ver gezien dat de schadevergoe-
ding wel was toegewezen. Maar
hetfeit dat gebleken is dat niet
alleen Delgaizofout wasmaarde
Holding Company net zo goed,
wasvoor de advocaatzeerbevre-
digend.

Onderzoek naar mogelijke verkrachting wordt voortgezet

Gearresteerde agenten
op vrije voeten gesteld
Willemstad —De twee
Senten die op verdenking

onzedelijke
i, met d"e vrou"

he6
k Uit Sto Domingo, in

p.chtenis zaten, zijn voorlo-gopvrijevoeten gesteld.De
U °rlopige hechtenis was
J^elijk gebaseerd op de

dathet onderzoek naar. bemoeilijkt«Worden indiendeagenten
OhHWaren- Nuditdeelvan het
j/^erzoek is afgerond, was

’' niet langer noodzakelijk
jj agenten vast te houden.®t onderzoek in dezezaakis
JJg steeds gaande. Het is
/enwel niet zeker of het
jjPenbaar Ministerie vol-

K^öde bewijsmateriaal kan
r'jgen om detwee agententeVe^olgen.
a Ue aanhouding van de twee
doifnten fteeft n°Sal wat stof
lij? 11opwaaien. Met name de po-
cHond NAPB is zeer ver ge-
r* in debeschuldigingen. Die

volledigaan dekantvan de

twee agenten en is van mening
dat de drie vrouwen samenspan-
nen in een complot. Zowel depo-
litie- leiding als het Openbaar
Ministerie werden dan ook ver-
weten verkeerde beslissingen te
hebbengenomen.

Procureur Generaal mrRo-
bert Pietersz benadrukte in dit
verband vanmorgen nogmaals,
datervoor hetOMvoldoende be-
wijs was om tot de aanhouding
van de twee agenten over te
gaan. Zeker het feit dat de twee
agenten in eerste instantie
meerdere zeer afwijkende ver-
klaringen aflegden, bevestigden
het vermoeden van het Open-
baar Ministerie dater strafbare
feiten gepleegd zouden zijn.
Gisteren evenwel, heeft één van
beide agenten zijn verklaring
volledig terug gedraaiden heeft
laten weten zich "grovelijk ver-
gist" te hebben. Zijn verklaring
is nu hetzelfde als die van de
andere agent.

HetOpenbaarMinisterietwij-
felt niet aan de waarheidvan de

verklaringen van de drie vrou-
wen. Dat bleek aluithetfeit dat
de aanklachtvan advocaatMar-
tina, dieéén van de agentenver-
dedigt, van meineed tegen alle
drie de vrouwen, door het OM
van de hand werd gewezen.

De geruchten dat de zaak nu
wel in de "doofpot" gestopt zal
worden,werdenvanmorgen door
Pietersz ontkent. Hetonderzoek
is nog gaande. Hij kon evenwel
nognietmet zekerheid zeggen of
er voldoende bewijsmateriaal
gevonden zal worden dat een
rechtszaak tegen de twee agen-
ten, rechtvaardigt. Het is altijd
mogelijk dat het OM het bewijs
nietrondkan krijgen, aldusPie-
tersz.Dan moet beslotenworden
dezaak te seponeren. In twijfel-
gevallenkomt dezaak toch voor
de rechter, hetgeen in sommige
gevallen tot vrijspraak kan lei-
den als derechter het dan toch
nieteens is met hetbewijs. Niet
alle mensen die vrijgesproken
worden, zijn echter onschuldig,
zovoegde deprocureur- generaal
er aan toe.

Pietersz lietdoorschemeren de
vele kritiek op de beslissingen
van depolitie- leiding en het OM
in deze zaak, ten zeerste te be-
treuren. Er is volgens deregels
gehandeld, aldus de PG die in
eerdere verklaringen tegenover
deAmigoe ookalzijnafkeur had
uitgesproken over het feit dater
zondermeer vanuit wordt ge-
gaandathet drieprostituees be-
treft. Ook indien dat zo zou zijn,
zou datvolgens dePG nog geen
reden zijneen aanklacht nietse-
rieus te nemen.

Hoofdprijzen
Landsloterij

WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de 22ste
trekkingvan deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
devolgende nummers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr.8016;
tweedeprijs(’.35.000,-): nr.
18496en
de derde prijs op nr. 13260
(’.15.000,-).

Reizen naarAntillen nemen toe
KLM verhoogt stoelcapaciteit in
wintermaanden met 42 procent

WILLEMSTAD — De Ko-
ninklijke Luchtvaart Maat-
schappij (KLM) verhoogt in
dit winterseizoen haar stoel-
capaciteit met 38 procent en
dit zal in de topmaanden de-
cember, januarien februari
zelfs oplopen tot 42 procent.
Dat maakte KLM-directeur
Theo Pielage gistermiddag
bekend op een persconferen-
tie. In dewintermaanden zul-
len 91.806 stoelen worden
aangeboden. Inhetkomende
zomerseizoen zal de stoelca-
paciteit worden verhoogd
mettwintig procent. Totaal is
dat een verhoging van ruim
vijftig procent vergeleken
met de aangeboden stoelca-
paciteit van vorig jaar.

Theo Pielage vertelde dat deKLM naar tevredenheid het zo-
merseizoen 1987 heeft afgeslo-
ten. Er zijn in deze periode
126.364 stoelen aangeboden en
de KLM heeft verschillende ex-
tra vluchten in moeten zetten.
Toch hebben zich kleine proble-
men voorgedaan, zoals overboe-
kingen, omdat veel mensen op
dezelfde tijd naar Nederland of
naar deAntillen wilden.

Gezien degrotevraagnaarrei-
zen naar deAntillen zal deKLM
in de wintermaanden "express-
vluchten" inlassen. Deze
vluchten gaan van Amsterdam
rechtstreeks naar Aruba. Van-
daar vertrekt het toestel naar
Curasaoen gaatvanuit Curasaorechtstreeks terugnaar Amster-
dam. Pielage vertelde dat de

meeste vluchten al zijn volge-
boekt. Nu de dollarkoers is ge-
daald, is het voor de Nederlan-
ders veel goedkoper om naar de
Antillen te komen. Ook devraag
uit de regio neemt langzaam
maar zeker toe.

In het KLM-kantoor kon de
perskennis makenmetBart van
Es de nieuwe marketing-
manager voor het Caribisch ge-
bied.VanEs isvoor twee jaaruit-
gezonden naar de Antillen. Hij
moet het toerisme naar de
"Dutch Caribbean", zoals deAn-
tillen worden genoemd, vanuit
Europa en Latijns Amerika be-
vorderen. Daarnaastheefthij als
taak het versterken van deposi-
tie van Curasao en Aruba als
vrachtdistributiecentra voor
centraal Amerika. Dat houdt in
dat Curasaoen Aruba een draai-
schijf worden voor vracht. De
vracht wordt door eenwillekeu-
rige luchtvaartmaatschappij
naar Curasao ofAruba vervoerd
en de KLM zorgt dan voor de
doorvoer naar Europa en an-
dersom.

Van Es heeft ook de opdracht
om de mogelijkheden te onder-
zoeken om de eilanden zo opti-
maal mogelijk onderling en met
Europa te verbinden. Inmiddels
zijneral gesprekken gaandemet
de ALM over betere aansluitin-
gen op deKLM vluchten. Onder
het motto "The sky is the limit"
wil Van Es allé mogelijke
vluchten van de Antillen naar
Europa onderzoeken.

Leerkrachten eisen snelle benoeming

Nog steeds geen nieuw
hoofd voor Piarschool

WILLEMSTAD — Wij heb-
ben nietsaan te merkenop de
onderwijs-kwaliteiten van
mevrouw VioletEustatia,
maar juistophaarmaniervan
omgaanmetons,alscollega's,
enmet dekinderen op school,
vertelde Alfred Angelina,
handenarbeid- onderwijzer
aan de BLO- school Manuel
Piar. Met "wij" bedoelt Ange-
lina zes van de acht
leerkrachten op de Manuel
Piar school dieinprotest zijn
gegaan tegen de benoeming
van Violet Eustatia als waar-
nemend hoofd van de Pi-
arschool. Volgens de zes
leerkrachten isEustatia alles
behalve geschikt voor deze
functie gezienhaarnegatieve
karakter, omnogmaar niet te
spreken vanhet aantal diplo-
ma's dat zij niet in haar bezit
heeft, maar, in deonlangsge-
plaatste advertentievoor een
nieuw schoolhoofd, wel
wordt geëist.

Angelina, woordvoerder van
de zes leerkrachten vertelde
gisteren tijdens een persconfe-
rentie datdezes haddenbesloten
de pers bijeen te roepen omdat
Eustatia de indruk wekt dat de
problemen zijn gerezen tussen
haarenRichard Hooi.De andere
vijf zouden als een stel schapen
achter Hooi aanlopen. Aange-
zien dat niet waar is, en alle zes
deleerkrachten hetnieteens zijn
met hetbeleidvan Eustatia,wil-
denzijditvia depersrechtzetten.

De problemen waren begon-
nen toen de heerKlein, het toen-
malig hoofd van de school, aan-
kondigde dathij zijnontslag had
ingediend. Hij had nogeenweek
vakantie te goed en vertrok en-
kele dagen daarna naar hetbui-
tenland. Tijdens zijn vakantie
vertelde Eustatia datKlein iede-
reen voor de gek had gehouden.
Klein zou geen ontslag hebben
aangevraagd, hij zou zijn ge-
dwongen om zijn ontslag te ne-
men. En daar had zij voor ge-
zorgd.

ONVERANTWOORD
De zes leerkrachtenwaren het

nieteens met debenoemingvan
Eustatia en hebben hun grieven
naar voren gebracht bij het
Schoolbestuur. Zij vonden het
onverantwoord om Eustatia te
benoemen als waarnemend
hoofd: "Deze beslissing hebben

we niet in eens genomen. Wij
hebben allemaal een aantal ja-
ren met Eustatia samenge-
werkt, dus weten ook waar we
over praten. In tegenstelling tot
het bericht in een ochtendblad
waar wij allemaal schapen
achterRichard Hooi worden ge-
noemd, wil ikzeggen datwe alle-
maal volwassen mensen zijn,
met een eigen mening. Wij vin-
denallezes datEustatia nietge-
schiktis voor diefunctie", vertel-
deAngelina.

Angelina vertelde dat de ver-
trouwens-relatie die er tussen
een schoolhoofd en het waarne-
mend hoofd moetbestaan, vanaf
1974 al bij de heer Klein en Vio-
letEustatia ontbrak. In dat jaar
kregen de twee groteruzie over
Richard Hooi.Angelina hadtoen
tegen Eustatia gezegd datzij be-
terhaar functie als waarnemend
hoofdkon opzeggen. Om,voor de
leerkrachten, onbekende rede-
nen bleefEustatia waarnemend
hoofd.

VIES
Richard Hooi, Lorette Sparen

enIndiraBulbaaiorganiseerden
verschillende activiteiten op
school waar Eustatia het niet
mee eens was. Zij wilde nietmee
als enkeleklassen gingen zwem-
men,want zijkon nietineenbus.
Zij wildeniettuinierenmethaar
klas, anders werden haar han-
denvies.

Richard Hooi vertelde dat
Eustatia nietnaar debegrafenis
van demoeder van een leerling
wilde gaan want "ze ging niet
met jan en alleman om". Hooi
vertelde datdeleerlingenvan de
Piarschooluiteenmaatschappe-
lijke lage klasse komen, en je
daar als leerkracht rekening
meemoet houden: "Je moet niet
tegen een kind, in bijzijn van
anderen, zeggen: je stinkt, je
bentvies, omdat hetkind niet is
gebaad of geen schone kleren
aan heeft. Dat kind kan er
misschien niets aan doen,maar
wordt vernederd in bijzijn van
zijn klasgenootjes". Volgens de
leerkrachten worden de kinde-
ren op school vaak vernederd
door Eustatia.

Toen halverwege september
bekend werd datKlein zou ver-
trekken, adviseerden Hooi en
Angelinahetwaarnemendhoofd
om die verantwoording niet op
zich te nemen. Eustatia was het

met beide hereneens en zou te-
gen Jourdain zeggen dat zij de
verantwoording niet wilde dra-
gen. Tot grote verbazing van de
twee mannen accepteerde zij op
de laatste werkdag van Klein
toch de verantwoordelijkheid,
maar eiste dat Hooi, Sparen en
Bulbaai zouden worden ontsla-
gen. Zij noemde de drie
leerkrachten socialisten omdat
zij verschillende activiteitenor-
ganiseerdenvoor de leerlingen.

Dat ontslag is niet door ge-
gaan. Alle drie zijn nog steeds
werkzaam op de Piarschool, zij
het met tegenzin. In diversever-
gaderingen met het schoolbes-
tuuren hetBestuurscollege heb-
ben de leerkrachten naar voren
gebrachtwaar deproblemen pre-
ciesliggen. Ondanks dezeverga-
deringen is Eustatia nog steeds
waarnemend hoofd. Na tussen-
komst van devakbonden ABVO
enSitek,beloofde degedeputeer-
de Angel Salsbach in de laatste
vergadering een advertentie te
plaatsen voor een nieuw school-
hoofd zodat de problemen op
schoolkonden worden opgelost.

ADVERTENTIE
Die advertentie is geplaatst.

De sollicitanten hadden een
week detijdom opdeadvertentie
te reageren en dan zou binnen
een week een nieuwschoolhoofd
worden benoemd. In de tussen-
tijd zouden de leerkrachten zich
rustig houden en hunmedewer-
king verlenen door gewoon leste
geven. "Wehouden onsnu alvier
weken rustig. Twee weken gele-
denhadbekend gemaaktmoeten
worden wie het nieuwe school-
hoofd is geworden, maar tot nu
toehebbenwijnog nietsgehoord.
In de tussentijdblijft de sfeer op
school slecht. Niemandgaat met
plezier naar school", vertelde
Angelina.

Indetussentijd heeftEustatia
Hooivoor derechter gesleept. In-
middels heeft het getuigenver-
hoor plaatsgevonden en heeft
Onderwijs- inspecteur Everts
verklaard dat hij niets aan te
merken heeftophetwerkvan Vi-
olet Eustatia. Volgens de
leerkrachten was dat juist wat
Eustatia wilde. "Zy wilde de in-
specteurachter zichkrygen. Wy
willen onderstrepen dat de in-
drukken van inspecteur Everts
gebaseerd zijn op een moment
opname te weten een inspectie
voor haar vaste pensioenge-
rechtigde dienst in mci 1985. le-
der weldenkend mens moet
daarop uitmaken dat als zes van
dezeven leerkrachten, die dage-
lijks metEustatia werken, haar
niet accepteren als waarnemend
hoofd, er iets fout moet zyn", zei
Martha Lee, die ook op de
persconferentie aanwezig was.
Everts heeft volgens de
leerkrachten alleen haar lessen
geïnspecteerd, maar niet haar
maniervan omgangmet de leer-
lingen en haar collega's.

De leerkrachten hebben op de
persconferentie duidelijk ge-
maakt datzij de lessen op school
gewoon voort zullen zetten.
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Kandidaten voor
verkiezingen
Ecuador bekend

QUITO — Tien personen,
waaronder zes tegenstanders

" van het huidige Ecuadoraanse
bewind hebben zichkandidaat
gesteld voor de komende presi-
dents-verkiezingen. Op 31 janu-
ari van het volgend jaarzal het
volk van Ecuador de opvolger
van president Leon Febres Cor-
dero kiezen.

Naast de 10kandidaten voor
het presidentschap, meldden
zich ooktienkanidaten aan voor
hetvice-presidentschap. Voorde
functie van Congreslid (71) pre-
fectuur, burgemeester of ge-
meenteraadslid hebben zich
2.696 mensen kandidaat ge-
steld.

Volgens officiële bronnen mo-
gen 4.624.549 mensen op 31 ja-
nuari hun stem uitbrengen. De
bevolkingvanEcuadorwordt ge-
raamd op 10miljoeninwoners.

Zwarte
neushoorns
afgeslacht

HARARE — Stropers in
Zimbabwe hebben de afge-
lopen wekeninhetZambe-
zi- wildpark minstens 13
zwarte neushoorns afge-
slacht. Dit heeft een
woordvoerder in Harare
meegedeeld.

Tot nu toe hebben stropers
in Zimbabwe dit jaaral meer

dan 100 van deze zeldzame
dieren gedood. Er komen nu
nog maar ongeveer 600 neus-
hoorns in Zimbabwe voor.
Jachtopzieners in het natio-
nale park hebben sinds eind
1985 al meer dan 20 stropers
betrapt en doodgeschoten. In
Afrika komen alleen in het
dalvan deZambezi nogin het
wild levende zwarte neus-
hoorns voor.
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Voor verdere inlichtingen:
CARIB MOTORS

TEL.: 21840
L.G.Smith Blvd. 112

Ikw ?^s DOE MEE!! Spaar met Spar.
V<X/r^ NOG 6 WEKEN.
\ k /L Voor elke SPAR verpakking krijgt
X \ i\J\/ I U een ticket in het Exchange Center
/ \Jy \ *^ji in het Dakota Shopping Paradise

/ //fe^lA* 2s PRIJZEN^ TE BESTEDEN IN UW/llL^?> ivan ' 10°" FAVORIETE SUPERMARKT
' //n/f i is december - cocktail musical|

I PUEBLO-
Oranjestad Santa Cruz j San Nicolas
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) | Bernhardstraat 2B T
Tel.: 31046 S^Sïï!! 250 ' Tel.: 45634 .Tel.: 31283 \
Open: Open: Open: f
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00 ,
2.00-8.00 j 2.30- 7.00 | 2.30-7.00 I

Alle drie * ledere vrijdagavond Shopping night tot 9.00
zaken * ledere zaterdag Non stop 8.00 - 8.00

SLAGERIJ: | BELEG:
DaimAml cnnor d9« Jongekaas 100gr 0.48"°Sff go J tïi BerKner Leverworst 100gr 0.90Lomribs 500 gr z.85 „ inn». nAtlSteak 500 gr 3.65 Mam 1009r °-80

WINLEL:
EKCZEN: Spam Lunch meat 3.35Veg. all mixed vegetables Continental Soup 2pack....1.59J602 1"WI FriescheVlagLechiEvaporaFrosty Acres Broccoli cuts r

410 gr 0.93■m . ]° oz I'?s Bebo Margarina 900 qr.'.'.'.'.'ail0Welch GrapeFruit. 2oz 2.40 Kraft BB
«

S{Juce * %£
Dole Pineapple Juice 12 oz 2.70 Delmonte catsup 14 oz 0.74Sealtest Icecream V, gall 8.75 Melrose Jam 370 gr 1.35

Tang(U.S.A.)orangedrink
9oz 2.70

DAICy: WajangKetjapßentengManis
Becel Margarine 250& 14f Kleenex JoofZiiilSLa Yoghurt Yoghurt 6oz. 1.15 stay FreeToalla sanitaria 10 pack .1.19Sunny delightfru.tpunch Fresca Lavaplato 12oz 1.29,/29a11 2-55 | KalkanDogtood 240z 1.41Hydepark Americansmgles6oz 1.90 Aardappelen iy2 kg 1.95
I

Vergelijk onze prijzen en U zult zien dat U bij iedere aankoop bij ons spaart!!

Aruba in
CNN News Report

ORANJESTAD —TeleAru-
ba doetook meeaanhetnieu-
we CNN- programma CCN
NewsReport.

Vanavondom halftienzal Te-_
leAruba's Christina Lampe in
hetkader van dit nieuwe CNN-
programma een drie minuten
durende nieuwsuitzendingover
Aruba verzorgen, die door mil-
joenenkijkers te volgen zal zijn.
In ditCNN-programma brengen
33 aangesloten landen hun
nieuwsuitzending naar voren:
Aruba is nummer veertien.

\ J sUPÊlsfTieisPfluO FAVORITO Ui
. l£j Hendrikstraat2B(naastKentucky) -Te1.:33351 fRamCci Open: 8.00-12.30 en 2.30-7.00 f ’ f
Mi | PIADIGALINASIbs.U.S. 4.99 | Jol

Ëq| De Favorito slager houdt ook de I

I Js\ SI V 411 lISI H IVI S: HIM 11 SI 1 4 IVI S: 1R 1
1 fX 1 Loinribs Vzkg 2.75 Harinapen 0.79 1 1
MUi % Soepvlees 14kg 2.90 VarianteDesinf 15oz 1.59 1 S B
m«S M Kogelbiefsteak Vzkg 5.35 Gecondenseerdemelk397 gr 1.09 % H "» S m Stootvlees '/2 kg 3.75 Nescao 400gr 1.79 * i 1
■ "*". \ Gehaktzonder vet '/>kg 3.75 Bela Blanco 7 dia 2.25 1 11 «*» 1 N __.__ FabManzanaVerde....llsogr 2.89 1 110^ 1 BtLtt'AFDELING: Cafe Sto.Domingo 12oz 4.50 I I
17n I Berüner met spek p/100 gr. ...0.90 X-\ .y." 1500cm.. ..5.75 I^lI"' Roastbief p/100qr 1.50 Attack Insecticide 16oz 3.75 f EI Achterham p/100 gr. .^1.85 Ketjapßenteng 1000ml 6.99 * N ■

SUPER I I m Uf g f SPECIAL I 1 NUTRIMAL-11 ons 0.85 tf^"^ I/t:’SI I U VI ITËIIr*: f £rË £" Ë Porksate-Kipsate-Vleesballetjes-Hamburgers- ■ i*I*^I§I Kipsalade - Porkcutlet - Chicken Cordon Bleu - ■««*?. f\lrr i Chicken curried - Chickencutlet - Chicken |s&e \ m 1
K f panklaar - Pork panklaar - Loinribs panklaar. ■ aki \l l ■
Iqi Het is nietvoor niets dat Supermercado Favorito^^^'-'\Ó\ Uw Favoriete Supermarket is. a9V~c^—-~~^JwMjm|q\ SHOPPING NIGHT -elke vrijdag tot 9.00 uur [£ JjjgTQy^^

J[Jj Zaterdag zijn we degehele dag openvan 8.00 " w^SJ#5 f a.m. - 8.00 p.m. g /:77?:==::::::::=55?mH
/Ë f Ruime parkeerplaats achter onze zaak. aj/O rf^O q7^
f if/ SUPERMERCADO FAVORITO O QQ& f) Oq\

Vervoer in El Salvador stilgelegd
SAN SALVADOR — Het American snelweg, de be- voor de moord. De opstandelin-

Salvadoraanse verzet heeft langrijkste verkeersader van genbraken na de moord ook de
dinsdaghetvervoer in ElSal- het land, en de weg tussen het besprekingenafmetde Salvado-
vador vrijwel stilgelegd on- vliegveld en San Salvador. Vol- raanse regering over een be-
dankspogingenvan het leger gensradioberichten lageldersin stand
de wegen open te houden. het land hetverkeer voor90 pro- HetFMLNheeftditjaaralzes-
Duizenden mensen gingen te cent stil. maal eerder het wapen van een
voet naarhun werk omdat er Het linkse Farabundo Marti vervoersverbod gebruikt.De ra-
geen bussenreden. bevrijdingsfront (FMLN) hadtot diozendervan het verzet meldde

Het leger zorgde voor een het stilleggen van het vervoer dinsdag dat opstandelingenlei-
e&corte doorgepantserde wagens opgeroepen uit protest tegen de ders deze week een ontmoeting
voor voertuigen die in konvooi moord van verleden week op zouden hebben met de aarts-
naar San Miguel in het oosten Ernesto Anaya,hoofdvan de Sal- bisschop van El Salvador, Artu-
van het land reden. Militairen vadoraanse commissie voor de ro Rivera Damas om te praten
patrouilleerden in San Salvador rechten van de mens, een niet- over hervatting van de bespre-
en op de voornaamste snelwe- gouvernementele organisatie. kingen. De radio meldde niet
gen. Verslaggevers meldden dat Het FMLN houdt een militair wanneer preciesen waar dieont-
erhaastniemandreed opdePan- doodseskader verantwoordelijk moetingzou zijn.

