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Nieuwsinvogelvlucht

LONDEN _ De aandelen op de
in Tokyo en Hongkongzijnd«ü g in navolging van2?*J" "> New York.In Tokyo steeg

tnt oo ~ei~index met 165>37 Pun««n£ 22.795,02. De Amsterdamse£»»wist hetlichteherstelvan don-
doll gm,ddag vast te houden. De
Nfti °?tnde vanmorgen op 1,8825
omk

gulden en babbelde later ieta
d"^oog tot 1,89 gulden. De zwakkem;'wwordt toegeschreven aan VS
W m" Van F'nancien diezei datvoJu lanSriJker isomeen recessie teta»ïs°men dan de dollar °P een be-
Wft weau te nouden. BovendienoZr het overleg regering- Congres
tini.v.ei;mindering van het begro-

-8- tekort nog niets opgeleverd.
*****NXS£?U-DeAfgnaanseleider,

<Utv- i^-neeftvandaagverklaard
fin„Jn doorMoskou gesteunderege-
-ODrvL!lpart,y de keutel- posten van
beÜ7Velhebberen staatshoofdzalSi,,Hdenzolangdeomstandigheden

'"JP zijnvoor eenRussische troe-wn-terugtrekking.
*****JOHANNESBURG-Dc vak-

heeft Van metaalarbeiders in ZA
het hf?camPagne van Shell, waarinmoP^V, Kgt te werken voor "de-eeiSj ,ln het land- aan de kaak*eelrli j

n een advertentie voor
Shell adenmerktdevakbond opdat
"au , i We'.niggelegenlaat "ggenWn'?!,"" als,e,en "menswaardign , die devakbond beschouwt alsuHoeksteen van de democratie*****PRETORIA- In Zuidafrika is
aöarfu e- ?fc ZWdrU; bestrijder van de
geh ' Mlungiai Luphondo, op-
Ure

angen we&ens moord, enkele
BiH

nnadat de Verenigde Natiespre-
ent Botha om gratie hadden ge-

v aaBQ.8Q. Hij was terdoodveroordeeldr de moord in april 1986 op eenarte ambtenaar in een thuislandeö zijnvriendin.
*****NEW YORK—De VS luchtmacht

rgL Van Plan Stinger luchtafweer-
de v nte leverenaan Tchad, meldt
volg Vork Times- °e levering is
toen ns waarnemers een teken van
VS hem_endebetrokkenheid van de
Libië conflict tussen Tchad en

*****
ftai AHRAYN — Iraanse revolutio-
de„e gardisten hebben vandaag in
jg;^dehjkeGolfeen onderPaname-
Er uag,varend tankschip beschoten,
line " brand u^t- maar de beman-
raau Wlstd'e tebedwingen.Niemand

gewond.

*****leii^MpALA - Alice Lakwena,
de jj .f.van de opstandigesektevan
derd " e Geest in Uganda, is don-
-Btfj:? g ln een gevecht tussen haar
*oru sen hetregerings- leger ge-
gen? gfraakt. Mede- opstandelin-
gen?ll haar in veiligheid ge-

*****Prii2NDEN —De internationale
daajH 11u°°r mwe oliezi Jnverder ge-

t
a- Het wordt steeds duidelijker

aan i.r *Prake isvan een flinke over-
lotl j' West Texas Intermediate
n^*r 18>85 dollaren Brent- olie,ao dollar pervat.

V, *****he^SHINGTON — De VSSenaat
BprQ, Zlcbdonderdagunaniem uitge-
kr*f- nvoorratificering vaneen in-
len v

a °,naal verdrag dat hetvervui-
val atldeoceanenmetkunststof- af-
d°or 2« idt Het akkoord is reeds
goede L anden> waaronder de US,
«eti jgekeurd.Hetverdrag zalbinnen

Jaar in werking treden.

"^ *****gewSHINGTON-De 50- jarige
tW?al p°well is donderdag be-
le Ve-i^hethoofdvandeNationa-Hüis "'gheidsraad van het Witte
<Wfi

Lowell, zoon van een Jamai-
teei-dee Vader die naar de VS cmiS"
V?nveT

S
l6 neger die depost

B'deritk g eids"adviseurvan depre-
n<!idsl b,ekleedt- Hij is de 6e veilig-
%l'"Adviseur sindsReagan in 1981

Sfrr\ *****fftdicai ~~ BÜ demonstraties van
V*ride7 s ûdentenvoor hetaftreden
Vftndn u.ldk °reaanseregering ishet
NrlPlnSeoul gekomentotrellen,
868tolt 1J een Politiebus in brandwerd
'ijk be n; Er waren niet onmiddel-
f6stati over gewonden of ar-

*****A — De communistische
l^ied °p de heeft ge-
k^aanslagenteplegenopAmeri-I^ëerT """^re doelenin het land.
% 'a.VerklaringzeidenzijdatdeVS
<k ben?86 PriJs" zuHen betalenvoor
?anenioeienis met de binnenlandse

a4te|enheden van deFilipijnen.
Wi Washington isnog nietop dewaring gereageerd.

*****

NEO NAZI'S
Behalve Mbeki werden vier

zwarte politieke gevangenen
vrijgelaten dieeveneens langdu-
rig hebben vastgezeten. Daar-

naast werden tweeledenvan een
blanke nco- nazistische bewe-
gingopvrijevoeten gesteld diein
1983 wegens sabotage waren
veroordeeld. Dit laatste wordt
gezien als een gestenaar blanke
extremisten om hen gezien de
onvermijdelijke kritiek de wind
uit de zeilen te nemen.

Geruchten over een mogelijke
vrijlating van Mbeki circuleer-
denal eerder dit jaar, nadatpre-
sidentPieter Botha in hetparle-
ment verklaarde dat hij de ge-
vangenis- autoriteitenopdracht
had gegeven dezaakvan Mbeki
opnieuwte bekijken.Mbeki is de
oudste van de gevangen ANC-
leiders. Volgens zijn familie en
advocaten gaat zijn gezondheid
achteruiten is hij vrijwel blind.
Botha zei dathij om "humanitai-
re redenen" de zaak van Mbeki
opnieuwlietbezien.

Tutu:
Mbeki is
een held

DEN HAAG — Winnie
Mandela zei opgetogen te
zijn over de vrijlating van
Mbeki, hetgeen "een be-
langrijke stap in de ge-
schiedenisvan onze strijd
is.Hiervoor hebben wy ge-
vochten". De Zuidafri-
kaanse aartsbisschopDes-
mond Tutu noemde Mbeki
een held.

De Amerikaanse rege-
ring sprak in dit verband
van een positief gebaar,zo
zei woordvoerder Charles
Redman van hetministerie
van Buitenlandse Zaken.
Washington is vooral te-
vreden omdat Mbeki
kennelijk onvoorwaarde-
lijk is vrijgelaten, maar
Redman wees er op dat
slechts vijf mensen zijn
vrijgelaten terwijl een he-
leboel anderegevangenen,
waaronder Mandela, nog
steeds vastzitten.

De Anti- apartheids- be-
weging Nederland en de
Universiteit van Amster-
damreageerden verheugd
op Mbeki's vrijlating. De
Universiteit van Amster-
damkende Mbekiin janua-
ri 1978 een eredoctoraat
toe voor zyn wetenschap-
pelijke werk en met name
vanwege zijn boek "The
PeasantRevolte". Een van
Mbeki'szonen nam hetere-
doctoraat destijds met de
nodige publiciteit in ont-
vangst.

Proefronde voor vrijlating Mandela en Sisulu

ANC-leider
Mbeki vrij
PORT ELIZABETH — De

Zuidafrikaanse regering
heeft donderdag de 77-jarige
ANC- leider Govan Mbeki
vrijgelaten. Mbeki is van het
gevangenis- eiland Robbe-
neiland overgevlogen naar
Port Elizabeth in het oosten
van deKaapprovincie. Op
een persconferentie zei hij
nog steeds achter de idealen
van het ANC en de Commu-
nistischeparty te staan. Een
regerings- woordvoerder zei
datMbeki tot "listed person"
(op delijst gezet) isverklaard,
een strafmaatregel die in-
houdt dat hij in de Zuidafri-
kaanse media niet geciteerd
mag worden. Dit vanwege
zijn lidmaatschap van de
Communistische partij.

Voor depersconferentiein een
hotel in de oostelijke havenstad
was speciaal toestemming ver-
leend. Mbeki zei dat de omstan-
dighedenin de gevangenisin het
begin te wensen overlietenmaar
de laatste tijd tamelijk goed wa-
ren. De in een grijspak gestoken
ANC- leider maakteeen fitte in-
druk.

Mbeki zei zelfniet te weten of
de autoriteiten hem verdere be-
perkingen opleggen wat betreft
zijnpolitieke activiteitofzijn be-
wegings- vrijheid. Hij wil een
paar dagen in Port Elizabeth
blijven "om een paar dingen uit
te zoeken". Hij isvan plan in een
van de zwarte woonoorden te
gaan wonen. Verder wil Mbeki
naarzijn zoonThabo, die directu-
er voorlichting is op het hoofd-
kwartier van het ANC in de
Zambiaanse hoofdstad Lusaka.
Thabo werd in 1960uitZuidafri-
kaverbannen. Hijreageerde net
alszijnbroer Moletsi, diejourna-
list is inZimbabwe,opgetogenop
hetnieuwsvanzijnvadersvrijla-
ting.

WILLEMSTAD - Vanmor-
gen werdbij hetmonumentonder
deKoningin Julianabrughetfeit
herdacht, dat twintig jaargele-
dendeluchtbrug, die toeninaan-
bouw was, instortte. Daarbij
kwamen zestien mensen om het

leven. Opdestaandefoto:Pastoor
Rudy Josepaen domineeNeville
Smith tijdens de herden-
kingsdienst. Andere foto: v.l.n.r.
gedeputeerde ing. A. Salsbach,
twee nabestaanden en gedepu-
teerdeR. Bentoera.

PROEFRONDE
Maaralgemeenwordtzijnvrijla-
ting gezien als een soort proef-
ronde voor de vrijlating van
Mandela (70) en Sisulu (75): de
regering zou eerst dereactie van
depublieke opinie willen testen.
Pretoria vreest dat vrijlating
van deANC- top de politieke on-
rust zal aanwakkeren. Maar
daarstaat devrees tegenoverdat
hun doodindegevangenis tot ge-
welddadige uitbarstingen kan
leiden.

Totdusverwas slechts eenvan
deveroordeelden van het sabota-
ge- proces van 1964 vrijgelaten:
Dennis Goldberg, de enige blan-ke veroordeelde, kwam in 1985
vrij nadat hij een verklaringhad
getekendwaarin hij gebruikvan
geweldtegen deregering in Pre-
toria afzwoer. Goldberg werkt
nu in Londen voor het ANC. De
ANC- top opRobbeneiland wei-
gerdeBotha's aanbod om devrij-
heidteherkrijgeninruilvoor het
publiekelijk afzweren van poli-

tiek geweld. Botha heeft dieeis
dit jaar laten vervallen. Mande-
laweesook een aanbod totvrijla-
ting af, waarbij hij zich zou moe-
ten vestigen in het thuisland
Transkei. Alleen onvoorwaarde-
lijkevrijlating wasvoor deANC-
leider aanvaardbaar.

Noodscholen in Frans Guyana
Surinaamse bosneger-kinderen
kunnen weer naar school

DEN HAAG — Ongeveer
vijfduizend bosnegerkinde-
ren in Frans Guyana en Oost-
Suriname die ruim een jaar
verstoken zijn geweest van
onderwijs,kunnen dezeweek
weer naar school. HetZeister
Zendings-genootschapenhet
Centraal Missie Commissari-
aat hebben voor noodvoor-
zieningen gezorgd om de on-
derwijs- achterstand van de
jongeren niet verder te laten
oplopen.

Het noodonderwijs wordt ge-
geven in de kampen voor Suri-
naamse vluchtelingen in Frans
Guyana en in scholen op Suri-
naams grondgebied. Voorhetba-sisonderwijs zijn 45 Surinaamseleerkrachtenaangetrokken, me-rendeels zelf vluchtelingen. Deleerkrachten hebben een oplei-ding gekregen van twee Neder-landse onderwijs-kundigen.

De lessen beginnen waar deleerlingen voor de zomervakan-tie van het vorig jaarwaren ge-bleven. In de zomer van 1986brak het gewapend conflict tus-
sen het Surinaamse leger en degroep-Brunswijk uit. Een
stroom vluchtelingen richting
Frans Guyana was het gevolg.
De bosnegers die in Oost-Suriname blevenraakten veelalgeïsoleerd.

In elk van de vier Franse
vluchtelingen- kampen zijntweehouten barakken neergezet om
onderdak te bieden aan de leer-lingen. In Oost-Suriname wordt
gebruik gemaakt van reeds be-
staande schoolgebouwen. Zen-
dings- genootschap en Missie
Commissariaatverzorgen in het

Oost- Surinaamse oerwoud ook
hetvervoer van deverspreid wo-
nende leerlingen. Met korjalen
(smalle houten boten) moet een
groot aantal jongeren naar
school worden gebracht. Er zyn
momenteelvyf "schoolboten" in
de vaart. Het Ministerie van
Ontwikkelings- samenwerking
in Den Haag heeft 260.000 gul-
denbeschikbaar gesteldvoor het
noodonderwijs.

De inzittenden van het vlieg-
tuig van de Surinaamse zen-
dingsvliegtuig- dienstdatvorige
week door de groep-Brunswijk

werdgekaapt,zijn inmiddelson-
gedeerd op hun post. Dat deelde
een woordvoerder van het Zeis-
ter Zendings- genootschap mee.
Hij hadgehoord datook deAme-
rikaanse piloot op vrije voeten
wordt gesteld. Waar de Ameri-
kaanzichopditmomentbevindt,
wist de woordvoerder niet. Be-
halve depiloot waren enkeleme-
dewerkersvan de medischezen-
ding aan boord van hetgekaapte
toestel. De woordvoerder ver-
wacht dat het vliegtuigje, een
Cessna, op korte termijn wordt
teruggegeven aan de Zen-
dingsvliegtuig- dienst.

Jaarrekeningenvan 1967 tot 1982goedgekeurd

Centrale Commissie
doet aan puin ruimen
WILLEMSTAD — De

centralecommissie van de ei-
landsraad ging gisteren ak-
koord met de suplementaire
begrotingen van de jaren
1981,'83, '84, '85, en'87. Ook de
jaarrekeningenvan 1967 tot
en met 1981 werden geaccor-
deerd, aldus MayraCoffie die
dezeactiviteiten als"puinrui-
men" betitelde.

De suplementaire begroting
van 1982kon niet behandeld
worden omdat nog niet alle cij-
fers beschikbaar zijn. Die van
1986 ligt nog bij deafdeling Fi-
nancienen moeteveneens in een

later stadium behandeld
worden.

Alleen de suplementaire beg-
roting van 1987riep watvragen
op, maar de centrale commissie
ging akkoord met de extra kos-
ten die hierin opgenomen moes-
ten worden. Zo zijn er dekosten
van hetLandhuis Knip waar
door de Dienst Jeugdzaken een
toeristisch project van gemaakt
zal worden en waar jongeren
werk kunnen vinden. Ook addi-
tionele gelden voor de dengue-
campagne en de begroting voor
het Rifzwembad, werden goed-
gekeurd.

Brandstichting, moord en
intimidatie in Haïti

PORT-AU-PRlNCE—Don-
derdag is in de Haitiaanse
hoofdstadPort-Au-Prince de
drukkerij in de as gelegd die
de stembriefjes en verkie-
zings- biljetten voor de presi-
dents- verkiezingen van 29
november had moeten druk-
ken. De apparatuur werd bij-
na geheel door hetvuur ver-
nield.

Het is dezoveelste actie in een
aldrie dagen durendecampagne
van nog onbekende daders die
doormiddel van brandstichting,
moord, terreuraanslagen en in-
timidatiehopen te bereiken dat
devoor novemberuitgeschreven
presidents- verkiezingen niet
doorgaan.De ledenvan de"voor-
lopige kiesraad" die de verkie-
zingen moetorganiseren,vrezen
inmiddels voor hun leven. Een
kandidaat voor het presi-
dentschap, Yves Volei, is al ver-
moord.

Woensdagwerden het huisen
de winkel van Emmanuel
Ambroise in brand gestoken, de
moedige woordvoerder van de
kiesraad, diegezworen heeftzijn
leven te riskeren om de verkie-
zingen doorgang te doen vinden.
Dezelfde dag werden vernielin-
gen aangericht in het kantoor
van Sylvio Claude, oud-
verzetsmantegen het dictatoria-
le bewind van de familie Duva-
lierdievorigjaarfebruari met de
staatskasnaar deCote d'Azur in
Frankrijk vluchtte.

De afgelopen maanden is de
regering onder leidingvan luite-
nant-generaal Namphyer alvan
beschuldigd de vroegere "Gesta-
po" van Haiti, de "Tontons Ma-
coute", tegen de democratise-
rings- beweging in te zetten. De
regering zouer in feite opuitzijn
een dictatuura la Duvalier te
vormen. Het meest recente ge-
weld begon maandag, enkele
uren nadat dekiesraad de na-
menbekend hadgemaaktvan de
door haargoedgekeurdeen afge-
wezen presidente- kandidaten.

12 Van de 35 kandidaten zijn
afgewezen. Opbasis van de nieu-
we grondwet die de Haitiaanse
kiezers op 29 maart bij referen-
dum aannamen, mag de kies-
raad kandidaten weigeren die
onder het regiem van Duvalier
gemarteld, gemoord of over-
heids- geld verduisterd hebben.
Onder de 12niettoegelaten kan-
didatenzijnvijfvroegere minis-
ters van Duvalier. Een van hen
heeft gedreigd met een "burge-
roorlog" als hunkandidatuur
werd afgewezen.

Een ander doelwit van de
brandstichters was eerst dekerk
en daarna het kantoor van de
kiesraad, waar de bevolkings-
gegevens werden bewaard die
nodig zijn voor deverkiezingen.
Een deel van diegegevens werd
gestolen, maar dekiesraad heeft
verklaard dat de daardoor ver-
oorzaakte problemen niet ono-
verkomelijk zijn. Ook zijn dis-
tricts- kiesbureaus en huizen
vanparlementsleden ondervuur

genomen. Individuele ledenvan
de kiesraad zijn bedreigd, op
mensen die de leiding hebben
over de bureaus waar kiezers
zich moeten laten registreren,
zijn — tot nu toe mislukte —moordaanslagen gepleegd.

Emmanuel Ambroise zei in
een gesprek met het Haitiaaii&e
radiostationRadio Metropole,
dat "de enige mensen die ver-
antwoordelijk zijnvoor deellen-
de in dit land, zijn die van de
regering, Namphy, Regala en
Hector (de achternamen van de
ledenvan de driekoppige junta-
red.) mijn leven loopt gevaar".

Slecht
bekomen

PEKING — Ziekenhuizen
in Shanghaihebben762 men-
sen behandeld wegens voed-
sel- vergiftiging na een ban-
ket datvoor 1.100gasten was
aangericht ineen restaurant.
Twintigmensen zijner slecht
aantoe,maar verwachtwordt
dat ze het wel zullen overle-
ven. Drie uur na de maaltijd
kregen de gasten acute
klachten. De hygiene in het
restaurant zouveel tewensen
overlaten. In afwachting van
een nader onderzoek is het
restaurant gesloten.

Motorrijder
verongelukt

SAVANETA— Ter hoogte
van PosChiquito vond gister-
middag om half één een ver-
keersongeval plaats, dat aan
de 21-jarige Ansintho David
Chung het levenkostte. Hij
woonde te Savaneta 167 en
was werkzaam bij Seguros
Mansur.

Uit het politierapport blijkt,
datAnsintho Chung op zijn mo-
tor in derichting San Nicolas
reed en op een gegeven ogenblik
de macht over het stuur verloor.
Hij kwam daarbij tegen een
lichtmast terecht, terwijl zijn
motorfietsvijftigmeterverderop
terecht kwam. Hij liep daarbij
dusdanige inwendige verwon-
dingen op, dat hij op slag moet
zijn gedood.

De politie stelt een onderzoek
in naar de juiste toedracht vanhet ongeluk. Berichten, dat de
jongeman door een auto zou zyn
aangereden,werden doordepoli-
tie ontkend. De politie sluit nietuit dat snelheideen van defacto-
ren van hetongelukwas.

Het onveilige verkeer op Aru-
ba heeft dit jaarreeds zeventien
slachtoffers geëist.

1 OjCuro(.oo - Aruba
I amsterdom /for»
f eenvoudigweg de beste



MENSEN

Feest was het donderdagmiddag
in Machebo Beach Hotel waar
assistent manager HARRIET
TJUNG, bij personeel en gasten
beter bekend als Tante Jet, het
feit herdacht datzij twintig jaar
geleden in dienst van het hotel
trad. Zij bekleedde in deloop der
jarenverschillendefunctiesen is
nu belast met de ontvangst van
de gasten. Een functie waarvoor
Manchebo Beach geen betere
persoon zou kunnen vinden.
Tante Jetheeft in de loop der ja-
ren de voorspoedige groei van
Manchebo Beach Hotel meege-
maakt en is nu even trots op de
nieuwste aanwinst -Bucuti Be-
ach Hotel- als deeigenaren.Har-
riet Tjung staat altijdklaar om
de helpende hand te bieden, ze-
keraan gastenvanAruba. "Er is
geen andere Jetty opAruba dan
onze Tante Jet", kon gistermid-
dag tijdens de drukbezochte
cocktailparty in het Manchebo
Beach gehoord worden. "Dit
soort mensen heeft detoeristen-
industrie op Aruba hard nodig."
Tante Jet werd tijdens het sa-
menzijn op hartelijke wijze door
directie, personeel, gasten en
zeer velevrienden gehuldigd.

De Franse dichter en uitgever
PIERRE SEGHERS is op 81-ja-
rige leeftijdoverleden in een zie-
kenhuis in Creteil, bij Parijs.
Ruim veertig jaarlangheeftSeg-
hers de werken van de meeste
dichtersvan deze eeuw uitgege-
ven in de reeks «Poètes
d'aujourd'hui». Gedurende de
Tweede Wereldoorlog bracht
Seghers een groep dichters uit
hetverzet -zoals Paul Eluard en
Louis Aragon- bijeen rond het
doorhem in 1939opgerichteblad
«PC-39» (Poètes Casques), dat
later de naam kreeg «Poésie
40...48». De werken werden on-
dergronds gepubliceerd. In 1944
begon hij samen met zijnvrouw
Colette deuitgavevan de unieke

reeks «Poètes d'aujourd'hui».
Daarin verschenen de werken
van zowel Franse als buiten-
landse schrijvers alsRene Char,
Louis Aragon, Jacques Prévert,
Pablo Neruda en Saint- John
Perse. Zijn publikaties breidde
hij uit met een serie over filoso-
fen, eenover componisten en een
over uitvinders op we-
tenschappelijk gebied. In 1975
verdedigde hij zijn proefschrift
'Poëzie en Volkscultuur. Hij
bleef directeur van het blad
«Poésie 87». Van zijn hand ver-
scheenonder andere debloemle-
zing «Livre dOr de la Poésie
Francaise» en gedichtenbundels
als «Racines» (1956) en
«Pierres» (1958), «Le Temps des
Merveilles» (1978) en het boek
«La Resistance et les Poètes»
(1974).

Op het postkantoor in Oranjes-
tadwerd debesteller- expediteur
OSCAR TROMP (2e van rechts)
gehuldigd omdat hij 25 jaar in
dienstwas bij deoverheid.De di-
recteur van de Posterijen, Bob
Arends, reikte bij die gelegen-
heid de bekende enveloppe uit

aan de jubilaris.Dat gebeurdein
tegenwoordigheid van collega's
van Oscar Tromp.

Het wordt een rage in Neder-
land: ditmaal iseen inwonervan
Leeuwarden met zijnauto bij de
SOCIALE DIENST in zijn
woonplaats naar binnen gere-
den.De man (36) ramde vijf gla-
zen deuren en reed vervolgens
weg. De precieze schade is nog
niet bekend. Volgens de
woordvoerder van de sociale
diensthad demanvoor zijnwoe-
de uitbarsting een gesprek met
een medewerker van de dienst,
waarin hij om financiële hulp
vroeg. Toen dit niet direct werd
toegezegd sprong de man in zijn
auto en richtte de schade aan.
Eerderreed een man met zijnau-
tobij de socialedienst in Tilburg
naar binnen enrichtte voor hon-
derd- duizenden guldens schade
aan.

Operaliefhebbers moeten mei
volgend jaareenreis naar Israël
plannen. Dan wordt in Jeruza-
lemGuiseppe Verdi's opera NA-
BUCCO opgevoerd in een pro-
ductie die met 11,5 miljoen dol-
lar dekostbaarste uit degeschie-
denisvan de opera zal zijn. Het
project wordt geproduceerd door
deZwitser MichailEcker. De Ita-
liaanVittorioRossi zal de opera
regisseren en tegelijkertijd voor
dedecorszorgen. Nabucco,waar-
van de opvoeringzal samenval-
len metde40e verjaardagvan de
staat Israël, zal worden gediri-
geerd door de Fransman Michel
Plasson. Hij staatvoor hetRoyal
Philharmonic van Londen met
oa de elkaar afwisselende solis-
tenGraceBumbry,OliviaStapp,
Ingvar Wixell, Renato Bruson,
Kurt Rydl, Martti Talvela en
Piero Capuccilli. Burgemeester
Teddy Koliek van Jeruzalem
verwachtvoor de"artisitiekege-
beurtenis van het jaar" van 15
tot 29 mei in het kader van het

Festival van Israël tussen de
50.000 en 70.000toeristen uitde
helewereld.

«Ik benwel gek maar niet goed»
isdetitelvan eenboekje metper-
soonlijk getinte verhalen over
moederschap, het politieke cir-
cus, buitenlandse reizen en het
feminisme van de hand van
LIESBETH DEN UYL. De
schijfster overhandigde het
eerste exemplaar van de"verlate
dagboeknotities" in de
Stadsschouwburg van Amster-
dam aan schouwburg- directeur
Cox Habbema. Ze verklaarde
juistdezevrouw hiervoor te heb-
ben uitgekozen omdat ze iedere
vrouw in Nederlanden daarbui-
ten zon carrière wenst als Hab-
bema: van actrice tot een hoge
bestuurlijke functie. "Ik heb al-
tijd geprobeerd vrouwen aan te
moedigen om hun creatieve ta-
lententegebruiken", aldusLies-
beth Den Uyl. De officiële pre-
sentatievan het eerste boek van
Liesbeth Den Uyl gingondanks
de ernstige ziekte van haar
echtgenoot, op diens speciale
verzoek, toch door. JoopDen Uyl
kon er echter zelf niet bij zijn.
Liesbeth Den Uyl zei het boek
eerder te hebben willen schrij-
ven,maar dat ditnietlukte, door
alle tijd en aandacht dieze aan
man, kinderen, vrouwen en on-
recht besteedde. Ze eindigde
haar korte toespraak met de
laatste woorden uit een verhaal
in haar boekje over de Dwaze
Moeders van de Plaza de Mayo,
voor wie zealtijd zeeractiefis ge-
weest. "Ach Liesbeth, wij hebben
het allemaal moeten leren. Ook
al zijn we van binnen stuk, het
gewoneleven gaatgewoon door".