! NEW f' INTEREST RATES
J CERTIFICATE OF DEPOSIT
/ 1 year 8% s
r 2 years 8,5% JJ 3 years or more 9% s

J MINIMUM AMOUNT: Afls. 5000,- 's
f Interest payment: quarterly. s

If interest not withdrawn, the
/ actual rate will be higher.

\ BANCO DI CARIBE NY. \! Nassaustr.9o ARUBA sA 23105*32168 31942*32422 i

r<-?rr?mWWWTm'^ ORANJESTAD — Bij een
kji^ y^ HBÏTSÖÉI I zaa^ m **e Nassaustraat werd
■ IQ.firn een vitrinekapotgegooid en wer-
Hrej^ïïTjjn den enige hemden, broeken en

BWrWRWJ zonnebrillen weggenomen.
■allwWT^^BjrJtJ Een vrouw deed bij de re-

cherche in San Nicolas aangifte
■3tU3*ftwWr*lF¥j^|B van vermissingvan tweeringenM »~* iirm bezet met diamanten met een

waarde van vierhonderdflorin.
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ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

! (^fnTTnfffT) Gezellig uitgaan, wij zijn; ;\ ; f geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur.
f^ (y Gezellige sfeer, goedeservice.

i ö\2r De Deste P'zza haait of eet U bij> LG. Smith Blvd. föfY/öflfQ I S?22Bj£&
Oranjestad, Aruba. W*VP*«» ■■ TT,»»*

\ J^St Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.
I ——————— AC*± goldentulip

i Floating Restaurant jfVlk aruba Caribbean

Wl\_\W RESORT & CASINO ]l\ /« / / v|£/fandango NIGHTCLUB iIjl*/LI THE LADIES OF THE 80's I
I (onder nieuwe directie) f.i^ lï!Lïis,1

revue w" 2!' r»r»on nnn mirlrlór leg9v fema'e dancers, THE" Open 11.00 - midder- Latin COWBOYS and your !> nacht. favourite local singer ED-; Niet alleen winabath.
exotische gerechten DAILY£I"" time 1o.aop.m.<i _

i, Mondays
1 maar OOK Club openfrom 8:00 p.m. till2:00a.ni.1 uie enaoialStaitan Cover charge show-time $5 min. 2 drinksl VIS SpeCiailHSIMSIl Forreservations please call33555
"; 1 '; De tijd breekt weer aan, dat WÜ verzorgen ook Uw
i U gezellig metpersoneel of catering.- Tel. 22977
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ARUBAAGENDA

AMIGOE: 08.00-12.00/
'°0-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

na kantoortijd: 21639,
Sf50en 22316.]!rageboy: 027-849.
'^rek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.

KlTlE:100.
115.

L^ERTJES verschijnen op dinsdag en
| ]2"9 en kunnen iedere dag tussen08.00-Lf,°o/i4.00-i 7.00uur worden opgegeven;nwve op zaterdag. Alleen zoekertjes, dieïï'baandagen donderdag voor 10.00uur
idinS?" Zi'n' kunnen de da 9 daaroP (dus
| en vrijdag) verschijnen.

SLOPENTHEATERQl5uur TheRiver (14 jr.).
no?;*5 uur Jaws, the Revenge (14 jr.).
""'«E-IN: 20.30 uur Milagros (14 jr.).

ï JCA'S(nachtdienst)
b*o.aobrug: Oduber, tel.: 21780.at»ba brug; San Lucas, tel.: 45119.

ONTREGELING DOKTOREN■ ""lestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki(T^ert, Paradera en Sta. Cruz: dokterR.p:°a'lfenestraat 21, tel.: 21380.
Savaneta en San Nicolas:

X?r °L Ponsé, via Centra Medico SanES*, tel.: 48833.(kwarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300Vitaal).

lJ^EleKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
teh a»tel: 23425;Santa Cruz en Paradera:
<?(ton 88/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
; San Nicolas:tel.:45906; Da-
O'al-: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

t* brandgevallen, ongelukken of
4j of ander ongeluk gelieve

op tebellen, tel.: 115)

&ARUBA
'Bin DAG: 1800 Gh°stbusters;
k.* CNN international news; 19.30
jq Beachcombers; 19.55 Sportlotto;
h v. Te|enoticias; 20.30 Miniserie;„VoJODe Brekers; 22.00 Telenóvela:stanza de Mujer; 23.00 Larry King"*: 23.30 Sluiting. '18.00Shera Princess of Po-
1gj 18-30 CNN international, news;
cialr Cocklail musical; 20.00 Telenoti-
O Movieofthe week; 22.20Te-Wla: "Venganza de Mujer»; 23.05

week (CNN); 23.30Sluiting.

teSENtjt^HT INFORMATION CENTER: dage-
uJJ .Saopend van 07.00-20.00uur; na 20.00

"formaties via verkeerstoren.

ï 0̂ SERVICE CENTER (Oranjestad):
lejj"* «urperdaggeopend(alleen gesta-
ge*>zondag 20.00uur tot maandagmor-

U7-Oouur).
Tju^Eß HORACIO ODUBER HOSPI-
V,J,el-: 24300): bezoekuren 15.00-15.45■^-I^Ouur.

WILHELMINA FONDS (tel.:
W?2/22817): informatiecentrumag geopend van 08.30-12.00 uur -aenbaaistraatB(boven).
CSpNSTELUNG
5.,.'UTECANACIONAL(t/m 15novem-
Sosj,: 9e|egenheid tot bezichtiging van ex-
S\v Van olieverf- schilderijen en aquarel-

-8,1 Alicia Dominguez-De Veer.

(f^ECTO EDUCACION PA ADULTO

%T22-00 uur cursus «Engels» - Ay-

%*. 2100 uur cursus «Basis Voeding» -"°f)ißarrio Dakota.

'^S/pea: 19.00-21.00 uur cursus
\hT* werkgever/werknemer» - Julia-

"^°olte Oranjestad.

?*a ELE KRUIS: 1900-21.00 uur cursus
<W.n9erschap en bevalling voor toe-

Bo!?e ouders» -Centra Educativo Cristi-
naastHuize De la Salie.

hsi tStA: 19-30 uur muziel< van Eddy
%!" The boys Next Door; 21.00uur de-
\te Generation- Promenade San

VEtBALL (int. toernooi): 19.30 uur
%l VsSuriname (dames); 21.00uur Ven-

-9 "sSuriname (heren) - Sporthal.

SLB*L (AVB): 18.45uur Dos Cami-
\?CBAyó; 20.30uur Caiquetiovs

Sportpark.

Softballbond:
Umpiretekort

ORANJESTAD — Het be-W?f van de Arubaanse
%b Bond zit te springen

Kit h *leme groep umpires, die
iHt/1 *oe e comPetitie- wed-
\u1 ee^ Se^e^>kan net ve~

&r bijna nietmeeraan enalset direct meer umpires bij
Ütq^11. voorziet het bestuur een
\a gevaar voor voortzetting
% Wedstrijden in de compe-

Na heeft een beroep
'V?11°P a^e cmDS een oftwee
Saf1611 aan**wyzen&ebereid
\ j8 Umpireofscoreropte tre-

VerDand hiermee wordtHj^g6novemberin hetWil-
Vl*}&stadion omacht uureen
Vering gehouden. Het be-
\>" °°Pt dat vele nieuwelin-
\u lch dan als umpire zulleneft.

Exxon wil overleg
metregering
hervatten

ORANJESTAD — De minis-
terraad bespreekt morgen inzijn
vergadering het antwoord, dat
Exxonzalkrijgenophunverzoek
hetoverlegtehervatten.DeAru-
baanse regering wil het overleg
met de olie- maatschappij nog
uitstellen, maarExxon wil weer
aan tafel gaan zitten. De rege-
ring wacht op enige adviezenom
morgen deze zaak opnieuw te
kunnen bespreken. Het grote
probleem blijft nogsteeds dat de
Lago haar standpunt ten aan-
zien van debelasting- claim, die
Aruba op haar meent te hebben,
niet wil veranderen. Zoals be-
kend is dezeclaimin handenvan
derechter gesteld.

Workshop 'Muziek
in kleuterschool'
was een succes

ORANJESTAD —De door
de Arubaanse Pedagogische
Akademie (APA) georgani-
seerdeworkshop voor zitten-
de leerkrachten, met als on-
derwerp «Muziek in de
kleuterschool», is succesvol
verlopen.

Gesproken werd over prak-
tische oefeningen, theoretische
achtergrond van de praktische
oefeningen en zelfwerkzaam-
heid in groepen. De kleuter-
leidsters waren zeer tevreden,
omdat het geheel gericht was op
hun dagelijks werk met dekleu-
ters.

Tijdens de evaluatie kwam
naar voren, dat bij de kleuter-
leidstersbehoefte bestaatom va-
ker bij elkaar te komen om de
verschillende aspecten van hun
werk te bespreken. Voorts be-
staat er behoefte kennis te ma-
ken met nieuweontwikkelingen
binnen de verschillende vakge-
bieden van de kleuterschool.
Vooral bij dit laatste punt bleek
dat nascholing noodzakelijk is.

Eerste steenlegging
nieuwewoningen
The Village

SAN NICOLAS — Morgen-
middagzal op feestelijke wij-
ze de eerste steenlegging
plaatsvinden voor de bouw
van 36 woningen in The Vil-
lage.

Omvieruur zullentoespraken
worden gehouden door de waar-
nemend directeurvan FCCA
ing. Louis Brown, minister-pre-
sident mr. Henny Eman en de
ministervan Publieke Wrrken,
drs. Frank Booi. Hierna zal
minsterBooi de eerste steen leg-
gen, waarna het glas geheven
wordt.De dansgroepGuadirikiri
en een muziekgroep zullen het
geheel luisterbijzetten. Het
feest wordt omzes uur op dePro-
menade voortgezet met muziek
van kah'i orgel «Melodia di
Antano», Hot Stuf Disco en
dansgroep Flor di Palisia en
anderemuziek- en dansgroepen.

ORANJESTAD — Woensdag
werdenvier mannen, die dehen
door het gerecht opgelegde
geldboete niet hadden betaald,
door de politie aangehouden en
opgesloten.Hun leeftijden varië-
ren van 27 tot 52 jaar.

SANTA CRUZ - In de
SporthalgafIDEFRE-directeur,
Jerry Gomes, het startseinvoor
het internationale basketball-
toernooi tussen Venezuela, Suri-
name en Aruba. Dit toernooi
duurt tot en met morgenavond.
Op defoto: deeerste opgooi door
de heer Gomes.

FTA bevestigt uitstel tekenen CAO
Divi Resorts: CAO geldt
ook voor casino-personeel

ORANJESTAD — Er be-
staat nog geen overeenkomst
tussen de grootste werkgever
in de Arubaanse hotelindus-

trie, Divi Resorts, en de vak-
bond FTA.

Dat blijkt uit het feit dat de
aangekondigde ondertekening
van de cao — waarbij een
loonsverhogingvoor dekomende
drie jarenvan twaalf procent
werd bereikt — op het laatste
ogenblik werd uitgesteld. De di-
rectievanDiviResorts kondigde
dit uitstel aan, omdat nog geen
overeenstemming was bereikt
ten aanzien van de werknemers
inhet casino.De FTA bevestigde
dit.

De directie van Divi Resorts
wil, datvoor dewerknemersvan

zijn casino decao ook van kracht
is, ofschoon met de FTA reeds
werd afgesproken, dat dedealers
van het casino hun zaak aan ar-
bitrage zouden onderwerpen.
Hetprobleem met de dealers is,
datzijrecht zouden hebben op de
zogenaamde «experience rate»,
doch de dirctie wil datde nieuwe
cao ook voor henvan kracht is.

"Daar zit het verschil van me-
ning", verklaarde FTA- voorzit-
ter Pontilius. "Wij beroepen ons
erop,dat inprincipe eenovereen-
komst was bereikt en dan moet
mener ineens geenanderezaken
bij gaan halen", aldus Pontilius.

ORANJESTAD—Dchefvan
deairco- afdelingop deAeropu-
erto Reina Beatrix, Alberto Pas-
kei (midden), is naar Nederland
vertrokken voor instructiesover
hetfunctioneren en onderhouden
van «chiller-units», dieeind deze
maand naar Aruba worden ver-
scheept. Op de luchthaven waren
bij hetvertrek aanwezig de waar-
nemend Luchthaven- directeur
ing. MarioBikkeren de assistent
chefvan de TechnischeAfdeling,
JacoboKrozendijk.

Spikes nodig op Grapefield
Eerste veldloop Arubaanse
Atletiek Bond begin november

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Atletiek Bond zal op
zondag 8 november al de
eerste veldloop organiseren
in plaats van — zoals ge-
bruikelijk — begin januari,
ditinverband meteen eerder
genomen besluit het atletiek-
seizoen twee maanden te ver-
schuiven.

De eerste wedstrijd van deze
op de Grapefield te houden
veldloop zal plaats vinden om
halfnegen met een 5000 meter-
loopvoor heren senioren.Hierna
volgen de 4000mveteranen en
jongens onder twintig jaar,

3000mdames senioren, meisjes
onder twintig en jongensonder
zeventien jaar, 2000mmeisjes
onder zeventien en jongens on-
derveertien jaar, 1000mmeisjes
onder veertien jaar en jongens
onder twaalf jaarentenslotte de
1000mmeisjes onder twaalf en
jongens tien jaar.

Inschrijving kan geschieden
tot en met zaterdag half één
's middagsbij SportshopAntilia-
no in Oranjestad. In verbandmet
mogelijke gladheid van het par-
koers raadt de bond de deelne-
mers aan om spike- schoenen
mee te nemen.

Van management tot drugsbestrijding
Arubaanse politie tevreden
over gevolgde cursussen

ORANJESTAD — Minister
van Justitie, Watty Vos, gaf
gisteren een overzicht van de
opleidingen en cursussen die
lokaalgeorganiseerdwerden
voor de leden van hetkorps
politie Aruba of die zij in het
buitenlandvolgden. Vijf per-
sonen, onder wie een vrouw,
gingenbijvoorbeeld naar Ne-
derland voor het volgen van
de opleiding tot politie- offi-
cier. Uit dit overzicht blijkt
dathetin deafgelopenander-
halfjaar (vanaf januari 1986)
niet aan bijscholings- activi-
teitenheeft ontbroken.

Na zijn inleiding liet minister
Vos de politie- mensen zelf aan
het woord, die in het buitenland
een of andere cursusofconferen-
tie hebbenbijgewoond.

Commissaris van Politie, Ro-
landPeterson, wasvol lofover de
conferentie van de "Internatio-
nalAssociation ofChiefsof Poli-
ce"(lASP), diehij inToronto(Ca-
nada), samen met andere com-
missarissen, bijwoonde. De vele
onderwerpen dietersprakekwa-
men,varieerdenvan drugs-aan-
gelegenheden tot de relatie van
de politie met de pers en andere
instantiesinde gemeenschap.

HoofdinspecteurRonnie Nico-
laas en inspecteurAlwin Nectar
woonden in Ottawa (Canada) de
"Senior Police Administration
Course" bij. Inspecteur Nectar
noemde dezecursus de beste dir

hij totnu toe in zijn23politie-ja-
ren heeft gevolgd. In deze mana-
gement- cursus op vrij hoog ni-
veau wordt veel nadruk gelegd
op de mens en derelatiepolitie -medemens. Voor inspecteur
Nectar blijft het een grote vol-
doening dat een van zijn
werkstukken — die de deelne-
mers als onderdeel van decursus
moesten maken — als stand-
aard- werk werd aangenomen
voor de Canadian Police Force.
„Dat is weer een bewijs dat wij
hier op Aruba over mensen be-
schikken, die in het buitenland
op welk terrein ook hunbijdrage
kunnen leveren", aldus Nectar.

Waarnemend commissaris
Lucas Rasmijn vertelde over het
bezoek, dat hij en onder-
inspecteur Kelly aan Was-
hington brachten in verband
met de introductie opAruba van
de pre-inspection van deAmeri-
kaanse vreemdelingen- dienst.
Dit nieuwe systeem op de Aru-

baanse luchthaven werd een
paar weken geleden
geïntroduceerd en volgens de
heerRasmijn loopt het totnu toe
volgens de verwachtingen. Het
isvoorbarigomhetsysteemnual
te evalueren, maar binnenkort
zal de regering schriftelijkop de
hoogte worden gebrachtover het
functioneren van de pre-
inspection.

Tot slot bracht de chef sectie
verdovende middelen, onder-
inspecteur JulesSambo, verslag
uitover dedoor deDrugs Inforce-
mentAssociation(DEA)inGeor-
gia georganiseerde drugs- be-
strijdings- cursus. Vertegen-
woordigers uit 26 landen woon-
den de cursus bij, waarin grote
aandacht werd besteed aan het
plan van deVerenigdeStaten om
het Caribisch gebied meer en
meertegaan gebruikenom de in-
voer van drugs in de Verenigde
Staten te bestrijden.

Remote control
autowedstrijden

ORANJESTAD — «RC
Organization» houdtop 14en
15 novemberremote contro-
le- autowedstrijden in het
RCA Sportcentrum.

Op zaterdag 14 november zijn
de wedstrijdenvan zesuur totelf
uur's avondsen opzondag 15 no-
vember van tien uur tot zes uur
's middags. De deelnemers kun-
nen op9 en 10november inschrij-
ven bij hetRCA- centrumtussen
halfvijf en halfzeven. Nadere
bijzonderheden over deze wed-
strijden zijnverkrijgbaarvia te-
lefoonnummers 32731 of22869.

Kerstactie
NOORD — De Cayena kleu-

terschool, de St. Annaschool en
de St. Aloysiusschool (afgekort
CANAL) organiseren gezamen-
lijk aanstaande zaterdageenbbq
dansant gecombineerd met een
modeshow. De aanvang is 's a-
vonds om acht uur op de
speelplaats van de St. An-
naschool. De opbrengst van deze
avond wordt gebruikt voor de
SinterklaasenKerstviering van
dekinderen te Noord.

Anders wordt totactie overgegaan
Specialisten willen openbaar debat
over opname in regentenraad hospitaal

ORANJESTAD — Volgens
de Vereniging van MedischeSpecialisten vanAruba is een
openbaar debat met de over-heid en deregentenraad déoplossing om de Arubaanse
gemeenschap de juiste in-lichtingen te geven over deproblemen die bestaan over
het opnemen van een verte-
genwoordiger van de specia-
listen in deregenten- raad
van hetziekenhuis.

De vereniging is het nieteens
met recente publicaties van de
regenten- raad envindt datdaar-
in de nodige onjuiste inlichtin-
gen staan, die zeker geen juist
beeld gevenvanwatergaande is.
De specialistenzijnbereid in een
openbare vergadering met over-
heid en regenten- raad die on-
juistheden te weerleggen en ook
voorstellen te doen hoe een en
ander geregeld kan worden in
hetbelang van degemeenschap.
Het is onnodig te stellen, aldus
de specialisten, dat de 25 in het
hospitaal werkzaam zijnde spe-
cialisten minder zouden weten
over hunwerk dandeleken diein
feite weinig over ziekenhuis-
zorg weten.

„Wij, de specialisten, willen
hethospitaal nietregeren, maar
deregenten- raad moet dit ook
niet doen zonder onze hulp", al-
dus devereniging van specialis-
ten. „Wij zijn er vast van over-
tuigd dat onze vertegenwoordi-

gingin deregenten- raad onmis-
baar is voor de vooruitgang van
de medische zorg in het zieken-
huis in het belang van de ge-
meenschap."

Tenslottemerken despecialis-
tenop datgehooptwordt datdeze
openbare vergadering zeer spoe-
digzalplaats vinden. Anders zal
deverenigingvan specialistenin
het belang van de gemeenschap
geen andere weg open staan dan
tot acties over te gaan.

Fietstocht
van 90 km.

ORANJESTAD — De Aru-
ba TouringCommissionorga-
niseert op 29 november zijn
laatstefietstochtvan dit jaar.

Deze 90-km fietstocht, die ge-
sponsord wordt door Budweiser,
begint en eindigt bij Joey's Dri-
ve-in te Savaneta. De start is om
zeven uur 's morgens.

Deelnemers, die niet de volle
90-km wensen te fietsen, kun-
nen starten bij het Buccaneer
Restaurant en alleen de laatste
30-km meefietsen.Erkan vanaf
woensdag 12 november worden
ingeschreven bij IDEFRE in
Oranjestad en CasaKing in San
Nicolas.

Gouden jubileumKruisvaarders
Brakkeput weekeinde op Aruba

ORANJESTAD — Het ko-
mende weekeinde zal Aruba
inhettekenstaanvan hetgou-
den jubileum, dat de Kruis-
vaarders van St. Jante Brak-
keput dezer dagenvierden.

Zaterdagmiddagkomtomvier
uur een delegatie van dé broe-
ders op de Arubaanse luchtha-
ven aan. Alle "oud bewoners"
van Brakkeput worden verzocht
hierby aanwezig te zijn.

In deTheresiakerk te San Ni-
colas wordtzondagmorgen om
halfnegeneen HeiligeMis opge-
dragen als dankvoor het uitste-
kende werkvan debroeders van
Brakkeput en tevensvoor dezie-
lerust van de overledenbroeders
en "oud bewoners" van Brak-
keput.

InhetBlue ArmyCentervindt
van tien tot twaalf uur een reü-
nie plaats. Alle "oud bewoners"
van Brakkeput worden hierver-
wacht.

Kerstconcerten
Plaza Betico Croes

ORANJESTAD— Het In-
stitute di Cultura zal volgen-
de maand op Plaza Betico
Croes twee concerten orga-
niseren.

Op 21 december wordt een
Kerstconcert gehouden waar-
aantwaalfzangkoren uit de ver-
schillende districtenzullen deel-
nemen. Op 28 december volgt
een concert met dande, aguinal-
do-en gaita-groepen.Beide con-
certen beginnen om half negen
's avonds.

Voorts zullen er stands wor-
dengeplaatst, waarin liefdadig-
heids- instellingen hun waar
aan demankunnenbrengen. In-
stellingen, die hiervoor in aan-
merking willenkomen, kunnen
contact opnemenmet het Intitu-
to (tel.: 31618 of 22185).

Weer overwinning
Arubaanse heren in
basketballtoernooi

BRAZIL — Het Arubaanse
herenteam behaalde gistera-
vond een 89-71 basket- over-
winning op Venezuela. Voor
het Arubaanse herenteam
was dit de tweede overwin-
ning uit twee gespeelde wed-
strijden in het Internationale
basketball- toernooi.

Bij rust was de stand 49-36 in
het voordeel van Aruba. Igmar
Davelaar werd wederom topsco-
rer voor Aruba. Ditmaal met ne-
gentienpunten. JamileLlamar-
te scoordezeventienpunten voor
Venezuela.

De dameswedstrijd van giste-
ravond eindigde in een grote
115-61overwinningvanSurina-
me opVenezuela. Bij derust had
Suriname al een ruime 55-31
voorsprong.

Het toernooi wordt vanavond
in de Sporthal voortgezet met de
wedstrijden: Aruba - Suriname
(7.30 uur)enVenezuela-Surina-
me (9.00 uur).

Puertoricaanse
gouverneur
bezoekt Aruba

ORANJESTAD — De gou-
verneur van Puerto Rico, dr.
Rico Hernandez Colon,
brengt aan hethoofd van een
grote delegatie een bezoek
aan Aruba.

Het bezoek zou verband hou-
den met de belangstelling die
premier mr. Henny Eman des-
tijds toonde over uitvoering van
het CBI- programma bij bezoe-
ken aan Washington en San Ju-
an. Het gaat daarbij voorname-
lijk om artikel 929 van hetCBl-
programma datmogelijkheden
schept om zogenaamde "twee-
ling- bedrijven" op terichten. In
dit geval dus opPuerto Rico en
Aruba.

De delegatie zou uitongeveer
honderd personen bestaan, die
een dag opAruba verblijven. Da-
tum en programmazijn nogniet
bekend.

Week-end Special:
Croissants

was ’. 0.75 nu voor ’. 0.60
Banketbakkerij

PietHarsveld

zondag: 4.00 - 8.00
PANNEKOEKEN

15 soorten
en POFFERTJES

DE DISSEL

u 'est uwdorst hetbestmet

?* uitstekend omte mixen.WelbijUw kruidenier.
Victoria Bottling

Company

Pa Drecha, Renoba of Construi bo Cas...

na e mihor prijs y selection dimas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

MilML, ■ HE3H BUILDING MATERIALS

ORANJESTAD
FERGUSONSTR 7
TEL 24040

SAN NICOLAAS
HELfRICHSTR. 29-A

TEL 46011
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nA^k Mi HDH
I» DIJKHOFF /m Meta Corporation Algemene Bank Nederland
Hffl CONTRACTOR N.V. —17 T^TT Kantoor Aruba

' IL, Boulevard Commercial Building I L_ Oranjestad San Nicolas J«Hl* 1>
v] l> vj 1> pil £

Pabien Proficiat Proficiat!
directie, staf en Personeel |

~»»..*. rf^ Caribbean CARIBBEAN MERCANTILE
CARIBBEAN \E/ MERCANTILE BANK o^% DA LU IT(sv^ MERCANTILE BANK VC BAN IV

„ "tIT w met U^ zilveren jubileum. met Uuu zilveren jubileumMet Uuj 25 succesvolle bonkjoren. Verder J

succes voor de toekomst. ... .. . .. , . UUijujensenU nogvele succesvollejaren toe metdezelfdev kunt terug zien op een geslaagde kvJart J.. ._ J

qjqj eeuvJ Van Vertrouwen en service.
8 Prett,Qe service en vertrouujen.

/©f© ■■SUSHI I ~V- liwmw-hii liïiiiili!lmïiïitxi:liïi|i|iij
B.J. Arends & Sons Ine. SmE39 supermarkets UHiIIIIIIIIHII-Zll'llllZr

Oranjestad - San Nicolas ISlfiSi oranjestad San Nicolas ■" ■■■■■■■■■■■■■■■■»»■■I—, * —J L^^^^^^^^" ,_] L, GENERAL CONTRACTORS H

visserikading 1rCMWIItlltaUoil9 1 f pabien 1
BOTICA SANLUCAS ,,_o CARIBBEAN MERCANTILEvJensen - @ BANKdtreche, staf en personeel Van de B^ CARIBBEAN

L. rADIRRFAN - i>JN mercantile BANK met UvJ zilveren jubileum. U bent gegroeid tot een
MERCANTILE[BANK bank'clie een askPlaats in C*eZe gemeenscnaP niet

ere inneemt.
pabien met UvO 25ste Verjaardag.

(W D^n Bir*i d^ok BOUWMAATSCHAPPIJ
\s)ij Mensen U nog Vele succesvolle ja- \~lr/ DOM DlMl DaZal lnTlïï ARUBAretl °g<

F ' -^ [^
vj- l> "ld vj |/

©goldenTix£Aßua\cAßißßEAN Van Harte Proficiat
LG. SmühBoulevard «81 " Palm Beach, Aruba

met Uuj zilveren verjaardag. Congratulations
WeribL UJij uuensen directie, stof en personeel von AWfi\

Directie, Staf en Personeel I CARIBBEAN ry ~w^TstA \*\
von MERCANTILE BANK |*(A^^ 1.1"^ \ v^Noy^ii il f* bui%J^^k CARIBBEAN Verder succes voor de toekomst. \^^mÊ&ÊSL& */ wSnDDOBII

VÏC/ mercantile bank # V^^^^/ Mercantile Bank
N<Ü£Si>/ ujith your

Proficiat met zilveren jubileum >^Z’ O -^'jjL

Aie„t^ 25th anniversary
UJijujensenU verder succes toe. -nassaustraat22-
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I 25 jaar Caribbean Mercantile Bank

ORANJESTAD — Met een "open house" in de Caribbean V N «""
yi&f**^ ?:;;:;:> ~^T~^MercantileBank aan deL.G. Smithboulevard wordtmorgen- V i V Jx o^\\ -**%Z*rmiddagdevijfentwintigste verjaardagvan dezebank gevierd. vikn /I j9 \K~/

m Er is alle reden tot feesten, want in die kwart eeuw heeft de "^^ï^^^^^/N "^^ rr lil \\^^^CMB een belangrijke plaats in de gemeenschap ingenomen. *J \(fl 'M'
De CMB groeidemetArubamee:van vijfwerknemers tot 110 PsSj7£/f > -**-'—""""y^^/TSm man personeel. De totale bezittingenvan debank: 3.7 miljoen (*^^>a «^^w/vx^V/^/'^ fVlh^ gulden in 1962 tot 132.2 miljoen florin in 1986.De CMB is met j^^2»L^^^^.\ Q Idertienmiljoenguldendebank met het grootste eigenkapitaal C^^^^\^^^^^\ /*~\ /K.\opAruba. Twee werknemers, JuanMaduroenEvie Cabenda, ( I / a/Lzijn een kwarteeuw in dienst,terwijl tien werknemers er twin- i^ ]K —"

tigofmeer dienstjaren op hebbenzitten. \\s^^ri!^^^^^^ / -"*''""'

Nadat Maduro &Curiels bank Dankzij deefficiënteenprofes- staandeplaats inneemtvoor het B ' l^^^\**■ree dsmeer dan 25jaaractief was sionele wijze van aanpak— financieren van auto-leningen, >/[f -_^-^"""''^ öf* P^*^"P Aruba door haar associatie waarbij ook veel assistentie verbetering van woningen, za- ——"""^ «kA^.»^"J^t wijlen John G Eman begon werd ondervonden van Lio Ca- ken-leningen en hypotheken _r^*^"^ IVf^ V>* \|CMB - eerst onder de' naam priles, Stanley Maduro, Max voor woonhuizen—is voor hon- «öAw'* .ï/tA»^""x,an "Maduro & Curiels Bank Henriquez en wijlen Shon Sha derd procent eigendom van de g""^ g^M kQAW*^ -—. fw WV^-
-7 Aruba branch" -op 16 au- Capriles - bleef het bedrijf CMB. VA G*^ ©l^1
j^tus 1962 in het gebouw van groeien. V A \fc3*". auuroandSons(waar nuLini's POSITIEF V L.^^^^^^ tf BbankJtStlgd) met haar dgen Bij dit zilveren jubileumkanen- BIJKANTOOR de CMB terug zien op een kwart aW^ÊÏ^^^^^^\ W. M \\e-Jïet Basilio Kelly -nu nog Tienjaar na hetbeginkon dan eeuw, waarm een vasteplaats in \ wWêÊ

directeur van de ook een bijkantoor in San Nico- de gemeenschap werd ingeno- É^W 11 V " VCk -Ebert Henriquez, Juan las worden geopend met Vic men' voornamelijk door de posi- MWAwM W^M MW Uc2u"'Mirna Maduro en Evie Henriquez - die nu directeur tieve wijze waarop directie en ■ I4^^V 1 0C?nda,~SinSdeeerste dlrec" van de Windward Islandbankop personeel dagelijks de bankza- ■ AW" P H«r wijlen Benny Henriquez Sint Maarten is- als directeur. ?en r; en ?«n f 1!vf le~f^"1 start. Van 1971 tot 1975 was Glenn «andelen.Het is ook bekend, dat A P
Montgomery managing direc- de du-ectievan de CMB bij ver-

ITOrAPRTTFQ tor, waarna in 1975 Vie Henri- fhlllendeprojecten en activitei- 1 M
UUIArKIU!)

quez en BasilioKelly de leiding Jensteedsweerklaar staat om te V aW
,°Pmerkeliikwashetdatwein overnamen. De huidige mana- helpen, zoveel als mogelijk. .- _^«^
'lie s"frkel«k wasnet datwf" ging directorBill Carson nam in ll*l,,'i,l,l"*t>tl,i^t^i,B,li^"i,Bl^^i^^^^^^^^
>üegsedannur üffiïï.Wj °ktober VOrig jaar de directie" De stelde in een .
s°Bsteeds een goede vriend van Postover gesprek met de Amigoe ervan PARTFN Directie, Staf en Pei'SOnet>t ■Ha^l^kKiTÏÏeenbS De groei bleef er inzitten: m overtuigdte zijndatArubaop de I^/iDIE/Il v„v, oici, eu rtl bOTieei

" Waw i ua»a u 1980werd debranch aan debou- goede weg is naar economischÏ^MdTaSSiedS levard geopend. In deze periode Lstel. d| CMB zal -zo^S ■ CARIBBEAN CT^>ndaTnaTArub^n g S begon voor deCMB ook het com- ditreeds2sjaren heeftgedaan- MFRCANTII F RANK Vs>^Puter tijdperk hierbij haar steentje blijven bij- ff^WN^ MERCANTILE BANK
tll8 fffik £a u 5m De CaribbeanCredit Corpora- dragen. De CMB zal daardoor j9u i«*i i i;iBwX?e°overtuigea^^^ tion-dieopArubaeen vooraan- blijven groeienmetAruba. muXM 25 Ste Verjaardag Haitelljke GelukWenSCll

et en via de CMB te doen. i

Sj^eiidusookmeerpersoneel.Al W A^ *j^\
Pg°e<% Werd verhuisd naar het #5; ftd waarnu "ShalimarPalace" /--^ _^^ . /i/iii>i n A\<r>êit a\ "*»** >~. ».« €ftgevestigd en in 1964kon met '#. CONGRATULATIONS M '+IJVwvan hethuidigekantoor # J VV»rvi\nf Vfcfïï.WW», g

1 de Nassaustraat wordenbe- _^^JJ^en. Met twintig man perso- ■ Si ■ - "ei Werd eenjaarlater hetnieu- ICICII <^betrokken, waarvan l^w-www^ ■
w bovenverdieping aan derden \a\erdverhuurd. J M| J———*j | fiuA

PABIEN ï \i/ |
Directie en Personeel Van jg JI CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V. i

Vtt^ withyour %
CARIBBEAN \ 1C TH 1

MERCANTILE BANK | ZO |
th . i ANNIVERSARY CELEBRATION g

uiithuour 25th anniversary. ■+ %

sJ^s* $ 4sg)f ARUBA BANK LTD. Jfa&k |

I DIVI RESORTS J | OUR BEST WISHESFOR A CONTINUED SUCCESSr |
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Pabien

CARIBBEAN
MERCANTILE

BANK
mei UvJ 25 jaren.Door-
gaan!

ACME
Store

Oranjestad-San Nicolas

Huidigpersoneel Caribbean MercantileBank, Nassaustraat.

BEAUTILITIES & Co.
S en

wensen
Directie, Stof en Personeel

van de
CARIBBEAN

V*Cj) MERCANTILE BANK

Van Harte Geluk
bij het bereiken von de zilveren mijlpaal.
UU ij hopen U als vooruitstrevende bank met
vertrouwen in de toekomst nog vele jaren
ook als buur te hebben.

A F

Impart**1
mF I
f W& CARIBBEAN[j f^V^ MERCANTILE

BANK N.V.

1 Cv Boso
EiUL 25 Aniversario.

| Caribbean
I Delicatessen n.v.

? ——^[ PABIEN
Directie en Personeel %>an

CARIBBEANfc^ MERCANTILE BANK

met UvJ zilveren jubileum.
HUIJDEvoor depositieve v?ijzev?aaropU
diekvJart eeuvJ op Aruba vJerkzaam v?as.

Id/ncn
Oranjestad - San Nicolas

«H —= F

etc 25 awa, cCt {wiAfauxJa,

y, cti bewwicio eacc€t%rUe ito,

TO ARVEFA *.

Proficiat
Directie, Staf en Personeel

Van
CARIBBEAN

éZZZk MERCANTILE
VÏ7 BANK

met UvO zilveren jubileum.

■ J «" ig/vrtaAi-iiivira pnMoflMV

11
' Our heartiest

congratulations to

é>
CARIBBEAN MERCANTILE

BANK N.V.
with its 25th anniversary

L TOYOTA
\m&xti tiiamti: mim ilk. *A

x ~^P

yaJi&n, vnet It g&dcvctm. dve
<2eAemww<wKt wewdew, dow

Uw- tcvlAtewevule

/? o*o S.È.L. Maduro & Sons (Aruba) nv. x.
Celebrating 25 Years

E,
♦71 [y

Congratulations.
<& PROFICIAT!

Proficiat y
Directie, Staf en Personeel \)an de jér

CARIBBEAN JT
VÖ MERCANTILE BANK

met UvJ zilveren jubileum, vïensen U \>erder succes
\>oor de toekomst met dezelfde positieve inzet envOerken.

WmSSÊmÊj^m Tne Windward Islands Bank Ltd.

fc** Mtfß^^P^-%dtf Ö Established in 1960 as the First Bank in St. Maarten [ïlfFfij

" "

F



(f CARIBBEAN MERCANTILE
f BANKN.V. ||

11 Our Best Wishes " JJ
Vl on the occasion of your JJ\ 25th anniversary II

VffIANTRACX)/
ARUBA N.V.

■ .:. ■ 'M y '

Hartelijke Gelukwensen

CARIBBEAN
IQ£P MERCANTILE BANK

met Uw 25ste verjaardag.
Verder succes en groei voor de toekomst.

t^LitZM dewit stores

L^DEWITSTORES

THIEL CORPORATION N.V.
General Asphalt Contractors

\oenst
|53>^ CARIBBEAN
VC MERCANTILE BANK

* abien mei U\\> zilveren jubi-
leum.

X *>

ORANJESTAD — Voor
Evie Cabenda, procuratie-
houdsteren JuanC. Maduro,
account manager is het mor-
gen een dubbele feestdag.
Ook zij vieren morgen hun
zilveren jubileumbij dezilve-
ren Caribbean Mercantile
bank.

"Het was in die begintijd,
echteen tijd vanbehelpen", zo
verklaren de tweezilverenju-
bilarissenin een gesprek met
deAmigoe redactie, "we had-
den niet eens lessenaars en
stoelen genoeg. Maar dat gaf
niet, het belangrijkste was,
datiedereenenthousiastwas,
iedereenwas bereid de uitda-
ging van een eigen bank te
aanvaarden en zich daarvoor
tenvolle in tezetten."Deze in-
zet en enthousiasme zijn de
grote geheimen van het sue-

Ices van deCMB.
Toen men in de Nassaus-

traat begon, moest iedere

middag het geld naar de safe
van de naastgelegen HBU
bank worden gebracht en
's morgens weer terug ge-
haald. In de morgenurenging
Lio Capriles met een blankchequeboek op stap, in hetbe-
gin de ene winkel in de Nas-
saustraat in en de andere uit.
Zo kwamen langzamerhand
de klanten binnen, want Lio
was geenonbekende inhetza-
kenleven op Aruba.Evie en Juan maakten deverhuizing mee naar het ge-
bouwwaar nuShalimarPala-
ce gevestigd is. Ook daarwashet behelpen. Een airco was
in die dagen onbekend en er
werd een soort fan gebruikt
waar steeds water in gedaan
moest worden om de zaak te
koelen.

Zij herinneren zich ook datde CMB — die nu nauw sa-menwerkt met de Bank van

Nova Scotia — ook nog ruim
negen jaarmet de Bank van
Mees en Hopeheeft samenge-
werkt.Uit dietijd isdefamilie
Marchant nog wel bekend op
Aruba,

Ofmenwel eens wat bijzon-
ders in het Bankleven erva-
ren heeft? Juan Maduro ver-
telt dan hoe in denachtelijke
uren hij uit zijnbed werd ge-
haald —hÜ was toen hoofd-
kassier — omdat voor een ge-
kaapt Colombiaans- vlieg-
tl"£ g^d °P tafel moest ko-
men- De schrikzat er bij hem
°°k m> ioen vier jaargeleden
inseptembereen overvaldoor
een internationale bende
werd gedaan waarbij bezoe-

en aan Aruba Bank en de
CMB werden gebracht. "Je
schrikt toch wel stevig als
daar ineens iemand met een
automatisch pistool voor je
staaten alhet geldopeist", al-
dus JuanMaduro.

CARIBBEAN
fe2| MERCANTILE

BANK N.V.

Sincere Congratulations
on this very special day
your 25th anniversary

EMAN A PARTNERS AmWßtl^.architecten »n Inganteurs n.v. if V^k
»'»«— C 1 M
T.i. not
Wllh.lminMtr..! 24. OranlMtU. Anib. MHIHHBB

'.<■■ . * ■ ... UJ.""."", .....,..,,.... ~,,11 . J...) ...,, ...11.1.H1.1,11.1. „1.....1»

**"**"'" '"^ " * wit !■*■■■* p*»".'iriiniii mimini i iiiniViiiin "|-iiiiiVir?i' i'^ammtiMa+AjmmvJi

|F CARIBBEAN MERCANTILE §>
S BANK N.V. 3
JÉ Sincere Congratulations |€
E on this very special day 35
€ your 25th anniversary 3
Cjc (l /gsL^^ publicidad aruba ny.i_ qm#

wsS&f Ml yourkey to effective advertising -nEEMt

1

/«SSI
(_

|> CARIBBEAN MERCANTILE
ilB BAN»< N.V.

O WITH YOUR 25TH
0 ANNIVERSARY

\****^ | OFFSET ftND LETTERPRESS PRINTERS

I Italiestraat 5 Tel.: 22526
§'■"■■■ . ï^Ka&L*!s^

' ■.^.:->«a,

—-. ■■■- : .■■"!"!■ r"? " ■-■^-^^^<<<^ :̂-^^. .__ "*"*-** ~*i^

» ■ - .: ...:..:■:■.:■■..: -■ ■ ■-■--■■ ■■■■■-■■■■■■^ ' :^.^-:^::-::,;:::;:;-:.v....,v:^ ; | **^<

818
ißjÉlii^

.' ' Si.. '?■.

Restaurant AAfflDireclie, Staf en Personeel

|525k CARIBBEANVS3^ MERCANTILE BANK UUeflSt
UteH,,,,. , , de jubilerende',er W 25ste Verjaardag. ■

>3oor U\o vOerken en verh'OuvOen. CARIBBEANQj Jensen U nog vele voorspoedige jaren vfi^ MERCANTILE BANK
GISELLE niet Q"eenPabien, maar ook verder succes

V^_ Noord 55-a J Ivoor de toekomst.

Niet alleen gelukwensen aan

Directie, Staf en Personeel \)an de

JL^ CARIBBEAN MERCANTILE

V^^ BANK
maar Vooral ook DANK de positieve Wijze
Waarop gij afgelopen kWart eeuW op Aruba
Werkzaam Was. Doorgaan.

Also onbehalf of its resorts:

( 1&1Ê& )

Pabien na

\ CARIBBEAN /
V MERCANTILE BANK N.V. /

25 aha di servisio Komersial fi Bankario den komunidat di Aruba! fProgreso, prosperidat i hopi M
éksito mas! M.
\Xlandsloterij
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Verrips schiet in paniek in eigen doel
FC Utrecht in allerlaatste
minuten uitgeschakeld (1-2)

VERONA—NognooitisFC Utrechtzo dichtbij hetbereiken
van de derde ronde van het Uefa-bekertoernooi geweest als
woensdagavond. Op hetmoment datdegedachte aan een ver-
lenging tegen Hellas Verona in hetkolkende Marc'Antonio
Bentegodi-stadionwerkelijkheid leek te worden, gafHerman
Verrips het Europa-Cupoptreden van de na-
competitiewinnaar een dramatisch einde. Achtervolgd door
Elkjaer-Larsen schoot de verdediger de bal in devoorlaatste
minuut langs Van Ede. Via de gelukkigverkregen zege (2-1)
plaatste Verona zich voor de volgenderonde.

Een scenario-schrijverhad geen
spannender ontknoping kunnen
bedenken. Het gelijkspel (1-1)
van de Galgenwaard leek twee
weken later hetzelfde vervolg te
krijgen. Uitgerekend Verrips,
die Elkjaer-Larsen opnieuw be-
lette te scoren en een vrijwel
foutloze wedstrijd speelde, be-
dierf de voltooiing van een niet
meer verwachte stunt. Versla-
gen en uitgeteld lagen de
Utrechters op het veld. Toen de
Westduitse scheidsrechter Neu-
ner een minuut later afblies,
moest Verrips in zijn gang naar
de kleedkamer worden onder-
steund.

CATENACCIO
Het doel heiligt in het Itali-

aanse voetbal alle middelen.
Verona schikte zich meteen na
deaftrapwilligin detraditie van
het catenaccio. Met de we-
tenschap dat 0-0 voldoende zou
zijnvoor het bereikenvan de der-
de ronde, trok de geel-blauwe
formatie een muur op voo/ het
doel van Giuliani. De kampioen
van drie seizoenen geleden had
lak aan de 29.000 toeschouwers
en deed alsof het een uitwed-
strijd betrof. De aanhang had
weinig anders verwacht, maar
werd met het verstrijkenvan de
tijd toch ongewoon stil.

FC Utrecht kreeg het initia-
tief, maarprofiteerde daarin be-
perkte mate van. Een doelkans
van VanGinkel in deachtstemi-
nuut was deeerste mogelijkheid,
maar voor de winnaars van de
na-competitie ook meteen een
beste. NadatVanLoen hadvoor-
gegeven,kon de onzekere Giuli-
ani de bal met de vingertoppen
over het doel tikken. Plomp pro-
beerde deopbouw gestalte te ge-
ven en zorgde soms voor secure

en verrassende passes. De vrije
verdediger was echter ook ver-
antwoordelijkvoor voorspelbare
trappen, diecounters van de Ita-
liaanse specialisten inleidden.
De vaneen knieblessurehersteld-eYoung, dievan trainerBerger
devoorkeur had gekregenboven
dejongeVan der Meer,droegook
niet bij totrust voor het doelvan
VanEde.