Een vliegende start maakte een
eenmotorig- Aeronca vliegtuig
uit 1946 in de provincie New
York. Dat gebeurde toen eige-
naar DouglasYoungs aan de ma-
chine werkte. Youngs had de
gashendel open gelaten en toen
hij met zijn arm in de cockpit
reikte, stootte hijperongeluk te-
gen destarter aan. Hetvliegtuig
reageerde prompt en reed weg
over de startbaan. Youngs kon
het vliegtuig niet bijhouden en
moest toezien hoe zijn vliegtuig
het luchtruimkoos. "Het ging
keurig omhoog", aldus de eige-
naar. "Toen we het vliegtuig
voor het laatst zagen, zat het op
een hoogte van 3.000 voet en
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Tom Poes en de Partenspeler

1513—HeerBommel sukkeldevermoeid naar deopenstaandes?rredeuren en stapte naar buiten.
Zou hetniet verstandig zijn als ubinnen bleef?" vroeg TornPoes bezorgd. "Er is hier iemand in de buurt, diehet op uwle-ven voorzien heeft".

"Ach, kom!" zei heer Ollie mat. "Hier buiten kan mij toch
mets gebeuren? En wat my het meeste dwarszit, is het lelijkevan dit alles, als je begrijpt wat ik bedoel. Wie kan hetnu op
mijn leven voor/ien hebben, Torn Poes? Ik heb toch nooit ie-

mandkwaad gedaan? Zeg nuzelf?"
"Het gaat om uwtestament!" zei Torn Poes. "Die Partenspe-

lerwil uw geld erven!!"
"Onzin!" zei heer Bommel streng. "Juistvoor diearme wees

ben ik de goedheid zelve geweest". Hij stapte ontstemd in de
richting van een sierbruggetje en dezaakwaarnemer, diehem
achter een dikke boom gadesloeg,keek gespannen toe.

"Hijnadert debrug!"mompelde hetongunstige ventje adem-
loos. "Ja... ja..., hij gaatnaar de brug, nog drie stappen... nog
twee... juist!Nu nog één en hij iser geweest".

CURACAO
AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
7 november 1987vanaf08.00uurt/ m9
november 1987om07.00 uur.
Dokter Doran, Sentro Mediko Montana Ab-
ao, tel.: 673355: spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 72929
b.g.g.625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr. Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
6november 1987vanaf 17.00uurt/m9
november 1987om 07.00 uur
Dokter Lucasius, SentroMedikoSeru Fortu-
na, tel.: 84122; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 89467
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr.Soli-
ana-Tjin, mevr. Croes, Heerenveen, Nivil-
lac,King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDAABAO
6 november 1987vanaf17.00uurt/m9
november 1987om07.00 uur.
Dokter Tweed, Dokterskamer: Tera Kóré,

vloog het in noordoostelijke
richting". De Aeronca stortte
naar ongeveer 16km neer. Zegt
Youngs' vrouw: "In ons dertig-
jarige huwelijk heb ik hem
slechts een paar keer zien hui-
len".Dit was er een van.

CROCODILE DUNDEE, de
Australische film die vorig jaar
nummereen op deAmerikaanse
hitlijst stond, heeft een vervolg
gekregen. Paul Hogan schreef
weerhet scripten speelt opnieuw
de hoofdrol in de film over een
krokodillen-jager uit derimboe
vanAustralië, dieNewYorkont-
dekt. Ook ditkeer is Linde Koz-
lowski zijn tegenspeelster. Het
kost Hogan weinig moeite om
zijn publiek aan het lachen te
krijgen. "Dat is ook het enige
doel datmij voor ogen staat", zei
hij eens ineen interview. "Erge-
beurt al genoeg in dewereld om
depressiefvan teworden.

tel.: 648079; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 82624
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsenvanBandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts 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
de gehele dag gesloten; na 17.00uurkunt u
de zustervan dewachtbellen:zuster Wever,
tel.: 87181, pageboy 027-360.
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Wever, tel.: 672754,
pageboy 027-345.

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

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

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00 uuralleen
volgens afspraak.

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

GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopendvan 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.

BOTICA ISLA(tel.:663B9s):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, F.D. Rooseveltweg
468, tel.: 89676:
Punda: Antiliana, Kaya Flamboyan, tel.:
76200.

VERLOF BEGRAFENIS
7 november: E.F. Cannister, Schottegat-
weg Oost 25.
8 november: M.V. Meyer, Kaya Wawa
Scholtzl.

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 om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.,
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.

PAROCHIEKERK GROOT KWARTIER:
20.30uur concertt.g.v. 30-jarigbestaan van
gemengdkoor «Laus Deo et Mariae».

WANDELMARS
(Speelschool Kwartje)
19.00 uur start en eindpunt bij Sabana
Ballparkte Zapateer.
(Anglo Golden Stars)
19.30uur start en eindpunt bij Golden Star

Bar/Restaurant(begeleiding van drumband
en na afloop een DJ).

ZATERDAG
DIVERSEN
WANDELMARS (IglesiaKórsou pa Kris-
tu): 16.00uur start bij Stadion Dr. Antoine

Maduro naar het Wilhelminaplein; 18.0*
20.00uur muziek, getuigenissen, hetWoof
en sketches- Wilhelminaplein.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan v*JWalbeeckplein 13): openingstijdenrnaaj
dagmiddag van 14.00-20.00uur; dinsdag*]
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 m
woensdag van 10.00-12.00/ 14.00-20.0j
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00W
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.00 uur.JDe studiezaal is elke dagopen vanaf 09*1
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan
dag openvan 14.00-20.00uur (voorvolwa?
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag v*
14.00-17.00uur; dinsdag- envrijdagmidds!
van 14.00-19.00uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciestef*
Plaza Brion): maandag en donderdag va*
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdagenvrf
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur enzate
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandag né 16.00uur: activiteiten vW»
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUR O
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijds"
dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.0*
12.00uur (voor afspraken gelieve me"

Dankmeyer, tel.: 34263 op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANA
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens v*
11.30-12.30 uur en 's middags van 16.0*
19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (V
zoekuren) opname afd. Mannen vaj
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname af
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00utf
overigeafdelingen Van09.00-12.00/14.0*
16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schaf
looweg64, tel.: 611733): openingstijdenvaw
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEA»1
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren#1
gelijksvan maandag t/m vrijdag of volge^
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURACAOSCH MUSEUM: gesloten w«l
gens reparatie- werkzaamheden to'
nadereorder.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pul*
da): dagelijks geopend van 09.00-12.00'
14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geoperjj
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf06.0"
uur. Voor rondleiding en andere activiteit* 11
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKÓRSOU (Local Art Gallery)'
Breedestraat 126(O), tel.: 624516:0penvaj
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.0"

CURACAO ONDERWATERPARK;
duiktrips voor lokale duikers in hetweekeif
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURACAO SEAQUARUIUM (BaporKibral'
openingstijden maandag t/m zondag vall
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdag mogelijkheid ominW
matiete verkrijgen en bloedsuikergehaltef
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek FW
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING Cl>
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148k]
iedere dinsdag t/m vrijdagochtend
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CUR*
QAO, Kaya David 157, Abrahamsz, P.0.8'
3311,te1.:672685/614913.

SYNAGOGE MUSEUM: open van maa|f
dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/14.30"
17.00uur; gesloten op allefeest- en Joods»
feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend va*
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30'
15.00-18.00uur (toegangskaarten verkrijö'

baarbij «Curava» en Landhuis Brievenga"'

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur+24.oo Jaws, the Revenge
(’.5,- p.p.).

TELECURAÇAO
VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Con-
tact Magazine; 18.15Ajedres na plaka
chikf kv OmalioMerien; 18.30Man dre-
chi di Dios; 18.45Informe deportivokv
Hector Rosario; 19.00 Century of the
surgeons; 19.30PR-programma; 20.00
Notisiero Tele-8; 21.00 Miniserie:
«Sins»; 22.00 Wega di Number; 22.10
Show di Job: «dansgroepen NosDeseo
enBan Triunfa, DarwinDrive-in Disco en
Rainbow Disco (Venezuela)»; 23.00
Sluiting.

ZATERDAG: 16.30 Jimmy Swaggart;
17.30 Teleflesta kv Tante Irma i Tante
Shirley; 18.30 TeleCuragao special;
19.30Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les;21.30Estreno: «TheDeepSix» (war
drama); 22.00 Wega di Number; 22.10
vervolgEstreno; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden).....
HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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TOERISTEN GETUIGE VAN HOOGLOPENDE RUZIE IN DE BAR
Vakbond is houding management beu

Werknemers leggen werk
neer in Caribbean Hotel

WILLEMSTAD—Het grootste hotel opheteiland, dat
Momenteel eenbezetting heeftvan 98procent, was giste-
ravond hettoneelvan eenruzie tussen devakbond Hore-
caf en het management van het Caribbean Hotel. Het
*erk werd in de avonduren neergelegd envanmorgen
*»8 de staking nog gaande. Het merendeelvan het per-
ceel was toen echter al weer aan de slag gegaan. Het
Management wist gisteravond nog enige service te ge-
,Ven, daar werd al het personeel, dat bereid was te wer-
**&, voor ingeschakeld. Vanmiddag zuUen de partijen
Met elkaar aan tafel zitten, in gezelschap van minister
gastonLourens van Arbeid en Sociale Zaken. Devak-
bond besloot dewerknemers opte roepen voor een sta-
*iftg toen zes personeels- leden dieop grond van een ge-

uitspraak in dienst genomen werden, twee
d&gen later hunontslag weer kregen. Bovendien zullen
vandaag nog 16 andere werknemers inverband meteen

hun ontslagbriefkrijgen. Dit is voor de
v*kbond Horecafonaanvaardbaar.

, Het rommelt al geruime tijd in
?*CaribbeanHotel datper 1 ok-

in handen van de Caribbe-ao Investment Group (CIG)
?verging. De vakbond Horecaf
r^ft nooit onder stoelen ofban-
:e 1gestoken datzij nietergveel
*ttrouwen in hetnieuwemana-

?e,&ent heeft.Vooral watbetreft
?* overname van het volledige

zijnervanaf hetbegin
"°blemen geweest.

BORDENWASSERES
j Zes werknemers dieniet wer-
eil aangenomen door de CIG,

"^nden een rechtszaak aan
o?*rbij de rechter vonniste dat
J-1binnen 24uur in dienst geno-

eö moesten worden op straffe
eendwangsomvan 1000gul-

j?11per werknemer per dag, in-
re,i ditnietzougebeuren. Zover
*wam het niet want de zes kre-
o&eenbaanaangeboden, zij het

in dekeuken,
r^eral manager Danilo Chec-
JJ^i liet weten dat de werkne-mers wejbeloofd was dat in het

betere functies vrij
?uden komen. Twee vrouwen,
?e zwanger zijn, dienden op de
j*rBte dag datzij moestenbegin-
.6tl» een AO- briefin en versche-
e,i nietop werk. De andere vier

verdwenen in de keuken maar
staken daar geen vinger uit, al-
dus de generalmanager. De dag
daarna verklaarden twee van
die vier zich ziek en de anderen
stondenwederommetdehanden
over elkaar. Dat was voor het
management een indicatie dat
dezes niet geïnteresseerd waren
in een baan en omdatzij in feite
teveel waren, kregen zij ontslag.

Voor de Horecaf is dit onaan-
vaardbaar, zo liet voorzitter Pa-
paLeito gisteravondwetenop de
parkeerplaats van het Caribbe-
anHotel waarde groepstakende
werknemers zich verzameld
hadden. Verschillende pogingen
om dit probleem met de CIG te
bespreken, liepen op niets uit.
"Deze situatiekanzo nietlanger
doorgaan", aldus een boze Leito,
"de emmer is overgelopen." Om-
datdemanager gisteravondniet
meer met de vakbond wilde pra-
ten, riep de vakbond het perso-
neel opin staking te gaan.

BEDREIGD
De versie van het manage-

ment is dat dit op ongeoorloofde
wijzegebeurde: in debarwerden
toeristen en personeelsleden be-
dreigd. De werknemers werden
zodanig geïntimideerd dat zij
geenanderekeus hadden dan de
vakbondsleden te volgen, aldus
Checcucci dieom diereden geen
actie tegen de stakende perso-
neels- leden zal ondernemen.
Vanuit de bar trok een groep
vakbonds- bestuursleden naar
dekeuken waarhet eenen ander
vernield werd. Twee mensen,

waaronder de Food & Beverege
manager, liepen daarbijklappen
op. De politie moest er uiteinde-
lijk aan te paskomen om de ge-
moederen tot rust te brengen.

Gisteravond wist de vakbond
nog niet precies watdevolgende
stappen zouden zijn. SecretarisSemerel verklaarde vanmorgen
dateen staking voor onbepaalde
tijd, niet gepland was. De bond
wachtte op bevestiging van de
bespreking die vanmiddag met
de ministervan Arbeid en Socia-
le Zaken moet plaatsvinden en
zou zodra diebevestigingbinnen
was, het personeel aanraden het
werk tehervatten.

DWANGSOM
AdvocaatMariusRomer diede

zes werknemers in derechtszaal
verdedigde, was gisteravondook
in het hotel aanwezig en liet we-
ten dat hij vandaag het vonnis
zouexecuteren. De deurwaarder
zou ingeschakeld worden om de
dwangsom op te eisen. Volgens
advocaat Gorsira die het Carib-
bean Hotel vertegenwoordigde,
is dit nietzomaarmogelijk. Hij is
van mening dat de dwangsom
nietlanger van kracht is, omdat
dewerknemers wel in dienstzijn
genomen. Meer commentaar
wilde de advocaat echter niet
geven.

"Leugens" en een "denigre-
rende houding" verweet advo-
caat Romer het nieuwemanage-
ment. Dat er personeel op veel
lagere functies is geplaatst danzij oorspronkelijk bekleedde, is
voor devakbond immers ookeen
doorn in hetoog. General Mana-
ger Danilo Checcucci was daar
kort over: het management had
volgens het contract twee maan-
den detijdgekregenvoor reorga-
nisatie en daaris men meebezig.
Dat personeeldaarbij naar ande-
re posten is overgeplaatst, isvoor
het management een normale
gang van zaken.

REORGANISATIE
Vandaag zullen nog 16 perso-

neelsleden ontslagkrijgen in het
kader van diereorganisatie. Dat
het nieuwe management ver-
plicht was het volledige perso-
neel over te nemen, is daarvol-
gensCheccucci nietmee instrijd.
"Volgens dewet moeten wij 250
personeels- leden in dienst heb-ben. We hebben er momenteel
309en voldoen dusaan dewette-
lijke eisen", aldus Checcucci tij-
dens een vanmorgen belegde
persconferentie.

"Wezijn hierniet gekomenom
ruzie temakenmaarom zakente

doen", zo zei Checcucci gistera-
vond na het gebeurenin een in-
terviewmetdeAmigoe. Gisterenheeft het management nog met
Lourens aan tafel gezeten en deafspraak voor een vergadering
vanmiddag was tóen ook al ge-maakt. Hetwas danookeen gro-
te verrassing voor Checcucci dat
de situatiegisteravond zo uit de
handliep.

Beide partijen zeggen bereid
te zijnnaar "oplossingen te zoe-
ken"maar verwijtenelkaardaar
nietnaar toe te werken. Volgens
de Horecafweigert het manage-
mentredelijk met debond tepra-
tenen deCIG verwijt devakbonddat deze met geweld begint in
plaats van rustig aan tafel te
gaan zitten. Minister Winston
Lourens van Arbeid en Sociale
Zaken, die vanmiddag om half
drie met de tweepartijen aan ta-
fel gaat zitten, was vanmorgen
niet voor commentaar bereik-
baar. Hij belegde voor vanmid-
dag weleen persconferentie.

DIALOOG
De oppositie- partij PNP heeft

gisteravond nog telegrammen
verstuurd aan de minister en
aan het Curacaose Bestuurscol-
lege. De minister wordt ge-
vraagd zo snel mogelijk te be-
middelen in deze zaak en te
trachten een dialoog op gang te
brengen. Het eilandgebied
wordtherinnerd aan deplannen
dieer bestonden om een begelei-
dings-commissiein testellendie
het nieuwemanagement van al-
le wetten en culturele aspecten
van dit eiland op dehoogte moest
houden. De PNP verzoekt deze
commissie alsnog zo snel moge-
lijk te benoemen om een verdere
escalatiein detoeristische sector
te voorkomen.

Maria Liberia Peters van dePNP liet desgevraagd weten dat
de "fundering" nooit goed is ge-
weest. Het is logisch dat er dan
steeds nieuwe scheuren ont-
staan, aldus de PNP-ster. Vol-
gens haar moeten de minister
van Arbeid en Sociale Zaken, de
gedeputeerde van Toerisme en
de gedeputeerde van Econo-
mische Ontwikkeling metbeide
partijen in conclaafgaanom een
oplossing te vinden. "ledereen
moetwater bij dewijndoen", al-
dus Liberia Peters die stelde
geen partij te willen kiezen.

Tot op vanmorgen lijden de
toeristen in hetCaribbeanHotel
nog niet onderdesituatie, zo liet
Checcucci weten. Het hotelkan,
met denodige moeite, draaiende
gehoudenworden.Directefinan-
ciële gevolgen zag de general
manager ook nog niet. Hij is er
echter van overtuigd datdehou-
dingvan devakbond opdenduur
verstrekkende financiëleen eco-
nomische gevolgen zal hebben
omdat de toeristen op deze ma-
nier nietmeerterugkomen.

Benzine
opnieuw
verhoogd

WILLEMSTAD — De benzi-
neprijzen zijn weer omhoog.
Gisterenzijndeprijzenvan ben-
zine, kerosine en gasolie ver-
hoogdmetrespectievelijk 1 cent,
0,7centen 0,5centperliter.Mix-
-benzinekost nu in Bonaire 78,8
cent en op Curasao 80,8 cent.
Voor super-benzine moet nu op
Bonaire 81,5 cent betaald wor-
denen opCurasao 83,5 cent. De
kerosine kost 29,8 cent per liter
en gasolie 30,9 cent.

Cowboy-film

HET WAS NET een cow-
boy- film, vertelt één van de
gasten in het Caribbean Ho-
tel na deruzie indebartussen
bestuursleden van de vak-
bond Horecafen het manage-
mentvan het hotel. In de bar
is heel wat afgeschreeuwd,
met armen gezwaaid en ge-
vloekt. De ruzie werddaarna
in de keuken voortgezet,
waarbij het tot geweldkwam.

Daar hebben demeeste toe-
risten gelukkig niets van ge-
merkt. Een zakenman ver-
haalt hoe de pianist van het
hotel stug door bleefspelen,
ondanks de problemen die in
debarontstonden. Hybesloot
zelf maar naar zijn kamer te
gaan en kwam later op de
avond, toen derust was weer-
gekeerd, terug.

Omdat de zakenman
slechts één nacht in hethotel
verbleef, washij nietvanplan
problemen te maken. Hij zou
dit echter, indien hij met
vrouw en kinderen op vakan-
tie was geweest, nietgeaccep-
teerd hebben. "Dan zou ik
naar het Plaza hotel zijn ge-
gaan", aldus detoerist.

Er werd detoeristen echter
wel wat goed gemaakt: een
goedevriendvanhetmanage-
mentgingachterdebar staan
en alle drankjes waren "on
the house". Ook toen ander,

«t stakend, personeel werd
jeschakeld, bleven de

drankjes gratis. Er kon im-
mers niet afgerekend worden
want de cassierezat buiten op
de stoep te staken.

Varken valt
mensen aan

WILLEMSTAD— In een wo-
ningaan deSchottegatweg wer-
den de bewoners achtervolgd
door een loslopend varken. Het
varken had die morgen al een
meisje gebeten en zat nu derest
van de familie achterna. De fa-
milie schakelde de politie in die
het varken met twee schotenaf-
maakte. De bewoner van het
huis zouzelfzorgdragen voor het
verwijderenvan hetkadaver.

Aanrijding
WILLEMSTAD — Een 36-

-jarige vrouw deed aangifte van
vernieling bij de politie en ver-
klaarde dat deman, waarmee zij
een verhouding heeft, haar voor
de zoveelste maal had lastig ge-
vallen. De man was opzettelijk
met zijnauto tegen haarauto op-
gebotst waardoor haar auto be-
hoorlijke schade hadopgelopen.
Na debotsingwas demanwegge-
reden. Devrouw werd naar dere-
chercheverwezen.

Politie verleent
assistentie

WILLEMSTAD — De politie
werd ingeschakeld voor een po-
ging tot inbraak bij Mahuma.
Daar aangekomen verklaarde
de inwonervan hethuis dattwee
mannen, met blauwe kleding,
hadden geprobeerd twee draai-
ramen van zijn woning te force-
ren. Toen demannen in degaten
kregen datzijwaren ontdekt, na-
men zij de benen. De signale-
menten van de twee kwamen
overeen met de signalementen
van twee mannen die eerder die
avond in Rincon de benen had-
den genomen bij hetzienvan de
politie. Een derde man, die toen
bij hun was, werd toen aange-
houden met een kleine hoeveel-
heid base. Depolitie heeft deom-
geving afgezocht, echter zonder
resultaat.

Uitbuiting
EEN HARDE OPSTELLING van vakbonden als hetgaat

om de verdediging van de belangen van in het nauw ge-
brachte leden, is alleszins begrijpelijk. Het misbruik ma-
ken van het 'produkt'Arbeid is immers verwerpelijk.

Maar de manier van optreden van de vakbondsleiders in
hetconflict met hetCuracao Caribbean Hotel is niet langer
geloofwaardig,nooitmaghetrecht ineigen handen worden
genomen;nooit mag hetzoverkomen, dateen conflictein-
digt in intimidatieen 1 ichamelijk geweld, zoals datgistera-
vond het geval was.

De vakbonden op Curacao gebruiken te snel en te vaak
woorden als 'uitbuiting van de arbeiders. Laten we wel we-
zen: dit eiland maakt een ongekende economische inzin-
king door, mede als gevolgvan een wereldwy derecessie.
Netanderewoorden: debomen groeien nietmeertotaan de
hemel. ledereen moet inleveren, omzodoende metzyn al-
len uit het diepe dal tekomen.

Een van demogelijkhedenom voor onsallen veel geld te
verdienen is hettoerisme. Alswe nuchterbekijken hoe dat
er op Curacao voor staat, dan is slechts een conclusie tetrekken: slecht.

Een feit is, daterniet éénvan devroegere internationale
exploitatie-maatschappyen meer is gevestigd op ons ei-
land.Die maatschappijen hebben wel elders, intal van lan-
den, vestigingen. Zijn de werknemers in die landen alle-
maal zodom, datzij zich laten uitbuiten? Heersen in al die
landenwan-toestanden? Wij betwyfelen datten zeerste.

De vakbonden dienen zich eens af te vragen waarom er
byvoorbeeld wel nieuwe hotels worden gebouwd opAruba,
en waarom Bonaire wel internationale belangstelling
krijgt. Een antwoord op die vraag kunnen de vakbondslei-
derskrijgen van iedere toerist, die weleens inhet huidige
Curacao Caribbean Hotel heeft gelogeerd. Want die gast
heeft de dienstverlening meegemaakt, die daar werd ver-
leend. En diewas ronduit abominabel.

HetCuracao CaribbeanHotel heeftmomenteeleen bezet-
tingvan byna 100procent. Tochmeende devakbond giste-
ravond, dat een staking de beste uiting van haar onvrede
wasover dehoudingvan hetnieuwemanagement deCarib-
bean Investment Group (CIG). Daarbij werd voorbij gegaan
aan de klap die een dergelijke houding betekent voor het
toerisme. Ten overstaan van alle toeristen dierustig in de
bar een drankje gebruikten, achtte devakbond het nodig
haar macht te tonen. Dat daarbij ook toeristen zich be-
dreigdvoelden door degroep schreeuwende en vloekende
mannen, is voor de bond kennelijk geen probleem.

Ook deCIGmaakt'vreemde sprongen.Aan een gerechte-
lijke uitspraak wordt ontkomen door werknemers wei in
dienst te nemen, maar dezentwee dagen later weer net zo
hard op straat te zetten. Mis; chien is dezegroep uit Costa
Rica nietbekend methetvakbonds- wezen datindeAntillen
een veel sterkerepositie heeftdaninvele andereCaribische
landen. Hetzou de overheid moeten zyn die dezegroep de
nodige begeleiding geeft enop dehoogtesteltvanhetgeen
volgens de lokale arbeids- wetten wélen niet geoorloofdis.
Feit is immers dat de CIG hardbezig isom het toerisme in
éénvan de mooistehotels op Curacao weeroppoten te zet-
ten. En datkan een positieve invloed hebben voor het hele
eiland.

Aan de andere kant is het dezelfde overheid die de vak-
bonden -metname deHorecaf- eropmoetwijzen dat dema-
nier waarop zij te werkgaan geenverbetering voor deposi-
tie van dewerknemers betekent: alshettoerismeverderver-
slechtert kunnen straks alle hotels hun deuren sluiten en
dan staan die werknemers metzn allen op straat.

Hettoeristischhoogseizoen staatweervoorde deuren de
geschiedenis heeft ons al geleerd dat juist gedurende die
periode deHorecaf'stappen onderneemt'en met stakingen
gaat dreigen. Het zou goed zyn als daar tevoren op inge-
speeld zou worden, zodat de arbeidsrustby het ingaanvan
hethoogseizoengewaarborgd is, zodat detoeristen zich in-
derdaad "Bon Bini" voelen, zoals immers op onze folders
wordt gepredikt.

Op de redaktie van het dagblad Amigoe op Curacao is
Plaats voor een

ERVAREN
ALGEMEEN VERSLAGGEVER ■

REDAKTEUR (M/V)

belangstellenden worden verzocht te solliciteren.

Vereisten: - gedegen beheersing van de Neder-
landse en Papiamentse taal en kennis
van de Engelse en Spaanse taal;

— minimaal H.A.V.O. of V.W.0.-opleiding;
— brede maatschappelijke interesse;

— in team-verbandkunnen werken.

Sollicitaties te richten aan:

Direktie van Uitgeverij Amigoe N.V.,
L P.0.8. 577, alhier.

Wh Ch'PS 613283^
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Twintig jaar geleden

WILLEMSTAD— Vanmor-
gen om vijfminutenvoor acht
was het precies twintig jaar
geleden, dat de toen in aan-
bouw zijnde luchtbrug over
de Sint Annabaai instortte.

Achttien mensen werkten op
hetvoorste deel van de brug.
Zestienwerknemerskwamen
bij deze nationale ramp om
het leven. Foto: Archief
AMIGOE.



Films en wandelmars
Broederschapsweek
YMCA voor thuislozen

ORANJESTAD — De we-
reld- YMCA heeft 1987 uitge-
roepen tot jaarvan internati- ■onalebescherming van thuis-
lozen.Dit feit wordt ook door
YMCA- Aruba, van 8-14 no-
vember, herdacht met een
week van gebed en broe-
derschap.

Het programma voor deze ge-
beds- broederschapsweek ver-
meldt voormaandag9 november
om zeven uur een filmavond in
YMCA- San Nicolas.Dinsdag 10
november om zeven uur 's a-
vonds een «Youth rally» in YM-
CA- San Nicolas. De volgende
dag (woensdag) om zeven uur
's avondswordt inYMCA-Dako-
ta een bijeenkomstvoor dejeugd
gehouden. Opvrijdag 13 novem-
ber staan twee punten op het
programma: om zeven uur 's a-
vonds een film- voorstelling in
YMA- Dakota en om acht uur
een wandelmars vanaf YMCA-
San Nicolas naardeEagle terge-

denking van de thuislozen. Het
programma wordt besloten met
een ontbijt op zondag 15 novem-
ber omhalfzeven in YMCA- San
Nicolas.

ORANJESTAD — Tijdens
een lunch werd afscheid geno-
men van de UNESCO- deskun-
dige, Fay Durrant. Zij verbleef
twee wekenopAruba voor het op-
zetten van een inlichtingen- sys-
teem voor de overheid en diverse
andere instanties. Op defoto vlnr
mevrouw Durrant, waarnemend
directricevan deNationale bibli-
otheek, Alice van Romondt, en
ministervan Welzijnszaken, mr.
Mito Croes.

Ingezonden

E Cabay
Cabay ta bin, cabay ta bay
Bernabó nó tariba cabay
Bernabó nóke subicabay
e bestia grandi, buscunü
su patanan ke aplasté
eu su rabo e ke suté
Cabayit'i Shon Alfredo
a hinca hende denproblema
cabay boca grandi,

cabay wowo grandi
ta hinca hende den dilema
Bernabó ta gradici,

pues dipursi
ética ta prohibi pawak
den boca djecabay
regalo ricibi
cabay bon binf

D.M. LACLE-HERRERA
Aruba

Vissen met
sleepnet

ORANJESTAD — De politie
betrapte op zee ter hoogte van
het gouvernementshuis een
man, die met een sleepnet aan
het vissen was. De politie wees
hem erop, dat dittegen de wet is.
De man besloot het vissen te
staken.

Snorts Festival
SAVANETA — Het

«Budweiser Sports Festival»
wordt ditweekeindevoortge-
zet. Het startsein voor de ver-
schillende wedstrijden zal
worden gegeven door perso-
nen uit deperswereld.

Vanavond om zeven opent Pe-
dro Maduroin Joey'sDrive-in de
biljart- wedstrijden, en een uur
later zal Janchi Tromp in de-
zelfde lokaliteit het domino-
toernooi openen. Zondagmorgen
om tien uur zal Robby Burleson
in het Astros Ballpark deeerste
bal werpen voor het softball-
toernooi, terwijl Djispie Fran-
ken op dezelfde tijd op het Santa
Fe-veld de aftrap zal verrichten
voor het voetbal- toernooi.

Bedrijfsongeval
bij WEB

BALASHI — Op het terrein
van het Water- en Energiebe-
drijf te Balashi vond gistermid-
dag een bedrijfsongeval plaats.
De werknemerRudy Bislip viel
van een vier meter hogetrap. Bij
zijn val kwam hijongelukkig op
zijn hoofd terechten liep ook een
polsfractuur op. Hij werd naar
het hospitaal overgebracht en
voor verder onderzoek opge-
nomen.

KIRYAT SHMONA—Eenlidvan
het door Israël gesteunde Zuidliba-
nese leger SLA is gedoodbij een bot-
sing met guerrilla's uit Libanon.
Viervan zijn collega'sliepenverwon-
dingen op.

Ingezonden
Groosman 2

DE NAAM Loeky Groosman in
het ingezonden stuk van Cliff
Goodwin in deAmigoevan 5 no-
vember pagina 15, roept bij mij
herinneringen op aan Dongen
1953-1954. Ik hebnogsteeds een
gedichtje van haar in mijn oude
poëzie- album, en zou het erg
leuk vinden haar nog eens te
kunnen ontmoeten.

BETTY ABBAD- VAN LANGE
tel.: 54166

Curacao
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zien rijden als de meestverkochte wagen.

Veel sukses!
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- San Nicolas
- Santa Cruz.
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L.G. Smith Blvd. Tel: 24455I1i

Een nieuwe zending in onze Showroom
De wereldklasse wagens van
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DAEWOO MOTOR CO. LTD.

DAEWOO MOTOR CO.LTD SUPER SALON
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Vraagt een vrijblijvende proefrit bij:

CARIB MOTORS |
LQ. Smlthboulavard 112 Tel.: 21754-21840

De autohandelaar metruimste keuze en laagste prijzen.
Big or small we have them all.
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at International Racewaypark
Palo Marga.

De bestefoto's van de

@kamp>\
PanAmerican

Race of
Champions

maakt U met

HAGEMEYER
ARUBAN.V.. —A
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ARUBA
AGENDA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/

'400-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Woon: 24333.

I!£»spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
J*9^en 22316.[ra9eboy: 027-849.

I nr. 10.815M5Banco di Caribe.

P°UTIE: 100.

A^RMCENTRALE:IIS.
JOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
i^agen kunnen iedere dagtussen 08.00-
-£OO/14.00-17.00 uurworden opgegeven;
«Jhalve opzaterdag. Alleen zoeker^es, die
J maandag en donderdag voor 10.00 uur

| *jpen zijn, kunnen de dag daarop (dus
qir|SQag en vrijdag) verschijnen.

p^fcA'S (nachtdienst)
b'^o brug: Oduber, tel.: 21780.*«babrug: SanLucas, tel.: 45119.

*****q^HTREGELINGDOKTOREN
u»"iestad, Madiki,TankiRip, Noord, Tanki
Bi d rt' Paradera en Sta. Cruz: dokter>,*""" Heinze,Kaya Maguey5, tel.: 2478319-9.24300.
j*Chiquito, Savaneta en San Nicolas:J7*J. Tromp, via Centra Medico San Ni-£?■tel.: 48833.iJJJwarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300

ïIGELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
ürl^: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:4?fiiB2BB/25543; Savaneta enBrazil: tel.:
J*o/483O1; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
-5* tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-

,(°°f brandgevallen, ongelukkenofUla" of ander ongeluk gelieve
opte bellen, tek 115)

SAKSENBIQHT INFORMATION CENTER: dage-
!J?.»opendvan 07.00-20.00uur;na 20.00

"formaties via verkeerstoren.

l|o SERVICE CENTER (Oranjestad):
£*>uurper daggeopend(alleen geslo-
-2zondag 20.00 uurtot maandagmor-"■OrJOOuurj:
feI"ER HORACIO ODUBER HOSPI-
/^(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
'30-19.30 uur.

fëIEARUBA
'nIJDAG: 18.00SheraPrincess ofPo-
,*'; 18.30 CNN international news;
'°30 Cocktail musical; 20.00Telenoti-
l^iSO.SOMovieoftheweek;22.20T-e «Venganzade Mujer»; 23.05

Week (CNN); 23.30 Sluiting.

u^ERDAG: 18.00 Style with Elsa
>6r>sch (CNN); 18.20 Science and
k^hnology (CNN); 18.40Highway to
2aven; 19.30 Cede Aruba; 19.35Big
JJHy(CNN); 20.00 Telenoticias; 20.30
;'op; 21.00 St. Elsewhere; 22.00

23.30Sluiting.

J^JNGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
w£2/22817): informatiecentrum
tCjsdag geopendvan 08.30-12.00 uur -8 (boven).

fitoONSTELLINGQ'OTECANACIONAL(t/m 15novem-l^jjpelegenheid tot bezichtiging van ex-
\**van olieverf-schilderijenen aquarel-

Alicia Dominguez-De Veer.

I^ACION CENTROPA NOS GRANDI-
Wj: 18.00-20.00uur culturele avond en

CentroKibrahacha.

(jIjNDIAN ASSOCIATION OF ARUBA:k:0 uur optredenvan danseres Leela
Culture.

tffACION INTERNACIONALDl CARE-
tF|NCAR): 18.00uurstart 3e«Pan Ame-"W^ace of Champions» - International

Park Pak)Marga.

(^"VOETBAL: 19.00 uur Sparta vsC^ Madeirense; 20.00 uur Caiquetfo vs
Sr? pfatBoys; 21.00Bubalivs Unistars -"««baan.ku
VjjETBALL (i„t toernooi): 19.30uur
ilnijarne vs Venezuela (damesfinale);
%-*"Arubavs Suriname(herenfinaie) -
feftDAGStSEN
W&ALL: 12.00-16.00uur voortzetting

Joy-riding
met boot

SiV^N NICOLAS — Een
y'JW meldde op de politie-
\. °-t San Nicolas dediefstalL een kleine roodgeverfde

i> middagurenvan dezelfdeL Hrd hetbootje op ongeveer
Ve J"d meter van de kust te
V°Largo gezien met zes per-
kA* erin. De politie haalde de-
'C^sonen over aan wal te ko-\''öet de boot. Bij aankomst
k?en de zes mannen aange-ven ennaar dewachtoverge-

De mannen,in de leeftijd
\yB-25 jaar,verklaarden dat
\ j*bootje tussen de mangro-
Vj&dden gevonden en ermee
Vll gaan varen. De eigenaar

&«ijn boot terugen tegen deWannen werd procesverbaal"Vakt.

Caribische ministers in San Juan
Minister Mansur bespreekt
aanpak Europees toerisme

ORANJESTAD — Minister
van Economische Zaken en
Toerisme, Don Mansur, ver-
trok naar San Juan,Puerto
Rico, waar vandaag een één-
daagse bijeenkomst van mi-
nisters uit het Caribish ge-
biedwordtgehouden. Onder-
werp van gesprek is devraag
hoe toeristen uitEuropa naar
hetCaribisch gebied kunnen
worden gebracht.

De ministers voor Toerisme
willen trachten samen te gaan
werken aan de bevordering van
hetEuropese toerisme. Zoals be-
kend vormt de Europese toeris-
tenmarkteenbelangrijkepoten-
tieel voor deregio en bestaat er

ook een toenemende belangstel-
ling van Europese zijde voor de
Cariben.

Aan het voeren van een geza-
menlijke campagne zitten voor
verschillende landen in deregio
nogal watfinanciële problemen.
De meeste landen investeren de
beschikbare gelden voor promo-
tievan het toerismein andere ge-
bieden. Daardoor zijn niet veel
gelden beschikbaar om ook in
Europa toeristen te interesse-
ren. Ook hetgebrekaan voldoen-
de luchtvaart- verbindingen met
Europa speelt daarbij eveneens
een rol. Verwacht wordt dat de-
sondanks getracht zal worden
om tot afspraken te komen voor
een gezamenlijke actie.

Wolff tevreden over gesprek

SEPA heeft eindelijk
onderhoud met regering

ORANJESTAD—Nadatde
SEPA drietelegrammenzond
aan de regering voor een ge-
sprek over diversebelangrij-
ke zaken vond dit gesprek
eindelijkdezeweekplaats. De
voorzittervan SEPA, Grego-
rio Wolff, noemde heteen po-
sitief gesprek met minister
mr.AngelBermudez. Erwerd
gesproken over de departe-
menten, die onder de be-
windsman vallen, zoals Aru-
baPortsAuthority(APA), Se-
tar en anderen.

Gregorio Wolffvertelde, dat
diverse punten waarover bij de
SEPA grotebezorgdheid bestaat
naar voren werden gebracht.
Wat denieuwestructuurvan Se-
tarbetreft stelde debewindsman
voor datSEPAmet de commissie
gaat vergaderen, die de nieuwe
Setar- structuur aan het be-
studeren is. Wat de APAbetreft
sprak de SEPA over de verkoop

van de sleepboten
De minister liet daarophoren,

dat in dezenoggeenbeslissingen
zijngenomen.Hieroververschil-
den de meningen, omdat SEPA
van meningis, datnude commis-
sarissen van APA toestemming
hebben gegeven aan een der be-
langhebbenden, er in feite al een
mandaat voor verkoop van de
sleepboten werdgegeven. Minis-
terBermudez verklaarde hierop
dat dit niet juist is. Alleen heeft
de APA toestemming inlichtin-
gen te geven, maar niet deboe-ken ter inzage te geven.

De SEPA bracht de kwestie
van decontainersmet acetonter
sprake en gaf de minister enige
foto's, waaropcontainers te zien
waren zonder nummer zonder
kenteken. Volgens de SEPA-
voorzitter was de minister ver-
baasdbij hetzien van defoto's en
zal hij zeker wel opdracht geven
de zaak verder uit te zoeken en
mogelijk maatregelente nemen.

Speurtocht van
YMCA naar
politiewacht

ORANJESTAD — JECT
Stars is B-klasse tafeltennis-
kampioen geworden en pro-
moveert nu naar de A-klasse.
Het teambestaat uitCarmelo
Maduro, Tommy Thodé, Ed-
dyTrompen JennyColina.Zij
verloren in de competitie
geen enkele wedstrijd.

De eindstandin deB-klasse is:
1. JECTStars 6 gewonnen wed-
strijden en geen nederlagen, 2.
Centro diBarrio Noorden Noord
SuperSriversgelijkopdetweede
plaats met 3-3, 3. Estrella But-
terfly II met 0-6.

In de A-klasse moeten nog
twaalf wedstrijden worden ge-
speeld. Deze wedstrijdenmoeten
voor 21 november afgerond zijn
in verband met de individuele
wedstrijden, dieop 29 november
in desporthalbeginnen. In de A-
klasse gaan Kong Ming Stars I
enKongMing StarsII aan dekop
met 3 punten, Don Boscoclub
heeft twee punten, terwijl de
hekkesluitersEstrella Butterfly
I en Estrella A-2 nog geen punt
heeft.

ORANJESTAD—In hetka-
der van het YMCA- initiatief
voor ontmoetingentussen po-
litieen jeugdzalopzaterdag 7
november een wandelmars/
speurtocht worden ge-
houden.

De start is om halfzes 's mid-
dags bij het YMCA-Dakota- ge-
bouw. Detocht leidtnaar depoli-
tiewacht in Oranjestad. Na aan-
komst bij de politiewacht zullen
de deelnemers getracteerd wor-
den. De jeugdkrijgt hierna een
rondleiding door denieuwe poli-
tiewacht enkan danpraten met
politiemensen van de verschil-
lende afdelingen.

De YMCA doet een beroep op
dejeugdvanArubaom deel tene-
men aan de wandelmars. Men
moet dan weleerstcontact opne-
men met YMCA-Dakota optele-
foonnummer 23072.

Amateur-wedstrijden

Boksers uit Aruba en
Curasao in dering

BRAZIL — In het gebouw
van devakopleiding teBrazil
(voorheen de Prins
Bernhardschool) worden
morgenavondvanaf half ne-
gen amateur- bokswedstrrj-
den georganiseerd. In het
programma komen boksers
van Curacao en Aruba uit

De eerste wedstrijd gaat tus-
sen Alex Koolman en Wayne
Beyde, beiden uit Aruba. James
Courtar en Michel Arenas, eve-

neens uitAruba, boksenvervol-

gens een wedstrijd in de 147--pond klasse. Het programmavermeldt hierna een demonstra-tie- wedstrijd in «kick boxing»tussen GregoryLaclé en ManuelRamada.
De wedstrijden tussen Cura-caoen Arubazijn alsvolgt: EliasVrolijk -GregoryOleander,Ren-so Richardson -Miguel Emeren-ciana, Hubert Wester - CharltonJulianaenVitoPetrochi - OtmarBalijn. Eerstgenoemde bokserszijn vanArubaen laatstgenoem-

denzijn vanCuracao.

Politiepost Sta Cruz
verhuist tijdelijk
naar Noord

ORANJESTAD— In verband
met renovatie- werkzaamheden
zal depolitiepost Santa Cruz in-
gaande maandag 9 november
tijdelijk verhuizen naar de Poli-
tiepost Noord. De politie van
Santa Cruz is telefonisch bereik-
baar op hetzelfde bekende num-
mer 28000.

Internationaalbasketball-toernooi
Surinaamse dames verslaan
Aruba dik met 100-56
ORANJESTAD — De da-

mes van Aruba bleken giste-
ravond niet opgewassen te-
gen de sterke dames- basket-
ballploeg van Suriname, die
een gemakkelijke zege van
100-56behaalde.

Washetnietvoorhetverkeerd
bijhouden aan de controletafel,
dienietaltijd detijdstopteen het
aantal «fouls» niet juist noteer-
de danhaddendegastenmeteen
nog hogere score gewonnen. In
de eerste minuten van de wed-

strijd speelden de Surinaamsedames een «man to man
pressure», die de Arubaanse
speelster bijzonder moeilijk
maakte omover demiddenlijnte
komen. Erwerdenmaar liefst 24
«turnovers» begaan door deAru-baanse dames. Ook begingenzij
veel «fouls». Hierdoor werdvoor
hen in de eerste helft — toen ernog dertienminuten overbleven—alderodevlag geplaatst. Suri-name kreeg hierdoor nog meerkans om punten te maken. In de

tweede helft speelde Suriname
een veel rustiger spel en onder-
nam minder aanvallen waar-
door de eindstand niet over de
honderd kwam.

Bij deeerstehelft was destand
48-31 in het voordeel van Suri-
name. Bij de Surinaamse dames
zorgde Muriel Pierau voor 34
punten, Patricia Uiterloo 21 en
Heen Gimmithj 20. Bij de Aru-
baanse dames leverde Irena Ba-
bijn goedspel enwist steedsweer
door de verdediging te dringen.
Zij bracht zeventienpunten bin-
nen, terwijl Karin Lim-Sa-Foek
veertien punten scoorde.

De tweede wedstrijd werd ge-
speeld tussen de herenploegen
van Suriname en Venezuela.
Hetwas eenspannendegelijkop-
gaandestrijd,waarbijhettot het
laatste moment niet vast stond
wie de winnaar zou worden. Bij
derust was het36-35 in hetvoor-
deelvan Suriname, datuiteinde-
lijk de wedstrijd van Venezuela
won met 72-68.

Er was gisteravond te Brazil
maar weinig publiek,
waarschijnlijk vanwege dehoge
toegangsprijzen. Het zou aan-
beveling verdienen voor de
laatste wedstrijden, die vana-
vond gespeeld worden — dames
Suriname - Venezuela en heren
Aruba - Suriname — bijvoor-
beeld tweekinderen opéén kaar-
tje toe te laten. Dat zou dejeugd
zeker aansporen deze interes-
sante wedstrijden te komen bij-
wonen.

Gomezroept leden op te komen
Buitengewone vergadering
GABA voor nieuw bestuur

ORANJESTAD —De Gou-
vernements Arbeiders Bond
Aruba (GABA) komt morgen
in een buitengewone ver-
gaderingbijeenomeennieuw
bestuur te kiezen. Zoals be-
kend ishetdagelijksebestuur
afgetreden, onder meervoor-
zitter Benny Gomez, omdat
hij ambtenaar is geworden.

De laatstedagenzijner doorde
voormalige GABA- voorzitter,
Clemente Geerman, in persbe-
richten nogal wat beschuldigin-
gen geuit tegen het aftredende

bestuur. Afgetreden voorzitter
Benny Gomez heeftdeGABA- le-
denaangespoord deze belangrij-
ke vergadering morgenbij te wo-
nen, vooral ook omdat het be-
stuur zich met bewijzen zal ver-
dedigen tegen de onjuiste be-
schuldigingenvan Geerman.

De waarheid zal naar voren
moetenkomen, aldusBenny Go-
mez, en gezorgd zal moeten wor-
den dat het bestuur niet in han-
den valt van personen, die daar-
voor nietdeugenen de GABAal-
leen maar meer schade kunnen
aandoen.Volgens Gomez zijner
ook personen, die met politieke
invloed in de GABA aan de
machtwillenkomen, met allege-
volgen vandien.

Clemente Geerman, die erg
actiefis om te proberen het GA-
BA- roer weer in handen te ne-
men,heeftreeds latenhorenmet
een motie van wantrouwen te
zullenkomen. Hijzoureeds de73
handtekeningen hebben, die
hiervoor vereist zijn. "Dit be-
stuur is door een motievan wan-
trouwen aan de macht geko-
men", aldusClemente Geerman.
"Dit bestuur zal ook weer door
een motie van wantrouwen ver-
trekken".

Luchtvaartoverleg
tussen Aruba
en Nederland

ORANJESTAD — Een van
de vragen, die tijdens hetvol-
gende week in Den Haag te
houden luchtvaart- overleg
tussen Aruba en Nederland
gesteld zal worden, is of het
Aruba toegestaan wordt dat
andere luchtvaart- maat-
schappijen dan deKLM van-
uit Europa op Aruba gaan
vliegen.

Minister Bermudez vertrekt
vandaag aan het hoofd van een
Arubaanse delegatie naar Ne-
derland om luchtvaart- bespre-
kingen te voeren. Zoals bekend
heeft Aruba de afgelopen maan-
den verschillende luchtvaart-
overeenkomsten gesloten te-
neinde het luchtverkeer naar
Aruba op te voeren. Dit met het
oog op hetteverdubbelen aantal
hotelkamers in de komende da-
gen. Wat de luchtvaart- bespre-
kingen met de Nederlandse An-
tillen betreft vond gisteren een
vergadering op Curasao plaats,
die in goede sfeer verliep.

MEERDWESTEREN
De SNBA- voorzitter is overi-

genswel vanmening datnu vele
activiteitenzich richten op San
Nicolas, de zakenlieden kunnen
gaan overwegen om meer te
gaan investeren. Maar er moe-
ten nogvele andere zaken in San
Nicolas geregeld worden, aldus
deheerWever. Zo moet opgetre-
den worden tegen de vagebon-
den, die iedere dagweer San Ni-

colas onveilig maken met alle
nare gevolgen vandien. De han-
del heeft herhaalde malen een
beroep gedaanop deoverheid en
politie, maar er gebeurt niets.

Tenslotte doet SNBA-voorzit-
ter, Karel Wever, een beroep op
de handelaren om aan de slag te
gaan, gebouwen op te knappen,
reparaties te verrichten enz. En
alsereigenarenvan oude gebou-
wen en terreinen zijn, die hier
nietsaan doen, dandientdeover-
heidin dezeactie teondernemen,
zo meent deSNBA.

Desgevraagd liet premier
Eman aan deAmigoe horen, dat
het geenszinszo is dathij de San
Nicolas zakenlieden verwijten
zou maken, dat zij niet investe-
ren. Deregeringheeft allebegrip
voor de moeilijke jaren, die San
Nicolas heeft doorgemaakt toen
erweiniggedaanwerdom dehel-
pende hand te bieden. Daarom,
wordtdoor deregering nualhet
mogelijke gedaan om te helpen.
De premier wilde in zijn toe-
spraakopdePromenade, dehan-
delvan San Nicolas alleen maar
aansporenom meetedoen,zeker
nu San Nicolas een nieuw leven
tegemoet gaat, aldus Eman in
eenreactie.

Zaalvoetbal
Snack Ranch wint
van Guiness

SAVANETA— De nieuwe
zaalvoetbal- competitie werd
officieel ingeluid in het
Centro diBarrioSavaneta.Er
vondeen défilévan alle clubs
plaats, gevolgddoordeeerste
competitie- wedstrijd tussen
SnackRanch en Guinness.

Hetwerd een 6-5 overwinning
voor SnackRanch, datbij rust al
met 3-2 leidde.De wedstrijd had
een spannende slotfase met de
stand op 5-5 gelijk tot een mi-
nuut voor heteinde. Indelaatste
minuut maakte Snack Ranch
het winnende doelpunt. Ray-
mond Tromp, van SnackRanch,
was de beste van de avond met
drie doelpunten.

Dronken man
beschadigt auto

ORANJESTAD — Een 26-
-jarige man werd dooreen hotel-
bewaker gestoordtydens hetbe-
schadigen van een verhuurauto
meteen cementblok.De man had
op dat moment de motorkap al
flink beschadigd. Hij verkeerde
onder invloedvan sterke drank
en werd ter ontnuchtering inge-
sloten.

Voorzitter bedrijven-vereniging
Ondernemers zetten zich wel
degelijk in voor San Nicolas

SANNICOLAS—InSanNi-
colas is de oproep van pre-
mier mr. Henny Eman, dat
ook zakenlieden moeten in-
vesteren in San Nicolas en
nietalleen deoverheid, inver-
keerde aarde gevallen. Voor-
zitter van de San Nicolas Bu-
siness Association (SNBA),
Karel E.O. Wever, wijst er in
zijnreactie ophoever de han-
del in San Nicolas is gedaald
doorhet sluitenvan deLago.

In een poging om in zaken te
kunnen blijven — vele zaken
verlietenSan Nicolas—bleefer
weinigoverom teinvesteren.De
SNBA hadin 1984 vijftig leden
en nu nog maar 24 leden. Het is
gemakkelijk om nu na drie jaar
tekomen vertellen, datwijmeer
moeten investeren, aldus

SNBA-voorzitter. Weverhaalde
een aantal voorbeelden aan
waaruit blijkt dat ondernemers
wél in San Nicolasgeïnvesteerd
hebben.

Leon Battery Factory inves-
teerde drie ton in nieuwemachi-
nes en B.J. Arends and Sons
kocht een gebouw, waarindeCa-
ribbean Mercantile Bank en
dokterBoderiezijngevestigd. De
Antillian Mercantile Bank be-
trok eennieuwgebouw en Texas
Furniture Store verbouwde zijn
gebouw, evenals ACME Store.
Bon Pan opende een winkel en
Pepsi Cola en Victoria Bottling
Company hebben plannen voor
debouwvan een nieuwefabriek
in San Nicolas. Wema tenslotte
verhuisde naar het gebouw van
Viana. Inplaats van lofte geven
aan dezakenlieden in San Nico-
las, die hun deuren niet sloten,
wordt nu deze kritiek geuit, al-
dus Wever, die een wedervraag
aan de premier stelde, namelijk
waarom depremier, die volgens
de SNBA zelf enige bedrijven
heeft, drie jaargeleden niethet
goede voorbeeld heeft gegeven
en zich inSan Nicolas vestigde.

Gouverneur
Puerto Rico
op Aruba

ORANJESTAD—Op door-
reis van Venezuela naar Pu-
erto Rico verbüjft degouver-
neurvan PuertoRico, dr.Ra-
fael Hernandez Colon, met
een delegatie van honderd
personen, enige uren op
Aruba.

Hetgezelschap wordtvanmid-
dag kwart over vier op Aruba
verwacht. Na aankomstzal alle-
reerst een bezoek worden ge-
bracht aan gouverneur Felipe
Tromp in zijn ambtswoning. De
Puertoricaanse gouverneur
wordt hierbijvergezeld door eni-
gevanzijn ministers.Derest van
het gezelschap blijft in de ver-
trekhal van de luchthaven waar
eencocktailzalwordenaangebo-
den. Na hetbezoek aan gouver-
neur Tromp gaat de gouverneur
van Puerto Rico met zijn ge-
zelschap naar de ministerraad
waar zy ontvangen worden door
premier mr. Henny Eman. Na
eengesprekvaneen uurvertrekt
het gezelschap naar de luchtha-
ven om vandaar door te reizen
naar San Juan.

Curaçao moet eer verdedigen
Bucuti Yacht Club's
internationaal vistoernooi

ORANJESTAD — Bucuti
Yacht Club Aruba organi-
seert dit weekeinde zyn zes-
tiende International «Pez de
Pico»- vistoernooi. Het toer-
nooiwordtvanavondom half
acht geopend met een ver-
gadering voor teamleiders,
gevolgd door een welkomst-
cocktailparty voor deelne-
mers en genodigden.

De viswedstrijden zijn op za-
terdag en zondag van halfzeven
's morgens tot half vijf 's mid-
dags. De deelnemers moeten ge-
bruik maken van 10-kgtestlijn,
overeenkomstig dereglementen

van de International Game Fish
Association (IGFA). De beschik-
baargestelde prijzenzijn door de
vier beste teams, vier grootste
«PezdePico»(sailfishenmarlin)
en een aantal speciale prijzen.Het vijftiende toernooi werd vo-
rig jaar gewonnen door het«Yumna»- team van deCuracaoYachtclub.

Naast deAruaanse teams zyn
ook de Curacaose teams al aan-
wezig. Zij zyn na deelname aan
hettoernooi van deArubaNauti-
cal Club op Aruba gebleven.
Vandaagworden meerteamsuit
Curacao alsmede uitVenezuela
en Afrika verwacht.

Week-end Special:
Croissants

was ’. 0.75 nü voor ’. 0.60
Banketbakkerij, s, Piet Harsveld

zondag: 4.00-8.00
PANNEKOEKEN

15 soorten
en POFFERTJES

DE DISSEL

Ik ij S\ Reeds 15|aar
\\ ten dienste

jfsdl^lL-txbvan *jr^S £■ u Arubaanse
/Lj£gJ^~ gemeenschap
\rf^ rrwt net eerste
s*^ kleuren

ontwikkel
laboratorium.