Een verdedigingsfout leidde
na 21 minutendeeerste -enin de
eerste helfteigenlijkenige-kans
in voor Verona. Na een onnodig
door Plomp veroorzaakte ingooi
kwam debalviaVerza terechtbij
Di Gennaro. De oud-
international schoot tegen de
paal.

TWEEDE HELFT
Trainer Bagnoli van Verona

achtte 45 minuten negativisme
voldoende. Narust verhoogde de
favoriete ploeg het tempo, ging
man-tegen-man spelen en pro-
beerde Utrechtonder druk te zet-
ten. De bezoekers profiteerden
echtervan deze verandering. De
druk werd vrij gemakkelijk
weerstaan en het aanvalstrio
Van Loen, Van Ginkel en De
Koek kreeg meerruimte.

In die fase werd het duel ook
aanmerkelijk harder. Arbiter
Neuner, invallervoor de gebles-
seerd geraakte Tritschler, pro-
beerde decharges, dievooralvan
Italiaanse zijdekwamen, te mi-
nimaliseren door in korte tijd
driegele kaartente geven.Patti-
nama werd kort voor rust 'be-
boet' voor een overtreding op
Volpecina. Na rust werd Van
Loen op dezelfde wijze bestraft,
nadathij tegen Giuliani was ge-
sprongen. Berthold kreeg geel
wegens spelbederf. In Utrecht
gebeurde hetzelfde, zodat de

Westduitse international in de
derderonde niet in actie hoeft te
komen. Galia completeerde het
kwartet.

De doelpunten volgden onver-
mijdelijk op de verhoogde inzet.
De hoop van Utrecht op een
gunstigresultaat vervloog in de
69e minuut.Larsen drong lang-
zaam het strafschopgebied bin-
nen entikte debalnaar voren. Di
Gennaro doorzag de aarzeling
van deUtrechtse verdediging en
passeerde Van Ede.

Uitgerekend de dit seizoen
verguisde De Koek herstelde de
balans acht minuten later. Na-
dat de ex-Groninger de bal had
gekregen van Van Loen, gaf hij
Fontolan een duw en schoothij
raak. Neuner, plaatsgenoot van
Boris Becker, toonde zich niet
ontvankelijk voor de protesten
en kende het doelpunt toe (1-1).

Die treffer bleek de inleiding
tot een gedenkwaardig staaltje
intimidatie en theater van de
Italianen. De val van de schop-
pende en slaandeLarsen spande
dekroon. Een nederlaagdooreen
onterecht verkregen strafschop
zou echter nog draaglijkerzijn
geweest dan de actie waarmee
Verrips in een moment van pa-
niek voor deontknoping zorgde.
Nadat Volpecina de bal na zijn
schot van de paal had zien te-
rugstuiten, wilde de verdediger
omhalen. De bal kwam op de
punt van zijn schoenterecht.

Een verleniging bleek
plotsklaps onnodig!

WILLEMSTAD — Vanavond
wordt de derde wedstrijd in de
beste-van-zeven serie om de ba-
seball-titel gespeeld. De be-
langstelling voor deze spannen-
de serie is bijzonder groot. De
Wild Catsen deSantaRosa Indi-
ans hebben alhun supporters op-
geroepen om vanavond naar het
stadiontekomen.

Mensingh Agencies maakt
gretig gebruik van deze onge-
kende belangstelling voor de se-
rie. Voor dewedstrijd kan men
genieten van 'heerlijk helder
Heineken', terwijl 'Doble R'
zorgt voor een lekker muzikaal
sfeertje.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schakenin hetMaduro Plaza.

SCHAKEN
20.00 uur voortzetting Curaaose open
schaakkampioenschap - Sportzaal Sentro
Deportivo Körsou.

BASEBALL
(AA-klasse)
play-off
20.00uur Wild Cats vs Santa Rosa Indians
(vanaf 19.00 uur optredenvan Doble R) -
Sentro Deportivo Kórsou.

Uitslagen
Europa Cup III
DEN HAAG—De uitslagen

van de returns in de tweede
ronde van de strijdom deUe-
fa-beker (EC III) zijn (tussen
haakjes hetresultaat van het
eerste duel):

VitkoviceOstrava (Tsj) - Dun-
dee United (Sch): 1-1 (2-1); Wer-
derBremen (BRD) - Spartak
Moskou (Sov): 6-2 (1-4); Sportul
Boekarest (Roe) - Brondby (Den)
3-0 (0-3) Sportul w.n.s.; Turku
(Fin) - Internazionale (Ita): 0-2
(1-0); SKBeveren (Bel) - Vitoria
Guimaraes (Por): 1-0 (0-1) Gui-
maraes w.n.s.; Espanol (Spa) -AC Milan (Ita): 0-0 (2-0); Fla-
murtari Vlora (Alb) - Wismut
AUE (DDR): 2-0 (0-1); Feije-
noord(Ned) -Aberdeen(Sch):

1-0(1-2); Honved(Hon) - Chaves
(Por): 3-1 (2-1); HellasVerona
(Ita) - FC Utrecht(Ned): 2-1 (1-
-1); Velez Mostar (Joe) -Borussia
Dortmund (BRD): 2-1 (0-2); Di-
namo Moskou (Sov) - Barcelona
(Spa): 0-0 (0-2); Bayer Leverku-
sen (BRD) - Toulouse (Fra): 1-0
(1-1); Juventus(Ita) - Panathi-
naikos (Gri): 3-2 (0-1); Club
Brugge (Bel) -Rode Ster Belgra-
do(Joe): 4-0 (1-3); Dinamo Tblis-
si (Sov) - Victoria Bukarest
(Roe): 0-0 (2-1).

Geplaatst voor dederderonde
waarvan de wedstrijden op 25
november en9 decemberworden
gespeeld: Werder Bremen, Spor-
tulBukarest, Flamurtari Vlora,
Dinamo Tblissi, Vitkovice
Ostrava, Barcelona, Internazio-
nale, Honved, Hellas Verona,
Espanol, Feijenoord, Bayer Le-
verkusen, Club Brugge, Pana-
thinaikos, VelezMostar, Vitoria
Guimaraes.

Feijenoord imponeert niet tegenAberdeen (1-0)

Hoekstra brengt Feijenoord
met kopbal ronde verder

ROTTERDAM — Voor het
eerst sinds december 1981
heeft Feijenoord zich ge-
plaatst voor de derde ronde
van een Europees bekertoer-
nooi. Destijds maakteRad-
nicki Nis een eind aan deEu-
ropese droom van de Rotter-
dammers. Een onverwacht
doelpunt van André Hoek-
stra diep in de tweede helft
voorkwam woensdagavond
een financiële ramp voor de
club, die na twaalf competi-
tie- wedstrijden al een grote
achterstand op de verwachte
inkomsten heeft en dus een
Europees succes goedkan ge-
bruiken.

Het verlengde Europa-
Cupavontuurbleef lange tijd uit
zicht. Aberdeen, naar de Kuip
gekomen voor een gelijkspel,
hield de Rotterdamse aanval
voor een groot gedeelte van de
wedstrijd eenvoudig in be-
dwang. Aanvallend kon Feij-
noord allerminst imponeren.
Daarvoor miste de ploeg ook te

veel belangrijke pionnen in het
elftal.

WIJZIGINGEN
Zonder de geblesseerde Heus

en de geschorste Wijnstekers
was Israel genoodzaakt achterin
enige wijzigingen aan te bren-
gen. Troost, normaal gesproken
de voorstopper van Feijenoord,
kreeg de opdracht het 19-jarig
talent Joe Miller uit te schake-
len. Volgens manager Porter-
field had dekleine spits last van
een knieblessure, maar in het
veld bleek daar weinig van.
Troosthadzijnhandenvolaan de
over hetveld zwervende aanval-
ler. Monkou, zondag tegen Ajax
nog acterend als flankverdedi-
ger, kreeg dekopsterke Falconer
tegenover zich. Molenaar fun-
geerde oprechts alsbewaker van
oud-international Weir. Door
die omzettingen was er geen
sprake van enige opbouw van
achteruit.

Een meevallervoor Israel was
het meespelen van Mitchell.De

nieuwe aankoop van Feijenool |
liep in de eerste wedstrijd e*
zware spierblessure op, maB
vlak voor het duelachtte de m
dische staf de 'beul' fit genoei
Mitchell werd in de eerste heljj,
alleen van derechterflank üC
voorzetten bediend. Hofman\
Molenaar troefden verdedigen
Connor geregeld af, maar dL
voorzettenmisten deprecisie w.
echt gevaarlijk te zijn. Met T
hoekschoppen van Hofman hTS
de Schotse afweer meer moeitfj,
Na 19 minutenkopte de insWr
mendeMitchell debal steenhaf
in de handen van Leighton.

Tienminuten later leek de if <lopende Monkou wel succes *chebben. De donkere verdedig^,
mocht na de vijfde hoekschop
van Hofman dehoek uitzoeke»,
Monkou kopte de bal tegen &(
grond, waarna de lat voor &\
Schotten uitkomst bracht. Td j
meer gevaar was defantasielo*,
aanval van Feijenoord niettf;
staat. De Schotten bleven daaf
bij nog achter.Met de weer hef
stelde Simpson op het middeD
veldkwam er weinigvan deaa"
vallendebedoelingenvan man*
ger Porterfield, die ondanks <jj
minimale voorsprong toch vo4
drie spitsen had gekozen, trt
recht. i

Uitslagen
Europa Cup III

DEN HAAG—De uitslag
van de woensdag gespeel
returns uit de tweede row
van de strijd om deEurope
beker voor bekerwinnafl
(EC II)zijn(tussen haakjes
uitslagvan heteerste duel

Young Boys (Zwi) -FC D
Haag (Ned): 1-0; Rovanie
(Fin) - Vlaznia Shkodra(AIM
0(1-0); Atalanta (Ita) - OFIK
ta (Gri): 2-0(0-1); Dinamo Mil
(Sov) - Real Sociedad (Spa):'
(1-1); Ajax(Ned) - Hamburj
SV (BRD): 2-0 (1-0); St. Min
(Sch) -KV Mechelen (Bel):0-2
0); Hajduk Split (Joe) - Olyffl
que Marseille (Fra): wordt vi
daag gespeeld (0-4); Sporti
Lissabon (Por) - Kalmar
(Zwe): 5-0 (0-1).

Geplaatst voor de kwartfiH
les (2 en 16 maart 1988): Aj«
Sporting Lissabon, Atalant
Rovaniemi, Dinamo Minsl
YoungBoys enKV Mechelen.

FEIJENOORD WISSELS
Ook Israel had in degaten d*Tb

zijn team in de eerste helft Jn!),
aanvallend opzicht schromeliPjp;
tekort was geschoten.De aan «%
linkerkant geposteerde Blinkt \.
mocht van de Amsterdamse (f ej
fenmeester zijn schoenen ui sj
trekken. De kleine aanvallf'was in deeerste periode tot é$ \\
geslaagde actiegekomen: een V di
rugspeelbal op doelman Hiele \
Barendse was zijn vervange' st
waardoor Elstrup oplinks de if v
breng moest vergroten. I

Voor de Schotten maakte he o
nietsuit.Dekampioen in gelij^ t
spelen (in 68 EC-duels speel* }
Aberdeen 23 keer 0-0), liet zie" j
nog verder terugzakken, wa^' ü
door de ruimte in het SchoW
strafschopgebied nog mind?'
werd. Het centrale verded'!
gingsduo Miller/McLeish stoP" "'steeds op de goedeplaats de v& 1 (

voorzetten wegte werken.. . j
Tot zestien minuten voor he 'einde.
De Schotse afweer verdedig"

een hoekschop van Hofm^"
slecht uit, waarna debal bij #''
strup terecht kwam. De De^plaatste de bal hoog voor he
doel. Hoekstra, in Rotterdam
vaak de schlemiel wat kans^
benutten betreft, klom tuss^Miller en McLeish omhoog. f°
zijn groteverbazingverdween <j
bal achter Leighton, waarna *meest verguisde speler tot <*
held van de avonduitgroeide: |
0. Hetwas tevens het enigekor
duel dat Hoekstra woensdag**'
vond in deKuip winnendafsloo1

lanPorterfield reageerde T&
teenop detreffer, dieuitschak^ling van zijn team inhield. P
aanvankelijk gepasseerde He
witt(dinsdag verklaarde de&*
nager nog dat hij zwaar gebleS'
seerd was) werd het veld ing^
stuurd met de opdracht vo"
meer druktezorgen. Maaropb*
moment dat Aberdeen aanv^lend moest gaan spelen, ope?
baarde zichook dezwaktevan "ploeg opditgebied. In de Schot^
competitie komt de club m<>^zaam tot scoren en ook op ?
slechte grasmat in deKut^slaagde Aberdeen er niet in vo°i
enig gevaar tezorgen. Daar h^
het dehulp vanverdedigerM°°
kou voor nodig. t

Hij zag bij een terugspeelPrJ
Weiroverhet hoofd. Hiele,die'
dewedstrijd nauwelijks een b*
pende handhadhoevenuit te&?
ken, maakte de misser van
ploeggenoot ongedaan, wa 9door Feijenoord in december "F
nieuwkan aantreden.

... ANDRE HOEKSTRA: De zo
vaak verguisdeaanvallervanFe-
ijenoordredde zijn club van uit-
schakeling door laat in detweede
helft met een kopbal het enige
doelpunt in de wedstrijd Feije-

noord - Aberdeen te scoren ...

Als u een
,_^^^Philips gas-

fornuis Kunt
kopen voor
f 325,-
-hoeft u niet
verder J|;M:^^
meer te y^^w^Mê^^
zoeken. M^MIIL
modellen MEMH^^^^^^^^^^voorraad, vanaf ffl
eenvoudig 2-pits Éfl
fornuis tot luxe m
6-pits fornuis,
van alle moderne HH
snufjes voorzien.

microwave ovens,
ijskasten, was - en afwas machines.
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PSV eindelijk weer eens in kwartfinale
Defensief Rapid Wien door
PSV uitgeschakeld (2-0)

<| jkINDHOVEN— Rapid Wien heeftPSV nietvoor de derde
jtfik U** een ur°Pa Cuptoernooi kunnen stoten. De Oosten-
j&ta«e amPi°en' d*e weinig meer heeft van de befaamde for-
Jdut van weleer, verloor woensdagavond in Eindhoven ook
ibL -uede wedstriJd tegen PSV: 2-°-Voorhet eerstsedert 1978
"Itn ei*te PSV weerdekwartfinales van een Europeesvoetbal-toernooi.
aïgen i°0r knap voetbal overi-
,. j^ s- In een wedstrijd waarin
;'£PidWienduidelijkvoorverde-lgen had gekozen, vond PSV te

a 'mg de juisteoplossingen. DeJvast- ers 'ieDen steeds weer
]*ief ln. ftet centrum waarin de
V ensie van de Weners gecon-
C "ffeerd was. Kieft miste te
4l ' kansen. De Eindhovenaren
f Wpug en er niet in. zoals twee
%Tengeleden in de Oostenrijk-
Me.- Tad' om de tegenstan-
% et snelheidte overbluffen.

ai ving de simpele aan-
%Zi en van de tegenstanderi "aer veel moeite op.
f' hn7^Pldwien gafmet uiterstbe-
%Lu d v°etbal PSV de gele-
%6^eidinzijn spel tekomen. De
fk n

Bte opzet van de Weners was
"ftin hjk de nederlaagzo klein
Cjplijk te houden. De tweede
\} uitvallen de tegenstander
nJ1 n°g te verrassen. Trainer
te ° Baric had zichtevoren al la-
kjg. ontvallen, dat alleen eenn Wonder de Oostenrijkers

iftw;r°nde verderkon brengen in'L^gst gewaardeerdeEuro-
-1 BehuPtoernooi. Door hetbehou-
%d concePt dat niJ zijn Ploeg

' ge'eSd was dieverrassing
;Xte ""k al biJ voorbaat uitge-

' Ivan Yr ' zonder de geschorste
' 45 felsen die door Willy van
Wer * n°^werd vervangen, bc-

' BMiHS
d van net begin de wed-

' VjT-.ftapid.datdeziekeHalilo-
rf' Was ze^s verdedigend

°olï " e Brabanders drongen
! e^ a^ e zeer aan- Pas na
1 werd doelman1Eeot8, ,voor het eerst op deproefHw*W. Dat deed Ronald Koe-

«net een afstandschot.

AMSTERDAM- Ajax heeft**het thuisduel tegenHambur->er SVwinnend afgesloten. On-

danks hetfeit dater vele kansen
niet werden benut, werd het duel
met 2-0 gewonnen. In de lucht

springenAron Winter(l) en Tho-
mas von Heesen (r) naar de bal,
terwijlSpelbos en Beiersdorftoe-
kijken.

DOELPUNT
,onde verdediger stond

<leg basisvan hetdoelpunt dat
adi^°stenrijkers, die met een
het^tand van een treffer aan

veluel begonnen, na een klein

kwartier in noggrotere moeilijk-
hedenbracht. Na de voorzet die
Koeman van derechtervleugel
gafging debalvia een beenvan
Lerby in het doel.

Ook de wetenschap dat ze nu
tenminste met twee doelpunten
verschil moesten winnen bracht
deRapid-spelers nauwelijks tot
aanvallender speelwijze. De te-
genstander inspireerde PSV al-
lerminst. Onachtzaamheid was,
vijf minuten voor het rustsig-
naal, de voornaamste reden dat
Kranjcar voor een dreigingkon
zorgen. Hij sprintte tussen de
centrale verdedigers door en
kwam vrij voor doelman Van
Breukelen. Die voorkwam
echter uitlopend verdere proble-
men. Een fout van PSV gafeven
later een tweede onverwachte
mogelijkheidaan de gasten.Ler-
by speelde terug en had niet ge-
zien datStojadinovicachterhem
stond. Ook die had echter geen
succes.

Uitnslagen
EuropaCup I

v^NHAAG—De uitslagen
%.\A tweede ronde van de
vd °m de Europese beker

(EC I)
Ben naakJes hetresul-

tst,Van deeerste wedstrijd):L?6rn München (BRD) -tyn«* Neuchatel (Zwi): 2-0 (1-
Ha^iK Zabrze (Pol) -Glasgow
Hic'gers(Sch): 1-1(1-3); OmoniaC?la(Cyp) - SteauaBukarestW?teS"2 d-3);PSV(Ned) -Ra-
<Li W»en (Oos): 2-0 (2-1); An-tóht (BeD - Sparta Praag
*C !'° (2-D; Bordeaux (Fra) -
Vrb 0m (Noo): 1-° (0-0); Ben-
W*,°r)-,Aarhus(Den): - (0-
-(Sb> Porto (Por) -Real Madrid
k§ /„Waatst voor de kwartfina-|o^ien 16 maart): PSV, Glas-
«njj^angers,Bordeaux, Steaua

k B*' BayernMünchen,An-

DeïNlS/WILLIAMSBURG-
St esPl°eS van de Verenig-

Sö"en heeft net Jaarlijkse
?t[-u}streffen tegen Groot-'H^jaï?nië om de Wightmancup
S Alanisburg met 5-2 gewon-
Ve!ret Was de4^e ze&e voor deS 0 gde Staten teSen slechts

** erwmningenvoor deBrit"

TWEEDE HELFT
PSV zocht ook narust de weg

naar het doel van de tegenstan-
der steeds weervia hetcentrum.
De verdediging kon zich daar-
door samentrekken waardoor er
voor deBrabanders geen doorko-
men aan was. Stojadinovic toon-
deoverigens directna de hervat-
ting aan dat van een gelopen
wedstrijd nog geen sprake was.
Hij had daarvoor wel alle mede-
werking van Adick Koot nodig.
De verdediger verspeelde de bal
op knullige wijze. Van Breuke-
len had echter de dreiging tijdig
onderkend en ontnam de spits
zijn scoringsmogelijkheid.

Toen PSV eindelijk eens zijn
weg naar het Weense doel over
de vleugels zocht, dreigde er op
slaggevaar.Kieft hadechterook
nu te veel tijd nodig om tot een
schot te komen. Dat gafRapids
sterkste verdediger, Heribert
Weber, alle gelegenheid in te
grijpen.

PSV zakte naarmate de wed-
strijd vorderde steeds verder te-
rug. Willy van deKerkhof toon-
degaandeweg steedsduidelijker
vermoeidheids- verschijnselen.
Een tiental minuten na rust
moest de 36-jarige dan ook het
veld ruimen. Hallvar Thoresen
maakte zijnrentree in deEindh-
ovenseploeg. Sedert 19augustus
hadeenblessure deNoorseinter-
national buiten de lijnengehou-
den. Ook Soren Lerby kwam op
hetmiddenveld ampertotopbou-
wendwerk.

Van Breukelen werd met ver-
re terugspeelballen bij herha-
ling onnodig in het spel betrok-
ken. Een speelwijze, dieluide af-
keuringen ontlokte aan de
26.000 toeschouwers, die qua
kijkgenot deze avond allerminst
aan huntrekkenkwamen.

TROOSTPRIJS
De volgepakte tribunes kre-

gen zes minuten voor het
eindsignaal toch nog hun
troostprijs. Bij een hoekschop
tastte doelmanKonsel halfmis.
Thoresen kopte de bal vervol-
gensvoor devoetenvan Gillhaus
dievrijwel op dedoellijn staande
scoorde (2-0).

Voor het eerst sedert 1978
heeft PSV in een Europees voet-
baltoernooi de voorjaarsronde
gehaald. Dat gebeurde echter
niet door overtuigend voetbal in
de beide wedstrijden tegen de
Weense landskampioen.

De vreugde in hetEindhoven-

se kamp leed er amper onder.
Eindelijk waren zij van het
complex verlost waarvoor achte-
reenvolgens Glasgow Rangers,
Saint Etienne, Hamburger SV,
Rapid Wien, Dundee United,
Nottingham Forest,Manchester
United, Dnjepropetowksk en
Bayern München zorgden.

GEFLATTEERD
In Bern bleek overduidelijk

dateen serievan zeven wedstrij-
den zonder nederlaag in compe-
titie, nationale- en Europese be-
ker geflatteerd was. Zes thuis-
wedstrijden in diereeks van ze-
venhadden hetde Hagenaars ge-
makkelijk gemaakt. In Wan-kdorf echter stond een ploegje
zonder overtuiging, zonderkracht en zonder organisatie.

Den Haag riep de rampspoed
als hetware over zichzelfaf doorzijn nerveuze optreden, door ernimmer in te slagen enige lijn
tussen verdediging, middenveld
en aanval te brengen.

"Wij wisten dat Young Boys
zouaanvallen", steldecoachVan
der Meent. "We waren er echter
ook van overtuigd datzij alleen
maar gevaarlijk konden zijn
doorvrijetrappenen hoekschop-
pen. Op dat punt heeft
scheidsrechterKohl deZwitsers
ophunwenkenbediend.Dieman

was niet goed voor ons. Over
twee wedstrijden is het niet te-
recht datwij uitgeschakeldzijn."