» COLOR
Cokimbusstnurt

|Uwlberoepsfotograaf j ORANJESTAD-De buiten-gewone en gevolmachtigde am-
bassadeur van het koninkrijk inWashington.RM.Fein,arriveer-
degisterenopAruba voor een of-ficieel bezoek. De ambassadeur
vergaderde dezelde dagmetgou-
verneur F.B. Tromp, alle leden
van de ministerraaden definan-ciële adviseur van de regering,
drs. Lin Wong. Ambassadeur
Fein, op defoto (midden) samen
met Wicky Schoutenvan hetBu-
reau Buitenlandse Betrekkingen
en premier mr. Henny Eman, is
vandaag naar Washington te-
ruggekeerd.
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El Trekking
lotto vond

gisteravond
plaats

B^^B winnende
nummers

MCNTNOL - -B.

Marlboro if
eerste prijs’.5.000.- geen winnaar

tweede prijs: 36winnaars
leder ’.65.85Volgendeweek eerste prijs

’.8.000.-
Met complimenten van:, SuperiorTobaccoCo.
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Europees geld
voor Suriname

BRUSSEL —Surinamekrijgt
van de Europese Gemeenschap
ruim 1,5 miljoen dollar voor de
verbetering van een visserij-
project in het noordwesten va»
het land. Het geld is bestemd
voor hetopvoerenvan devisver-
werking.

Inhet districtNickeriehebbenzon 400 vissers gezamenlijk in'
stallaties, waar jaarlijksonge-
veer 1.000 ton vis wordt ver-
werkt. HetEuropese geld is be-
doeld om die installaties zo te
verbeterendatdehoeveelheid op
1.800 ton per jaargebrachtkan
worden.

Venezuela
levert
ETA-leden uit

CARACAS—Venezuelaheeft
driepersonen, dieverdacht wor-
den lid te zijn van deBaskische
afscheidings- beweging ETA,
uitgewezen naar Frankrijk-
Frankrijk op zijnbeurt heeft het
drietal uitgeleverd aan Spanje.
Sinds Frankrijken Spanjebeslo-
ten samen te gaan werken in de
bestrijding van het ETA- terro-
risme (19 juli 1986) heeftFrank-
rijk 156 vermeende ETA- leden
uitgeleverd aan het buurland.

Amnestie aanbodtekenen
Opstandige indianen
niet welkom
in Nicaragua

MANAGUA — De Nicara-
guaanse regering wil geen
vredes- overleg voeren m«»
Indiaanse rebellen, zolangzij
nietvan tevoren aceoord
gaan met het amnestie- aan-
bod van Managua. Dit heef
minister van Binnenlandse
Zaken Tomas Borge gezegd'

Volgens Borge zou dekonos*
van de indianen- delegatie een
"gevaarlijkprecedent" scheppe"
voor andere contra- leiders. Re-
bellen die naar Nicaragua ko-
men zonder eerst het amnestie-
programma, en hetdaarbijbeho-
rende staakt- het- vuren, te aan-
vaarden zullen in de cel belan-
den "ook al worden zij vergezeld
door een groep aartsengelen ui»
de hemel".

Deministerzeidatderegering
aanvankelijk de komst van oe
leiders van Yatama, een samen'
werkings- orgaan van opstandi-
ge indianen had goedgekeurd
De autoriteiten zijnvan mening
veranderd omdat zij "informatie
hadden ontvangen dat drje
contra- leiders dekomst van °e
Yatama- delegatie wilden aan-
grijpen om zelf ook terug te ke*
ren. "Wij willen dat de Yatam*
-leiders (die niet zijn verbonden
aan decontra's) terugkerenna**
Nicaragua, maar zij moeten
eerst het amnestie- programme
aanvaarden, aldusBorge.
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Hartelijke
gelukwensen
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ONDERWIJS ARURA

met ingebruikneming
van Uw eigen

gebouw.

Wij wensen U daarin
prettig werken toe.

ABN
Algemene

Bank
Nederland ,

Nieuw gebouw voor
Stichting Katholiek Onderwijs Rruba
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ORANJESTAD — Aan de Doel van deSKOA isdebehar- Naast VanKessel- construe- natie), ELCOA (elektrische in-
Copernicusstraat in Oranjes- tiging van de belangen van on- tie, die het gebouw neerzette stallaties) Antraco, Van Dorp,
tad heeft de Stichting Katho- derwijsenopvoedinginde naar een ontwerp van Plan D-2 Cempro Technica en Tielemans
lickOnderwijsAruba(SKOA) Rooms- Katholieke geest.Zij wil werd ook aan het gebouw ge- die mede voor de inventaris en
vanmiddag haar nieuwe ge- dit bereiken door het besturen werkt door Unicon (airco), EM- meubilair zorgdroegen.
bouw in gebruik genomen, van Rooms- katholieke onder- FA (technisch advies en coördi-
Sinds 1971werd onderdakge- wijs-instellingen. Eerste voor- „
vondenbij deFrères in Huize zitter van deSKOA tot 12 maart *de la Salie, maar nu werd in 1977 was wijlen frère Bonifaci- *?// \r (*\ 1^ If^ \^\korte tijd doorvanKesselcon- us, die opgevolgd werd voor een &// , f\ \J\ U I \a* |
struction—schuin tegenover jaardoor mr. MitoCroes en ver- «11 gummi ))
radiostation Voz di Aruba — volgens door de vice- voorzitter JJeennieuw gebouw neergezet. LD. Provence tot en met mei V^fe-—.^rDe SKOAheeft nuvijftig scho- 1979. '^EÏEÏfONDERWIJS ARUBAlen onder haar beheer met 8449 Hierna werd tot december
leerlingen en 464 leerkrachten. 1985 dehuidige gouverneurF.B. A>* "va
Op 1 januari 1971 werden deka- Tromp voorzitter. Het bestuur is >Ai
tholieke schoolbesturen van de nu als volgt samengesteld: J.E. *^Stichting Bethanie Noord, de Wever vice-voorzitter, tevens se- TIELFIYTAWSStichtingEdward MichaelisSan cretaris; M. Koek, penningmees- J-rfiTA.ri.il \j

Nicolas, de Zusters Francisca- ter; O.J. Boekhoudt, tweede pen- office machines IIV
nessenvan deH. Antonius Santa ningmeesteren mr. O. Koolman
Cruz, de stichtingSint Cathari- lid. K.B. Coffie treedt op als di- $%r^%.
na Oranjestad en het schoolbes- recteur. Het aantal scholen,leer- *^r7 ï^k
tuurLa Salie ondergebracht on- lingenen leerkrachtenwasper 1 g[( #-J \
deréén schoolbestuur, namelijk oktober 1987:
de Stichting Katholiek Onder- ui/onct a/
wijsAruba (SKOA). wei löl ONDERWIJS ARUBA... . . M proficiat met haar eigen gebouw.
Scholen leerlingen leerkrachten i«f , . x " a~«#wi*.w.

i7kleuterscholen 1533 65 Wij leverden met genoegen de
2?Ba

ß Socschonoi 4872 259 electronische typewriters
4L.8.0. Scholen 449 53 |
6 M.A.V.0./E.T.A.O. Scholen 1.530 88 V „-,V triumph J

Totaal: 50 Scholen 8.449 464 (kt*. I I

PABIEN %f?y
ONDERWIJS ARUBA

met Uw nieuwe werkruimte.
Wij mochten U van technisch advies voor-
zien en daarvoorcoördinerendoptreden.

v EMFA 4C^ Datustraat23 Telefoon 33971 Sa\>

Proficiat

JMBANTRACO aruban.v^,
LG. Smith Boulevard 126 Tel.: 23434

biedt
i/TV

ARUBA

Hartelijke Gelukwensen
met haar nieu\oekantoor.
\d\) Verzorgdenmeubilair enmachines.
Het zal er dus zeker prettige vlerkeng- J

rabien s/th) )
n»£ JJ

EK ONDERWUS ARUBA

bij de ingebruikname van Uw
nieuwe kantoor, waarvoorwij

de ERON STOELEN
mochten leveren.

van^lorp
V aruba n.v. net even j
% iets beter

(^Proficiat SKOA

ONDERWUS ARUBA

met U\\) eigen onderdak, daarvoor
\oij met genoegen de airco-instal-
latie Voor onze rekening namen.
\tfij Mensen U prettig vlerken toe.

Proficiat ï

0*QUEK ONDERWIJS ARUBA

bij de officiële opening
von vvv eigen gebouw, dat wij

met genoegen voor U
gebouuud hebben.

Donk voor het in ons
gestelde vertrouwen

A VAN KESSEL/|/f\ CONSTRUCTION
\ * V"r Fergusonstraats7-G J%<^ .

ledereen is altijdhappy

met |PEPSI|
Dat geldt zeker voor de

'OIIKK ONDRRWUS ARUBA
in haar nieuwe gebouw aan
de Copernkusstraat

PROFICIAT
«v Victoria Bottling Company v4

fProficat 4r*\wv 1
'«fcïEK ONDERWUS ARUBA

met Uw nieuwe kontoor waar-
voor wij met genoegen het

meubilair leverden.
Wij wensen U prettig

2K werken toe
O Cempro-Technica

fProficiat

f(*lmi ONDERWUS ARUBA

bij de ingebruikname van
Uw nieuwe onderdak.
Wy wensen Uprettig

werken toe.

f 0SEB M Beatrixstraat34" ,
T»yVerzekeringsmakelaar a&

* Proficiat
aan de mfi—W«l( /7-f I

*<fcIEK ONDERWUS ARUBA

met in gebruikname van Uuu eigen moderne ge-
bouw waarvoorwij deelectrische leidingen en aan-
leg verzorgden.
Dank voor het in ons gesteldevertrouwen.



Leve de Barok-muziek
GISTERAVOND WAS DE

halvan hetAvila Beach-hotel
tot op de laatste stoel bezet.
Reden: een concert dat onder
auspiciën van het CCC werd
gegeven door het Limburgs
Barok Ensemble "Prattika
Musica", dat een programma
presenteerde van 17e eeuwse
muziekopin dietijdgangbare
instrumenten. Remy Serier,
clavecymbel; Jerome Minnis,
blokfluit en traverso; Trudi
Minnis, viola da Gamba en
blokfluit en Peter Kokkel-
mans, zang. Het zeer gevari-
eerde programma, elk stuk
door JeromeMinnis annecdo-
tisch ingeleid, bevatte, naast
Werken van Fontana, Hotte-
terre, Marais en Croft.

De doorsnee concert- musi-
cus benadert het Barokmu-
ziek- wereldje doorgaansmet
enigeschroom. Hij zal hetwel
uit zijnhoofd latenom in een
piano- nocturne van Chopin
of een viool- sonate van
Brahms ook maareen enkele
noot te veranderen of weg te
laten, wetende de onver-
bloemde gramschap van me-
de- vakbroeders en muziek-
kenners op zijn hals te halen.
Mag dat dan in de Barokmu-
ziek wel? Tot op zekere hoog-
te: Ja.

Aan de uitvoerder werd de
vrijheid gelaten om bijvoor-
beeld lange noten naar zijn
artistiek gezicht te versieren
öiet trillers, voorslagen, mor-
denten enz. Van de harmo-
nische "drager" van het mu-
ziekstuk, de clavecynist,
Werd een breed ontwikkelde
muziek- theoretische kennis
verondersteld, wanthetenige
Wat hij voor zijn neus kreeg
Waren de door de componist
Voorgeschreven basnoten,
voorzien van geheimzinnige
cijfertjes en tekentjes, waar-
uit de fundamentele akkoor-
denwerden gevormd, dezoge-
naamde becijferde bas. Met
zijn rechterhand verrichtte
hij de nodige melodische
steunvan eigenvinding: imi-
taties, gebroken akkoorden
en dergelijke.

WEGLATEN
tegenwoordig worot ons

dit door diverse muziek- uit-
gaven kant en klaar voorge-
zet. Maar voor een rechtge-
aard Barok- musicus als Re-
"öy Serier zijn dergelijke
panklare gerechten het aan-
kijken nietwaard. Hij maakt
elke avond zijn eigenrecept.
Gisteravond met een handi-
cap erbij: een van de clave-
tymbel- registers bleef ha-
ken. "Hoe kun jedan zachter
spelen?" vroeg ik hem na af-
loop. "Gewoonwatnoten weg-
laten", was het antwoord. Le
ve de Barok- muziek.

Het programma werd geo-
pend met "LeRossignol" voor
Zangstemen twee blokfluiten
die het kwinkeleren van de
Nachtegaal imiteren,gevolgd
doorfluitsonatevanFohtana,
door Jerome Minnis met cla-

vecymbel en viola da Gamba
(continuo) voorgedragen. Erg
mooi vond ik daarna"Here let
my Life" van Henry Purcell,
waar tenor Peter Kokkel-
mans het edele van deze mu-
ziek fraai wisttepresenteren.
Vanwege de zachte begelei-
dings- instrumenten moet de
zanger zich wat inhouden,
een moeilijkheid opzichzelf.

Een fluitsonate van Handel
werd gevolgd door drie
Deutsche Ariën, waarbij de
zanger dooreen traverso, een
van de eerste dwarsfluiten,
met nobele weke toon, werd
begeleid.

GROLLIG
Als laatste werk voor de

pauze: "La Noce Champetre"
voor blokfluit en continuo.
Een zogenaamd gelegen-
heids- muziekje, waarbij Je-
rome Minnis tussen het
blokfluit spelen door vertelde
water nüweergebeurenging.
Van een dergelijk grolligge-
haltewas, na depauze, "I'opé-
ration delataille" vanMarin
Marais, waarin een verteller
de akelige belevenissen ver-
haalt van de man die een
galblaas- operatie moet on-
dergaan. De viola da Gamba,
vaardig, virtuoos en zuiver
bespeeld door Trudi Minnis,
illustreert deze ellende, met
warm applaus beloond.

Als continuo instrument
ondersteunt deviola da Gam-
ba de (zwakke) basnoten van
het clavecymbel, waarbij als
bijzonderheid moet worden
vermeld dat in dezuivereBa-
rokstijl géén vibrato wordt
toegepast. Aan de zuiverheid
worden dus hoge eisen ge-
steld, en het tussen de muzie-
kwerken door bijstemmen
van het instrument, was dan
ook vanwege de heersende
temperatuur(l) en vochtig-
heid, noodzakelijk.

EENZAAM
Naeen "Musette" van Cou-

perin voor blokfluit en conti-
nuo, wederom tenor Peter
Kokkelmans met een werk
van William Croft. De titel
hebik nietverstaan,maarhet
gingovereen liefdes- verdrie-
tige man aan een eenzaam
beekje en zo.

Typisch hoe bij al deze
liederen de "inhouds- voor-
dracht" voorop staat, in te-
genstellingtotde"zang- voor-
dracht"van de latereroman-
tische componisten als Schu-
bert, Wolfen anderen. De "La
Follia" variaties, door hettrio
sprankelend- virtuoos ver-
tolkt,vormde het slotvan het
optreden van Prattika Musi-
ca, dathet muziek- minnend
publiek op Curasao, onder
wie gouverneur Romer en
echtgenote, meteen bijzonde-
re muziekvorm heeft laten
kennis maken.

IVANLANDHEER

Brazilië hervat
rente betalingen

NEW YORK —Brazilië, dat
infebruari beslootom deren-
tebetaling over het grootste
deel van zijn verplichtingen
aan hétbuitenland stil te zet-
ten, ishetmetdebankeneens
geworden over een manier
waarop het weerkan begin-
nenmethetbetalenvanrente.
Verder is in New York be-
kendgemaakt datBrazilië het
Internationale Monetaire
Fonds zal benaderen om zijn
economische doelstellingen
te bereiken.

In het verleden weigerde het
steeds om met het IMF in zee te

gaanomdat het fonds inruilvoor
leningen al te strenge econo-
mische voorwaarden stelde. De
stopzetting van derentebetalin-
gen was een gevolg van de ver-
slechtering van de handelsba-lans en devermindering van de
deviezenreserve.

De voorlopige overeenkomst
met de banken houdt in dat de
rentebetalingen worden hervat
over zeventig miljard dollar aan
middellang- en langlopende
bankleningen. Derest van deon-
geveer 112 mihard dollar grote
buitenlandse schuld bestaatuit
kortlopende leningen of lenin-
genvan overheden en internati-

onale instellingen. Aan de ver-
plichtingen dieuitdezeleningen
voortkwamen heeft Brazilië wel
steeds voldaan.

De Braziliaanse Centrale
Bank levert anderhalf miljard
dollar uit haar reserves en de
commerciële banken zullen drie
miljard dollarindevormvan een
kortlopende financiering be-
schikbaar stellen. Die drie mil-
jard dollar moet eind juni vol-
gend jaarzijn terugbetaald.

In eerste instantie betaalt
Brazilië 500 miljoendollaren de
bankeneen miljard dollarvoor
derentebetaling over hetlaatste
kwartaal van dit jaar. De rest
van het geld komt beschikbaar
als een overeenkomst over de
middellange verplichtingen van
het land in werking treedt. Als
streefdatumvoor hetsluitenvan
de overeenkomst is 15 januari
genoemden dedatumvan inwer-
kingtreding is 16 juni.

Gevaarlijk spel
SANTA CRUZ —Om vier urn-

's middags zag een politie- pa-
trouillevier jongens,diegevaar-
lijk aan het spelen waren bij de
dam teMondiFierno. De jongens
waren tussen dezeven en twaalf
jaaroud. De politie wees hen op
derisico's diezij liepen en stuur-
de hen daarnanaar huis.

" ARUBA DAILY 5
j ENTERTAINMENT :

" (^Awffmths Zondag 8 november J"t*W*^TL/ van 1.00tot 10.00 uur "" T^JJ GRANDCARNIVAL BANDSPARTY J
" «\2r fundraising voor 25ste Jeugdcarnaval "" lg. smith Bivd Er wordt geen alcoholische drank ver- *" oranjestad, Aruba kocht, wel zijn er tien orkesten en bands "" De topnightclub voor de muzikale omlijsting. _ J
0 vanAruba +

A
GOLDEN TULIP I 5

ASAr &̂rSAoN Een goed verzorgde
FANDANGO NIGHTCLUB CATERING "!" ffi&DTSÏFTHEBO's VOOr We,ke 9ele9en: 5> a LAS VEGAS revue with 4 held OOk, *<" leggy female dancers, THE bel 24544 2£ LATIN COWBOYS and your "" win aÏath?' sin9er ED' *Aflil!iSflTO t

" daily curtaintime 10.30 p.m. Restaurant
" except Mondays Wij geven U gaarne een 1

Oub eipan trom8:00p.m.tltl 2:00a.m. vrrlthlllnn.irf- „w,,,!* COTefcr^show-tlm»ssmln.2annKs VriJDllJVende Offerte.
" For reservation» pleaaa call33555 "
JDetijd breekt weer aan, dat RESTAURANT "" U gezellig metpersoneel of r>. _*. "1 gezin wilt gaan dinneren. v

■ f < "" Doe het dan in de gezellige JSS sfeer met uitstekende service in

" Wijverzorgen ook Uw catering.-Tel. 22077 en 27833 g

" BOULEVARD I BOULEVARD II !
" Today 8:15 p.m. Today at 8:45 p.m. "
I NIGHTSTICK WISE GUYS
" Action Comedy ": Jiyfi-. 1*11: "" Sunday at 6:00 p.m. 12:00 p.m. "" WaltDisneys TRIANGLE OF "
" DUMBO LOVE ;
" All ages. Sex-movie 18yrs. j

aaaaaaaa^b^bbbb"a"■«■aaaaw^aa^a^a.

REGERING VANARUBA
De Directie Openbare Orde en Veiligheidressorteert rechtstreeks
onder deMinister van Justitie.
Dezebeleidsdirectie is de Ministervan Justitiebehulpzaambij het
ontwikkelen van beleid inzake brandweer, gevangeniswezen en
politie.
Inverband metdetoename van dewerkzaamhedenvan deDirec-
tie Openbare Orde en Veiligheid en het verwachte personeels-
verloop op Directie-niveau bestaat ereen vacaturevoor defunctie
van

BELEIDSMEDEWERKER
Degene die benoemd wordt in vorenbedoelde functie zal tevens
defunctie van plaatsvervangend Directeurgaan bekleden.

met de Directeur er.anderebelekjs-
medewerkers belast met het ontwikkelen van beleid inzake
brandweer, gevangeniswezen en politie.
Functie-eisen: , - „j--iM_»_
Sollicitanten voor deze functie dienenaan de volgende eisen te

- Universitaire juridischeopleiding of gelijkwaardige opleiding;

- uitstekende contactuele enrepresentatieve eigenschappen;- inzicht in en/ofruime ervaring ophet terreinvan deopenbare
orde en veiligheid; , , i«.r»s««H«- depersoonlijkheid enbereidheid om defunctievan deDirectie
Openbare Orde en Veiligheid verder uit te bouwen;- in staat zijnom, naeen inwerkperiode, defunctie van waarne-
mend Directeur Openbare Orde enVeiligheid te vervullen.

Informatie: : „»»!„««»
Nadere inlichtingen omtrent de inhoud van deze functoekunnen
worden ingewonnen bij de Directeur van de Directie Openbare
Ordeen Veiligheid, telefonischbereikbaar ondernummer23578.
Arbeidsvoorwaarden: A .OQ

_
«„,,_

Bezoldiging conform Bezoldigingsregeling Aruba 1986, ****.
daire arbeidsvoorwaarden conform Landsverordening Materieel
Ambtenarenrechten Regeling Vakantie en Vnjstelhngvan Dienst
Ambtenaren.
Sollicitaties: . .. rmtmSollicitatiebrieven vergezeld van volledigcurriculum vrtae, recen-
te pasfoto, fotocopie van diploma's en werkgevereverMaringen,
dienen binnen 14 dagen na verschijnen van deze advertentiete
worden gerichtaan deMinistervan Justitie doortussenkomst van
de Directeur van de Directie Openbare Orde en Veiligheid,L.G.

Boulevard 44, Oranjestad, Aruba.

7AMIGOE

PRE X-MAS SPECIAL SALE
FROM OCT. 1,1987 / NOV. 14,1987

PRIJSNAN DI BIRA CABEZ
CU CADA COMPRA DI FLS. 25,-- OF MAS BO TA RICIBI UN T-SHIRT GRATIS
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DRIVE-INN:
Today 8:30 & 12:00 p.m.

Sunday at9:00 p.m.

" THE MISSION "
Drama 14yrs.

V. J
Ë NEW ARRIVALS |
I BIG &BEAUTIFUL
if Mozartstraat 8 - Tel.: 22022
N. (Behind Julianaschool)

0^(7V B.J.ARENDS^
PLYKJHM OR WAFERBOARD?
CALL 27650 - DAKOTA
CALL 45666 - SAN NIC.
CALL 24250 - O'STAD_ B.J. ARENDS& SONS



Zakenvaria
NA EEN GRONDIGERENO-

VATIE en herinrichting, diebij-
na6 maanden in beslagheeft ge-
nomen, heeft de zaak Monilet
aan het Pietermaaiplein maan-
dag 1987weer haar deuren geo-
pend voor hetpubliek.

De zaak, die al vijftien jaar is
gevestigd in hethuidige pand,
valt nu onder het management
van defamiliePosner. Naasteen
komplete "face-lift" werd tevens
het produkten- assortiment
grondig aangepast. Zo is er nu
een keuze te maken uit een uit-
gebreide sortering snoepgoed,
alsmede een ruim assortiment
educatief speelgoeden baby- ar-
tikelen. Tevens is er een aparte
afdeling ingericht voor kantoor-
en school-benodigdheden. Het
verschil met de voormalige in-
richting wordt ookgemerkt door
deverkorting van de naam,van
Monilette naar het huidige Mo-
nilet.

De complete renovatie van
Monilet is een aansluiting ophet
concept van de Festival Mar-
ketplace van de Curasao Action
Group. Met de nieuwe aanpak
wil defamiliePosnereenpositie-
ve bijdrage leveren aan het her-
stelvan Punda als koopcentrum
voor zowel de lokale bevolking
als voor toeristen. Hiermee
wordt tevens het vertrouwen on-
derstreept datPosnerheeftin de
toekomst van Curacao in het al-
gemeen en Punda als middel-
punt van toeristische attraktie
in hetbijzonder.

CANDY AND GIFTSHOP
TEDDYBEAR heeft onlangs
haar tweede filiaal geopend in
Landhuis Brievengat. Candy
andgiftshop TeddyBear heeft al
eenfiliaal aan de Grebbelinie-
weg. In beide zaken kan men te-
recht voor diversesoorten dropen
snoepjesen originelecadeautjes.

Feest in Hofï
Pachi Sprockel

WILLEMSTAD—Zaterdag]
novembervan achtuur's avontf
tot twee uur 's nachts organ"]
seert de Verenigingvan apotbf
kers- assistenten een feest ij
Hofi Pachi Sprockel t'
Jongbloed. Met deopbrengst^
van ditfeest wordt het jaarlijiW
programma van de verenigiol
gefinancierd. De muzikale olff
lijsting wordt verzorgd dodj
TelstarenCo en Spiceen Peppt*
Kaarten è 12,50 guldenzijnvef
laijgbaar bij de ledenvan devw
eniging en bij Botika Brie'
vengat.

Algemene leden
vergadering

UPAH
WILLEMSTAD — Zondag*

november 's- morgens om tie*
uur vindt in het Blinde»1'
Centrumaan deCorrieweg de «V;
gemene ledenvergadering va"
de Verenigingvan en voor ovtf
heids gepensioneerden (UPAf*
plaats. De agendapunten van o1
vergadering zijn onder andert
het vaststellen en goedkeure"
van de bijdrage van de leden c*
het vaststellen en goedkeure"'
van de begroting voor het ja**]
1988.Hetbestuur rekent op al"]
leden. Bij deze gelegenheidkü&\
nen gepensioneerden die n"j
geenlid zijnzichinschrijven. Hf
bestuur doeteen beroep op altw
gepensioneerden die zich n<>j
niet hebben ingeschreven <**
alsnog te doen. Het organise!*11
en verenigen van gepensioneff|
denisbeslist geenluxe, maare&<
must.
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mo/r&ffiw SPECIALS VAN CENTRAL MADEIRENSE ofi€éMtél\
I TCKC-AfDELING: LLNCti-PAI\I\ET: I

1 bl. "Orchard" Drink Mix 24 oz ’. 2.85 itf^l 100gr. Worst JJ v.
1 zk."Domino"Suiker s lbs ’.1.98 ■

' ~A»£ 1 100gr.Ham C\. >>lX X 4 QCI 4 bl. "Campbells" Vegetable Soup 10oz ’.4.20 , &T\ / 100gr. Leverworst Ju II >^W ■4fl."DelMonte"Ketchup 14oz ’. 2.70 W^^f^' >ci> * fl
4fl. "Kraft" Mayonnaise 200gr ’. 2.25 ■5 bl. "Valrico" Tomaten pasta 6oz ’.2.53 QfiSïi. I 44411 V-DATI^ ■3bl.'Durkee"Oesters.. Boz ’. 7.15 I AiHILT-lu/lU\. I
1 fl."Dioro"bakolie 4ltr ’.8.20 iJ^^CT < „ „ ~ /jéf\ ■Ifl."Frica" Juice 11tr ’. 0.99 Jl§3k 1 kg. Varkensvlees 1 <*2\ /V■ 3bl. "Valrico" Corned Beef 12oz ’. 6.24 d^S^M !52"2ÏÏÏL. > \\!)^ ■Ibl."Libby's" Corned Beef 12oz ’.2.80 JSSSEE I JP->^ am I2rollen"Swave" Towels ’. 3.06 1 Kg.btootviees I r AA QC |
1 pk. "Ariel" Zeeppoeder 2100gr ’.18.32 <^ i 1 kg.Gezoutenvarkensstaart J T B Z;?!BSjSLf I'
1 fl."Pinesol"Desinfectant 40oz ’. 5.89 tS*Vv I1 fI. "Rainbow"Desinfectant 320z ’.2.24 Vc^X H
GCCENTEN-AfDELING: N"' 4fl."Tender"afwasmiddel 32 oz ’.10.00 I- „ i im \»\\^\S\ 2bl."Mavesa"Margarine 1 kilo ’.4.80 ■1k o Pompoenn.-»»— /" "g \^§S& 1 krt."Frica" Juice 12pk vanl Itr ’. 7.99 ■Jn kJ!OJ°Taardappelen ’. 2.00 \%m 1 pk.Napkins 1000st ’. 4.60 I■ 10 st Mandarijnen ’. ï.oo \WW 24 bl. "Blue Bird" Pineapple juice 6oz ’.11.65■ 10 st. Rode appels ’. 3.50 WÊÊL, 1 baal Cheesewees 24pk ’.13.50
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WILLEMSTAD-Ineen goed
gevuld Centro Pro Artepresen-
teerde de groepKaska di Pinda
het toneelstuk "Hende sa bira
monster?". Hetverhaalging over
Lino, een jongendie hetheeft ge-
maakt in de maatschappij. Door
bezuinigingen in het bedrijf,
komt hijplotseling op straat te
staan en maakthijkennis metde
onderwereld. Deze "nieuwe" we-
reld heeft veel invloed opLino,
waardoor hij op zekere dag een

misdrijfpleegt. Lino komt inf,
gevangenis terecht en krijgt b*
zoek vanzijnmoeder. Tijdens(P

bezoek vertelthijzijn moeder Ulf,
uiteindelijk deaanleidingtotzif
misdrijf is geweest. Een verhaf
vol emotionele, komische entri#
te gebeurtenissen. Dit toneelstiq
zalvandaag, morgenenovernuf.
gen worden herhaald.Foto: m
moment dat het bezoekuur in 5gevangenis isafgelopenendem
vangenbewaarders de cel WW
naar zijnplaats duwen.



Sport in het Kort

SKI/INNSBRUCK-De mana-ger van het Oostenrijkse alpineski-team, Sepp Sulzberger, isvervangen doorWernerWorndl.Sulzberger nam een dag eerderontslag omdat hij van mening
*as zijn taken niet meer uit te
«vinnen voeren na het heenzen-den van hoofdtrainer Dieter
Bartsch een week eerder.Hetbe-stuur van de nationale ski-'ederatie nam het advies van
Sulzberger om Worndl te benoe-men over....„ 0-0-0-0-0VOETBAiVBRUSSEL—InBeI-
Pc is de loting gehoudenvoor de
echtste finales van de strijd om
Oe Belgische voetbalbeker. De
volgende wedstrijden zijn daar-
«itvoortgekomen: ClubBrugge-KV Mechelen; JongLede (3e kl.)
"Anderlecht; FCLuik -SKBeve-
fen; St. Truiden - FC Eeklo (2e
*}■); Standard Luik - Harelbeke«e kl.) ; Patro Eisden (2e kl.) -

Charleroi; Lierse SK
(2ekl.) -Beerschot;KV Kortrijk -*CSeraing(2ekl.).

0-0-0-0-0

VOETBAL/LARNACA -Een
Roemeense voetbalsupporter
"teeft zich donderdag inLarnaca
°P Cyprus bij de autoriteiten ge-
beld en gevraagd om politiek
jjsiel in welkWesteuropees land
*** ook. De 56-jarigeSimon Sa-
lomon, een autospuiter, wasmeegekomenmetSteauaBoeka-rest. Na afloop van de wedstrijd
jjookhijonder.Het vliegtuigvanac Roemeense groep liep
Woensdagnacht drie uur vertra-
gingop.
oT,T 0-0-0-0-0
&KI/TRONDHEIM —Een ski-schansbekleed metporselein als
gfijvlak zal in de toekomst niets
"Uzonders meer zijn. De vindingvan de Noor Steinar Johansson
°eeft bij dezomertraining zulke
goede diensten bewezen, dat deuostduitse bond al heeft ge-
vraagdhetprocédé te mogen toe-
Passen. De Adelaar-schans in
pnterzarten zal met deporse-
J^n-parels worden uitgerust,
"ereldbeker-winnaar Vegard

reageerde zeer enthousi-~st-"Zo'n schans is bij elk weer-
ype te gebruiken en biedt alledeelnemers dezelfde omstandig-heden."

TILBURG — Joop Zoetemelk
heeft nu echt afscheid genomen
van de wielersport.

Nederlands meest bekende
wielervedette kreeg in Tilburg
voor de laatste keer tijdens een
wegwedstrijd bloemen. De 40-
-jarigeberoepsrenner nam tijdens
een profcriterium in de Bra-
bantse stad afscheid.

Bom-gooier blijft
in hechtenis

ROTTERDAM — De 21'
jarigeinwoneruit Oss, dievo-
rige week woensdag de voet-
balwedstrijd Nederland - Cy-
prus verstoorde dooreen bom
op het veld te gooien, blijft
voorlopig vastzittentot begin
december. De Raadkamer
van de Rotterdamse
rechtbank heeft besloten de
voorlopige hechtenisvan de
man met 30 dagen te verlen-
gen,zo heeftofficier van justi-
tie Smid woensdagmorgen
bevestigd. Volgens Smid zal
het in verband met detijd die
gemoeid is met nader onder-
zoek nogweleven durenvoor-
dat de man terecht moet
staan.

Machtige zwaai WilfredMartiszoon bepaalt eindstand

Sensationele zege
Sta Rosa Indians
, WILLEMSTAD — De
'aatste troefvan Sta.Rosa In-
«jans/Mennen Speedstick
P'eek gisteravondbeslissend
j&de derde play-off- wed-
VPÏ&tegen Wild Cats/Banco
y*Caribe. Slechts één out
j^heidde Cats nog van een
ï^erwinning toen Wilfred
"Jartiszoonmetéén machtige
fvaai methet slaghoutalsnog

3-5 achterstand omboog
"jaareen sensationale7-5zegev»or de Sta.Rosa-ploeg... «et slot was dcs te drama-■*Bcher omdat Indians daarmee"*et gelijke munt terugbetaalde»oor dezege, dieCats in de twee-
* confrontatie tussen de beideWoegen eveneens in de eindfaser®"ta. Rosa- ploegwistteontfut-

Jjr®l*- Indians had in die wed-
l*\)i een 1-0voorsprong toen El-n Bacunain dezevende inning

nradicale wending gafaan de
°*"e met een grandslam.

v Ue Prestatie van gisteravond
u^.Martiszoon was van gelijk
om!i er> Alleen dramatischer
Bp j

niJmettwee outs in de ne"
r n°-e inning de allerlaatste
djvf VanIndians vertegenwoor-goe.Hijsloeg deeerste debeste
jJ**Pvan Percey Schoop, dieeen
"orukwekkende entree als ver-ver had gemaakt door zijn

v °r|anger met het minimum
de W vol^ll°P drieslagaan
het k *te zetten > ver weS over
yj
l hek in het linkerveld voor

Plnl pUnten > een meer dan zijn
nodig hadom de overwin-

-8** grijpen.

Stand nu 4,5 - 4,5

Negende partij om
schaaktitel remise

SEVILLA -De negende 15.c3xd4 DdB.b6 ken en devolgendedagverderparty om het wereldkampi- 16.Kf1-gl Db6-e6 gespeeld
oenschap schaken tussen ti- i7.Ddl-d3 De6xg4 43.T Dfl-f3telverdedigerGan Kasparov iB.Tal-fl TaB-c8 44.De3-d4 Tffi-e6enoud-wereWkampioenAna- 19. h2.h3 Dg4-d7 45.e4-e5 Dfl-f5tohKarpov is na 70 zetten en 20.d4-d5 p|s-c4 46.Td2-e2 a7-a5tweezittingsrondeninremise 21.Le3-d4 e7-e5 47.Dd4-d5 b5-b4geëindigd. De stand is nu 4,5 22.d5xe6e.p. Dd7xe6 48.Dd5xa5 Dfs-d3~4'5, .--I. ju i a 23.Ld4xg7 KgBxs7 49.Te2-g2 Dd3-d4De partij had het volgende 24 pe2.f| jj^jg 5fJ j^ M4xeszettenverloop: 25.Dd3-c3t Kg7-h6 51.Da8-fBt Kh6-g6„T.± v 26.Pf4-d5 Dd6-e5 52.Df8xb4 h7-h5Wit: Karpov 27.Dc3-d3 Kh6-g7 53.h3-h4 gsxh4Zwart: Kasparov 28.Pd5-fB Des-d 6 54.Db4xh4 Te6-d6

n "" fi,w T„,wk. 29.Dd3-c3 Dd6-e5 55.Dh4-c4 Td6-d4Grunfeld-Indisch 30.Dc3-d3 Des-d 6 56.Dc4-c6t Kg6-g7
, JO AA p^fß 31.Dd3-c3 Dd6-e5 57.Dc6-b7t Kg7-h6l^t Sfaß 32.Dc3-b3 TcB-c7 58.Db7-c6t Kh6-g7ï Cl?a §?"§? 33.Db3-d3 Tc7-f7 59.Tg2-c2 Td4-hltf^l? WR"£ 34.Dd3xc4 Tf7xf6 60.Kh2-g2 Des-e4tt Cixd

A SK 35.Tf1-dl b7-b5 61.Dc6xe4 Th4xe4f-SiH nsS 36.Td1-d7t Kg7-h6 62.Tc2-c7t Kg7-g6
6 r«Xc32« 37.Dc4-e2 Des-dst 63.Tc7-a7 Te4-e3
1-¥\ o p£"2 38.Kg1-h2 Dds-est 64.Kg2-h3 Te3-c3B.Pgl-e2 PbB-c6 39.g2.j8 Des-c 3 65.Ta7-a8 Tc3-c4inïn LcB«4 40.Kh2-g2 Dc3-c4 66.a2-a4 Kg6-g5}?£« mÖ 41.De2-e3t g6-g5 67.a4-a5 Tc4-a4}Jf'£f7t TOS 42Td7-d2 Dc4-flt 68.a5-a6 Kgs-h6Jo« Tnvnt 43.Kg2-h2 .... 69.Kh3-g2 Ta4-a313.öxg4 Tf7xflt 70.Kg2-f2 Kh6-g7-14.Kglxtl csxd4 Hierwerdde partij afgebro- Remise opvoorstelvan wit.

VOORSPRONG
Bchoon alle honken bezet

ge en—drie vrije lopen wegge-
H1 00r Schoop's vervanger
t^Phrey Cecilia — leek Cats
0p {* eenredelijke kans temaken

tog^lve van de overwinning
Cat k twee<^e out binnell was-
ty, 5,nad trouwens vanaf de
lonT6 inning het initiatief ge-
bonW ein met twee runs
tj plagenvan NatoAnasagas-
W am Simmons, Myron Wij-

enElton Bacuna) en had dit
yj^ende het gehele verdere
jj, loop van het duel behouden,
j „ gebeurdevia de scoresvan 2-
'jCj. 4-1,4-3 en 5-3.

l^Jp eerste serieuzepoging van
om in de wedstrijd terug

fomen was in de achtste in-
W&^n hetinliep tot4-3opeen
choH agvan«pinch-hitter»Lu-

deWindt. Cats schiep zichin

deeerstehelft van denegendein-
ning echter weer een slag om de
arm met een vijfde run op
honkslagen van Swendley
Kleinmoedig en Elton deCastro,
maar ditbleek nietvoldoendete
zijn. Indianskon dehonken vul-
len doorhet gebrek aan controle
van Cecilia en Martiszoon
zorgdevoor deafrondingmetzijn
grandslam.

De eindcijfers waren: 7-12-5
voor Indians en 5-9-1 voor Cats.
Gerson Statiaeindigde als win-
nende werper, terwijl de neder-
laag opnaam kwamvan Cecilia.
De stand in de serie is dusnu 2-1
in hetvoordeel van deSta.Rosa-
ploeg. De vierde wedstrijd wordt
zaterdagavond verspeeld.

OVERMOED KASPAROV KUNDIG AFGESTRAFT
Hevige tijdnood oorzaak slechte zetten

Analyse prof. Boom
vijfde schaakpartij WK

- Door Prof. D. W.R. Boom -WILLEMSTAD —Karpovs winst in de vijfde partij van detweekamp schakenom dewereldtitelkent enaantal bijzonde-
re gevens. Zo verspilde volgens dekenners de wereldkampi-oen 63minuten met eenachterafbezien niet al tebeste zet(zijn
14ezet). Dewaarschijnlijk doorhevigetijdnoodnietgoeddoor-dachtezettenaanheteindvan departij dedenuiteindelijkKas-
parov de das om.

nfeld-Indisch
(Klassieke nulvariant)

Wit: Karpov
Zwart: Kasparov

1. d4Pf6
2.c4 g6
3. Pc3d5
4. cxds Pxds
5.e4 Pxc3
6. bxc3 Lg7
7. Lc4 c 5
8. Pe2 Pc6
9. Le3 0-0
10.0-0 Lg4

Gewoonlijk wordt hier 10
cxd4 gespeeld, maar het achter-
wege laten hiervan en direct
voortzetten met 10 Lg4, ge-
volgd door 11 Pas is zeerwel
mogelijk, zoals ineen aantalpar-
tijen van grootmeester JanTim-
man is aangetoond.
11.f3Pas
12.Lxf7t

Het is bijzonder vreemd dat
Karpov zwarts positioneel gam-
biet accepteert.

ledereen zou dit afgewezen
hebben, want het is een alge-
meen bekend feit dat zwarts be-
wegingsvrijheid en initiatief
minstens evenveelwaard zijnals
wits plus-pion op de g-lijn, waar
trouwenseen dubbel-pion isont-
staan.
12 Txf713.fxg4 Txfl t14.Kxfl

De juistezet. 14.Dxfl zou min-der goed geweest: ijnwegens 14.

■""" Pc4; 15.Df3,Db6;16.Lf2,Db 2met herovering van wits plus-
pion.
14 Dd6

Waarom toch? In een positie
als deze speeljezonder nadenken
14 Dd7. Deverspillingvan 63
minuten om met 14 Dd6 te
voorschijn te komen zal Kaspa-
rov de das omdoen.
15.e 5

Goed zo.Karpov laatzich niet
van de wijs brengen. Fout zou
zijn 15.h3?. want danzouvolgen
15 Dh2,mëtdaarna 16.....Tf8
t. Verkeerd zou ookzijn 15.Pg3?
wegens het mogelijke antwoord
15 Cxd4; 16. cxd4, TdB met
vernietiging van het witte
centrum.
15. .... Dds
16. Lf2 TfB
17.Kgl Lh6
18.h4Df7
19.Lg3 Le3t
20.Kh2 Dc 4

De zwarte druk op Karpovs
stelling wordt hinderlijk. Mep-
histo(de schaakcomputer) waar-
deert depositie met 0.68 in het
voordeel van zwart, maar ditebt
weg wanneer Kasparov in zijn
avonturendrang even later een
strategische foutmaakt!
21.TM b6

De witte pion mag niet geno-
men worden, omdat .ia 21
Dxa2 zoukunnenvolgen 22. Ta1,
Db3; 23. Dxb3, Pxb3; 24. Txa7
met duidelijkvoordeel voor wit.
22.Tb2 Dds

23.Dd3 Pc4
24.Tbl b5

Hiermee zetKasparov een do-
delijkeval uit. Indien 25. Txbs?,
dan25 Pxes!; 26. Lxes (niet
Dxe3 wegens 26 Pxg4 t) 26..... Tf2 en zwart wint.
25.Kh3

De slimme Karpov laat zich
niet verschalken. Natuurlijk
niet.Als jetegenoverKarpov zit
moetje geen luchtkastelen
bouwen.
25 a6
26. Pgl

In een niet gemakkelijkeposi-
tie en in het vooruitzichtvan de
dreiging 26 TdB, waar niets
tegentedoen is, behoudtKarpov
zijn koelbloedigheid en besluit
de plus-pion terug te geven om
wat meer bewegingsvrijheid te
krijgen.
26 cxd4
27.Pf3 TdB
28.a4dxc3
29.Dxc 3

Zwart staat beter en het is
duidelijk dat zijnkansen op de
damevleugel liggen. In plaats
van hier toe te slaan, gaatKas-
parov een dubieuze actie tegen
dewitte koningbeginnen.
29 De6
30.Kh2 bxa4?

Deze fout betekent een ernsti-
geverzwakking van zwartsposi-
tie. Hij had hier 30 Tds moe-
ten spelen, zeggen Byrnes (de
schaak-analyst van de New
York Times) en Mephisto.
31.Tb4 Pd2
32. Txa4

Natuurlijk niet32. Dxe3.
32 Pfl t?

Kasparov overschatkennelijk
zijn positie, want deze zet haalt
nietsuit.Ervolgtnog een aantal
grove fouten, om niet te spreken
vanblunders, dieongetwijfeld te
wijten zijn aan nijpende tijd-
nood.
33. Kh3 Tdl?

Kasparov heeft nu slechts 7

minuten voor deresterende 7
zetten.
34.Dc2! Tel
35. De2h5
36. Lel Dd7?
37.Dxa6 Tal?

"Absolutely awful" zegt
Byrnes.
38.Dxg6 l

Zwart geeftop.
Nadathijzijnkoning inveilig-

heid heeft gebracht, verliest hij
zijn toren.

Kasparov moet zien zo snel
mogelijk zijn wilde haren kwijt
teraken, anders is zijntitel in no
time foetsie!

FFK-voetbal
WILLEMSTAD-De eerste

confrontatie woensdagavond
tussen de twee Curacaose deel-
nemers aan het toernooi om de
Antilliaanse beker heeft geen
overwinnaar opgeleverd. Voor
790toeschouwers kwam Centro
Dominguito/Island Finance dat
in deFFK- finale met zeker ge-
mak metUndeba/NAC afreken-
deen afgelopen zondag Estrella
met groot machtsvertoon onder
de voet liep, nietverder dan een
1-1 gelijkspel.

De Dominguito- ploeg mag
danontevreden zijn met depun-
ten- deling, voor Undeba bete-
kent hetresultaat een vooruit-
gang en misschien wel een om-
mekeer in het optreden in het
Antilliaanse toernooi. Undeba
kreeg zoals bekend een 0-1 ne-
derlaag te verwerken in zijn
eerste wedstrijd afgelopen zon-
dagtegen Juventus.

Met het gelijkspel bemachtig-
de Undeba het eerste winstpunt
in het Kopa Antiyano toernooi.
Centro bezit driepunten. Unde-
ba ontvangt zondag Estrella op
Curacao, terwijlCentronaar Bo-
naire reist voor zijn eerste ont-
moeting met Juventus.

Feijenoord-Fortuna meestaantrekkelijke duel
PSV en Ajax gaan op papier
gemakkelijk weekeinde tegemoet

DEN HAAG — De Neder-
landse voetbalcompetitie
staat komend weekeinde te-
midden van alle beslomme-
ringen, zoals het bom-
incidentin deKuip en de na-
derende vergadering daaro-
ver van de tuchtcommissie
van de Uefa en het Europa
Cupvoetbal, opeenklein pitje
ondanks het volle program-
ma. Koplopers PSV en Ajax,
tevens debelangrijkste Oran-
je-leveranciers, hebben van
wedstrijdleider Jan Huij-
bregts metvooruitziende blik
oppapier eenrustig dagje ge-
kregen.

Landskampioen PSV, dat
woensdagRapid Wien uitgscha-
kelde op Europees niveau, moet
in Alkmaar op bezoek bijAZ, dat

alleen dankzij debetere doelcij-
fers net boven de rode streep
staat. De Eindhovense club kan
zondag beschikken over de on-
verwoestbare verdediger Niel-
sen, die voor de wedstrijd tegen
Rapid was geschorst, terwijl aan
het toch al ruime contigent aan-
vallend ingestelde spelers door
trainer Guus Hiddink ook de
NoorHallvar Thoresenkon wor-
den toegevoegd na een afwezig-
heidvan een paar maanden.

Ajax treft het minder met de
uitbeurt tegen Willem 11. De be-
scheidenTilburgerszijn in deer-
edivisiedoor devan voetbalbeze-
ten oefenmeester Piet de Visser
opgestuwdin devaart dervolke-
ren, maar moetenvoor Ajax toch
als een maatje te klein worden
beschouwd.Zekernu JohanCru-

ijffzijnbasisschool met een paar
zittenblijvers weer aardig onder
controlelijkt tehebben. Hettoch
niet helemaal onbekende Ham-
burger SV kan er van meep-
raten.

AANTREKKELIJKSTE
WEDSTRIJD

De aantrekkelijkste wedstrijd
van het programma is ongetwij-
feldFeijenoord -Fortuna Sittard
met als inzet de derde plaats op
deranglijst. DeRotterdammers,
diealsverenigingeindelijkweer
eens een halfvol stadion
mochten begroeten door het be-
zoek van Aberdeen, weten zich
gesteund door het bereiken van
de derde ronde van het Uefa-
toernooi. De Limburgse te-
genstander van zondag kan
moed putten uit de wetenschap,
dat die verrichting veel kracht
heeft gekost.

Sparta, dathet seizoenzo goed
begon maar er een onbegrijpelij-
ke inzinking oplietvolgen,boek-
te vorige week eindelijk weer
eens een overwinning op hetook
onderRob Jacobsnogzuchtende
Roda JC. In en tegen Den Bosch
mogen deRotterdammers laten
zien dathetgeeneenmaligeople-
vingbetrof. Het Kerkraadse Ro-
da, dat snakt naar erkenning
voor zijn bovenmodale selectie,
krijgt zondag metDS '79 een le-
vensgrotekans ietsvan debelof-
tenin te lossen. HetDordrechtse
voetbal lijdt in deeredivisie, vol-
gens trainer Kistenmaker wei-
nig genuanceerd zeer ten on-
rechte, een zieltogend bestaan.
Roda lijkt geen opponent om het
tegendeel te bewijzen.

In de onderste regionen
springt de gewestelijke twees-
trijd tussen Groningen en Twen-
te eruit. Beide clubs kijken wel
naar boven, maar de blikken
hebben tot dusver iets wanho-
pigs.

Hetzelfde kan worden gezegd
van Volendam, technisch be-
gaafd maar met weiniggewicht.
Tegen het degelijke VVV in de
Limburgse Koel mag zaterdag
alleen worden gehoopt. FC
Utrecht,ongelukkiguitdeEuro-
pese bekerstrijd gevallen, moet
tezelfderure dedomperzienweg
te werken in en tegen Haarlem.
FC Den Haag, dat ook devolgen-
deronde niet haalde, kreeg van
de Zwolse burgemeester geen
toestemming op zondag naar
PEC te reizen. Het duel is nu
vastgesteld voor drie dagen la-
ter, woensdag 11 november.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 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 16.00uur totna 02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURACAO

iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken in hetMaduroPlaza.
SCHAKEN
(Capablana)
20.00 uur«lll°Torneo diAgedres na memc-
ria di Charles A.M. Fernan» - Plantersrust.
ZATERDAG
BASEBALL
(jeugd)
17.00uurPif Paf vs Banco di Caribe-Sentro
Deportivo Kórsou.
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Jubileum-viering met seminar

Pauwels en Kodela
bestaan tien jaar

WILLEMSTAD— Gisteren is
een seminarbegonnen, dat isge-
organiseerd door de firma Pau-
wels Trafo Service en Kodela.
Het seminar is voor ingenieurs,
werkzaam in de elektriciteits-
bedrijven van de Nederlandse
Antillen, Aruba en enkele ande-
re Engelssprekende Caribische
eilanden. Het seminar wordt in
het voorlichtings- centrum van
Kodela gehouden.Ernemenvijf-
tig personen aan deel.

Het seminar, dat als onder-
werp heeft: "Nieuwe technologi-
eën toegepast bij de produktie
van industriëletransformato-
ren", heeft naast het aspect van
kennisoverdracht mede als be-
lang-ijk doelhet leggenvan con-
tacten en het uitwisselen van
technische know- how tussen de
deelnemende Caribische eilan-
den.Bewust werdenuitnodigin-
gen voor dit seminar gestuurd
naar elektriciteits- bedrijven,
die een vergelijkbare opzet heb-
ben als die welke in de Neder-
landseAntillen werkzaam zijn.

Pauwels N.V. en Kodela heb-
ben de krachten gebundeld om
dit internationaal seminar
mogelijk te maken, waarbij Pau-
wels speciaal voor dit doel drie
ingenieurs uit Mechelen (Bel-
gië) heeft laten overkomen.
Naast een aantal voordrachten
door deze technici zal de groep

buitenlandse gasten bezoeken
afleggen aan KAE, Isla N.V. en
enkele andere elektriciteits- in-
stallatiesop ons eiland.

WILLEMSTAD- Gistera-
vond ontvingen Pauwels Cura-
caoN.V. enPauwels TrafoServi-
ce N.V. vele vrienden en relaties
in Landhuis Zeelandia ter vie-
ring van de tien-jarige vestiging
op Curacao. Foto: v.l.n.r. Mare
Coucke (Pauwels International),
mevrouwDe Sutter, VicPauwels
(uit België) en Kris de Sutter
(Pauwels Curacao).

Wandeling in
Christoffelpark

WILLEMSTAD—WeIeens de
koele avondlucht vol bloemen-
geur ingesnoven? Een kikker
kwaak-concert gehoord of een
Dama di Anochi ontmoet? Dat
kan allemaal in het Christoffel-
park zaterdagavond 7 november
tijdens een excursie van tien tot
één uur 's- nachts.

Ontspannen wandelen over
het brede grintpadvan Rooi Bè-
ru en de hogekant van deGroene
Route. Oflangsde stillevijveren
de Christoffel babyberg. Ergens
in het bos is er voor liefhebbers
eenrustpunt ingericht, voorzien
van koude drankjes en een geg-
rilde kluif. Deparkgidsen en ju-
nior rangers, maar ook de volle
maan, houden de deelnemers op
het juiste pad. Deelnemers aan
debarbeque dienen wel even te
reserveren via telefoon 640363.

PAUWELS
Zowel de firma Pauwels Trafo

Service N.V. alsKodela vieren
dit jaar hun tienjarig bestaan.
Voor ditfeit hebben Pauwels en
Kodela bezoekvan de voorzitter
vandeBelgischePauwels Groep,
Vic Pauwels. De belangrijkste
activiteitvan deBelgische groep
is deproduktie.

De Curacaose vestiging, die
vanuit de Vrije Zone opereert,
zorgt zowel voor de verkoop van
deze transformatoren als de
dienstverlening(installatie, ser-
vice, opleidenvan personeel)aan
deelektriciteits-bedrijven inons
land en in deregio.Was Venezu-
ela tien jaargeleden vrijwel de
enigeklant van de twee Curaca-
ose Pauwels vestigingen (Pau-
wels Curacao N.V. en Pauwels
Trafo Service N.V.): nu, tien jaar
verder, heeft de klantenkring
zichuitgebreidover deregio. Co-
lombia, Guatemala, Costa Rica,
Paraguay, Argentinië, Jamaica,
Barbados behoren nu allemaal
tot het vaste klanten- bestand.

Vic Pauwels, voorzitter en af-
gevaardigd bestuurder van de
Belgische Pauwels groep, verge-
zeld van drie medewerkers van
de Belgische vestigingen is deze
weekop bezoekbij het Curagaose
dochterbedrijf. De Pauwels
groepzelfviertdeze maandhaar
veertig- jarigbestaan. De groep
draait met ruim 2.000 werkne-
merseneen omzetvanzeven mil-
jardBelgische frank.