CollegaMandziaravan Young
Boys was het uiteraardnietmet
hem eens. "Er was maar een
elftal datrecht had op een plaats
bij de laatste acht. Wij. Het was
voor ons gewoon wachten op het
doelpunt datkomen moesten dat
ook is gekomen."

Mandziarahadhetgelijkmeer
aan zijnzijdedanVan derMeent.
De greep van Young Boys op het
tweede duel was veel groter dan
het Haagse overwicht in het

Zuiderpark. Sutter,Baur enZuf-
fi hadden de strijd allang voor
rust kunnen beslissen. Onfor-
tuin en onmachthieldenhen van
treffersaf. ArbiterKohl lietin de
eerste veertig minuten drie net-
niet-of-net-wel overtredingen in
het Haagse strafschopgebied
passeren, maar devierde keer -Van Oosten tegen Jeitzinger -legde hij debal welopde stip.Een
geweldige reactie van Stamred-de de Hagenaarsvlak voor rust.

REMCOBOERE

GEEN STIMULANS
Die opsteker had een stimu-

lans moeten zijn, maar Den
Haag kwam tusen de Zwitsersebergen niet uit het dal. Vinnig-
heid liepniet in depasmetkwali-teit en aanvalskracht ontwik-
kelden de Hagenaars in het ge-
heel niet. Pas twintig minuten
voortijdkreeg Remco Boere, die
lang zijn beste wedstrijd van dit
seizoen niet speelde, deeersteen
feitelijk ookdeenigeechte Haag-
se scoringskans.

Voor dat ene incidentele
ogenblikje van Haags vernuft,
een schitterende pass van Bou-
wensopdespits dieer nimmerin
slaagde de bal even in zijnbezit
te houden, had er geen Haagse
aanvalbestaan. Daarna ook niet
meer trouwens, alzette Van der

Meent kort voor tijd nog
Rontberg en Schellevis in voor
Van den Hoogenband en De
Roode. Den Haag echter had
geen echte aanvallers nodig. De
ploeg had behoefte aan een spe-
ler die de bal op het middenveld
verder kon transporteren als
steun voor Bouwens, die dat
soms met enig succes deed.

De wisseling van Van der
Meent was een wanhoopsdaad
die vergelijkbaar was met het
wanhopige en uitzichtloze ver-
weer van de Hagenaars, die al-
leen maar konden afwachten
wanneer deZwitserse pressiere-

sultaatzou opleveren. De treffer
kwam na driekwart van de
strijd. Na een vrije trap in de
buurt van de hoekvlag schoot
Baur hardenhoog voor. Linker-
verdedigerFinian deed wat zijn
aanvallers en middenvelders
nietkonden, gericht en metover-
tuiging mikken. Zijnkopbal uit
vrijepositie van net binnen het
strafschopgebied was onhoud-
baar.

De Haagse supportersgroep,
bijnaeenkwart van het totaal in
hetkille stadion, probeerde zijn
elftal nog eenkeer op te jutten.
Het geschreeuw gaf het elftal
echter geen inhoud. Den Haag
ploeterde zonder overtuiging
verder en probeerde een treffer
met alles-of-niets voetbal af te
dwingen. Den Haag kwam niet
verder danniets-voetbalinhette
vinnige duel dat zijn meeste
kleur kreeg door vijfgele kaar-
ten voor Lankhaar, Van Oosten,
Jol,Sutter en Wittmer.

Mühren en Meijer scoren
Ajax liet in het uitverkochte

Olympisch stadion de kans lig-
gen Hamburger SV te vernede-
ren. In positiespel, combinatie-vermogen en balvaardigheid
overblufte de ploeg van
technisch directeur Johan Cru-ïjff zijn wankelmoedige te-
genstander. Slechts op het ge-
biedvanafwerking lietdenauw-
keurigheid tewensen over. Hen-
nie Meijer, de grillige
centrumspits, miste dot na dot.
Pas acht minuten voor tijd, bij
zijnvijfde openkans, sloegMeij-
er toe: 2-0.Door diegeringeslag-vaardigheid, de openingstreffer
van devoet vanMührenmetveel
medewerking van doelmanPra-lija yf1 al na elf minuten, bleefHSV lang overeind.De Hambur-
gers, vooral geconcentreerd ophet voorkomen van doelpunten,dreigden lang door hun rol vande taaie, nooit versagendeWestduitsers, maar deden

tenslotte niets wezenlijks om
Ajax ineen nerveuze bui te bren-
gen. Daarmee velde HSVzijn ei-
genvonnis.

KWALITEIT TEKORT
De ploeg van coach Skoblar,

die.de ondankbare taak heeft
ErnstHappel optevolgen,kwam
in de twee duels met Ajax duide-
lijkkwaliteit tekort om enig uit-
zicht teverwerven op dekwartfi-
nales. HSV wees op vijf gebles-
seerden. Ajax kon telkens naar
voren schuiven dat Wouters en
Rijkaard omuiteenlopende rede-
nener nietbijwaren. De afwezig-
heid van dat tweetal gafechter
de oudere jeugdvan Ajax dekans
op een internationale
doorbraak. Johnnyvan 't Schip
werd in veertiendagentijd John.
Hij vervingWouters als rechter
middenvelder en aanvoerder en
was woensdagavond, net als
twee weken eerder, de enige,

echte uitblinker. Van 't Schip
stuurdezijnploeg, gesteunddoor
de oude vertrouwde Mühren en
buffelaars als Bosman en Win-
ter.De mindere dag van Meijer,
Bergkamp en Blind kon op die
maniermet gemakworden opge-
vangen

Meijerwas een meester in het
missen van kansen, Bergkamp
kwam de matige Hinz nauwe-
lijks voorbij en Blind stapelde in
de eerste helft fout opfout. HSV
profiteerde niet, zoals Arnold
Mühren in de twaalfde minuut,
bij de eerste serieuze mogelijk-
heid voor Ajax, wel deed. De
hoekschop van Bergkamp be-
landde via Bosman en de goed
kijkende Roy voor de linkervoet
van Mühren. De oudstemanvan
het veld haalde strak uit van
achttienmeter, maar deblunder
van de Joegoslavische doelman
Pralija was doorslaggevend om
de 1-0 op het bord te krijgen.
Twee minuten laterhad Bosman
de strijd al volledig kunnen be-
slissen, maar toen pakte Pralija
wel goed aan. De doelmannen
trokkentoch demeeste aandacht
in deeerste helft. Een speelfout
vanPralija, -hijpakte debalvoor
de tweede keer op zonder dat de
bal uit het strafschopgebied was
geweest,- werd kort voor rust
geïmiteerd door het duo Blind-
Menzo. Menzo stopte echter bij
die laatste vrije trap van twaalf
meter de inzet van Von Heesen
meesterlijk. Die kwalificaties
konden ookgeldenvoor enigeac-

ties van Pralijacontra Meijer en
Witschge.

Remco Boere mist enige kans in wedstrijd

Den Haag houdt zijn
zenuwen niet in bedwang

BERN — FC Den Haag is
zelfstegeneenbeperkte ploeg
als Young Boys tekort geko-
men om kwartfinalist in het
Europese toernooi voor be-
kerwinnaars te kunnen wor-
den. In een even chaotische
wedstrijd als twee weken ge-
leden verloren de Hagenaars
in het Wankdorf-stadion met
0-1. Het doelpunt dat Young
Boys inhetZuiderparkmaak-
te (2-1) was voldoende omhen
in de volgenderonde te bren-
gen. De minst zwakke van de
twee bereikte daardoor de
laatste acht.

Young Boys en Den Haag
startten met dezelfde spanning
en zenuwen, maar hetZwitserse
elftal hervondzichzelfhetsnelst.
Vanaf de tiende minuut werd
vrijwel uitsluitend op de Haagse
helft gespeeld. De groepvanPim
van derMeentkon de druken de
spanning niet van zich afzetten
en zelfs een ervaren verdediger
als Martin Jol bracht geen rust
in delijn, dievooralopdeflanken
(Van Oosten en Van Alphen)
kwetsbaar was. Sterker nog, Jol
droeg bij tot de panieksituaties.
Stam had eenpaaronzekere mo-
menten enfeitelijkwas er alleen
opLankhaar en Purvis nietsaan
te merken in verdedigend op-
zicht.

Lankhaar echter was in zijn
speelwijzebeperkt dooreen vroe-
ge gele kaart van de soms
merkwaardigpietepeuterigflui-
tende OostenrijkerKohl.

Young Boys hieldde stoom op
de ketel door goed werk van
Wittwer, Baur, Sutter en
Holmqvist enkreeg handjes toe-
gestoken van gejaagde Hage-
naars, die met pijnlijke regel-
maat de bal inleverden bij het
zichredelijk bewegende Zwitser-
se middenveld.

PLOEG VAN CRUIJFFDOLT MET WESTDUITSERS
Ajax duidelijk sterker
dan Hamburger SV: 2-0

AMSTERDAM—Ajax blijft uitzichthoudenopdeprolonga-
tie van de Europa Cup in het bekerwinnaarstoernooi.
Woensdagavond drong de bekerhouder uitAmsterdam door
de tweede overwinning (2-0) op Hamburger SV door tot de
kwartfinales van het tweede Europese clubtoernooi.Het suc-
cesvan Ajax tegendeWestduitsebekerwinnaar was haasttra-
ditioneel te noemen. In zes Europa-Cupconfrontatiesmetver-
tegenwoordigers van deBondsrepubliek kwam Ajax liefstvijf
keer verder. HSV kwam in het rijtje slachtoffers met
Nürnberg, Hannover, Hertha enBayern München.

TWEEDE HELFT
Na rust bracht Skoblar een

derde aanvaller, Labbadia, als
wisselspeler in het veld. Het
strakke verdedigende werk van
Spelbosen Witschge, gevoegdbij
de assisterende arbeid van met
name Winter en Van 't Schip,
zorgde er echter voor, datMenzo
geenmoment meerzijnkwalitei-
ten hoefde te tonen. Hij maakte
het zichzelf slechts eenkeer las-
tig,toen hijeenhoge en mislukte
trap van Kroth bijna over de
doellijnliet glippen. Hetwas het
enige moment, in die 53e mi-
nuut, dat HSV in het bepaald
niet beste duel in de buurt van
eentrefferkwam. Voorhetoveri-
ge was Menzo, nualzes Europa-
Cupduels niet verslagen, de
heersende man in het doel van
Ajax. Pralija deedookbeter werk
aan de overkant. Meijerkwam in
detweedehelftvierkeervry voor
de Joegoslaaf, maar pas bij de
laatstekeer, na een pas van wie
anders danVan't Schip, washet
raak en konden de Amsterdam-
mers hunbranie uitleven.

AJAX DOLT
Ajax speelde in die slotfase

haast treiterend opbalbezit. Ri-
chard Witschge, deachttienjari-
gevervanger van dezeventienja-
rigeBrianRoy aan delinkerkant
van de aanval, doldezijn bijna
twee keer zo oude tegenstander
ManfredKaltz. De 34-jarigerou-
tinier, vooraf aangemerkt als
het grote gevaar, kwam in de
wedstrijd bijnageenkeer over de
middellijn en werd deeerste vijf
kwartier door super-dribbelaar
Roy beziggehouden, maar niet
voor de gekgehouden.Dat lukte
pas aan Richard Witschge met
een schitterende schijntrapin de
slotfase.

Ajaxwas toen alvoor het twee-
deachtereenvolgende jaarzeker
van overwintering in het Euro-
pese bekertoernooi. Vorig sei-
zoen, besloten met de finale-
winst in Athene, ging dat in deherfst tenkoste van het zwakke
Bursaspor en het gevreesde
Olympiakos Piraeus. Dit seizoen
konden de Europa-
Cupopponenten Dundalk en
Hamburger SV niet zo zwaar of
licht worden ingeschat. Ajax,
slechts kwetsbaarder door het
ontbreken van een spits van het
kalibervan VanBasten, maalde
ondanks een zorgelijk voorsei-
zoen niet om die hobbels. De
ploeg van Cruijff lijkt weer op
weg naar een betere vorm en
mogelijk een hoge klassering in
hetminst sterkbezetteEuropese
bekertoernooi. Met het naar vo-
ren doorschuiven van decentra-
le middenvelders Bosman en
Winter ten koste van de
technisch te zwakke Meijer en
het inbrengen van Wouters als
'aanjager'van achteruitzalAjax
dan ook voor een aansprekende
lente in het internationale voet-
balkunnen zorgen.

r j
TEKOOP:

KANTOOR MEUBILAIR:
(Pietermaaiplein 14)Tel.: 611077

Lessenaars Ijskast
Stoelen Typemachines.

Dit alles tegen speciale prijs. !
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\JSM Op 15 november 1987 organiseert de Roadrun- ]
" ~ft#M* ners Club Korsou in samenwerking met Mc Do- \\ b I \9s\^yM nald's en Coca-Cola de jaarlijkse «

iSffl " BARBARA BEACH RACE "l
: Il De afstand bedraagt 8km. De start isom 6:30 a.m. en depoort sluitom 6:00
0 a.m. S
1 Inschrijvingen bij deRoadrunners Club op: "
0 zaterdag 7 nov. van 9 a.m. -12 a.m. "
1 maandag 9 nov. van 6 p.m. - 9 p.m. %

l Inschrijfgeld: voor niet-leden bedraagt ’.5.00 ’l/ \ ": onder del6 jaar ’.2.50 f W 1 s
° Leden C.A.B. ’.2.50 fMcDonald^ ;
l Leden R.R.C. gratis ■ ■ | ;■
" ledereenkrijgt een T-shirt. \
l De innerlijke mens zal na afloop v.d. race goed
° verzorgd worden. k^m^l o
o KAMPIOEN! t
o ' ot
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Uitkampen gehaald
Somalisch leger lijft
Etiopische vluchtelingen in

MUQDISHO — Het Soma-
lische leger heeft sinds begin
september tussen de 5.000en
7.000 Etiopische vluchtelin-
gen onder dwang ingelijfd.
Het leger haalde de vluchte-
lingen zelfs uit kampen die
onder internationale be-
scherming staan, zo is verno-
men uit verscheidene bron-
nen in de Somalische hoofd-
stadMuqdisho.

In vrijwel alle kampen in het
noorden van Somalia die onder
de bescherming zijn gesteld van
het hoge commissariaat van
vluchtelingen van de Verenigde
Naties hebben zich dergelijke
ronselpraktijken afgespeeld, al-
dus die bronnen. De operaties
van het Somalische legerhebben
vorm van invallenaangenomen,
zo wordt inhumanitairekringen
gezegd.

Dergelijke actiesspelenzichal
af sinds 1980, maar sinds begin
van ditjaargebeurthetop grote-
re schaal, soms onder de ogen
van hulpverleners. Enkele hu-
manitaire organisaties hebben
schriftelijk geprotesteerd bij de
Somalische autoriteiten. Tot nu
toe tevergeefs.

In Belet Weyne, in het zuid-
westen van Somalia, zijn sinds
begin van dit jaarvluchtelingen
onder dwang meegenomen door
het Somalische leger, zo is in
kringen van hulpverleners ver-
nomen. Acht kampen in dit ge-
bied herbergen volgens officiële
cijfers ruim 146.000 vluchtelin-
gen. Sinds mei doen de Soma-
lische troepen ook dekampen in
het noordwesten aan.

In mei werdentussen de 200en
300Etiopische vluchtelingenuit
hetkamp Bihin, circa 30kilome-
ter van de haven Berbera, ge-
dwongen met Somalische solda-
ten mee tegaan. Dit gebeurde op
klaarlichte dag, onder de ogen
van vertegenwoordigers van een
humanitaire organisatie, zo

werdverklaard in welingelichte
kringen.

Vrachtwagens van het leger
reden hetkamp binnen, aldus de
verklaringen. Mannen in uni-
form sprongen er uit en namen
iedere man mee dieinhun buurt
liep. In hun haastnamen de sol-
daten ook enkele mensen van de
gezondheidsdienst mee en enke-
leTBC-patienten.Dezen werden
vrijgelaten, maar de anderen
werdenmeegenomen. Naar ver-
luidt zoudenzij naar eenmilitair
opleidingskamp zijn gebracht in
Sheik. Dezelfde dag vond een
soortgelijke actie plaats in het
vluchtelingenkamp Biyalley, 50
kilometer meer naar het zuiden,
waar 27.000 vluchtelingen zijn
ondergebracht. Het Somalische
leger zou in mei nog meerkam-
pen hebben bezocht, maar daar-
voor kon geen bevestiging wor-
dengevonden.

Begin september constateer-
den humanitaire organisaties
een toename van invallen van
het leger in met name in het
noorden gelegen vluchtelingen-
kampen. Er werdenvierkampen
genoemd met in totaal circa
150.000 vluchtelingen, die door
het leger waren bezocht. De hu-
manitaire organisaties die ge-
tuigen waren van deronselprak-
tijken hebbenverscheidene pro-
testbrieven gestuurdnaar deau-
toriteiten.Maar in de meeste ge-
vallen kregen zij geen antwoord.
Inenkele gevallenleidde het stu-
ren van een brief tot intimidatie
van dekantvan denationalevei-
ligheidsdienst (NSS), die tot
taak heeft de buitenlanders in
Somalia te bewaken.

Somalia telt volgens officiële
Somalische cijfers ongeveer
840.000 Etiopische vluchtelin-
gen.Vooral Oromosen Etiopiers
van Somalische afkomst uit de
Ogaden hebben sinds het eind
van de jaren'70 asiel gezocht in
Somalia.

ECD-NOTEN
DE NETTOWINSTvan deAme-
rikaanse uitgeverij Time Incor-
pated is in het derdekwartaal
van dit jaaruitgekomen op 74
miljoendollar tegen 252miljoen
dollar in vergelijkbare periode
vorig jaar.Daarbij moet echter
wel rekening worden gehouden
met het feit, dat de winst in het
derdekwartaal van 1986 vooral
zo hooguitvielals gevolgvanbij-
zonderebaten. De omzet bedroeg
1,074 miljard dollar tegen 914
miljoen dollarvorigjaar.

TAIWAN GAAT de invoertarie-
ven op 3.500 producten met in-
gang van januari 1988 met ge-
middeldvijftigprocent verlagen.
Met dezemaatregelhoopt deTai-
wanese regering het overschot
op de handelbalans met het bui-
tenland, met name deVerenigde
Staten, tekunnen verminderen.
Onder druk van deVSheeft Tai-
wan al eerder dit jaarde invoer-
tarievenop2.900 andereproduc-
ten verlaagd.

NICARAGUA HEEFT enige
multinationale olie- maatschap-
pijen benaderd om te onderzoe-
ken inhoeverrehetwinbareolie-
voorraden indegrondheeft.Geo-
logische studies hebben meer-
malen gewezen op de mogelijke
aanwezigheidvan oliein bepaal-
deregio's van Nicaragua.

PEPSICOLA,opCoca Colanade
grootste frisdranken- producent
ter wereld, heeft in het derde
kwartaal van dit jaarzijn winst
met 25 procent zien stijgen tot
151,7miljoendollaropeen omzet
van 2,94miljard dollar, 26,7pro-
cent meer dan vorig jaar. In de
eerste negen maanden heeft
Pepsico nu 447,8 miljoen dollar
verdiend tegen 341,2 miljoen
dollar in eenvergelijkbare perio-
de vorig jaar. De omzet groeide
met 31,9procent tot8,02 miljard
dollar.

CHEMICALNEWYORK, de op
drie na de grootste bank in de
Verenigde Staten, heeft in het
derde kwartaal een verlies gele-
denvan 66,4 miljoen dollar. Vo-
rig jaarwerd in deze periode een
winstgemaaktvan 99,1 miljoen
dollar. Het verlies is voorname-
lijk het resultaat van een voor-
zieningin verband met een her-
structurerings- programma en
vermindering van het aantal
staf- functionarissen.

COMPUTERLEVERANCIER
NCRNederland en softwarehuis
Vuga Automatisering hebben
een overeenkomst gesloten voor
degezamenlijke aanbieding van
automiserings- oplossingen aan
lokale overheden. Het contract
houdt in datNCRopzijn Tower-
minicomputerlijn de complete
applicatie- programmatuur van
Vuga GBA voor gemeentelijke
overhedenkan leveren. Hetpak-
ket is beschikbaar onder het
Unix-besturings- systeem, dat
als industrie- standaard steeds
meer terrein wint.

LOCKHEED HEEFT zijn winst
in het derdekwartaal ziendalen
van 115tot 101miljoendollar.Pc
aandeel zakte de winst van 1,74
tot 1,52 dollar. De omzet groeide
daarentegen van 2,57 tot 2,71
miljarddollar. Over deeerstene-
genmaandenboekte hetconcern
eenwinst van 287miljoentegen
298 miljoen dollar. Per aandeel
is datrespectievelijk 4,33en 4,51
dollar. De negenmaandse omzet
ging van 7,33 miljard naar 8,1
miljard dollar.

AUTOLATINA, het samenwer-
kings- verband van de Brazili-
aanse vestigingen van Ford en
Volkswagen, vreest dit jaareen
verhes van omgerekendtegende

300miljoen dollartelijden alsi
Braziliaanseregering geen toe-'
temming voor prijs- verhogit
gen geeft. Begin deze maan'
stopte Autolatina de levering^
van auto's uitprotest tegen b«
prijsbeleid van deregering. E 1leveringen begonnen weer to«M
een onderzoek werdtoegezegd.

DE PRESIDENT en drie tol
functionarissen van de grootsH
scheepvaart- maatschappij v«B
Zuidkorea,Pan OceanShippinß
zijn schuldig bevonden aan bfl
lasting- ontduiking en illegaH
export van harde valuta's. In tfl
taalwerd in deafgelopenzes jafl
ruim vijftien miljoendollarnafl
het buitenland gebracht, <■grootstekapitaalvlucht indegfl
schiedenisvan het land. Presß
dentHannSang-Yonwerd totwM
ven jaargevangenisstrafveroöfl
deeld, de andere drie tot straffeß
tussen dedertig en 42 maande"

NORTH AMERICANPHILIP^het Amerikaanse elektronica
concern waarin Philips eejß
meerderheids- belang heefffl
heeft in het derdekwartaal vara
dit jaareen nettowinstbehaali|
van 2,8miljoendollaroftiencen|
per aandeel. In devergelijkbar»
periode vorig jaarbedroeg <W
winst 17,4 miljoen dollar of ze*
tig cent per aandeel. De omzsf
bedroeg 1,23 miljard dollar tel
gen 1,08 miljard dollar voriiT
jaar.In deeerstenegenmaande»
werd een winst gemaakt vap
22,4 miljoen dollar tegen 20,-
-miljoen dollarvorig jaar.Philip
heeft overigens een bod uitgf
bracht opdeaandelen, diezij n<«
nietin handenheeft.

HETZWEEDSE biotechnoligi«l
concern Fermenta verwacht <fl|
jaar een winst voor belastingetjj
te zullen behalen van veertiS
miljoen kroon (6,2 miljoen d<m
lar).Afgelopen jaarwerd nogeej
verlies geleden van 570 miljo*J
kroon. Volgens Fermenta zal dfl
ze opmerkelijke ommekeer b«
gevolg zijn van de verkoop v»j,
zijn Amerikaanse en Italiaan8* -bezittingen, die het negatief
bedrijfs- resultaat van na«
schatting 140miljoenkroonm*"'
veertig miljoenkroon zal ove'*'
treffen.