WILLEMSTAD - Tijdens de
persconferentievan deKLM wer-
den de nieuwe displays getoond
die binnenkort in de verschillen-
dereisbureaus inEuropa wora\n
geplaatst. Nustaatopdedisplays
eenEngelse tekst, maardiezal in
elk land worden vervangen door
de taal van het land.Foto's: De
verschillende displays en een
voorbeeld van een Duitse tekst,
die in deDuitssprekende landen
op de display wordtgeplaatst.

KLM lokt trendsetters naar dezon
KLM start intensieve
campagne voor Antillen

WILLEMSTAD—Zeer bin-
nenkortzullen deKLM passa-
giers op lange vluchten kun-
nen genieten van een stukje
Antillen. Indemaanden janu-
ari en maart zal deKLM een
promotiefilm over deAntillen
vertonen. Tevens zal een
stukje uit diefilm worden ge-
bruikt in het boord-journaal
en besteedt de Holland Her-
ald een halve pagina aan de
Antillen in het februari en
aprilnummer. Dekostenvoor
deze campagne bedragen
570.000 dollar en komen ten

koste van hetkabinet voor ■,

Nederlands Antilliaanse eflj I
Arubaanse Zaken. Deze hoe-
veelheid aan reclame zott 'andere adverteerders twee
ton hebben gekost

Naast de film, is de KLM als
follow-up van de marktdag be-
gonnen met een promotiecam-Jf
pagne in Europa. Deze campag-
ne is vooral gericht op trendset-
ters, een top-groep die veel geld
kan uitgeven. Hetthemavan de-
ze promotie is "The Dutch Carib-
bean, discover it before others
do".MetditthemahooptdeKLM
zoveel mogelijk mensen naar de
Antillen te lokken. HugoGersie,
reclame-coordinator vanEuropa
en Latijns Amerika vertelde dat
trendsetters graag tegen ande-
renwillen zeggen datzijeral zijn
geweest. Vandaar dat deKLM
voor ditthema heeft gekozen.

De campagne bestaat uit dis-
plays, die in de verschillende
reisbureaus in Europa worden
geplaatst, verder worden er fol-
ders,brochures eneenvideo-film
beschikbaar gesteld. De video-
film kunnen dereisagenten hu-
ren of kopen om in het reisbu-
reau tevertonen. Hetis eengeza-
menlijk project van de Antillen
en Aruba.

Family specials
via TeleCuraçao

WILLEMSTAD—Met ingang
vanzondag8novemberzendt Te-
leCuracao elkeweek een"family
special" uit.Deserievanzesafle-
veringenbegint met de film "No
greater gift". De film gaat over
twee jongetjesdie elkaar in een
ziekenhuis ontmoeten en zij lij-
denbeiden aaneenernstigeziek-
te. De vriendschap tussen de jon-
gens groeit met de dag. De film
wordt om negen uur uitge-
zonden.

Filmliga hervat
vertoningen

WILLEMSTAD — Woensdag
achttien novemberwordt defilm
Tiempo de Morir van Gabriel
Garcia Marquez gedraaid in de
Tempel. Vanwege definanciën
van de Filmliga en het aanbod
van Sticusa, gaat de Filmliga
slechts éénkeer per maand een
film draaien op elke derde
woensdagvan de maand.Het lid-
maatschap wordt35 guldenvoor
ditseizoen. Degene die lidwas in
de maanden maart tot en met
september krijgt bij hernieu-
wing van het lidmaatschap een
korting vanwege de drie maan-
den dat de Filmliga geen films
heeft vertoond. Alle leden wor-
den tevens uitgenodigd voor de
algemene ledenvergadering, 12
november om acht uur in
buurtcentrum Janwe, waarin
onderanderehet nieuwebestuur
zal worden gekozen.

WILLEMSTAD — Een 27-
-jarige man deed aangifte van
verduistering nadat een zekere
R.D. in plaats vanzijnautotere-
pareren, de auto had verkocht
aaneen ander.De manverklaar-
de tegenover de. politie dat hij
R.D. hadgevraagdzijnauto tere-
pareren. Telkens als hij bij D.
kwam om zijn auto op te halen,
was D. niet thuis. Afgelopen
maandag zag hij tot zijn verba-
zing iemand anders in zijn auto
rijden. Deze manverklaarde dat
hij de auto van D. had gekocht
voor 1700gulden.

TRENDSETTERS
TheoPielage, directeurvan de

KLM, denktniet dat decampag-
neextra drukgaat uitoefenenop
deKLM in het hoogseizoen. De
campagneis gericht optrendset-
ters en die gaannietopvakantie
in het hoogseizoen, maarkiezen
meestaleenrustige periode.

Mocht decampagne ookbij de
"gewone man" aanslaan, waar-
door devraagnaar stoelenin het
hoogseizoen toeneemt, zal de
KLM overwegen om meerstoel-
eapaciteit aan te bieden. Gezien
het feit dat de KLM op lijn-
diensten met charterprijzen
vliegt,mag deKLM, volgensPie-
lage, niet klagen over de
vluchten van en naar de An-
tillen.

Mini Bazaar
Kokolishi
Kleuterschool

WILLEMSTAD — De ouder:
commissie van de Kokolishi
kleuterschool organiseert zon-
dag 8novembereen mini-bazaar
opschoot. Naast degebruikelijke
boeken en planten- kraampjes
zullen er ook taarten en ander
zoetigheid verkocht worden-
Voor de kinderen is er een ra»
van avontuur, een vlooienmarkt
en een grabbelton.De bazaar be-
gint 's morgens om tien uur en
duurt tot vier uur 's middags-
Entree: één guldenvoor volwas-
senen en vijftig cent voor
kinderen.

Feria in buurtcentrum
Pietermaai

WILLEMSTAD — Zondag 8
november organiseert de com-
missie "Dè maagd van Arrarat"
een feria om fondsen te creëren
voor de bouwvan eenkapel voor
de maagd. Deferia wordt gehou-
denin het buurtcentrumPieter-
maai en begint om tien uur
's morgens. Tot zesuur 's avonds
kan het publiek genietenvan de
verschillende hapjes en snacks,
terwijl Mariachi Fortuna, DJ
Renny Hernandez en de Boom-
box van Radio Hoyer voor mu-
ziek zorgen. Voor dekinderen i*
er poppenkast en een grabbel-
ton. Kaarten k drie gulden zijn

"verkrijgbaar bij de leden van de
commissie en aan de deur.
Kinderen kunnen gratis naar
binnen.
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èKompania di Awa i
Elektrisidat di Kórsou N.V.

(K.A.E. NV.)
producent van drinkwaterenelektriciteit voorde gehe-
le Curacaose gemeenschap roept sollicitanten op
voordefunktievan:

INSTRUMENT TECHNICIAN

Organisatie:
Is met ongeveer 10 medewerkers verantwoording
verschuldigd aan de Assistent Chief Instrument Main-
tenance. Is inzetbaar in het gehelebedrijf.

Doel:
Het controleren, storingzoeken, repareren en revise-
ren van instrumenten en meet- en regel apparatuur.

Funktie-eisen:— Diploma: Middelbare opleiding Meet- en Regel
techniek, Instrumentatie Monteur A /B, Middel-
baar electronicus of hieraan gelijkwaardig.— Nauwkeurigheid.— Ervaring in controle en onderhoud van Meet- en
Regelapparatuur en kennis van moderne electro-
nische Meet- en Regelsystemen strekt tot aan-
beveling.

De K.A.E. biedt naast een verzekerde toekomst goe-
de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige gege-
vens uiterlijk binnen twee weken na verschijnings-
datum van deze advertentie te richten aan:

Hoofd Personeelszaken K.A.E. N.V.
Rector Zwijsenstraat 1.
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Directrice Dela Weissenbruch:
Het dovencentrum is dé oplossing
WILLEMSTAD — Met de

opening van het doven-
centrum aan de Panorama-
weg opSalinja, is dewensvan
de leden van de stichting
Hulp aan Auditief Gehandi-
capten vervuld. Negen jaar
lang heeft destichting in ver-
schillende buurtcentra acti-
viteiten georganiseerd voor
de doven en slechthorenden
op het eiland en beschikt nu
eindelijk over een eigen lo-
katie.

Dela van Weissenbruch, di-
rectrice van het Dovencentrum
vertelde dat de stichting vanaf
hetbeginheeft geprobeerdom de
dovenopte vangen, maar hetor-
ganiserenvan activiteiten en
mobiliseren van de dovenkwam
moeilijkvan de grond: "Er is wel
een school voor doven en
slechthorenden maar die houdt
zich uitsluitendbezig methet on-
derwijs.De schoolverlatersen de
mensen diebuiten de school val-
len, dedentotvoorkort niets.Die
groep wordt steeds groter. Daar-
om zijn wijbegonnen met de op-
vang van volwassen doven."

"Wij werken met doven van
achttien jaaren ouder. Alleen
met sportactiviteiten worden de
kinderen van de school erbij be-
trokken", vertelde Dela Weis-
senbruch. De stichting werkt
met twee groepen: een Neder-
landse en een Papiamentse
groep. "De Nederlands spreken-
de groep is ontstaan doordat
sommige doven in het buiten-
land hun opleiding hebben ge-
volgd, hetzij inNederland, hetzij
in Suriname. Die komen op een
gegeven ogenblik terug, vinden
hier geen werk en ze kunnen in
de Papiaments-talige samenle-
vingmoeilijkhun draaivinden."

SPORTEN
De stichting is toen begonnen

om de dovenbij elkaar te bren-
gen via gezellige middagen en
kleine vergaderingen bij de do-
ven thuis. Later heeft de
stichtinggeprobeerd om dePapi-
aments-taligen en de Neder-
lands-taligen insportevenemen-
ten bij elkaar te brengen in ver-
schillende buurtcentra, maar
datwarenpogingen dieomeen of
andere reden steeds weer mis-
lukten. "Waren we in eenzwem-
badbezig, dan moest datzonodig
gerepareerd worden en dan
moesten wij daarweg. En als je
één keer stopt, dan ben je een
paar dovenkwijt. We hebben at-
letiek met hen gedaan, gymnas-
tiek en karate in buurtcentrum
Grootkwartier. Dat moest wor-
den gerepareerd en wij moesten
er weer uit. We hebben toen ge-
probeerdom deNederlandse ka-
rategroep teintegreren met een
groepje datal een beetje opdreef
was, maar ze krabbelden alle-
maal weer terug. En konden we
weeropnieuw beginnen."

"We hadden daarom behoefte
aaneeneigencentrumwaar jede
mensenconstant opkunt vangen
en waar ze in hun eigen sfeer
even op kunnen laden. We heb-
ben een 40-tal doven op de lijst
die we iedere keer weer aan-
schrijven en daarvan draaien
meestal zon 25 vlot mee. Er zijn
ook eenpaar, bij wie we speciaal
op huisbezoek gaan, diewe echt
moeten overtuigenvan "je hoort
erbij".Die mensenblijven nogte
veel weg. Ze zitten met ver-
voerproblemen of met psycholo-

gischeproblemen zo van "ik wil
er toch lievernietbijhoren", het
ontkennenvan hunhandicap. Ze
accepteren zichzelfnog niethele-
maal."

SOCIALE ZAKEN
Via de enige dove die Dela

Weissenbruch kende iszij incon-
tact gekomen met een groepje
andere doven. Ook de dienstSo-
ciale Zaken geeft Dela adressen
van doven die eerder door deze
dienst naar het buitenland zijn
uitgezondenennuweer ophetei-
land wonen: "De stichting is nu
uitgegroeid tot het verlengstuk
vanSociale Zaken. Als er wat is,
komen ze eerst bij ons en ander-
som. Dit contact is met de jaren
gegroeid. Zo kom je er achter
waar jenodigbent!"

Tweejaargeledenzijner twin-
tig kinderenvan school afgeko-
men. Deze kinderen hebben niet
directeen baan gevonden. "Vier
kregen een baan en voor derest
zittenze allemaal thuis. Je ziet
ze in slaap vallen en achteruit
gaan. Soms krijgen wij tele-
foontjes van ouders die zeggen
datze wanhopig worden omdat
hunkinderen niets te doen heb-
ben. Ze worden zonder enigere-
den opstandig en de ouders we-
ten niet goed wat ze met de
kinderen aan moeten. In zulke
gevallen kunnen wij in-
springen."

STRENG
"Ze zijn hier als ouders vaak

ook nogstreng.Vooral alshetom
een meisje gaat. Ze mag niet al-
leennaar destad. Ze moet altijd
wachten totdat er iemand mee
kan. Dat proberen we nu te
doorbreken. Hetzijnmeisjesvan
twintig enze voelen zich ook als
eennormaalmeisjevan twintig.
Zewillenzichnormaal gedragen
maarhet komt soms tot een bot-
singmet de denkwijzevan deou-
ders. Langzaamaan komt daar
verandering in en wij, als
stichting, willendatze meerver-
trouwenkrijgen in elkaar."

Dela Weissenbruch vertelde
dat de doven en de horenden in
twee apartewereldenleven:"Als
twee mensen een vreemde taal
praten en elkaar niet kunnen
verstaan, danproberen ze elkaar
tevermijden. Zo hebjeook deho-
rende werelden de dovenwereld.
Schoorvoetend komen deze twee
werelden nu naar elkaar toe.

GEBAREN
We hebben nu een nieuw sys-

teem van communiceren, dat
noemen we "total communicati-
on". Dathoudtindatjealles gaat
gebruiken, jehanden, ogen, li-

chaam, je stem, lippen en je
spraak. Je probeert alles te ge-
bruiken om je verstaanbaar te
maken."

Een horendemoeter rekening
mee houden dateen dovenietbij
iedereen kan liplezen. Bij man-
nenmet eenbaardkunnen zij bij-
voorbeeld niet liplezen en als ie-
mandbinnensmonds praat heeft
een dove ook moeite met liple-
zen. Er moet duidelijk, dochniet
overdreven, worden gearticu-
leerd inbijzijnvan een dove.

AIDS
De doven hebben tijdens de

openingvan het centrum ge-
bruik gemaakt van de "total
communication"omhunwensen
over het centrum duidelijk te
makenaan de genodigden. Dela

Weissenbruch vertelde dat zij
het niet gepast vond dater bij de
opening van een dovencentrum
alleen door horenden werd ge-
sproken. Zij heefttoen de meest
beweeglijke groepbij elkaar ge-
roepen en heeft afgesproken dat
zij hun "speech" met mimieken
gebaren zouden brengen:"Ze
begrepen me eerst verkeerd en
kwamen met een verhaal over
Aids. Naoverleghebbenze dege-
nodigden verteld over hun pro-
blemen en hun wensen. Dat is
goed aangeslagen bij de aanwe-
zigen.

Bij het opvangcentrum voor
doven staat een 40- tal doven in-
geschreven. De schoolwerktmet
zestig doven, maar dat zijn bij
lange na niet alle doven die op
Curacao wonen. De stichting is
wel van plan om in detoekomst
alle doven op het eiland te re-
gistreren. "Het gaat natuurlijk
niet alleen om doven. Wij wer-
ken met doven en slechthoren-
den. De oudere doven en
slechthorenden zijn niet bij de
stichtingaangesloten."

DONATIES
Iva Martina, voorzitster van

de stichting Hulp aanAuditieve
Gehandicapten vertelde dat de
stichting hetopvangcentrum ca-
deauheeft gekregenvan deover-
heid. "We moeten het nu nog
steeds doen van donaties, maar
wezijnookbezigmethet aanvra-
genvan subsidiesvoor hetwerk.
We hopen spoedig subsidie te
krijgen."

Dela Weissenbruch vertelde
datde doven nog nietelke dag in
hetopvangcentrum terecht kun-
nen: "Momenteel mogen ze hier
driemaal perweekkomen, maar
het is de bedoeling dat wij in de
toekomst vaker beschikbaar
zijn. Het centrum beschikt nu

over vijf leidsters. Zodra het
centrum elke dag bereikbaar is,
zal het aantal leidsters worden
uitgebreid.Dan wil de stichting
ook beginnen met een i educatief
project en het organiseren van
verschillende cursussen."

Wat voor cursussen er worden
gegeven, weet DeLa Weis-
senbruch nog niet: "W<; zijn een
onderzoek begonnen om na te
gaan watvoor hen zinvol is." In
ieder geval wil de stichting wel
een type-cursus geven voor die-
genen dieadministratiiafgericht
zijn en een eenvoudige compu-
tercursus staat ook op het prog-
ramma

BAAN
Deze cursussen mo eten ui-

teindelijk leiden tot een baan of

een betere baan voor de dove n.
De stichting helpt de doven o< jk
bij arbeidsbemiddeling. "Als i ie-
mand geïnteresseerd is om e en
dovein diensttenemen, gaan'wij
daar eerst op af, bereiden 1 act
goed voor en begeleiden de d<ove
een tydje binnen hetbedrijf.' Wij
stimulerenze ookomzelfstar tdig
een baan te zoeken. Zij moe ;ten
zoveel mogelijkervaring opd loen
en zoveel mogelijk leren ij a de
maatschappij. Misschien moe-
ten ze een keer een baantj' e ac-
cepteren dat ze eigenlijk te laag
vinden voor zichzelf.

De doven moeten geholpen
worden met hunspraak, vortel-
deDela Weissenbruch: "Alt i zea 1!
eentijdje van school afzijn, enzi»
oefenen niet meer, gaat hun
spraak verloren. Erwordt daar-
omeen logopedist in dienst geno-
men die hier in heteentrui n mist
dedoven oefeningenkan doen."

RIJBEWIJZEN
De stichtingheeft voor s<>mrni-

ge slechthorenden ook rijibew/ij-
zen verzorgd. Alhoewel het in
Europa geen uitzondering isdat
een dove een rijbewijs haalt, is
het op de Antillen niet 2so ge-
bruikelijk. Na lang pratem met
de politie is besloten dat een
slechthorendeeen rijbewijis Itan
krijgen als de dokter verklaiart
dathij ietskan horen envoor het
examenslaagt. Erzijn inmioülelsdrie slechthorenden in hetbezit
van eenrijbewijs.

De dovendie het centrum 1vil-len bezoeken, moeten zelf voor
vervoer zorgen. De meesten we- ■

ten hetcentrum tebereiken nae tdebus ofmet defiets en ander e n
worden door familieleden g< >-
bracht en gehaald. "Als wev« x
vervoer zouden zorgen, dangr y'-
pen wij naast onze stelling d .at
wij de dovenzo zelfstandigmof je-
lijkwillen maken.

|VRIJDnG6 NOV€MB€R 1987 AMIGOE

II ATTENTIE

©Ditmag U niet missen.
Zondag om 9 uur p.m.
Kanaal 8 Tele-Curacao

De eerste aflevering uit een serie van 6

"family special"
getiteld

"NO GREATER GIFT"
Gepresenteerd door

Banco di Caribe n.v.

WILLEMSTAD-DeCuragao
Ports Authority is begonnen met
een grote 'schoonmaak-actie' in
de haven van Willemstad. Alle
wrakken, endatzijnernogalwat,
dienen te wordenverwijderd. In-
dien de eigenaren dat niet zelfdoen, danzullenal dieeigenaren
een kort geding 'aan hun broek'
krijgen.

Foto: Smit Tak in actie bij de
'Blue Wing', waarvan de eige-
naarfailliet isverklaardenbij de
'Santa Maria', een schip datver-
beurd werdverklaard omdat het
drugs vervoerde. Beide schepen
zullen ergens buitengaats wor-
den afgezonken, vermoedelijk in
débuurtvanhetSeaquarium, zo-
datzij alsnog een 'toeristische
attractie'kunnen gaan vormen
voor de diepzee-duikers.

EILANDGEBIED CURACAO

_Jjl GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST
"jjJJIJ (G.G.D.)

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 zijn op, deze kinderen te laten inenten.
OP MAANDAG 9 NOVEMBER 1987.
Centrum voor inentingen: CONSULTATIEBUREAU BARBER, eerste zij-
straat links na benzinestation Barber.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN ZIJN: GEHEEL BAND' ABOU.

*
Centrum voor inentingen: SENTRO MEDIKO MONTANA ABOU.
Openingstijden: 8.00 - 11.00 uur 'smorgens.
OPGEROEPEN BUURTEN:— Janwe - Korporaal - Klein Kwartier - Santa Rosa - Jan Thiel - Brakkeput -

Montana Abou - Montana Rey - Welgelegen - Fuik - Oostpunt - Choloma -
Groot Sint Joris - Cathalina - Kwarchi - en andere ■ nabijgelegen buurten.

«
VOOR DIEGENEN DIE OVERDAG NIET KUNNEN KOMEN IS ER OP
WOENSDAG 11 NOVEMBER 1987 VAN 17.00 - 20.00 GELEGENHEID
OM HET KIND OP HET CONSULTATIEBUREAU TE SANTA MARIA IN
TE LATEN ENTEN. DIT GELDT VOOR GEHEEL CURACAO.
De ouders worden verzocht de inentingskaart van hun kind(cren) mee te
nemen.

Hoofd v/d G.G.D.
Afd. P.R. °r- Mac Kibbelaar.

FOR ONLY
$ 117U.S. MONTHLY

Purchase a 12.500 m 2lot (3.09 acres) In one
ofVenezuela's richest and most prosperous areas.

Land development with areas reserved for
Country Club, SwimmingPool, Church, Hotel,
Artificial Lake, Commercial Area, Gas Station,

Children's Playground, Farm, etc.

Located in the area of most rapid growth
and valuation in Venezuela, where land prices fB

are constantly increasing.
12,500 m 2lot (3.09 acres) from $ 5000 U.S.
andeasy monthly payments of$ 117 U.S.

(Or the equivalent in florines).
_■_

DONTLOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THE BEST INVESTMENT OF YOUR LIFE

we
Cut out this coupon and mail it with your address

in order to send you further information

INVERSIONESINDELOP, C.A.
Edificio Cavendes. Piso 8, Oficina 805.
Avenida Francisco de Miranda
Los Palos Grandes - Caracas - Venezuela.

Please send me, without obligation,
booklets and additional information on lots:

mmsm
NAME: __

Spe; SS-ivSSS^x-
ADDRESS:

TELEPHONE: .
COUNTRY__ .wwwmmmmmmmm% ~..
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Amnestie aangekondigd
Nicaragua start indirecte
besprekingen met contra's
MANAGUA—De Sandinis-

tische regoring van Nicara-
gua zal in hetkader van het
vredesplan voor Midden-
Amerika indirecte bespre-
kingen mei: deContras begin-
nen over een staakt-het-
vuren. Dit; cci donderdag pre-
sident Dar tiel Ortega. De Ni-
caraguaan se president kon-
digde tevons een amnestie
aan voor 1.000 gevangenen,
onder wie niet alleen anti-
Sandinistis icherebellen maar
ook leden van de Nationale
Gardevan ex- dictatorAnas-
tasio Somo za.

Ortega verklaarde verder dat
hijallegevaogenContra's gratie
zal verlenen en dealvijfjaargel-
dende noodtoestand in het land
zal opheffen als de Verenigde
Staten opho uden derebellen te
steunen. Kort hiervoor hadpre-
sident Oscai " AriasvanCostaRi-
ca, de opsteller van het vrede-
splan dat donderdag in werking
had moeten treden, erkend dat
het vredesproces in Midden-
Amerika zich in eenimpasse be-
vindt. De enige manier om hier-
uit tekomen, is als Managua en

tic Contra's rechtstreeks met el-

kaarzoudenpraten, aldusArias.
Ortega zei dat zijn regering

"concrete stappen naar een
staakt-het-vuren neemt en be-
reid is "via een bemiddelaar"
met de Contra's te gaan praten.
Hij beklemtoonde evenwel dat
de gesprekken alleen moeten
dienenvoor hetbereikenvaneen
staakt-het-vuren. Van een poli-
tieke dialoog kan geen sprake
zijn. "Wij hebben nooit een poli-
tieke dialoog met deContra's ge-
houden. Dat doen wijnu niet en
datzullen wij nooitdoen".

De Nicaraguaanse president
verklaarde tegenover een
enthousiaste menigte van circa
60.000 regerings- aanhangers
dathij 1.000gevangenenonmid-
dellijkopvrijevoetenzal stellen.
Daarenboven heeft hij twee de-
creten naar de Nationale As-
semblee gestuurd voor een am-
nestie voor alle gevangen
Contra's en voor het beëindigen
van denoodtoestand.Deze maat-
regelen worden pas van kracht
zodra de Amerikanen hulp aan
de rebellen hebben stopgezet.
Een internationale verificatie-
commissie zal bepalen wanneer
het zover is

Bij Pokigron opgepakt
Suriname: bosneger overleden
in militair ziekenhuis
PARAMARIBO / DEN

HAA G—De Surinaamse bos-
negeir Ronald Adipie die en-
kele weken geleden in het
dorp Pokigron werd opge-
pakt < ioor het Surinaamse le-
ger, is i in het militair zieken-
huis v an Paramaribo overle-
den.D at heefthetofficiële Su-
rinaai nse persbureau SNA
bekendgemaakt. Adipie
werd i 'orige maand onder-
vraagd door de Nederlandse
KRO-te devisie.

Volge ns het officiële bericht
o\ 'erleed1 dekrijgsgevangeneaan
dei complicaties die zich voorde-
den bij t ;en operatie. De bosne-
ger, die' /olgens het leger tot de
groep-Br-unswijk behoorde, was
opÉjenom en wegens een verwon-
ding die hij zou hebben opgelo-
pen bij e :en treffen tussen het
JungleG ommandoen demilitai-
ren. Een militairkonvooi dat
met Nederiandse journalistenop
weg wasr marPokigron werdvol-
gens de £itrijdkrachten door de
groep-Bn mswijk aangevallen.

Ad ipie' wasaan eenbil gewond
en word o p de buik liggend door
verslaggever Willibrord Fre-
quin van .Brandpunt
geïnterviewd. De gewonde man
zeionder meerdatdevoormalige
Nederlan dsemilitair-attache in
Paraniar ibo, Van Tussenbroek,
de acties van de groep-
Brunswijk bij Pokigron leidde.
Frequin liet later weten dat hij
het interview hadafgenomen om
de-medewerking van de Suri-
naamse; autoriteiten te krijgen
biij htst doorsturen van zijn
filmmateriaal. Volgens Frequin
ha dh< jt interview nietuitgezon-
dei i m oeten worden.

E»r. Eddy Jozefzoon, vertegen-
woo rcliger van het Jungle Com-
man do in Nederland, zegt over
infoi "matie tebeschikkendatAd-
ipie ï üet na een chirurgische in-
greer > maar door verwaarlozing
is ove rieden. Jozefzoon zegt dat
Adipii 3, dievolgens hem niet tot
degro ep-Brunswiik behoorde, al

op 19 oktober doodbleek te zijn.
De autoriteiten hebben er be-
lang bij te voorkomen datAdipie
zijn in het interview afgelegde
verklaringen later intrekt, al-
dus Jozefzoon. Volgens Jozef-
zoon is op defilmbanden van de
KRO te zien datAdipie antwoor-
dengaf die hem door een ander
werden ingefluisterd.

Rechts Chili
bedreigt acteurs

SANTIAGO — Een rechtse
beweging in Chili heeft ge-
dreigd met het doden van 25
toneelspelers en televisie- ac-
teurs alszij hetlandniet bin-
nen een maand hebben verla-
ten. Zij vormen volgens haar
een "Marxistische Frontor-
ganisatie".