DE BRITSE nationale onroefl
organisatie BBC is van plan otf.
een deelvan zijncommerciëleaf
tiviteitenvia de effectenmartf
te verkopen. Deze verkoop pa*]
ineen vijfjarenplan datis gerieft
op het vergroten van de i"l
komsten en het verminderen
van dekosten. Een verkoop vaj
25procent van de aandelen zw
deBBC alzon 100miljoenpoo
sterling (118 miljoen dollafl
kunnen opleveren. De commefj
ciële tak van de BBC, BBC E»;
terprises, houdt zich voornam*)
lijkbezig met deverkoop van V\
levisie- programma's, boeken e*
tijdschriften.

DE AMERIKAANSE BapJ
Chase Manhattan Corporation
is van plan om het aanta'fwerknemers met twee proceD"
ongeveer 1.000, te vermindere')
in hetkader van een kosten- b*l
sparings- programma. Deze yen
minderingmoetgeschieden do"1
middelvan een programma vool
vervroegde pensionering. TegB]
lijkertijd maakte de bank de i*l
sultatenoverhet derdekwarta*
bekend. De nettowinst is gestel
gen met 64 procent tot 226 nv'
joendollar, voornamelijk als$*\
volgvaneenbijzondere bate do#j
terugbetalingvan een overscb0/
inhetpensioenfonds van 88 nv'
joen dollar en een belasting
voordeelvan 50 miljoen dollar-

technische zaken en directielid
van het Gevangeniswezen. Foto:
de jubilaris temidden van zijn
kinderen en collega's.

WILLEMSTAD-De heer M.
Richardson herdacht onlangs
hetfeit, dathijdertigjaargeleden
in overheidsdienst kwam. De
heer Richardson is nu hoofd

■ ■
SHOW DI ARTE LOKAL

turdjasabradilanti diKas di ArteKórsou na Otrabanda
mainta 10'or -1 1'o 4'or - s'or

Djasabra 7 november Sra.Lewis-Nieuw demostrashon di graba
glas.
Turglastabai ku50%rebaho dia7solamente komo apertu-
ra di 3 luna di show tur djasabra.

\ Tinkófi pa tur hendeku bin wak show.

' E siman despues tur glas tin rebaho di 25%, na Kas di Arte
Kórsou, Breedestraat 126Otrabanda, tel.: 624516.

■ ,„.. I

De curatoren in hetfaillissement van
MECON N.V. en
MELTRA HOLDING AND EQUIPMENT N.V.
maken hierbij het volgende bekend:
Voor geïnteresseerden in devoortzetting van het door Me-
con N.V. en Meitra Holding and Equipment N.V. uit-
geoefende loodgietersbedrijf, als ook voor anderen, be-
staat thans de gelegenheid een bod uit te brengen op de
gehele bedrijfsinventaris en de bedrijfswagens van voor-
noemde vennootschappen.

Voorwaarden: — offertes in N.A.gulden moeten uiter-
lijk op 13 november te 17.00 uur in
een gesloten enveloppetenkantore
van de curatoren uitgebracht zijn;

— offertes moeten gelden voor de ge-
hele bedrijfsinventaris; op de be-
drijfswagens kan een separaat bod
worden uitgebracht;

— de curatoren behouden zich het
recht van gunning voor.

Bezichtiqinqs mogelijkheid: maandag 9 november
17.00 -18.00 uur
Adjudantenweg 30 - Cu-
racao

Verdere inlichtingen te bekomen bij de curatoren.
de curatoren:
mr. drs. R.E. Blaauw
mr. R.J.P.L Niesten
Zielinski & Halley
Pietermaai no. 23
te1.:612222-611727.

I -*
Voorons assurantiekantoor zoekenwij opkorte termijn een
enthousiaste

SECRETARESSE/
BINNENDIENSTMEDEWERKSTER
Het takenpakket van deze medewerkster zal onder
meer omvatten:
— secretaresse werk in deruimste zin deswoord;— het telefonisch kontakt onderhouden met onze kliën-

ten;
Wij zoeken een medewerkster met:
— H.A.V.0.-diploma;— goede uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als

schriftelijk;— goede contactuele eigenschappen;— verzekeringservaring is een vereiste;— een assurantie B-diploma strekt tot aanbeveling;— bekendheid met een geautomatiseerde verzekerings
administratie op een personal computer strekt tot aan-
beveling;— leeftijd tussen 25 en 35 jaar.

Uw schriftelijke sollicitaties, met curriculum vitae, kunt U
richten aan de direktie van:

©IMCO
INSURANCE SERVICES N.V.

Makelaars inAssurantiën
AttaroTdammg2l

P.O.Box 3594
X, Curacao J
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CONCERT
DOOR HET KOOR

LAUS DEO ET MARIAE
(GEMENGD KOOR GROOTKWARTIER)

O.L.V. RUBEN PIETERSZ
OP 6 NOVEMBER 1987 OM 20.30 U.

IN DER.K. KERK VAN
O.L.V. van de BERG CARMEL

TE GROOTKWARTIER.
Entreekoarten: Volwassenen af.10.-
-schoolgaandejeugdaf.5.-
-verkrijgbaarbij: deBoekhandels
Salas; Mensing's Caminada; Mensing Punda; Augustinus; Sta. Maria; Van
Dorp Otrabanda; aan ,iePastorie te GrootKwartier dagelijksvan5.30 tot7.30
uurp.m.; bij dekoorleden en aan de ingang op 6 november 1987.

» EILANDGEBIED CURACAO

GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

In het kader van de aangekondigde Inhaalcampagne tegen mazelen en rode
hond (rubella), roept de G.G.D. Curacao 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 zyn op, deze kinderen te laten inenten.
OP VRIJDAG 6 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU BRIEVENGAT.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:
— Groot Kwartier - Mon Repos - Waterloo - Matancia - Cas Cora - Van

Engelen - Mahaai - Rooi Catootje - Bonam - Brievengat - Abrahamsz -
Jongbloed - Ronde Klip - 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. Dr. Mac Kibbelaar.

CTC/LATKA Mesonder één dak! "\

Gedurende de maanden November en Decem-
ber kan iedereen die voor meer dan 50 gulden
bij ons koopt, een prijs winnen, nog dezelfde
dag! Prijzen zoals wasmachines, mixers, gas-
fornuizen, ijskasten, video's, grills, televisies
en nog veel meer. ledere dag trekken wij drie
winnaars waarvan de namen gepubliceerd
worden in Ultimo Noticia. r -^"^—\

V. Zeelandia Tel.: 613333 J
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'Prattika Musica'
I^AVOND EN morgen
lv ,erteert in de hal van het
,''a Beach hotel het en-
able 'Prattika Musica' uit

Sf i?Dtricht'dat programma's
il) "Barokmuziek uit de ze-
lf*] k ende eeuw ten gehore
*L, ngen' Ik ontmoet het
»ft\ vermoeid aan het des-
lai Z'^ende groepjePratti-
#m op e Patio- zyn °-ie

eïen u* Aruba aangeko-

" Hst aarzy>vanwegeeenge-

"' ith
V

"
gtuiS' een n°gal ge-

il' ~ .Primeerd programma
f sben5ben a%ewerkt.
!f (clavecymbel) en Pc-

" )rl Z^n£) zÜn voor het eerst

* , T
e Antillen. Trudi(gamba)

*B^ er°me (blokfluit en tra-

** fhk zyn al eens eerder op
etlba geweest, en hetbevalt

lan ■ mer Dest > afgezien
iiise? iq verdriet over een tij-

-lav vervoer beschadigde
»'

ecymbel en gamba- kist.
°rk ,Scno°lconcerten,

$\ *s«op en avond- concer-
e 6t) P Aruba zijn goed verlo-
f Hvy^at za^ °P Curacao on-
,fc deveneens het geval

U attika Musica' bestaat
6fo nl5 jaar. Remy Syriër,
'eö aenr^Tu^ Minnis vor-
«aï eigenlijke kern en

gelang de omstandighe-

den wordt deze uitgebreid
met gastmusici, zoals nu met
PeterKokkelmans, tenor.

Trudi: "Ik ben begonnen
met cello te studeren en ben
na driejaar overgestapt op de
gamba, omdat die in de Ba-
rokmuziek veel gebruikt
wordt, en ik mij daartoe aan-
getrokkenvoel".

JeromeenRemy kennenel-
kaar al van de middelbare
school. Remy studeerde af
aan het conservatorium te
Maastricht voor orgel en cla-
vecymbel. Jerome heeft zijn
studieblokfluit en traversoin
Den Haag en Maastricht af-
gerond. Behalve met Barok-
muziek houdt hij zich ook
graag bezig met (Japanse)
avant- gardemuziek voor
blokfluitsolo: "Kan ik ten-
minste in m'n eentje doen..."

Peter Kokkelmans, tenor,
zingtallestijlen,behalve ope-
ra. Hij ziet het in ditklimaat
wel zitten: "Als jullie ooitom
een zangpedagoog verlegen
zitten...."

Om Barokmuziek op au-
thentieke wijzeuit te voeren,
wordt hier een ongelijkzwe-
vende stemming toegepast,
die bovendien veel lager ligt
(a' 414Hz) dande tegenwoor-

dig gebruikte (a'44o-442 Hz).
Daar was in de tijd vóórBach
nogal wat over te doen ge-
weest. Je had maarte kiezen:
stemmingen volgens Pytha-
goras, Werckmeister, diverse
Kirnbergers, reine stem-
ming... totdat Bach daar ge-
noeg van kreeg, en 48 Prelu-
des en Fuga's in de — tot op
heden gebruikte—gelijkzwe-
vende stemming neerpende.
Zo horenwij danHandel,Pur-
cell, Couperin enz. enz. in ori-
gineel auditief costuum, en
dat is een interessant ge-
beuren.

Ofhet clavecymbelzich een
beetje fatsoenlijk heeft gedra-
gen,wil ik weten,uitervaring
de onhebbelijke eigenschap-
penvan de vochtige Curagao-
se zeelucht kennende. "Pri-
ma", zegt Remy,'"nou jaaa,
een van deregisters..."

Als ik het niet dacht.
Ook Trudi houdt haar gam-

ba lieverin de airco, maar tot
nu toe hebben deze gevoelige
instrumenten geen moeilijk-
hedenopgeleverd.

Hoewel het ensemble in
Europa optredens in België,
Frankrijk, Duitsland, en ui-
teraard Nederland heeft ver-
zorgd, is dit hun eerste tour-
nee "overzee". Wij wensen
hen veel succes hier en in de
toekomst.

L LANDHEER

Panamese rechter
vermoord

PANAMA — Een veilig-
heids- beambte heeft

inhetcentrum van dePa-
namese hoofdstad een
rechter van het Hoogge-
rechtshof doodgeschoten, zo
heeft een militaire
woordvoerder zondag ver-
klaard. Het slachtoffer, Cami-
lo Perez Hernandez, werd
dodelijk getroffen door twee
kogels.

Defamilie van derechterhoor-
de pas zaterdagavond van de
moord toen zij een anoniem tele-
foontje ontving. Perez Hernan-
dezwas devoormalige leidervan
een pacifistische groepering en
zette zich in voor de landrechten
van de Panamese indianen. Hij
had geen directebanden met de
regering of de politieke oppo-
sitie.

Inverband met de moord werd
de 18- jargeMiguel Godoy Her-
nandez gearresteerd, die ver-
klaarde te hebben geschotenom-
dat derechterhem meteenrevol-
ver had bedreigd.

Soroptimist
International
bestaat 40 jaar

WILLEMSTAD— Donderdag
26 november aanstaande viert
de damesclubSoroptimist Inter-
national Club Curasao haar
veertig-jarigbestaan. Deze club
heeft als doelstelling het be-
vorderen van het op moreel
hoogstaande wijze uitoefenen
van beroep of functie en het be-
vorderen van de daadwerkelijke

erkenningvan derechten van de
mens, in het bijzonder van de
vrouw. Daarnaast houdt de club
zich bezig met het bevorderen
van een geest van vriendschap
en eensgezindheid tussen sorop-
timisten van alle landen, het le-
vendig houden van de geestvan
hulpvaardigheid en van begrip
voor de medemens en het be-
vorderen van goede internatio-
naleverstandhoudingen. Terge-
legenheid van het veertigjarig
bestaan van de clubwordenbin-
nenkort verschillende activitei-
ten georganiseerd.

f %
Wij zoeken voor onze I

hoofdredacteur
een WONING I

TE HUUR
(min. 3 slaapkamers)

Tel.: 672000
tussen 08.00-16.00 j

Faculteit derrechtsgeleerdheid

JJJurendedeperiode 16novembert/m 10 december 1987
ji telkens op maandag, dinsdag en donderdag van 19.00 -

kan ° Uur aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, in het
Cer van de Doctoraalopleiding, alskeuzevak gedoceerd

'Overeenkomsten met deOverheid"
en

"Onrechtmatige Overheidsdaad"
kt door
lijL' £ Spier, eerder wetenschappelijkmedewerker Burger-
C?ecnt aan de Rijks Universiteit te Leiden en thans

rK*aam op de JuridischeAfdeling van Unilever N.V.
kt ,V J- Spier zal tevens enige aandacht besteden aan heternationaal Contractenrecht".

b&n9stellenden kunnen zich voor deze colleges melden
C|; Administratie van de Universiteit van de Nederlandse
&L" 6n tegen betaling van NA/.250.-.
tw£lln9 kan geschieden via Maduro & Curiei's Bank N.V.
Giving no. 881341 ;A.B.N.Bank, rekening no. 13-39-826;

°'rekening no. 545848.

C.nen die reeds de titel van meester in het Antilhaans
O1ofNederlands Recht bezitten zal door deUniversiteit
9J getuigschriftworden verleend indien met goed gevolg

net tentamen is deelgenomen.
Lpe,oz ui (MnC*an van de Faculteit IUJJI |URechtsgeleerdheid. .SL'Jglll

""mmmm^"^^^^jnl-siwiwndoNedortwxlse Am*!»XSS*yol ihe Noihertwh AnWes
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" Kleding van Young Look

is nèt wat ik zoek!"
I Kwaliteitskleding uit Nederland voor de jeugd van de be-

roemde merken:

" POINTER, BARBARA FARBER,
PAMPOLINA, RADAR EN DIGGER "

tegenzeer aantrekkelijke prijzen.
Op diverse artikelen

kortingen van 10-15en 20%
Een leuk idee voor Sinterklaas,Kerst of een Verjaardag:

een Kadobon van Young Look!

v/§m
CHARLES DEBROTWEG 5A(zijweg George Maduroweg) - Tel.:75886.

Geopend: elke middag van 3-6 uur, do.vrij. en zaterdag
ook 's morgens van 10-12 uur. t

SERVISIO DI INFORMASHON
DI GOBIERNU SENTRAL

kontinuando kv su programa informativo semanal
"R.V.D. TA INFORMA"

ta presenté e siman aki vn programa den kual ko-hefe di
redakshon di e matutino Ultimo Noticia,

Senor Paul Soliana
ta entrevista

Minister-President di Antias Ulandes,
Senor Don Martina

Tópiko lo ta logronan kv e bishita di su
Ekselensia Presidente di Venezuela

Dr. Jaime Lusinchi
na Antias a tresekuné.
Transmishon : TeleCuracao
Fecha : djaweps sdi november 1987
Ora : 21.00'0r (nueb'or di anochi)
E programa aki ta di interes general. No perdé.

Kurpa sano,
menie sano.
Wega no ta ko'i hasi wega kuné.
Tur mucha mester hunga. Wega ta
stimuli nan desaroyo fisiko i mental.
E mucha ta sina domina su moveshon-
nan i ta desaroya kreatividat, sentido
sosial i disiplina. Laga nos komo
mayor duna nos yu chèns di hunga,
i si nos por, nos mes komparti kuné
den su wega.

Un pueblo sano ta eduka su yunan pa
kumpli kv nan mes... iku Körsou.
Eduka pa progresa.
Promé di desèmber - dia di ensenansa.

mensahe di SEDUKAL, /^ rfC^fe-.na nömber di gobicmu di // r^\ f
Körsou. I \lil, (\\\m ,-* jfak

IkC^ Toko Weekend VJ^pecial!! |
* //tl Zelf Uw tas weer vullen met jawel "

S
%

Toko Wuïkertuïntje een grutter met profe^^> ie!! \
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TIJDELIJKEAANBIEDING
Split-Unit Mitsubishi

airco's
S@%> korting

Kom zelf langs om deze nieuwe
airco's van een revolutionair

ontwerp te bekijken.

jt puis

CJ^ I Zeelandia Tel.: 613333y

/ vC \>fl UNITED CONGREGATION T

■ktiWsW m,l<vé iSßael - enunueL

CONVOCATION
For the election of four members to the Board of the
Synagogue on Friday, November 13,1987in the Sala
Consistorial from 12:00 Noon to 1 :30 P.M.

The Secretary The President
Randolph C. Henriquez Rene D.L. Maduro

ISZOm jl
want Keri is geen '^USTTtc V
gewone lotion, maar Korï X Aextra geconcentreerd. *\rl l V \lotion U\RIJK C pa*-"- If \
aan vochtinbrengers. <— /N s~ \Maakt zelfs ruwe elle^- DrY? Y/, \bogen en hielen zacht.^ SKINK Vy \<■ |CAR£\ \
/o£a4a4£
voor handen, luier- \
irritatie, zonnebrand, X /
hitte-uitslag, etc etc. V \



Dinosaurus kerkhof
uitgegraven in China

PEKING — Chinese en
Canadese geleerden heb-
ben in deGobi-woestijnde
resten opgegraven van de
voorzover men weetgroot-
ste Dinosaurus die in Azië
rondwaarde. Dit hebben
terugkerende leden van
een gemeenschappelijke
expeditie inPekingmeege-
deeld.

Het diermoet ongeveer 30
meter lang zijn geweest, een
planteneter en waarschijn-
lijkeven onintelligent als on-
zekip; zeiden de geleerdenop
eenpersconferentie. De Dino-
saurus vrat zich 160 miljoen
jaargeleden een weg door de
junglesen moerassenvan wat
nueen verdordewoestijn is in
het verre noordwesten van
China,zeiDong Zhimingvan
het Chinese instituutvan pa-
leontologie en paleoantropo-
logie in Peking. De Dinosau-
rus, dienog geen naam heeft,
is een van de belangrijke
vondsten die zijn gedaan tij-
dens een terreinonderzoek
van twee maanden ter ex-
ploratie van parallellen tus-
sen Dinosaurusfossielen in
Azië en Noord-Amerika, die
miljoenen jarengeleden door
land waren verbonden.

De ploeg heeft een "buiten-
gewoon rijk" Dinosaurus-
kerkhof uitgegraven in een
stukvan de woestijnwaarvan
ook wordt gezegd dat het
wordtbezochtdoor degeesten
van eenkeizerlijk Chinees le-
ger dat 2.000 jaargeleden in
een veldslag werd uitgeg-
roeid, aldus de Canadese ge-
leerde Dale Russell. De ex-
peditie ontdekte vrijwel vol-
maakte fossielen van de voe-
ten van een vleesetende dino-
saurus die in 1983 voor het
eerst werd geïdentificeerd en
"Jiangjunmiaosaurus" werd
genoemd, naar deonfortuin-
lijke Chinese bevelhebber, al-
dusDong.

Eierschalen van dinosau-
russen, een fossiel bos, delen
van China's oudste krokodil
en voetafdrukken van dino-
saurussen zijn ontdekt in het
Jungar-bekkenvan de Gobi-
woestijnen opeenafzonderlij-
ke expeditie naar binnen-
Mongolie.Dongzei datheton-
derzoek naar de dinosaurus-
sen, in China "vreselijke dra-
ken" genoemd, nog in dekin-
derschoenen stond, maar dat
het land een van 's werelds
rijkste vindplaatsen van fos-
siele soorten was. Russell zei
dat steeds omvangrijker be-

wijsmateriaal suggereerde
dat de reptielen in de Gobi-
woestijn, zoals andere dino-
saurussen, werden uitgeg-
roeid nadateen enorm hemel-

lichaam met de aardein bot-
sing was gekomen en kli-
maatveranderingen optra-
den die de dieren niet aan
konden.

.. .Chineseen Canadesespecialis-
ten bekijken deDinosaurus...

Carlucci
flexibel pragmaticus
WASHINGTON/PARIJS—

De als opvolger van minister
van Defensie Caspar Wein-
berger voorgedragen Frank
Carlucci (57) ispresidentRea-
gans veiligheidsadviseur
sinds eindvorig jaar,toen ad-
miraal John Poindexter af-
trad inverbandmet deIrana-
gua-affaire. Hij staat in te-
genstelling tot Weinberger
bekend als een flexibel prag-
maticus, diebereid iste tonen
tot afspraken met Moskou
over wapenbeheersingen
ontwapening.

Naeen studieaan de universi-
teitenvan Harvard ehPrinceton
vervulde de kleinzoon van een
geïmmigreerde steenhouwer uit
Italië diverse diplomatieke
functies. Carlucci was gestatic
neerd in Johannesburg (1957-
-59), Kinshasa (60-62), Zanzibar
(62-64), waar hij werd uitgewe-
zen, en in Rio de Janeiro totdat
hij in 1972opvoordrachtvan zijn
vriend Caspar Weinberger door
president Nixon werd benoemd
tot hoofd begrotingsbureau van
het Witte Huis.

Twee jaarlater werd Carlucci
ambassadeur in Lissabon, waar
hij de anjerrevolutie meemaak-

te. President Carter haalde hem
in 1978naar Washington als on-
derdirecteurvan deCIA om orde
op zaken testellenbinnen de ge-
heime dienst.Driejaar later be-
noemde Reagan na zijn aantre-
den Carlucci tot onderminister
van Defensie, onder Weinber-
ger. Al snel echter, in 1982, ver-
liet hij het Pentagon voor een
baan in het bedrijfsleven bij de
handelsondernemingSears.

In 1986keerde Carlucci terug
in de politiek en vergezelde hij
minister van Buitenlandse Za-
ken George Shultzbij onderhan-
delingen over INF-raketten en
strategische wapens (start) in
Moskou en Washington. Wein-
berger ontbrak veelbetekenend
bij diebesprekingen. Na zijn be-
noemingalsveiligheidsadviseur
namCarlucci het initiatieftot de
reorganisatie van de door de
Iran-affaire gedemoraliseerde
veiligheidsraad. Geheime ope-
raties werden verboden om een
herhaling te voorkomen van de
illegalebetalingen aanhetNica-
raguaanse verzet, een opzetje
van de in november uit de raad
ontslagen luitenant-kolonelOli-
ver North. Carlucci verbeterde
verder de betrekkingen met
anderepresidentiele bureaus.

Stakingpolitie in
Uruguay afgelopen
MONTEVIDEO — De 25.00Ö
Uruguayaanse politiemannen
diedinsdag aan een stakingvotf
onbepaalde duur waren begoflj
nen om hun looneisen kracht bfl
te zetten, hebben hun acti{

beëindigd. De autoriteitenheH
ben ermee ingestemd dat de I<H
nen -circa 85 dollar per maan<H
met 38 procent worden ven
hoogd. Deregering hadhet lege'
dinsdag opdracht gegeven M
taak vande stakendepolitie ovefl
te nemen.Frank Carlucci

Amnesty: Singapore
mishandelt gevangenen

DEN HAAG—Volgens Am-
nesty International zijn in
Singapore 22 gevangenen die
inmei en junizijn opgepaktop
verdenking van een komplot
tegen deregering, onderwor-
penaan een "zeer wrede, ver-
nederende en onmenselijke
behandeling". De gevange-
nen werden gearresteerd op
grond van de binnenlandse
veiligheidswet die het moge-
lijk maakt mensen zonder
aanklacht of proces max-
imaal twee jaar vast te
houden.

In eenwoensdag gepubliceerd
Amnesty- rapport staat dat be-
kentenissen zijn afgedwongen
doordat de gevangenen soms 50
uur ononderbroken werden ver-
hoord. Zij raakten daardoor zo
van dekaart datzij bereid waren
iedere aanklachtte bekennen of
elke verklaring te onderteke-
nen. Dezebekentenissenwerden
vervolgens op detelevisie uitge-
zonden, hetgeen in Singapore
wel meer voorkomt, aldus de or-
ganisatie.

Een delegatie van Amnesty
heeft na een bezoek in juni
vastgesteld dat het gaat om ge-
wetens- gevangenen die alleen
wegens hunvreedzame oppositie
tegen hun regering zijn vastge-
zet. Volgens Amnesty wordt de
veiligheidswet wel meer ge-
bruikt om mensen met een poli-
tiek afwijkendemening demond
te snoeren. Zo is nooithetbewijs
geleverd voor de beschuldiging
dat de gevangenen betrokken
waren bij een komplot tegen de
regering. Hetgingomkerkelijke
werkers, studenten- activisten
en leden van een oppositie- par-
tij, die nietsonwettigs deden.

Zestien van de 22 gevangenen
zijn inmiddelsvrijgelaten, zijhet

voorwaardelijk. Amnesty do«l
een beroep op deregering v«*l
Singapore deze beperkend11
voorwaarden op te heffen en <*
resterende zes gevangenen o°'
invrijheidtestellen. Zij verzoeK1-de regeringtenslotte een onde/
zoek in te stellen naar de mi* j
handelingvan de gedetineerde"

Activiteiten op
universiteit van
Chili hervat

SANTIAGO DE CHILI i
De activiteitenaan deUniv«r
siteit van Chili, de voor
naamste van hetland, zijn fl'
70 dagen weer hervat. H*j
protest dat de university'
verlamde was gericht teg*'
debenoemingvan eengedel*
geerderector en zijn reorg*1
nisatie-plannen.

De nieuwerector, JuandeDi*/
Vial, dievorige week door pre9*'dentAugusto Pinochet werd b*
noemd, verklaarde dat all'
weer "bijna normaal is". ■

Woordvoerders van deuniv^siteit zeiden dat alle docent*'
weer les geven en hun weJtenschappelijk werk herv*
hebben. ..

De nieuwerector heeftbeloofde afwijzing van een honderd^
studenten door de vorige recto*'
de econoom José Federici, °V
nieuwtebestuderen.De maaO*
gelentegen destudenten mist*'
iedere grond, aldus Vial. ,

Gelijktijdig met debenoem^van Vial, een filosoof met e*
ruime academische loopba»"'
heeft deregering een wet aanêf
nomen die hem toestaat deuj*
versiteit te reorganiseren. P»
universiteitvanChilitelt 14.0^
studenten.

RASHONDEN I

■ Cocker Spaniel JP*^^^L
n a^. American Kennel Club

/S?£?>s\ V&\ met9ararme
\\}^)/^s^ Kom langs bij:

wr^T PET CARE N-v-
-r(j ¥ Zuikertuintjez/n.
NJa^-^» Tel.: 76849 J

DE REGERING VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Bij de afdeling Studiedienst van het Centraal Bureau voor de Statistiek
bestaat momenteel plaatsingsmogelijkheid op een driejarige ar-
beidskontraktvoor een:

ECONOMETRIST
De taken van defunktie zijn:— het ontwikkelenvan een systeem van kortlopende Indicatoren.— tbv de Nationale Rekeningen.— het ontwikkelenvan een modelvoor het inschatten van ontbre-

kende gegevens via statistisch/econometrischetechnieken.— het ontwikkelen van een rekensysteem voor het integreren van
derecente gegevens met de definitieve jaarrekeningen.

De funktie-eisenzijn:— voltooideAcademische opleidingEconometrie.— Goedecontactuele eigenschappen.
Arbeidsvoorwaarden:
Overeenkomstig rechtspositieregeling voorLandsambtenaren.
Salariëring afhankelijk van ervaringen burgerlijke staat:
ongehuwd: min. ’1.2.552.- totmax. ’1.3940.-

-gehuwd: min. ’1.3.190.- totmax. ’1.4925.-
Kandidaten dienen medisch en psychologisch te worden goedge-
keurd.
Sollicitaties terichten aan de Minister van Handel, Industrieen Werkgele-
genheid, Fort Amsterdam.

INSPECTIE DER INVOERRECHTEN
EN ACCIJNZEN

De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen maakt
hierbij bekend dat:
Geen fiat meer verleend wordt om goederen op
een voorlopige aangifte ten invoer aan te geven
indien men zich niet houdt aan de gesteldevoor-
waardenom inaanmerking tekunnen komen voor
het opmaken van een voorlopigeaangifte.

De Inspecteur der Invoer-
rechten en Accijnzen,
mr. E.M. Rosenda.

AMIGOE14

""" y*o*.
i CfoPft a-s. VRIJDAG 6 november * fS? |
" VJpijAC/ KOOPAVOND tot 21.00 uur \^l>«
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: PROFITEER VAN ONZE BONUSKAART!! JU r-JI RW

" Tevens kans op een 1 ste prijs van ’.5000.00 n|i 9 BF^of één van de 10 prijzen van ’.500.00. w£sd?£. WW

\ I " BLOEMPOT'S BOOK-TOY J^^^W^: + giftshop
rtf&&imm

" a.s. zondag 8 november geopend van 10.00-14.00 g^Ef
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Verfris Uw leven
met een airco van ■TOSHIBA! ■

Er zijn van die dagen dat de warmte
niet te dragen is. Op zulke momenten

geeft TOSHIBA, de leider op airco gebied,
ware verkoeling. TOSHIBA heeft raamkoelers
en split-units, die minder stroom gebruiken

dan welk ander merk ook.

RAAMKOELER WÊttÊHÊÈÊÊÈk ti I
Met kapaciteit van 9.000 BTU-
-12.000 BTU-18.000 BTU-24.000 BTU n
" Met energiebesparingskontrole 11
" Ventilatie-schuif - .—'

t Automatische Ventilatie h'X.~.~±>^' ■' -■- ' I
" Ingebouwde thermostaat ,M 1
> Indikatie lampje «^ H

In touch with tomorrow

TOSHIBA ■
Caracasbaaiweg 6-10, Tel: 616055 Éfrelmß

■■■f VJÈS. VJFiLil I ■I $ 150 U.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.
dollarsor florines. We are located in the fastest growing area I

in the state ofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golf courses,
inland chanels. beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,I

t
Private Air Port, Schools, Banks, etc. There are more than

500 homes already built.

Don't miss this opportunity to make thebest investment
of the moment.

Monthly payments from U.S. $ 150.00 or its equivalent in
florines.

KENESI INVESTMENT Co. INC.

PHONE NUMBER
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BONAIRE AGENDA
mm-, som

VITAAL: 8900

nO7 IJ-1-te Lagoen: maandagt/m vrijdag
' ■UO-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00

'■ zondag gesloten.

BIBLIOTHEEKlanTgBt^denvoor net publiek)
r 'aa 9 en donderdag van 14.00-18.00

'alnsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
f) ' '°0 uur; zaterdag van 10.00-12.00

&gBtiJden voor lezers)ens°ag van 14.00-19.00uur.

JSLUITING: maandag t/m vrijdag
gekendestukken 15.45 uur; gewoneen 16.30uur.
Ne CLUBS
Hire donderda9avondl9-30 uur - Hotel

'UriirrrmatieE- FeliPa' 1e1.:8546/8238.
ürtr„ .ab| e: elke tweede maandag -J^entrumTerra Corra.

»■ *oensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.
EN BEVOLKING:

v

tVa
E
nKB]BL|OTHEEK: voor bezichtiging

e, R 9el|eve contact opte nemen met der n"y Bedacht, Noord Nikiboko 194.

èodo'h CLUß (We9 naar Willemstoren):
*üZ °Pvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-pvan 12.00-24.00uur.

Fe Eekuur (gezaghebber): elke donder-kiurL 09 00-11.00 uur op het Be-
«9va ?00r'Kralendijk; laatste donder-en maand van 100°-1200 uur te

Bireaa'SH'(,eL: 8198): verzameljn9 Bo"
nS( ja n̂se schelpen en koraal; open van

«Va Ki-S( m vriida 9 van 10.00-12.30 uur -'an||kiboko2uid3.

fegt/^eningstijden slachthuis maan-
Jf-On u oensda9van07.00-12.00/13.00-

-.*oo nUl en donderdag en vrijdag van){ 1.30-14.30Tuur.
il

fe'^STEN
iii69eiiikesr? fia';cuskerkKralendiJk:K 18-45 uur; zondag 08.30 en 19.00

„.Ur ' S3O uur;zondag 09.00 en 18.00

!'SteSerkßincon:f' '^ookzondag, 19.30uur.

l6d.l NBEZORGING doorgeven
Jl^'que 4' Wong" Sin«' Kava

UITBARSTINGEN
Nog geen jaarlaterzat Do-

matillia alweer achter het
stuur. Van een vrachtwagen
of van een bus of van een

vorkheftruck. Hij deedhet al-
lemaal. Zij weet nogdat haar
man in dieperiode nog lichte
aanvallen had — eind jaren
'50. "Hij haduitbarstingenbij
zijngevoelensvan verdriet of
zelfs van blijheid en hij had
datniet onder controle", zegt
Carmen.

In die dagen zat zij dan ook
vaak voorin naast hem in de
autobus. Tijdens eenritbegon
hij zich plotseling slecht te
voelen. Al had Carmen geen
rijbewijs, toch bracht haarbe-
zorgdheid haar er toe het
stuur over te nemen. Ze heeft
daar nog wel een schuldge-
voel van, want er kwam toen
ook een tweede hardeklap in
hun leven.

Vluchtigverteltze iets over
het auto-ongelukdat toen ge-
beurde. Ze bracht het er zelf
goed af, maar Domatillias
toestand verslechterde snel.
De lichte aanvallen, waar
Carmen het eerder over had,
namen toe. Een verdere be-
handeling bleek al gauwzeer
noodzakelijk.

Ze hebben er allesop gezet
omhetvertrouwen van plaat-
selijkeartsen te winnen, doch
dat leverdegeen succes op. Ze
besloten na een tijdje eens
naarColombiaaftereizen. Ze
bleven gehuisvest op Cura-
cao, maar er was al iets be-
kend over deartsen inColom-
bia: "Ja, daarwaren zelfs spe-
cialisten, maar tochwaren de
artsen wel erg geheimzinnig,
zelfs de medicijnen daar wa-
ren gewoon slecht. Er bleef

voor ons niets andersover dan
terug te vallen op de plaatse-
lijke ziekenhuizen op Cu-rasao".

Alweer werden ze diep te-
leurgesteld. Ongeveer tien
jaar geleden opereerde een
Nederlandse neuro-chirurg
tenslotte haar echtgenoot.
Het gebeurde toen tweemaal
per jaardatdie specialisteven
overkwam vanuit Europa
naar Curacao.

Vonderdste geboortedag
R. Boskaljon, J.Palm

Poneert pianisten
Martinaen Rojer

!>ïbiI:EMSTAD-0p25n0-
%Urtreedthetpiano-duoHa-

-1 Cer,? 111113 enRohert Rojer °P
6tWh° r° Arte' ter ere van

" H 0 ,7erdste geboortejaar van
rotnj„ aIJ°n en J- Palm, twee
luzieW nten uit de Cura?aose
'ctifi geschiedenis. De res-

ted J'k in 1970en 1982
'„ "n en Jacobo"^7 o Xln namelijk beiden in
" Hu|, oren-
t '^f n . °skaljon was onder-
k\ pVri.cnter van het Curaca-

! et ef>>- * armoniscn Orkest.9i2pl l orkest"enttehiJ °Pin

' hettweedeinl939. Jaco-

'%jTWasconcertmeester van
e oudere Curacaoë-

V?1H»Ka ■evens wasPalm gedu-
i 'fe(1i„tJaar' van 1914tot 1968,
Hai,Van toentertijd pro-ka-

caleal Santa Anna. Samen
i Nstg11 e twee musici/com-
*Ulir "~~ zij beheersten vrij-

' '^'^trument— van 1926
Ve p vrijdagavondinhet,%\r nUra?aos strijkkwartet.
%poskaljon als cellist en
!}et

a«nop de alt-viool.

" L Vfe0"duoMartinaenRo-, 'Metl !eft geen introductie. Zij, '«wvUvoordevierdekeersa-
Ig^^CentroProArte.Begin

' lMn^Jxa,arwordtdoordeS.E.L.
i Sen Ml«iekstichtingvandit
i. 't ccee'v°or 1988staaterverder

'Htd enlandse tournee
j\%, Pf>

Uo °P hetprogramma.
) «ut °ncert van 25 november

N»ti * een korte fuga vanSi 'nC mineur (K. 426), dieH, yPvalt door depikanterit-
Vs piariosuite no
S*}' van Rachmaninoff.
Sn hmaninoff deze suite
Hia?erde. werd hij door de
f*vi k behandeld met be-> ypnose- De suite is re"

v %t); lefvoor deromantischN^Ze muziekperiode. Bei-

depianovleugels wordenin vuur
en vlam gezet.

Nadepauze volgt een selectie
typisch Curagaose concertwal-
sen voor twee piano's, gecompo-
neerd door Robert Rojer. Hier-
mee krijgt hetpubliek een voor-
proefje van de langspeelplaat,
die in januari in België digitaal
wordt opgenomen.

De kaartverkoop begint 6 no-
vember bij Mensing's Camina-
da,CompleteKitchen, Boekhan-
delSalas, de VGKS en de Mari-
ne. De kaarten kosten ’ 15,-
-voor leden (op vertoon van hun
leden-kaart) en’ 20,-- voor niet-
leden. De leerlingenvan demid-
delbare scholen, de UNA en de
AP kunnen hun kaarten op
schoolkrijgen, tegen deprijsvan
’lO,--. . KRALENDIJK — Volgend

jaar wordt opBonaire dr JoséHernandez herdacht. Van dezeVenezolaanse arts werd twintigjaargeleden een borstbeeld ont-huld in Antriol. In 1988 is hethonderd jaargeleden dat hij bij
een auto- ongeluk om het levenkwam. NeneProvence heeft drie
boekjesgeschrevenmetdearts alsonderwerp. Zij heten:Dushi Re-cuerdo, Mi Consuelo en Banco
Maduro ta nos futuro. Deze drieboekjes heeftProvence nu aange-
boden aan de voorzitter van hetCultureel Centrum Bonaire(CCB), Rudi Domacassé. Foto:links degepensioneerdepostbode
en dichter Nene Provence en
rechts CCB-voorzitterRudi Do-
macassé.

Inflatie in Chiliblijft stijgen

tó^GODECHILE-De!h!V Cmli is in de maandr.'liu'^tegen met 2,4 pro-
uNa i aalbedraagt de infla-iNt Ja?uarivan ditjaar 18,8L%ri nds 31 oktober vorig\ raagt de inflatie 22,3

Wijsmulier bergt
Chileense tanker
MMUIDEN — Het Umui-

dense zeesleepvaart- en ber-
gingsbedrijf Wijsmuller is er
woensdagingeslaagd devoor
de kust van Chili gestrande
Chileense tanker Cabo Püar
te bergen, zo heeft be-
drijfswoordvoerderE. van
Oosten meegedeeld.

Het 250 meter lange, bijna
32.000 ton metendeschip sloeg8
oktober tijdens de vaart door de
straat Magelhaen lek op de
rotskust van het Chileense ei-
land Desolacion en verloor meer
dan 1.000 ton van de in totaal
67.000 tonruwe oliein het schip.
Een 18 man sterke bergings-
ploeg van Wijsmulier slaagde er
in de gaten te dichten, waarna
enkele dagengeleden26.000 ton
olie in een gecharterde Deense
tanker kon worden overge-
pompt.

Woensdagochtend werd een
aantal ruimten met perlucht op
overdruk gebracht, waardoor de
tanker loskwam. Het zwaar be-
schadigde schip wordt nu naar
een nabijgelegen baai gesleept
om deaverij te latenvaststellen.

Het is de vierde succesvolle
grote berging van Wijsmuller,
nadat het bedrijf enkele maan-
den geleden als gevolg van de
Malaise in de olie- en gaswin-
ning op de Noordzee in ernstige

financiële problemen dreigde te
raken. Hoewel een arbitrage-co-
mité van Lloyd in Londen pas
over enkele jarende vergoeding
voor deze "no cure, no pay"-
bergingen (geen berging, geen
geld) vaststelt, beïnvloeden de
positieve resultaten van deze
grote bergingennu al op gunsti-
gewijze denog steedsvoortgaan-
de besprekingen met de finan-
ciers van het concern, aldus
woordvoerderVan Oosten.

Invalide Domatillia in Nederland:

'Je hoort er hier bij'
APELDOORN — Het isalweer vijfjaar geleden datde

familie Domatillia naar Nederlandverhuisde. Ze vestig-
den zich in deomgeving van verwanten. We gingen eens
opbezoek, omdathun levennietzorgeloos verliep. Onder
het genot van een Colombiaans kopjekoffie was er heel
wat tevertellen.

Met het adres, Postmeestersdreef, bij de hand, komen
we terecht in een nieuwbouwwijkvan Apeldoorn op de
Veluwe. Naast een trap om bij de eerste woonlaag teko-
men, valt eenkleine oprit op.

Carmen Domatillia ver-
welkomt onsen verzekert ons
dat deparkieten hetzelfde be-
doelen. Ze zegt terloops dat
haar man nog op bed ligt,
maar dat hij zo komt: "Hij
vindt het hartstikke fijn dat
ereens iemandlangskomt om
wat te praten". Als we een
beetje nieuwsgierig rondkij-
ken in de kamer, valt onder-
aan de open trap een
electrische rolstoel op. Me-
teen dachten weterug aan die
kleine oprit en zagen we dat
deze woning zeker niet ge-
woon is.

De 68-jarige heer Domatil-
lia was buschauffeur van be-
roep. Hij komt uit Wil-
lemstad, waar hij met een ei-
gen bus vervoer regelde. Ee-
nendertigjaar geleden kreeg
hij een hersenbloeding, onder
het spelen van een spelletje
domino. Het hele gezin van
achtkinderen was doordiebe-
roerte erg verrast. Carmen
herinnert zich: "We hebben
aanvankelijk alles zelf ver-
zorgd. Later hebben we na-
tuurlijk wel een dokter inge-
schakeld. Die zei dat het vijf
minuten laterté laat zou zijn
geweest. Toen zijn er zich on-
middellijk specialisten gaan
bezighouden met aderlatin-
gen en zo in het hospitaal in
Curasao".

— doorRoald Poortmans —

NEDERLAND
Domatillias toestand bleef

achteruit gaan. Het ontbrak
eigenlijk volledig aan nazorg
en begeleiding na die chirur-
gische ingreep. In 1982kwam
een van hun dochters naar de
Nederlandse Antillen. Ze
woondeal geruimetijdin Ne-
derlanden ze raadde haarva-
deren moeder met klem aan,
zich ook zo snel mogelijk in
Nederland te vestigen. "Dan
zoudenzijn verzorgingsmoge-
lijkheden gewaarborgd zijn",
aldus de 31-jarige dochter
toen.

Na een korte pauze is de
heer Domatillia voorzichtig
in zijn invalidewagen bij ons
aan tafel gekomen. Eigenlijk
werd die rolstoel voorname-
lijk buiten gebruikt, wordt
ons uitgelegd.

Ze zijn vijfjaar in Apel-
doorn en kunnen dan nu ook
wel vergelijkingen maken:
"Er is zon verschil tussen de
artsen hier en op Curacao.
Hier hoefje maar te bellenen
de dokterkomt al.Het is zelfs
weleens voorgekomen dat
dokter Wijffels, onze hui-
sarts, gewoon maar eens een
kijkje kwam nemen. Aanvan-
kelijk schrok ik daar wel
van," zegt Carmen. Domatil-
liawerdvoor revalidatie aan-
vankelijk opgenomen in een
behandelings-instituut. Er
ging een nieuwe wereld voor
het gezin open. Dankzij be-
middeling en nnanciering
van de gemeentelijke sociale
dienstkwam er eenjaargele-
den die elektrische rolstoel.
Ze zijn een beetje trots gewor-
den op de verschillen tussen
Nederland en Curasao: "In
vergelijking met Curasaohoor je er hier in Nederland
als gehandicapte gewoon bij.
Mensen doen gewoon tegen
je", zegt Domatillia.

Dom van Hiroshima
HIROSHIMA — De

"Dom" van Hiroshima,
symbool en gedenkteken
van de Amerikaanse
atoomaanval van augus-
tus 1945, wordt gerestau-
reerd om verder verval te
voorkomen, zoheefthetge-
meentebestuur van de Ja-
panse stad vandaag be-
sloten.

Het uitgewapendbeton op-
getrokken gebouw was in
1915 gebouwd door de Tsje-
choslowaakse architect Jan
Letzel in opdracht van de
plaatselijke Kamer van
Koophandel. Na de explosie
op 6 augustus bleek het vrij-
wel het enige gebouw in het

centrum van Hiroshima dat
nog overeind stond ~ zij het
alleen het stalen skelet —hoewel het epicentrum
slechts 160 meter verderweg
lag.

In 1966 werd besloten van
de "Dom" een monument te
maken. Vlakbij werdeen vre-
desmuseum gebouwd en een
vredespark aangelegd dat
talrijke bezoekers trekt en
waar jaarlijks de slachtoffers
van de atoomaanval wordenherdacht. Datzijn er 200.000,
maar daarnaast zijner inwo-
ners van de stad die ruim
veertig jaarna dato lijden aan
kwalen diehetgevolg zijnvan
destralingwaaraanzij inder-
tijd werden blootgesteld.

AANPASSINGEN
Ze hebben zich zeker nooit

gediscrimineerd gevoeld. In
Arnhem, 25 kilometer ver-
derop, reizen ze weleens mee
met dedagtochten van deple-
zierboten op deRijn. Daar
wordt Domatillia ookheel ge-
woon gevonden. Voor het le-
ven van een invalide is dat
een bijzondere en fijne situa-
tie. Het is pas iets van de
laatste tijd datalgemeneaan-
passingen in het openbare le-
ven gebeuren om meerdere
gelegenheden toegankelijk te
maken voor mindervaliden.