De acteursbond Sidarte ver-
oordeelde debedreiging dienaar
de woningen van 10 actrices en
15 acteurs en 6 toneel- ge-
zelschappen werden gestuurd
dooreen groeperingdiezich"Tri-zano" noemt, klaarblijkelijk
naar deoprichter van hetKorps
NationalePolitie.

Onder debedreigde acteurs en
actrices zijn Schlomit Baytel-
man en Ana Gonzales, sterren
van een novela, Julio Jung en
Nissim Sharim, een directeur
van een toneelgezelschap.

De woordvoerder van de ac-
teurs- bond, Edgardo Bruna, zei
op en persconferentie dathij een
beroep deed op deregering om
naar de bedreiging een onder-
zoekin testellen. Achtbedreigde
acteurs en actrices zijn terugge-
keerde politieke ballingen. Voor
alle 78 leden van de zes toneel-
gezelschappen is justitiële be-
scherminggevraagd.

In het verleden hebben ac-
teurs wel individuelebedreigin-
genontvangcn, nooitcollectieve.

Sovjetleider Gorbatsjov in harde toespraak

Stalin heeft onvergeeflijke
en grote fouten gemaakt

Voorde
modebewustevrouw

hebben wij een
„geklede
koliektie”

ontvangen.

MOSKOU — De Soyjetrus-
sische leider MichailGorbatsjov
heeft hetbewindvan JosefStalin

in harde bewoordin-
gen veroordeeld. In een langdu-
rige toespraak ter gelegenheid
van de zeventigste verjaardag
van deRussische oktoberrevolu-
tie beschuldigde hij de vroegere
leiderervan "grote enonvergeef-
lijke fouten" tehebben gemaakt.
De partijleider hekelde de "per-
soonlijkheids- cultus, de repres-
sie en de willekeur" tijdens het
dictatorialebewind van Stalin.

"Vele duizenden en partijle-
den en niet-partijleden zijn het
slachtoffer geworden van diere-
pressie", hield Gorbatsjov zijn
5800 toehoordersin hetKremlin
voor. Volgens Gorbatsjov was
Stalin bovendien van allegevol-
genvan zijnbeleidop dehoogte.
Hij bevestigde dat de geschiede-
nisvan decommunistischepartij
ir de Sovjetunie zal worden her-
schreven. Erkomt een commis-
sie inhet centraal comitévan de
partij voor "herstel van de ge-
rechtigheid".

Gorbatsjov beloofde eerder dit
jaardat het Sovjetvolk de volle-
dige waarheid te horen krijgt
over de"witte plekken" in de ge-
schiedenisvan de Sovjetunie. In
zijn doorradio en televisieuitge-
zonden toespraak van maandag
zei hij echter niet dat door de ge-
dwongen collectivisering en de
zuiveringen tijdens Stalins be-
wind (1924-1953) miljoenen
mensen de dood vonden. Hij

sprak slechts over "vele duizen-
denslachtoffers". Ookkregen de
Sovjets niet te horen datoppo-
nenten van Stalinzoals Boecha-
rin, Kamenev en Zinoviev na
schijnprocessen werden geëx-
ecuteerd. De opmerkingen van
Gorbatsjov gingen niet zover als
eerdere kritiek van de Sovjet-
pers, die Stalin dit jaar al een
misdadiger noemde.

Gorbatsjovs toespraak zal
voorstandersvan snellevan her-
vormingen en openheid zeer
waarschijnlijk teleurstellen.
Waarnemers menen dat de te-
rughoudendheid van Gorbatsjov
aantoont dathijonder druk staat
om de eenheid binnen de partij,
waar conservatieven en hervor-
mings- gezinden tegenover el-
kaar staan, te behouden. Aange-
nomen wordt dat hij vaak moet
optreden als bemiddelaar tussen
beidestromingenbinnendecom-
munistische partij. "Voor veel
westerlingen komt Gorbatsjov
naar voren als een door-en-door
hervormer, maar in werkelijk-
heidzijnzijn politieke instincten
goed ontwikkeld en let hij erop
geenkwaad bloedtezettenbij die
leden in de partijtop die voor-
zichtiger zijn dan hij", zo stelde
een diplomaat in Moskou.

Gorbatsjov gaf in zijn toe-
spraakronduit toe datzijnbeleid
van "perestrojka" wordt tegen-
gewerkt. "De conservatieve
krachtenzullenallesin hetwerk
stellende'perestrojka' in diskre-
diet te brengen en zij zullen
proberen deonvredeonder dear-
beiders aan te scherpen". Vol-
gens Gorbatsjov mag de partij
echter ook niet toegeven aan de-
genen die "overijverig en onge-
duldigzijnen voor wiede hervor-
mingen niet snel genoeg gaan".
Hiermeeverwees departijleider
kennelijk naar Boris Jeltsin, de
partijchefvanMoskoudievorige
week zijnontslag aanbood uiton-
vrede methettrage tempo van de
hervormingen. "Wij kunnen
geenetappes overslaanof depro-
blemen in een handomdraai op-
lossen".De stellingnametegeno-
ver Jeltsin bracht Gorbatsjov op
een lijn met een meerderheid
binnen het centraal comité dat
vorige maandkritiek leverde op
deMoskouse partijchef.

Westerse historicireageerden
teleurgesteld op Gorbatsjovs
feestrede. Enkelen wezen erop
dathij in zijn afwijzing van Sta-
lin weinig verder ging danNiki-

taChroestsjovin 1956. "Over het
vraagstuk van de geschiedenis
zou jekunnen zeggen dat hij er
tussenuit is geknepen", oordeel-
deMartin McCauley, docent aan
de universiteitvan Londen. Vol-
gens hem bleek uit detoespraak
dat het verzet tegen "glasnost"
(openheid) en"perestrojka" (her-
vorming) sterker is dan eerder
werd aangenomen. "Voor het
eerst gafhij toedatniet alleen in
de hogere partijkringen verzet
is, maar ookop een veel lagerni-
veau. Wij mogen nu aannemen
dat deperestrojkaen de glasnost
veel langzamer voortgaan dan
wij eerder verwachtten", aldus
McCauley.

"De mededeling dat Stalin
'grotepolitieke fouten'maakte is
niet bepaald nieuw. Dat zei
Chroestsjov al. Ik hoor niets
spectaculairs in de toespraak
van Gorbatsjov", reageerde Ka-
rel van het Reve, ex-docent aan
derijksuniversiteit in Leiden.
"In de toespraak is dekritiek op
Stalin teruggebracht tot het per-
soonlijke vlak", zegt professor
Vittorio Stradavan de universi-
teit in Venetië. "Het ziet ernaar
uit dat er dertig jaarvoor niets
zijn voorbijgegaan en dat Gor-
batsjov eenvoudigweg in gema-
tigde woorden herhaalt wat
Chroestjov al heeft gezegd", al-
dusStrada.

Gorbatsjov stipte echter ook
enkele "nieuwe" zaken aan. Zo
noemde hij voor heteerst "de sa-
menzwering van de dokters" in
1952, waarbij artsen van het

Kremlin — de meesten joden —werden opgepakt omdat zij van
plan zouden zijn geweest Stalin
te vermoorden. Aangenomen
werddatditincident de inleiding
moest vormen voor een groot-
schalige deportatie van joden
naar Siberië, maar Stalins dood
zou uitvoering van ditplan heb-
ben verijdeld. Een westerse di-
plomaat inMoskou onderstreep-
te echter dat Gorbatsjov het bij
noemen van het incidentheeft
gelaten.

Ook dekomende top metpresi-
dentReagan kwam aan de orde.
De ondertekening van een ak-
koord over de vernietiging van
kernraketten voor demiddellan-
ge afstand (INF) noemde hij
slechts een klein onderdeel van
de topontmoeting in december.
"De wereld verwacht meer van
een derde en een vierde ontmoe-
ting danalleenmaar debevesti-
gingvan hetgeen wij eenjaarge-
leden al hebben besloten".

Gorbatsjov liet doorscheme-
ren dat hij zijn bezoek aan de VS
zal gebruiken om te proberen de
Amerikanen te bewegen tot het
beperken van hun SDl-
programma.

De ceremonie in het Kremlin
werd bijgewoond door 163 dele-
gaties uit de hele wereld. Op de
eretribunes bevondenzich onder
andere de partijleiders uit elke
oosteuropese landen. Onder de
genodigden waren verder PLO-
voorzitter Jasser Arafat, de Af-
ghaanse leider Najibullah en de
Nicaraguaanse president Da-
niel Ortega.Familie ontvoerde

Chileense kolonel
betaalt losgeld

SANTIAGO —De familie van
kolonel CarlosCarreno, dieruim
twee maanden geledenwerdont-
voerddoorhetPatriottisch Front
Manuel Rodriguez, heeft ruim
50.000dollarbijeen gebracht die
verdeeld zullen worden onder de
armen van Santiago, zo is van
kerkelijke zijde vernomen. Aan-
vankelijk hadden deontvoerders
een kwart miljoen dollar geëist
voor devrijlatingvan dekolonel,
die een hoge post bekleedt in de
Chileense wapen- industrie. In
de affaire is bemiddeld door een
vertegenwoordiger van de
rooms- katholieke kerk. Het is
nog nietbekend wanneer de ont-
voerders hun slachtoffer zullen
vrijlaten.

MOSKOU — Sovjet- militai-
ren lopen in ganzepas over het
Rode Plein i inMoskou en houden
dewachtvi torhetmausoleum van

INo INDUSTECH (CARIBBEAN) N.V. (INC.)
(Service-Dept.)

— Your elevator specialist (Installations, repairs and service)
ir — Fast and efficient— 24-hr service— Experienced mecanics and parts available for all brands— We repair ALL elevators.

Agents/repr. for Sabiem elevators, Italy, Adams elevator Co. U.S.A.,
Lift Components Ltd. UK, Fabrica Nacional deAscenso-
res (FANAS) Venezuela.

N Tel.: 70902/78843,Cas Coraweg nr. 908. a
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SPECIALS BMNA>fcjlMY^at[
= MARIE PAMPOEN RUYTERKADE COLON .
: = — HELE OSSEHAAS2/3 LBS,
S —LOINRIBS 1/2 KILO ’. 2.45 Z FAMILY PACK PERKILO ’.15.25: -FLANKSTEAKS y2 KILO ’. 5.35 Z _ BRAADVLEES IN FAMILY PACK PER KILO ’. 5.75
Z -DIKKE LENDE y2 KILO ’. 6.25 ï _MAGEREKARBONADE MET BEEN,

-NASSIVLEES 'AKILO ’. 4.50 ; FAMILYPACK PERKILO ’. 6.25—CHICKEN THIGHS 5LBS ’. 4.75 : _HELEKIPPEN IN FAMILY PACK PER KILO ’. 2.56- — "MEESTERHAND" SPECULAAS PAK V. 400 GR ’. 1.98 S _DELMONTE CATSUP 14 OZ. FLES ’. 0.69: - "KING COLE" SLICED BEETS 80Z ’. 0.79 Z
: — "LIBBY'S" SWEET PEAS 80Z ’" 0.66 :
S —ARGENTIJNSE CORNED BEEF "V1NZ".... 12 OZ. BLIK ’. 2.65 Z VOOR UW SNACKS HEBBEN WIJ EEN GROTE SORTERING:: -"DURKEE" BOILED OYSTERS 80Z.BLIK ’. 2.60 - ö/xe„_cu Cfcl MDI .^UTCkI m Urt « ADI ,„„,,„ï -"CONTINENTAL" CONSOMME = 9?ggSSRfïHÏÏÏJSK^ISS^.*6*= CARNEOPÖLLO ’. 1.45 = KARBONADE MET BEEN IN 5 KILO DOZEN;

— MARGARINA'MAVESA" IKILOBUK ’. 2.25 : BRAADVLEES
: — "ANCO"MIE 500 GR. PAK ’. 1.49 : f"£eJ 5 LOINHIbb _^^^SEsÊZs:**?^k.— ONS WELBEKENDE VLEESPAKKET: /^^_ E HAMBURGERS Si^Sl

1 KILO SOEPVLEESZONDER BEEN "| / fh\ yc^^. TEVENSHFRRFN wi i nppncnw-n/AwrcM-l! IfiiiÜ.1 KILO BRAADVLEES (STOBA) I L^U/ VVT^^ ï ' «=VENS HEBBEN WIJ REEDS ONTVANGEN. WèWk
1 KILO KARBONADE METBEEN > \T X OQ CA Z DE.nvTA --_ u . MM-M V&
1 kilo loinribs f J.jfiSf.OU : READY TO EAT HAMMEN

: 1 KILO GEITENVLEES Z —_
t

: J : ——z=z=z===_ SEE^wmwll: -LUNCHPAKKET: : \MW\WIj IS^SSSSwSoïïT^ \ ’. 1.85 [ En vergeet niet ««QualityStamp»*"* /IfJ \: 100 GRAM JONGEKAAS J : . . ... ni^ix.- /5W*J*/ i: te sparen zodat U gratis Uw kado kunt kiezen. /QUa/Jtv/ i—GROTE RODE APPELS ZAKV.IOSTUKS ’. 3.79 Z —/ oTfijfijpy /
VRIJDAG, KOOPAVOND IN VREUGDENHIL CARIBE TOT 9 UUR EN IN '^Sèml^A^) ~~~^ 1- VREUGDENHILCOLON TOT8.30'SAVONDS. Jg| Rf; ONZE ST. NICOLAAS ARTIKELEN: ZE VLIEGENWEG!

; VREUGDENHIL CASH & CARRY, NU NOG VOORDELIGER GEPRIJSD, WAAR U '(aW^Êw&wï CHOCOLADE LETTERS, SCHOENLETTERS, PUNTZAK-
I IN HET GROOT EN NU OOK IN HET KLEIN KUNT KOPEN. ÏMMltM^yW KEN, PEPERNOTEN, MARSEPEIN, TAAITAAI, KLEUTER-: VREUGDENHIL UWCENTRUM VOOR EKONOMISCH INKOPENDOENI '^IMPcV TAAI, KRUIDNOOTJES, STROOI MELANGE, ETC. 't
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Lenin. Achter hen wordt een le-
vensgrote versieringgemaaktom
de 70e verjaardag van de Okto-
ber-revolutie te herdenken.



NEWYORK-Het VS conglome-
IHenley Group onderhandelt
overneming van Santé Fe Sou-, ? "acific, een concern metbelan-

jPtransport, onroerend goed, in-
|ï,ei olie en financiële dienstver-nS>- Gesproken wordt over een
"emings- bedrag van ongeveer
i^Uarddollar.Hetzoudegrootste
|t m de geschiedenis van het VS
|«Jfsleven worden.

Otary-actie
— De Rotary

Curasao start volgende
1(1een grote actieomgeldin

voor de bestrijding
P?'io- De inzamelingsactie
rf.deel uitvan de wereldwij-
fW tegen polio.
: Rotarians ver-
*ö een enorme respons op

Actie. In oktober werd eenp- bedrag ingezameld voor
r.entoffers van de natuur-vnVenezuela, eind septem-
T^ary Club Curasao zond

** bedragvan 100.000Bo-

' «ethoogste van alle servi-..bB> die deel uitmakenvan
Btrict' 437, waartoe Cura-"«hoort

ProfessorDeutman heeft van de zon genoten:

Curaçao is goed geschikt
voor organiseren congressen

I'LLEMSTAD - Zeer
l( eden kijken dr Ali Ab-
J1 en professor August

'♦ri terug °P net °°"X fen- congres dat deze
tp °P Curacao georga-
E^rd werd. Niet alleen
Ps k eau van net con£resJa . °°g, maar ook de
j^ *}Je" van het symposi-
j^Jaeactiviteitendiedaar

ferrien werden georgani-
Juri bevielen de buiten-i>?.se gasten zeer goed.

\ederlandse professor
\ |j"'iian is er ook van

jLrtüigd dat Curacao
jk0 PHma leentvoor dit
i)ej congressen. Naast
Isu e congres- ruimtes,

H jjjfn met de komst van
HW- no& beter wordt, is

i'imaat hier ideaal
L ,euke activiteiten, zo
echtte Deutman,na de
H<i te zomer in Neder-

H„ 'deeom op Curagao een
"Hrf 68 te organiseren> ont"
w toen dokterAbdala als
ij. e Antilliaanse arts in
s^ e gen door professor
ig^an werd opgeleid tot
itps. "Dat beviel beide
%\*D zo S°ed' dat er ge"
! 'Jk aan meer artsen uit

! w.tillen bij ons in oplei-
i '«le gnomen. Daardoor

k 3 wij ons extra verbon-
] sBq et Curagao", aldus pro-

jvf,Deutman die ervan
i m^'gd is dat het een sti-

'Ua sis om een congres te
O'seren waarbij veel

gastsprekers
j *tjj*i' Er ging echter gerui-
jit],, overheen voor het zo-

KWALITEIT.

\\\ betekent dit symposi-
| \^nationaal gezien?jefp?^nk niet datditvoor de
>f\t bet belangrijkste
IWe.s is geweest. Volgende
jGq 's er bijvoorbeeld een
['V^oter Amerikaansi H 8/ e» in Dallas. Het was
i 'tb bedoeling dat mensen
I i\]^r°Pa via Curasao naar
IWS doorgaan om ook die
I .^nS bij te wonen. De
[\ty't van degastsprekers
!S«asWe^erh°°£>erwaren
| '"H^enuitNoord- en Zuid
!\ H

l*a en Europa zodat
Vs zekerheid heeft dat
ty 0 "*hier besproken is, op

datgene is wat
\r\deoogheelkunde", al-

ofessor Deutman.

Ook veel Nederlandse oo-
gartsen hebben dekans geno-
men hier bijgeschoold te wor-
den, alhoewel ook in Neder-
land dergelijke congressen
georganiseerd worden.
"Maar voor ons Europeanen
is het natuurlijk enorm aan-
trekkelijk om naast de infor-
matie over ons vak ook einde-
lijk eens lekker in de zon te
zitten. Zeker na de slechte zo-
mer diewe in Europa hebben
gehad. Ik geloof dat we dat
eerlijk moeten zeggen." Daar
wasin hetprogramma ookre-
kening mee gehouden. Het
symposium werd in de
ochtenduren tot half twee 's
middags gehouden en daarna
was er tijd voor recreatie.
Deutman denkt ook dat het
congres zo succesvolwas om-
dat het niet te groot was. Er
waren 58 deelnemers. Ver-
schillenden daarvan werden
vergezeld door hun echtgeno-
tes enkinderen zodater in to-
taal 90 buitenlandse gasten
waren. "Daardoor hebben
veel mensen onderling con-
tacten gelegd. Er waren oo-
gartsen uitBelgië,Frankrijk,
Noord- en Zuid Amerika, Ne-
derland en uit de Antillen
zelf. Dit schept vriendschap,
geeft contacten... allemaal
heel belangrijk", aldus
Deutman.

AANTREKKELIJK
"Ik vind Curagao een zeer

aantrekkelijk eiland. Het is
mooier dan Aruba datplatter
is en al die enorme Ameri-
kaanse hotels heeft. Maar ik
heb het gevoel dat Aruba be-
ter de vreemdelingen- indus-
trie gebruikt. Dat kan men
hier ook doen. Misschien met
een goede infrastructuur
straks als hetITCgereedis en
debestaande hotels, dat men
gericht groepenhierheenkan
trekken. Ik denk dat als dit
een hele belangrijke econo-
mische bijdrage kan bete-
kenen."

Hetis niet debedoeling het
bij ditene congreste laten. Al-
le deelnemers waren zeer
enthousiast en willen
dolgraag weer hierheen ko-
men.Die mogelijkheid is vol-
gensDeutman ook aanwezig.
"Ik denkdatheteen heel goed
idee is. Er zijn weliswaar tal
van dingen waar jerekening
mee moet houden. Er moet
net een gunstig moment ge-

vonden worden. Ik denk dat
dit een heel goed 'proef-
congres' was om tekijken hoe
het gaat. In deaanloop zijn er
wat problemen geweest,
maarhet isperfect gegaan."

Professor Deutman is goed
te spreken over het niveau
van de oogheelkunde op Cu-
rasao. "In de oogheelkunde is
de laatste jaren ontzettend
veel veranderd. Het gebruik
van de lazerstraal bijvoor-
beeld, kunstlenzen voor
staaroperatieszodat menniet
meer zon dikke bril hoeft te
dragen maar men een
kunstlensje krijgt. Dat is een
enorme vooruitgang. Datzijn
dingen diehier nu ook op het
eiland kunnen gebeuren.

GGD start huis aan huis controle
Bestrijding dengue-mug
door GGD geïntensiveerd
WILLEMSTAD — Begin

volgend jaarbegint de GGD
weer met een huis aan huis
controle campagne voor het
bestrijden van de Aedis Ae-
gypti- mug, beter bekend als
de "dengue- mug". Tijdens
deze huis aan huis controle
zal de GGD vooral aandacht
besteden aan planten in wa-
ter, autobanden waar water
inkan staan,regenbakken en
open tonnen. Sixto Laker,
waarnemend hoofd van de
Hygiënische Dienst vertelde
dat drievan devijfhuizen op
Curacao planten in water
hebben staan en geen voor-
zorgmaatregelentreffen voor
de dengue-mug.

In september vorig jaar is de
GGDbegonnen met deeerste fa-

sevan een intensievebestrijding
van de dengue-mug. Er is toen
vooral aandachtbesteed aan het
haven- gebied en het vliegveld.
Dat zijn, volgens de GGD, de
plaatsen waar de dengue-mug
binnenkan komen. Verder heb-
ben er ook huis aan huis contro-
les plaatsgevonden en heeft deGGDin samenwerkingmet Seli-kor de bevolking via posters eninformatie- spotjes op de televi-sie geinformeerdover debestrij-ding van deze mug.

Laker vertelde dat zijn dienstnubezigismetdetweede fase. Depotentiële broedplaatsen wor-den momenteel behandeld metinsecticiden en de Hygiënische
dienst zal dehuizen uit deeerstetase, die reparaties en verbete-
ring moesten aanbrengen, op-

nieuw controleren. "Je moet de
mensen steeds blijven attende-
ren op de dengue-mug en op de
bestrijding ervan."

Als mensen bijvoorbeeld bloe-
men of stekjes in water hebben
staan is dateen ideale omgeving
voor de dengue mug om zich
voort teplanten. Datkan voorko-
menworden door watzeep ofben-
zine aanhet water toe tevoegen.
Dat gebeurt vaak wél de eerste
keer, maar als het water dan
wordt ververst, vergeet men
vaak weer zeep ofbenzine aan
het water toe te voegen. "Dan
kunnen we weer opnieuwbegin-
nen", aldus Laker. "Hetzelfde
geldt ook voor regenbakken.
Daar gooien wij wat benzine in.
Die benzineblijftechterbovenop
drijvenen als deregenbak vol is,
enoverloopt, loopt debenzine als
eerste uit debak. Hetmerendeel
van de mensen vergeet dan op-
nieuwbenzine in deregenbak te
doen."

PROBLEMEN
Dat er toch veel mensen

naar het buitenland gaan
voor oogheelkundige be-
handeling, is volgens Deut-
man nietnodig omdat het lo-
kale niveau hoog genoeg is.
"Er zullen natuurlijk ge-
compliceerde problemen zijn
waarvoor ze niet de middelen
hebben hier op het eiland,
maarik denk dattoch98 pro-
cent van de patiënten, zo niet
99 procent, hierheelgoed ge-
holpen kan worden."

Zowel Deutman alsAbdala
vrezen dat het moeilijk te
voorkomen is dat mensen
naarhetbuitenland gaan om-
datze denken datze daarbe-
ter behandeld kunnen wor-
den: "The grass is always
greener elswhere", zo consta-
teerde Deutman. Hij betreurt
het echter dat mensen in het
buitenland vaak veel meer
moetenbetalen voor een be-
handeling die hier ook gege-
ven kan worden. "Ik vind de
kosten van medische zorg in
Amerika waanzinnig hoog,
vergeleken met Nederland.
Dan vind ik hetzonde van el-
ke patient die naar Amerika
gaat, alleenalom hetgeld dat
daarvoor betaald moet wor-
den. Terwijldeartsen hier ex-
act kunnen aangeven wat er
moet gebeuren en ze kunnen
zelfook goedopereren. Ik heb
het ze zelfgeleerd. Er is geen
enkele reden dat de mensen
naar elders moeten gaan."
Professor Deutman denkt
overigens dat dit probleem
met de tijd wat minder zal
worden, alsmen merktdater
hier een goedekwaliteit is.

Mishandeling
WILLEMSTAD— In deRoer-

mondtstraat heeft een 48-jarige
man een 15-jarig meisje in het
gelaat geslagen en daarna met
stenen gegooid,wegens een oude
vete tussen hem en devadervan
het meisje. Bij aankomstvan de
politie was demanreeds verdwe-
nen. Het meisje en haar vader
werden naar de politiebureau

verwezen om aangifte te doen.
Even later werd de politie inge-
schakeldvoor een vechtpartij op
Salinja. Daarbleek dat devader
van het meisje de dader was te-
gen gekomenen hadbesloten de
oudevete uit te vechten. De da-
der werd door de politie aange-
houdenen overgedragen aan de
recherche.

CAMPAGNE
VolgensLaker kan er daarom

niet echt van een campagne ge-
sproken worden: "Wij zijn al ge-
ruime tijd bezig met het bestrij-
den van de mug. Nu, met al die
voorlichting en huis aan huis
controles, wordtons werk alleen
geïntensiveerd. Wij zullen ook
niet ophouden met de bestrij-
ding. De "campagne" zal hooguit
in mindere mate worden voort-
gezet en weer routine-werk
worden."

Omdat deregentijd weer voor
de deurstaatheeft deGGDbeslo-
ten om in deze periode het werk
te intensiveren. "In deregentijd
worden er meer broedplaatsen
voor de mug gecreëerd. Wij zijndaaromdeze weekbegonnenmet
een "knock-down" actiein de ha-
ven." Deze "knock-down" actiehoudt in dat de Hygiënische
Dienst 150 potjes met water inhet havengebied plaatst. Deze
potjes dienen als broedplaats
voor de mug. Na een paardagen
wordt door de dienst gecontro-
leerd in welkepotjes demug eit-
jes heeft gelegden kunnen zo
zienwaar demug zichbinnen het
havengebied bevindt. Op dieplaatsen wordtdangespotenmet
insecticiden.

VERMINDEREN
De potjes worden regelmatig

vernieuwd en gecontroleerd zo-dat de Hygiënische Dienst kannagaan of de hoeveelheid mug-
gen is afgenomen. Volgens La-ker heeftzijn dienstop deze ma-
nierhet aantal muggen met 85
procent kunnen verminderen.Volgende week wordt deze actieherhaald.

Het controleren van het ha-
vengebied is noodzakelijkomdathet om een geïnfecteerde mug
gaat. Deze mugkanmet een bootnaar Curasao gebracht worden
en is de haven de eerste plekwaardemug gaatbroeien. "Doordit gebiedmetinsecticiden tebe-werken, krijgt demug geenkans
om zich te vermenigvuldigen.Het kan ook zijn dat er geïnfec-
teerde mensen met deboten mee-komen. Als er muggen in de ha-
venaanwezigzijn, en diepersoon
steken, wordt deziekte over heteiland verspreid. Andersom kan
natuurlijk ook. De dengue-mugkan een gezondpersoon, diehiermet een boot is gearriveerd, in-fecteren en sturen we iemandziek naar huis", aldusLaker.Laker hoopt dat iedereen meezal werken aan de bestrijding
van de Aedis Aegypti- mug en
dat zij niet met sancties hoevente komen voor mensen die nala-tig zijn. Het is niet debedoelingdat de Hygiënische Dienst als
een politieagent de potten en
banden bij demensen indegaten
moet blijven houden, terwijl debestrijding voor hun eigen be-
stwil is.