Meerdere artsen, die nu
nog steeds betrokken zijn bij
de situatie van de Domatilli-
as, adviseren wel dringend
een andere en meer aange-
paste woning. In ditverband
isvoor hendeanderekant van
de Nederlandse medaille
zichtbaar geworden: "Je
wordt van het kastje naar de
muur gestuurd".

Het zou dan ook uiterst be-
treurenswaardig kunnen
gaan worden, als het witte
jassen-syndroom uit Curasaoalleen kan worden ingeruild
voor een nieuw loket-
syndroom.

Mislukte overval
met revolvers

PHILIPSBURG - Een man,
die 's avonds om negen uur geld
gingdeponeren in de nachtkluis
van Barclay's Bank, werd bena-
derddoortwee gemaskerdeman-
nen met revolvers. Ze probeer-
den de zak met vijftienduizend
dollarvan de man af te pakken,
maarslaagden daar niet in. Een
van de mannen gafhem daarna
een tik met de revolver, waar-
door de man een snijwond aan
hetlinkeroor opliep. Hij werdbe-
handeldinhethospitaal, en deed
aangifte. De recherche speurt
naar de daders.

Ingezonden

Groosman
SOME YEARSAGO, in the ear-
ly 19605, I worked in the Hotel
De Korenbeurs, Sluis, Holland,
as a personalfriend ofthe former
owners, Mr. andMrs. Groosman.

My father had known the
Groosman family since the
1930sandthey invitedme tostay
with them, andhelp around the
hotel, duringmyschoolholidays.

Sluis— andthe hotel—there-
fore played a major part in my
teenage years and are responsi-
ble for some of my happiest
memories.

As a professional writerI have
now been requested by a maga-
zine to write a feature recalling
my memories of Sluis and Hol-
land during the early 1960sand
comparing the town and hotel
today.

During my first summer visit
to De Korenbeurs the Groos-
man'sdaughter—Loeky—mar-
ried a doctor.Theceremony, Ibe-
lieve,washeldin the town hallat
Sluis and the reception in De
Korenbeurs.

I am not aware ofhermarried
name.

Since both Mr.anaMrs. uroos-
man diedinthe mid-1970s Ihave
lost touch with the family and I
am now anxious to regain con-
tact with both for professional
and personal reasons.

Iwas aware Loeky 'Groosman'
had emigrated to the Caribbean
butI haverecentlybeen toldby a
contact in Sluis she is living in
Willemstad, Curagao.

I would therefore be most
grateful if anyone knowing
Loeky 'Groosman' could contact
me as soon as possible to enable
me to write toher direct.

I would, of course, be even
more delighted if she were to
read this and writeherself.

CLIFF GOODWIN
9 Humber Street,

Chopwell,
Tyne & Wear,

NEI7 7DQ

KRALENDIJK - Vrijdag
heeft degedeputeerde van Onder-
wijs, Carmo(Boeboei) Cicilia, de
getuigschriften Brandwacht
eerste klas uitgereikt aan de ge-
slaagde cursisten van de
luchthaven van Bonaire. Cicilia
vertegenwoordigde daarmee te-
vens zijn collega- gedeputeerde
JuanchoMeiaan die verhinderd
was. Vier leden van de

brandweer kwamen in aanmer-king voor het getuigschrift. Dat
waren: Estolin Morrilo, SeracioMolina, Wilfried Angelia en
Alexander Goeloe. Nadat de ge-
tuigschriften waren uitgereikt,
werd er tevensafscheidgenomen
van brandwachter Jan Wanga,
diede laatste achtjaarhoofd van
de brandweer was en nu is be-
noemd tot hoofd van de veilig-
heids- dienstop de luchthaven.
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» stockmarket«
AMSTERDAM TCDAY NOVEMBER 5, 1987.

Aegon 53,50 KIM 30,80
Ahold 61,00 Meneba 39,50««o 9250 Philips 30,10
Cred.lyon. 56,00 Royal Dutch 201,80
Fokker 24,50 telegraaf 214,00
Gist.Broc. 30,00 Unilever 99,60
Helneken 122,50 Index 213,20

NEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 49 1/4 - 1 3/8 rBM 120 5/8 - 1 1/4
American Exp. 25 - 1/8 ITT 50 3/8 - 3/8
Apache 7 1/2 + 5/8 Johnson iJ. 77 3/4 unch
Am.Tel.s Tel. 29 5/8 + 1/4 McKesson 26 5/8 - 1/4
Amoco 69 3/8 - 1/2 Merck i Co. 176 1/4 - 3/4Anheuser B. 29 5/8 - 1/4 Minnesota Mng 60 1/8 - 1 1/4Becton Dick. 51 1/4 - 1/2 Midi Corp. 38 - 1 1/2Campbell S. 55 3/4 + 1 1/2 Monsanto 67 1/2 - 1/4Chrysler 25 1/8 - 7/8 NCR Corp. 61 3/4 - 7/8Citicorp 40 3/4 - 1/8 Norf .South. 23 1/2 + 1/8CocaCola 40 1/8 - 1/2 pprj m,^ 33

_
5/8Diebold 34 7/8 - 5/8 Philips Ind. 14 3/8 - 1/2Digital Eg. 131 7/8 - 3 Placer DM. 12 5/8 - 1/2Dupont 91-3/8+ 5/8 NbrthropCorp 311/4-1East.Kodak 50 1/2-3 5/8 Pac.Firït Fli. 12 1/8 - 3/8Exxon 42 3/4 - 3/4 pflzer 53

_
1Figgie 'A' 45 unch Phelps Dodge 34 + 5/8Firestone 30 7/8 - 1/2 Philip Morris 91 5/8 + 5/8Fluor 13 5/8 - 3/4 Quaker 43 3/4 + 3/4Genl.Electr. 44 -11/2 RJR Nabisoo 53 1/4+13/8Genl .Motors 60 1/4 + 1 1/2 Sara Use 37 3/4 - 5/8Gulf & West." ' -69 57T + 1/8 ■ shell Trp.Tr. 69 1/4 - 1Hecla Mng. 11 7/8 - 1/2 Southern Ü. 10 + 1/8

Hilton 65 1/2 + 1/2 Unisys 31 1/8 - 5/8Hcmestake Mng. 29 1/4 - 1/4 Unocal 29 1/4 - 3/4
DOW JONES
Industrials 1945,29 - 18,26
Transportation 766,20 - 4,35
REUTER.
CLOSIN3 MARKET CCMMEWT NOVEMBER 4, 1987.
The Bears had the Bulls on the ropes for most of today's
session but couldn't deliver a convincing 'knock-out' punch.
Nonetheless the Dew sank approximately 18.24 points to 1945,29
in moderately active trading. The Utility index continued to
display relative strength. Gainers led losers by a nine to
seven margin. National Distillers, Eastman Kodak, Telex,
Digital Equipment and Teledyne were lower. General Electric,
Exxon, and IBM faltered in heavy trading. General Motors,
also active, rolled ahead today. CBS, Motorola, and Dow
Chemical followed suit. Initial Dow support is 1890-1910.
The Utility index continues to act relatively well. The
over-the-counter composite index also displayed relative
strength today.
E.F. HUTTON RESEARCH.

|§pf| MAMJUO A (1 1UII S HWH NX
P^ri INVESTMENT DEPARTMENT
"j/J^JÉ For further information call

Tel. 612511/612991/612294
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f Koersen Centrale Bank I
B i 5
I NOTERINGEN CENTRALE BANKVANDE NEDERLANDSEAN- S
S TILLED GELDIG OP DONDERDAG 5 NOVEMBER 1987 EM E
Z TOT MADER ORDER: =

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOLLAR 1.32 1.34 1.36

C PNDST€RUNG 3.07 3.125 3.185
Z N€DGID 92.79 93.51 94.31 -E
S BOUVflfl — — _ ■
: ZW FRANCS 127.54 128.09 128.89 =. fR FRANCS 29.54 30.64 31.34

DUITS6MARK 104.54 105.26 10606
; SURGLD — 100.07 102.59 I
Z ITUR6 1.10 1.40 1.46
Z AR FLORIN 98.00 100.00 100.20: KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-

LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAF HEDEN 5 NOVEM-- 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

5 9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.59
ï 13 % OBUGATI€L€NING€NP€A 86/90 104.34 ;
S 12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.65: 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.71 JS 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.77 ï

HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- Z
Z GEN BEDRAAGT 10.69%. -" DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
Ê BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

'■■ui uuiiiumminunur

i fSfe? linCo <nDUSTRinL DE ÜEnCZUELR

tÉ-KJP? maakt de wisselkoers bekendt-^^^7 van de BOLIVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30uur

AANKOOP VFDKOADCash - Cheque v=IfP\UÜP

’■ 4.50 ’. 4.70 f. 5.70
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Groot assortiment snoep en cosmetica Speelgoed voorkinderen van elke leeftijd
&&, ,—■-*"*"■" " ~~~~^ Educatief speelgoed

A^-^SÊmd* Completelijn \. rwn Geopend maandag t/m zaterdag
§ 111P1 baby-artikelen | nVf^rT^/ cffj I 8-l2envan2-6uur J ®^S^7% J^Éé* I LU :.■'T-i '4-l'i J Kom en overtuig Uzelf.

!>U*^ Voor alle klanten een kopje koffie of thee.

_«^L-« Voor dekinderen QÏS2W >^V^

TEKOOP WOONHUIS «SïL ONE STOP
metregenbak, deepwell, verzorgde tuin metfruitbomen, car- M Wk AIITfIMnTIVCQERUIPE *]
port, eigendomsgrond 940m2,4 slaapkamers, overdekte Bk HUIUmUIIIL. ULIIIIUL M
voor-enachterporch,terras. * WEG NAAR WELGELEGEN 38 *£Goede lokatie voor kantoor, boutique o.i.d. It M
Uranusstraat;Cerrito. HMHI TEL 623216/624143/624812 AwWWwWwWk
Serieuze gegadigdenkunnen bellen: m^^± (f\TJLL Transmission
616390 (thuis) -73244 -toestel 37(kantooruren) s*X* rT^N. t^^^^v ( \ company— : 1 /C^° *OVV iU/IDAI rï - Corre.a

I» WWIZ «f Hill il F (J iranuucmualsiasy ' OïN-»>-- _^^Ê W^^ AUTO PARTS X£rïm£iium^,Jl.?"~ „
'Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic

■ I É / 1 . iM'l IriM bo Auto' Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y■ lilV ■ IliM N^ Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.
Curasao Trading Co. (N.A.) N.V. ] „ special orders. i*» * «n»* pram».

1 QUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2 ■
CTC/LATRAzoektvooréén van haar uitgezonden -~p\' ah' j*S,a,emp ŷOONHUISTEHUUR BirllllUlFlW <£ ADOtfflffain een goedeomgeving. lISflfN I II tf& 2} *^* *** V MïJfW
Aanbiedingen gaarne op telefoonnr. 613333 tst. lIBkIB SS |% «2? tl r*m^^ R°Saï?.V 9A . I
201. IBEaH^mB l'^cJ^/ Grandioze Uitverkoop

V J mmWWWWWmmmkWM vanaf 26 oktobertot 28 november
Alle schoenen tegen de helft van de prijs!

f 25% korting op allekledingstukken1ËL HUUK bovende2o gulden.
npHppltovan * rs novert!emden H

l
untersRun- etc") 2voor ’1.10.00geaeeiieVan Kinder overhemden (Philiphine) 3voor ’1 1000I KANTOORPAND OOSTSTRAAT I... _ ■ * Jeans(Dallas, Gloria v.d. Bilt) 2voorfllooonabij Bestuurskantoor, met opp. van ± 150 of 275 m2'.par°apiu addoeken f' 500

I Voor informatie: tel.: 613146 übrtw«^Si£mop* '" 50°

\mÊmmÊÊÊmmÊÊmÊÊm^mm^mÊlmÊmimmÊmÊ^m^Ê^mi^^^^^ V -babatio-miipasoapaso santaßoMwgm. J
K^| w j^ / A Caribbean Motors Co. Ine.P^Mjösss| V^ mm* /4wl^W±^W aV MWm SchottegatwegOost2lsß-Te1.:613805-613808-613809

Bfil^r^ll^^K' É^^ J 7 "KT1 met de grandioze
W, >IH\\m \a X^-JiXs r/ WW *syrsr Hflßk AV motors _■ . .IFIMi: 7rT/

tLw^jp Eindejaars■ campagne
f\^WèJlW^kr^hiL^ É^% lS^^/y Vanaflnovembe-" tot eindvan het jaarontvangt elke koper van een

L^OSaT! fe^A J? NIEUWE MITSUBISHI
H^lftSbßr^a! ▲ I w\^W Jy een waardebon tot FL^mMP"r/B ilollf' Jyyl m^A^ w^y^^WfflWUV'*^" aan levensmidde|en te besteden hij- -w^v*1

Hj fflfl /’ HbN————-\ jII aW/ ■ >r:Sg.
Www iwM kIL VJM aw/ WW . 'fc- OT("rt*^B HF 4-jJW ** * - ■ s

f~ PORCH SALE ""^Diverse AMWAYProdukten
VHS VideoRecorder (2 mud.)

Huishoudelijke artikelen
Donderdag 5 november 1987,5.00p.m. " 9.00 p.m.

' Carawaraweg 76 - Dominguito |^

&%C44Wwdiofi win ênaelen J\f. "1/,
Sta. Rosaweg 40 /mW^\maakt bekend datmet ingang /tm^w\ Ivan 9 NOVEMBER huntelefoonnummer 673094 IS Wl

veranderd wordt in 74959 j

b/ , \
ouwkundig / JanSofat 70 Curacao N.A. Telefoon: 672514

Advies / Zoekt medewerkers:
?ü!2_/ a. OPZICHTER/TEKENAAR MTS

b. TEKENAAR MTS
Enige jarenervaring vereist.
In hetbezit van rijbewijs en eigen vervoer.
Sollicitaties uitsluitend schriftelijk. ,

!■».»«——«»«»«„«, , r „iiiimi. il r=fi»i

TE KOOP
(t.e.a.b.)

SPORTVLIEGTUIG
CESSNA-172-Reg.PJ-CAP

6 cyl. CONTINENTAL - t.t. 1200 hrs.ideaal voor vertikale luchtfotografie en inter-msulair vervoer.
Standplaats: Aeroclub Curacao

LÜ?" 73586 *na 1800* 70733 kantoor JosDiikJ
( " ~\Offset drukkerij

Instant /-^Printing ( W
oervlce n.y v--f j I I

Voor al Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
Bel 625262ofkom langs op

Witteweg66 '

\^ (straat v/h Sanatorium) J:

Te huur
gevraagd

Praktijk-
ruimte

Tel.: 77220-79070 )

HETKATTEIF"
HOK &~%

zitvol leuke gezonde j^P
V Wie fawn* er «« Aofc» ««* "*
\. dierenasielopParera?

16


	Amigoe no. 256 05.11.1987
	Nieuws in vogelvlucht
	Stof remt virus Vooruitgang in Aids-onderzoek
	PARADOX
	SENAAT
	Vermiste man dood aangetroffen
	Vrije zone Aruba kan rol van Panamá overnemen
	VAN EEKELEN "RAMPZALIG" ALS SENAAT AKKOORD NIET TEKENT Reagan stelt bondgenoten gerust: INF akkoord versterkt banden met W-Europa
	STAR WARS
	Directeur hospitaal ontkent dat er fouten zijn gemaakt Problemen rond patiënt ontstaan door medische complicaties
	PNP wil interpellatie vervolgingsbeleid O.M.
	Guerrilla's vallen mijndorp in Bolivia aan
	Balletdanseressen
	MENSEN
	Amigoe
	Tom Poes en de Partenspeler Toonder
	Alberto Moravia Onvermoeibare schrijver gedreven door verveling
	BIOSCOPEN
	TELECURAÇAO
	CURACAO AGENDA
	ACCOUNTANTSRAPPORT BEWIJST ONREGELMATIGHEDEN Voormalig management en Holding Company schuldig Organisatie Caribbean hotel was "gebrekkig"
	Onderzoek naar mogelijke verkrachting wordt voortgezet Gearresteerde agenten op vrije voeten gesteld
	Hoofdprijzen Landsloterij
	Reizen naar Antillen nemen toe KLM verhoogt stoelcapaciteit in wintermaanden met 42 procent
	Leerkrachten eisen snelle benoeming Nog steeds geen nieuw hoofd voor Piarschool
	ONVERANTWOORD
	VIES
	ADVERTENTIE
	Kandidaten voor verkiezingen Ecuador bekend
	Zwarte neushoorns afgeslacht
	ARUBA AGENDA
	Softballbond: Umpire tekort
	Exxon wil overleg met regering hervatten
	Workshop 'Muziek in kleuterschool' was een succes
	Eerste steenlegging nieuwe woningen The Village
	FTA bevestigt uitstel tekenen CAO Divi Resorts: CAO geldt ook voor casino-personeel
	Spikes nodig op Grapefield Eerste veldloop Arubaanse Atletiek Bond begin november
	Van management tot drugsbestrijding Arubaanse politie tevreden over gevolgde cursussen
	Remote control autowedstrijden
	Kerstactie
	Anders wordt tot actie overgegaan Specialisten willen openbaar debat over opname in regentenraad hospitaal
	Fietstocht van 90 km.
	Gouden jubileum Kruisvaarders Brakkeput weekeinde op Aruba
	Kerstconcerten Plaza Betico Croes
	Weer overwinning Arubaanse heren in basketballtoernooi
	Puertoricaanse gouverneur bezoekt Aruba
	Verrips schiet in paniek in eigen doel FC Utrecht in allerlaatste minuten uitgeschakeld (1-2)
	CATENACCIO
	TWEEDE HELFT
	MALTA AMSTEL SPORTAGENDA
	Uitslagen Europa Cup III
	Feijenoord imponeert niet tegen Aberdeen (1-0) Hoekstra brengt Feijenoord met kopbal ronde verder
	WIJZIGINGEN
	Uitslagen Europa Cup III
	FEIJENOORD WISSELS
	PSV eindelijk weer eens in kwartfinale Defensief Rapid Wien door PSV uitgeschakeld (2-0)
	DOELPUNT
	Uitnslagen Europa Cup I
	TWEEDE HELFT
	TROOSTPRIJS
	GEFLATTEERD
	GEEN STIMULANS
	Mühren en Meijer scoren
	KWALITEIT TEKORT
	Remco Boere mist enige kans in wedstrijd Den Haag houdt zijn zenuwen niet in bedwang
	PLOEG VAN CRUIJFF DOLT MET WESTDUITSERS Ajax duidelijk sterker dan Hamburger SV: 2-0
	TWEEDE HELFT
	AJAX DOLT
	Uit kampen gehaald Somalisch leger lijft Etiopische vluchtelingen in
	ECD-NOTEN
	'Prattika Musica'
	Panamese rechter vermoord
	Soroptimist International bestaat 40 jaar
	Dinosaurus kerkhof uitgegraven in China
	Carlucci flexibel pragmaticus
	Staking politie in Uruguay afgelopen
	Amnesty: Singapore mishandelt gevangenen
	Activiteiten op universiteit van Chili hervat
	BONAIRE AGENDA
	UITBARSTINGEN
	Vonderdste geboortedag R. Boskaljon, J. Palm Poneert pianisten Martina en Rojer
	Inflatie in Chili blijft stijgen
	Wijsmulier bergt Chileense tanker
	Invalide Domatillia in Nederland: 'Je hoort er hier bij'
	NEDERLAND
	Dom van Hiroshima
	AANPASSINGEN
	Mislukte overval met revolvers
	Ingezonden Groosman

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53

	illustraties
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	Pa Drecha, Renoba of Construi bo Cas...
	ORANJESTAD — Voor Evie Cabenda, procuratie-houdster en Juan C. Maduro, account manager is het mor-gen een dubbele feestdag. Ook zij vieren morgen hun zilveren jubileum bij de zilve-ren Caribbean Mercantile bank. "Het was in die begintijd, echt een tijd van behelpen", zo verklaren de twee zilveren ju-bilarissen in een gesprek met de Amigoe redactie, "we had-den niet eens lessenaars en stoelen genoeg. Maar dat gaf niet, het belangrijkste was, dat iedereen enthousiast was, iedereen was bereid de uitda-ging van een eigen bank te aanvaarden en zich daarvoor ten volle in te zetten." Deze in-zet en enthousiasme zijn de grote geheimen van het sue- Ices van de CMB. Toen men in de Nassaus-traat begon, moest iedere middag het geld naar de safe van de naastgelegen HBU bank worden gebracht en 's morgens weer terug ge-haald. In de morgenuren ging Lio Capriles met een blank chequeboek op stap, in het be-gin de ene winkel in de Nas-saustraat in en de andere uit. Zo kwamen langzamerhand de klanten binnen, want Lio was geen onbekende in het za-kenleven op Aruba. Evie en Juan maakten de verhuizing mee naar het ge-bouw waar nu Shalimar Pala-ce gevestigd is. Ook daar was het behelpen. Een airco was in die dagen onbekend en er werd een soort fan gebruikt waar steeds water in gedaan moest worden om de zaak te koelen. Zij herinneren zich ook dat de CMB — die nu nauw sa-menwerkt met de Bank van Nova Scotia — ook nog ruim negen jaar met de Bank van Mees en Hope heeft samengewerkt. Uit die tijd is de familie Marchant nog wel bekend op Aruba, Of men wel eens wat bijzonders in het Bankleven ervaren heeft? Juan Maduro vertelt dan hoe in de nachtelijke uren hij uit zijn bed werd gehaald —hÜ was toen hoofdkassier — omdat voor een gekaapt Colombiaans- vliegtl"£ g^d °P tafel moest komen- De schrik zat er bij hem °°k m>ioen vier jaar geleden in septembereen overval door een internationale bende werd gedaan waarbij bezoeen aan Aruba Bank en de CMB werden gebracht. "Je schrikt toch wel stevig als daar ineens iemand met een automatisch pistool voor je staat en al het geld opeist", aldus Juan Maduro. ... ANDRE HOEKSTRA: De zo vaak verguisde aanvaller vanFeijenoord redde zijn club van uitschakeling door laat in de tweede helft met een kopbal het enige doelpunt in de wedstrijd Feijenoord – Aberdeen te scoren ...
	WILLEMSTAD – De heer M. Richardson herdacht onlangs het feit, dat hij dertig jaar geleden in overheidsdienst kwam. De heer Richardson is nu hoofd technische zaken en directielid van het Gevangeniswezen. Foto: de jubilaris temidden van zijn kinderen en collega's.
	KRALENDIJK – Vrijdag heeft de gedeputeerde van Onderwijs, Carmo (Boeboei) Cicilia, de getuigschriften Brandwacht eerste klas uitgereikt aan de geslaagde cursisten van de luchthaven van Bonaire. Cicilia vertegenwoordigde daarmee tevens zijn collega- gedeputeerde Juancho Meiaan die verhinderd was. Vier leden van de brandweer kwamen in aanmerking voor het getuigschrift. Dat waren: Estolin Morrilo, Seracio Molina, Wilfried Angelia en Alexander Goeloe. Nadat de getuigschriften waren uitgereikt, werd er tevens afscheid genomen van brandwachter Jan Wanga, die de laatste acht jaar hoofd van de brandweer was en nu is benoemd tot hoofd van de veiligheids- dienst op de luchthaven.