WILLEMSTAD — Een opna-
Wfin een Rotary-bijeenkomst
Wfckgenheid van het bezoek
m^stricts-gouverneur Enerio

ImKalez de Medici, generaal
r °an Curaqao. Foto: v.l.n.r.Hyerneur van het 'district'
rön echtgenote Melida Gon-hEdsel 'Papi' Jesurun,Nico
V^rtenHuubßongers, voor-

_""vanRotary Club Curacao.
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j Bloempot Shopping Center

Doe tijdig Uw inkopen voor de ko- |
j mende feestdagen. Ajta ||

Hedenavond €^§k ||! KOOPAVONdJ || |
I Ubent van harte welkom in ons

(gezellige ShoppingCenter.
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BEKENDMAKING
Tengevolge van een verhoging van de prijs van brandstof
MARINE GASOIL met ’.4.70 per 1000 liter, is de
brandstoftoeslag per 5 november met 0.0574 cent per
kWh verhoogd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldusper5 november 1987
5.9664cent perkWh, instedevan 5.9090centperkWh.

j9aKODELA^

BHT one stop «SS
5Sk AUTOMOTIVE SERVICE jmgm

* WEG NAAR WELGELEGEN 38
TEL 623216/624143/624812 M

/^sJJUL Transmission
»,■">. Bk ’* \^ Companyföj&\ 4NAPA& I -^=^la

\^*»ici *>.«. \^r w v^TT"ff-'rV>^LV/**^
4 17T0 Pd ffTS ,

'Service completo pa * Pieza pa bo Auto, * Servicio pa Automatic
bo Auto, Truck, Truck y Heavyduty transmission, overhaul y

Heavyduty Equipment. Equipment, plus rebuilding.
Special orders. Nos ta duna garantia.

1 EQUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2 ■

$&%}&&. WORUU AKSEPTA ?jj| r^SiV^DT^
»ferboar^ / Tpl^riJ PP^S^^^^^ I tVt YVTeck 111 Grooved

[ Cement P / J^f^T^t^l *CV V^**V\
Pego !| / Ë jmT_-+ shinishi \ f||\^^ \^^\

’U GARANTIA!!!!
14 te ku 20 pia^^^^^^^^ f|2 ftl)^^

/ f/^ij^^lKenti I e JJ[[Si

PA GALLON Ë3: jLLd_£T 1^ rfm&> I Turko,d! v 1111 l

j^pfi^tel PEPSI GRATIS!!! g
*^ <lllT^ ENTERPRISES So *

TE HUURAANGEBODEN

Praktijkruimte voor
ARTS/SPECIALIST

Voor inlichtingen na 18.00 uur.

Telefoon: 75395.
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS, "Irrfefe,. tot 10 woorden

U*ilU> F, 5,50 x£\////KT E,k Woord meer U??^ )
/// ll\ UITSLUITEND j~~j
Jhs*\ Li A CONTANT! ,

PORCHSALE ZATERDAG 7
nov. 10.00-15.00 uur: kinderkle-
ding, nieuw; huishoudelijke ar-
tikelen; babybed, box commode,
wieg, wandelwagen etc., etc. La-
baderaK-6/7 (Sta. Rosaweg
achterLabadera Plaza).

WOONHUIS, PRIJS
NA/.119.000,- Kaya Arafia 45.
Tel.: 89878.
I.Z.G.S. KUNSTSTOF kin-
derspeelhuisje met ramen en
deur, afm. 90x130 cm., hoog 120
cm., prijsNA/.250,-. Tel.: 75237.
rooi Catootjeweg 3 (Gaito).

GARAGESALE O.A. zitka-
merstel; tv- toestel; microwave;
vouwbed en diversekleine huis-
houdelijkeapparaten etc. Zater-
dagmorgenvan 10-12uur: Cabi-
masweg 8.

GROND, 1070 m 2, Koraal Par-
tir. Tel.: 70013.

WEGENS VERTREK: Nacka-
michi z.g.a.n. tapedeck, ampli-
fier, AM/FM tuner, draaitafel,
cassette- deck. Alles samen voor
’.1.500,-; Tappan gasfornuis
’.150,-; antiek zitkamerstel
’.500,-. Te bevragen: JanNoord-
uynweg32.

EENBOOT BostonWhaler, 13.4
foot, met trailer en 40PK motor
en alle toebehoren. In goede
staat. Tel.: 75621, na 5.00 uur:
77344.

WEGENS VERTREK: Toyota
Corolla Station, bwjr. 1983,
’.8.150,-; Mitsubishi Colt, bwjr.
1981, ’.4.000,-. Beide met airco,
i.z.g.st. Tel: 83206.

GITAAR(NIEUWE snaren)met
hoes ’.80,-; standaard + voeten-
bankje ’.25,-. Tel.: 79254.

PORCHSALE: ALLES moet
weg. Artikelen vanaf ’.0,25.
Vanafzondag: NabijSta.Rosa 32
naast «Midnight Express».

MOVINGSALE Sat./Sun. 9-12,
2-7: sunfish; windsurf; clothing
size8-9; camera,refrig.; typewri-
ter etc. Tel.: 70397. Dr.
Eyckmanweg 12A.

EETKAMER- AMEUBLE-
MENT; tweepersoons- bed; ste-
reokast + pick-up, radio; boxen;
hoogpolig 100% wollen
vloerkleed; fonduestel; autos-
toeltje; kinderstoel; babyzitter;
TL- armatuur; fototas; buggy.
Tel.: 616012.

LADA SAMARA, wit, bouwjaar
1986,vraagprijs’.8.500,-, finan-
cieringmogelijk. Tel: 672738.

LADA, VRAAGPR. ’.2.500,-.
Tel.: 54537 na 5.30.

LANGHARIGE TEKKELSmet
stamboom + ingeënt. Tel.:
672947.

POEDELS, REU en teefjes, 7
wkn. oud, Tinweg 38. Tel.:
615814.

WIT WANDMEUBEL; wit
kastje; aupingbeddenset; 1-pers.
ijskast; vriezer; keukenmachi-
ne; pannenset; rice cooker; koe-
kepan; koffiezetter; mixer;
strijkplank; glaswerk; dienbla-
den; manouset; airco's enz. Za-
terdagochtend 7nov.van 9 tot 12
uur: Bramendiweg 5. Tel.:
611243 of 73723.
CASSETTERECORDER; Snare
drums;timbal;bongo's; cymbals;
basedrum pedaal; bureau; krui-
wagenbakken, nieuw; bottle
cooler, nieuw; headphone; diver-
se speakers; tennis-squash rac-
kets; zwemvinnen/duikbrillen;
handtelmachine; diverse radi-
o's; skelterbody; tenten;verster-
ker; stoelen; Yamaha gitaar;
porchtafel; compessor home
freezer xh HP. Troepiaalweg 22.
Tel.: 82171.

CHEVROLET V-6, bjr. dec.
1981, full equipped, i.z.g.s.,
A^3.000,-. Tel: 673009.

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

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

KOELKAST WHITE
Westhington, 3 deurs, 24 cv., al-
mond kleur, water- en ijs- dis-
penser, prijs NA/.1.250,-. Inl.:
75516 zaterdag08.00-12.00 uur.

3 DEENSE PUPPIES. Tel.:
615161 na 17.00uur.

WEEK-END HUIS te Jan Sofat
aan hetwatervanaf81/m30 no-
vember. Tel.: 615579.

GEMEUBILEERD APPARTE-
MENT, ’.500,- permaand.Kaya
Isaac 189 (Arahamsz). Tel.:
674452.

PER BEGIN december: gemeu-
bileerde flat met airco slaapka-
mer, telefoon aanwezig, in goede
buurt. Te bevragentel.:78243 na
6 uur 's middags.

BABYSIT VOOR 's ayonds in
Steenrijk. Tel.: 55831 na 18.00
uur.

OPPASHUIS GEVR. voor 3
pers., 2 weken in per. 1/12 tot
31/1. Tel: 80538.

C* * * * " "èV* TE HUUR:

" 19" a

9 T.V.'s, "

. VIDEO'S "
6poLjfcrx^ruoa*

SchottegatwegOost 36
Tel.: 79785-79787 #

" e " " mj

TE HUUR GEVRAAGD OP >v
BONAIRE

ruimte geschiktvoor kantoorruimte e.d.. centrum Kralendijk
\^ Brieven ondernr. 19aan hetburovan ditblad, Curacao.

\&J^Ï±aW gjV .am vjL*^*JVJr\^gjT^lgKS?vj\arv
■v^ajgf gj gv gt^gj gv \gi

BÊTÖN-MIX CENTRACE"
FUNDERINGEN, RINGBALKEN, BLOKKEN, BOUWMATERIALENOOK VOOR VERKOOP VANBLOKKEN, ZAND EN GRIND■=^==^=.Brakkeput Ariba z/ n (naast Technische School)— — |

V , Tel. 674673 - 672204. — =>
TE HUUR OMGEVING JONGBLOED

in gedeelten of als geheel
3 UNITS, elk bestaande uit 3 vertrekken
Uitermate interessant voor medisch specia-
list, notaris of jurist.
Het geheel wordt luxueus uitgevoerd en bevindt zich in zijn laatste
bouwfase. Hierdoor bestaat de mogelijkheidmeerin tespelenop Uw
specifieke wensen. Vooreen afspraak: telefoon 615845of671420na
18.00uur.I »

3^ Ontvangen
geklede jurkenen
combinaties, ook mini.

Boutique Hte?* JTCaracasbaalweg ST^' /m w\"jffci Te1.:613496 VS yM ■ _^J

V^ILCS® Sta. Rosaweg 48
ATTENTIE: Daar wij nu gebruikmaken van het allernieuwsteFotolab,
kan VALCO behalve prima kwaliteit en servicenu deklant een prijsre-
ductie ophet afdrukken van Foto's gevenvan

PORTRAITS 95 ce it naar"~^6s)cent per foto
JllTelfcrf) een ')esPan'n9voor onzeklanten van 32%

tot ziens bij «£r muts® I

IIItÉÉSui^ÉÉÉiH f Jong echtpaar
ZOEKTEEN

RUIM GEMEUBILEERD ap- APPARTEMENT,partement, 1 slaapkamer,zitka- I c( A-r nt TlllMUlllQ IF
mer, apartekeuken. Tel.: 26352. I TOHIJIÜR

in rustige buurt.
GEM. HUIS per 1 dec., 2 slaap- I Vnnr . , . Tft| R1,„kamers. Tel: 47100 tst. 136, R. Voor in'" Tel-81232
Janssen. )

mmmmmmWmwWWWWl een poesje uitzoeken in
NET NED. echtpaar met twee DIERENASIEL PARERA!
kinderen zoektmetspoed oppas- <=
huis,periodelB/12t0t4/1.Te1.: ' (>i»«°~"i«; Jjta^xyft
25708/32320, mevr. V. Kessel. V?7^
GEZOCHT OPPASHUIS voor *Wenkele weken, rond de feestda- JnIEL
gen. Info.: 34869. tOüEißßfci

Onze ®UDO roHwteis weer aangevuld!

Verkrijgbaar bij: J V.
fJF 1708

f ) Punda
NPENH/r Caribbean Hotel.

Furnished i
BEACH BUNGALOW

FORRENT
on Spanish Water
Yacht Club Peninsula.
1 bedroom, livingroom,
kitchenette, terrace,co-
vered porch, and large
private boat and swim-
ming dock.
Long term rent only.

’Is. 950.- pm/tei. 672003

Rodeo Ranch
nuin

Seaquarium
Geopend 7 dagen

per week
Openingstijden:

5-7 Happy Hour
Speciale prijzen

Snacks on the house
Dinner 6-1 1p.m.

's Zondags is de saloon
vanaf 10.00a.m. open.
Vrije toegang tot Bar
en Restaurant.

Voorreserv. tel. 615757 na
4uur.

URGENT "*f
RUM TEKOOPw GEVRAAGD
SAN huis

in goede buurt, minstens I
■%> n i 3slaapkamers,2bad/wc, lPADLU (minstens) 1000-m2.

Informaties: Tel. 611452
FANTASTISCH! J tussen 14:00-18.00uurJ

SInternationaleverhuizers en verschepers

lÜTERSTERD
Dokweg z/n -achterMaduro Plaza - Curacao N.A.
Tel.: 70140/70141 - Telex: Cared N.A.
MOVING-PACiüNG-FORWARDING-

V SHIPPING-PORTHANDLING-STORAGE

0^ GEVRAAGD METSPOED ""^GARAGE SUPERVISOR
1. ervaring in automotivefield
2. kennis van onderdelen van auto's
3. leiding gevende figuur
4. Engels, Spaans sprekend.
Schriftelijke sollicitaties aan:

\ lAR P.O. Box 461
N. Phllipsburg, St. Maarten. j

RESTAURANT

Zoekt voor uitbreiding van het team een:

KOK
* Voltooide koksopleiding en erva-
ring in Internationale - Franse keu-
ken strekken tot aanbeveling.
Leeftijd: ±25 jaar.

KEUKENHULP
* Leeftijd: 20 -25 jaar.
Voor sollicitatie gelieve te bellen nummer
612178 of 75084.

C^Sl% CURACAO
I SEAQUARIUM
)) Inschrijving voor lidmaatschap voor 1988 is nu mogelijk. \\
I( Wordt nü lid; U betaaltvoor 12maanden en genieter 14 maanden //
|( Tevens gelegenheid tot hetverlengenvan Uw lidmaatschapskaart //1) voor 1988. IlII (Oude kaart meebrengen). ’J1/ De prijs voor: \l
l\ 'Volwassenen ’■ 50-per Jaar {#1) 'Kinderen beneden de 15 jaar ’. 25.-per jaar \|
II '63 jaaren ouder ’. 25.-perjaar II
1) 'Gezinskaart (kinderen beneden de 15 jaar) ’.150.- per jaar \%

Yj Als U lidbent, heeft Ude volgende extra's: ((11 * Gratis toegang Seaquarium. 11
l\ * Gratistoegang strand. Il
f) * Halve prijs glass-bottom boat. il
l\ * Halve prijs glijbaan. li
I * Speciale prijzen voorverschillende evenementen. \l
}) Open: elke dagvan 9 tot6 uur. ((
f/ Voor meer ml.: tel.616666. )I

/ "<"Voor al Uw T

MEUBLEMENT
zoals: keuken aanrecht,
wandmeubel, badkamer-
kast, slaapkamerset, enz.
1 e kwaliteit.
Te informeren: Tel.:55517

tussen 12-1.30 en
l na 5.00 uur

—* 1PATRICK'S
for

NEW and USED
PIANO'S
Willem de

Zwijgerlaan 1
Tel.: 73298
J J IJTefï

TEKOOP
AANGEBODEN

2 AIRCO UNITS
65.000 BTU

tweede hands
’1.2.500.- elk

In goede conditie bij
Little Holland N.V.
Breedestraat 37,

Punda

Rl

Zaterdag a.s. g
van 10.00 tot 5.00 uil
vlooienmarkt!

op Sta. Rosaweg 64 J
0.a.: kleding, kook>]
boeken, linnengoed, planfuI ten, antiek en nog vee^I meer.s £

CLIMACARS l

AÜTO AIRCONDITIONING Ei
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa k

Cl
01

(
mvGSTom*^J*
(gelegen op het terrein var J

Trupial Inn Hotel te grpo!e
Davelaar(
Voor al Uw: \
* geschenken 'cosmetica <
"boeken 'snoepgoed
"tijdschriften 'zoutjesetc.
Dagelijks geopend tot20.0( >
p.m. |
(Ook op zondag). >c

Bl, ■<Nieuwe zending ,
LINGERIE ontvangen 1(

Nieuwe riemen binnen, i
20TOT 50%KORTING |

op damesjurken
La Indiana N.V. >iW Hendrikplein 11 !i
—" ' 7^*~" a,

Xr Weekly Sailing From !M MIAMI
4M Please contact:

aÓHF Caribbean Cargo Services H.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

SHOW DI ARTE LOKAL
turdjasabra dilanti diKas di ArteKórsou naOtrabanda i

mainta 10'or -11'or— atardi 4'or - s'or
iDjasabra7 novemberSra. Lewis-Nieuw demostrashon di graba }

glas.
Turglas ta baiku 50%rebaho dia7 solamentekomoapertu-
ra di 3 luna di show tur djasabra.
Tin kèfi pa tur hende ku bin wak show.
E siman despues tur glas tin rebaho di 25%, na Kas di Arte
Körsou, Breedestraat 126Otrabanda, tel.: 624516.

k =*

AREX SHOPPING CENTER V
\ Ingang Gladiolenweg 1A of naast Pet Care
( Ontvangen een zending

MOOIE VARENS
| Ook hebben wij (
Ujk TRBNnARIA,Sf.6.SO
/HaKi)A I Openingstijden 10-12/4-6 uur

Wij zoeken voor onze debiteurenadministratie:
een serieuze

MANNELIJKE of
VROUWELIJKE MANAGER

* met gedegen kennis en ervaring in deze
branche

* metcomputerkennis
* zelfstandig kunnen werken, en leiding kunnen

geven aan hetondergeschikt personeel.
Voor de juistepersoon, hebben wij een zeer goed
salaris met secundaire voorwaarden.
Denkt U decapaciteiten te beschikken voordeze be-
trekking, en kunt U opeen lange ervaringbogen, dan
verwachten wij Uw sollicitatie met volledig curricu-
lum, op P.O. Box 3345. \

% tfffi^ £/ Sta.Rosaweg 194 ■\s%a/ Grandioze Uitverkoop
vanaf26 oktobertot 28 november

Alle schoenen tegen de helftvan de prijs!
25%korting op allekledingstukken

boven de 20 gulden.
* Heren overhemden (Lancetti,Hunter's Run, etc.) 2voor ’1.10.00
*Kinder overhemden (Philiphine) 3 voor ’1.10.00 ;
*Damesbloesen 3voor ’l. 5.00
'Pantiesvoor damesen meisjes 12voor ’1.10.00
'Herensokken 12voor’1.10.00
* Jeans (Dallas, Gloriav.d. Bilt) 2voor ’1.10.00
*Grote baddoeken ’. 5.00
'Paraplu ’. 5.00
U bent van harte welkom op de

k "BARATIO"van PASO A PASO Santa Rosaweg 194. J
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BONAIRE AGENDA
7^DWEER:B222rt*JCE>miALE:BB4SPSPITAAL^SOO
rV„ Nn-T'LL ,e Ua9°en: maandagt/m vrijdagpn07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00¥"»ndaggesloten.

-TENBARE BIBLIOTHEEK
Peningstyden voor het publiek)wandag en donderdagvan 14.00-18.00Jrjdinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
Jj"°-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00

voor lezers)
wrisdagvan 14.00-19.00uur.

PSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
getekendestukken 15.45 uur; gewonepen 16.30uur.
PVICE CLUBSJ"n$- donderdagavond 19.30uur - Hotel
**: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238."nd Table: elke tweede maandag -* "Centrum Terra Corra.

f nary: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

EN BEVOLKING:
y^"1200/14.00-15.30uur loketten geo-

l"^lEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
j) fvan gelieve contactop te nemen met de

Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoreti):
'Pend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-aa9van 12.00-24.00uur.

JJEEKUUR (gezaghebber): elke donder-
j, '9 van 09.00-11.00 uur op het Be-

' Ufskantoor, Kralendijk; laatste donder-en de maand van 10.00-12.00 uur te

P^OLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-

leaanseI
eaanse schelpen en koraal; open van

t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -'Nikiboko Zuid 3.

■ openingstijden slachthuis maan-
'mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00--0 uur en donderdag en vrijdag vanu-1100/11.30-14.30uur

WENSTEN"ernarduskerk Kralendijk:
'Iks 18.45 uur; zondag08.30 en 19.00

JöotokerkAntriol:'l*s 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

fcCUskerkßinc°n:JKS-°ok zondag, 19.30uur.

f^CHTENBEZORGING doorgevenpS- A-Wong-Loi-Sing-Kaya

Marihuana-zaak SintMaarten

Vrouwelijke beklaagden
vragen begrip

L PHILIPSBURG —Drie
L^Wen uit Jamaica, die geza-
kt Jkacht kilogram marihua-Jjjfcl|Maarten haddenbinnenge-
f hoorden de officier van
Cstitie mr D.A. Piar tweee-
lis 1 en aT^e Jaar gevanSe-

L^af eisen Toen derechter
L-J^ B. de Jonghen de gelegen-La u°°r het Matste woord gaf,
La^ten zij hiervan op indru-
kmakende wijze gebruik doorE j*vertellen over hun per-pHjke situatie.

Een van hen, secretaresse van
beroep en tegelijkertijd een
avondcursus volgend, vertelde
dat haarvader twee jaargeleden
was overleden, waardoor het ge-
zin in financiële moeilijkheden
was geraakt en zij niet langer
kon steunen op haar moeder. Zij
moest nu voor zichzelf en voor
haar vierjarig dochtertje zorgen
en ze had ook de zorg voor haar
16- jarig zusje op zich genomen
dienogstudeerde. Zij hadslechts
een keer voor koerierster ge-
speeld om wat verlichting te
brengen inhaarfinanciële situa-
tie en vroeg derechter om ui-
terste clementie.

De twee andere beklaagden,
twee zussen, waarvan de één zes
kinderen heeften deanderevier,
dedeneveneens eenberoep op de
rechter om begrip voor de situa-
tie. Het jongstekind is slechts9
maanden ener is niemandom er-
voor te zorgen. De kinderen wa-
ren nu voorlopig even onderge-
bracht bij een oude vrouw, maar
ditwas een noodoplossing.

De rechter zal 17 november
uitspraak doen.

NEW YORK— De internationale
olieprijzen zijn gedaald onder in-
vloed van berichten dat enkele
OPEC- lidstaten het produktie- pla-
fond van het olie- kartel willen ver-
hogen.

Scheldpartij tegen rechter

Beklaagden uit
rechtszaal gezet

PHILIPSBURG—Achttienpersonen moestenwoensdag op
StMaartenvoor derechter verschijnen(twaalfvan hen waren
Antillianenen zesbuitenlanders) om verantwoordingafte leg-
gen voor hun daden. Tot tweemaal toe moest de rechter, mr
W.B; deJongertoeovergaaneenbeklaagdeuit derechtszaal te
doen verwijderen wegens wangedrag.

De 36-jarige A.R. was niet al-
leende officier mrD. A. Piar ver-
schillende malen tijdens het re-
quisitoir in derede gevallen,
maar begon op een gegeven mo-
ment ook de rechter een lesje te
lezen,dathij hetniet inzijnhoofd
moest halenhem te veroordelen
op basis van zijn strafkaart,
maar zich alleen aan de feiten
diende te houden. Om dezitting
verder eenrustig verloop te doen
hebben, werd A.R. op bevel van
derechter uit dezaalverwijderd.
Tijdenszijn afwezigheid werdhij
veroordeeldtotvier maanden ge-
vangenis- strafmetaftrekvan de
tijd in voorarrest doorgebracht.

Een tweede beklaagde die —ditmaal in de middaguren — uit
de zaal verwijderd moest wor-
den, was de34-jarige S.R. diepas
vijfjaargevangenisstrafhad uit-
gezeten in de gevangenis van
Koraal Specht opCuracao en die
nu naar St Maarten was geko-
men om daar zijn geluk te be-
proeven. Hij stond terecht met
vier andere bende- leden (drie
van 18 en één van 22 jaar) voor
een serie inbraken, afpersingen
en bedreigingen met vuurwa-
pens.

In één gevalhaddenzezich uit-
gegeven voor een groep re-
chercheurs die een inval deden
in een huis te DutchQuarter, en
ineen andergeval haddenze on-
der andere een bewaker aan een
paal vastgebonden om onge-
stoordhun gangtekunnengaan.

Deze S.R. werd enkele malen
door de rechter gewaarschuwd,
omdat hij voortdurend dezitting
verstoorde met zijn gepraat, en
tenslotte moest worden verwij-

derd.Deofficier eistevijfjaarge-
vangenisstraftegen hem. Tegen
zijn jongere kornuiten werd 3,5
jaar 2,5 jaar en 8 maanden
geëist, afhankelijk van het aan-
deeldatze in de activiteitenhad-
den gehad.

De rechter zal op 17 november
vonnis wijzen.

KRALENDIJK-Hetbestuur
vandeHarmonie-verenigingßo-
naire heeft bij de Cede Antiyas
een verzoek ingediend om via de
StichtingZomerzegels in Neder-
land in aanmerking te komen
voor een bijdrage voor de aan-
schafvan verschillende instru-
menten. Daaraan werd gehoor
gegeven enonlangs mochthet be-
stuur de instrumenten in ont-
vangstnemen. Heteerstedeelvan
de totale gift werd op 30 oktober
ontvangen en door de voorzitter
van Cede Antiyas te Bonaire,
Raymundo Saleh, overgedragen
aan de voorzitter van het bestuur
van de harmonie, Arie Marsera.
Foto: linksRaymundo Saleh en
rechtsArie Marsera.

Braziliaanse
bisschop in
hongerstaking
SAO PAULO — De Brazili-
aanse bisschop José Rodri-
gues is in hongerstaking ge-
gaan uit solidariteit met de
tienduizenden gelovigen in
zijnbisdom die hongerleiden.

De situatie in het bisdom Jua-
zeiro, indedeelstaatBahia inhet
noordoosten van Brazilië, is snel
aan het verslechteren ten gevol-
ge van een droogte- periode, die
al acht maanden duurt.

Mgr. Rodriguez sloot zich aan
bij een hongerstaking dietwaalf
vanzijnpriesters en missie- zus-
ters eerder dezeweek waren be-
gonnen.Behalve omuitingte ge-
ven aan de solidariteit met de
hongerlijders heeft de actie ook
tot doel te protesteren tegen het
gebrek aan steun van de over-
heid voor de slachtoffers van de
droogte.

Volgens een woordvoerder
van de deelstaat- regering gaat
het om "een politieke actie".
Tweeduizend levensmiddelen-
pakketten zijn reeds verspreid
en dekomende dagen zullen nog
tienduizend andere pakketten
volgen. Van kerkelijke zijde
wordt evenwel aangevoerd dat
de hulp totaal onvoldoende is en
dat bovendien een deel van dat
voedsel nietbij de slachtoffers
van de droogte is terechtge-
komen.

LUISDEN — De Britse premier
Thatcher heeft Peter Brooke tot
nieuwe voorzitter van de Conserva-
tieve Partij benoemd. Brooke (53)
wasstaats- secretarisvanFinancien.
Hij volgt Tebbitopdienaar het parti-
culiere bedrijfsleven is overgestapt.

*****AR RIYAD — Koning Fahd van
Saudiarabiëzalnietaan de zondagin
Amman beginnende Arabische top-
conferentie deelnemen. De reden
werd niet bekendgemaakt. Eerder
kondigde deLibischekolonel Gadda-
fi aan niet naar de bijeenkomst te
gaan.

Boete wezens onvoorzichtigheid

Vuurwapens in open auto
PHILIPSBURG—De 46-jari-

geR. van H. van deFranse kant
van St Maarten stond terecht
omdathijzijnauto verkeerd had
geparkeerd in de Frontstreet en
het contact- sleuteltje erin had
laten zitten. Toen de politie de
wagen verwijderde, werden er
ookvuurwapens in zijnauto aan-
getroffen, reden waarom hij
werd aangehouden en inge-
sloten.

Raadsman C.W.G. Schot-
borgh wees er op, dat de man
hoofd is van een bewa-
kingsdienst aan de Franse kant
enverlofheeftwapenstedragen.
Hij zei ook dat beklaagde door
zijn detentie al deklandizie van
twee hotels was kwijtgeraakt.
Hij stelde dathet niet ging om
een misdrijf, maar om een over-
treding.

De rechter wees onmiddellijk
vonnis enoverwoog dathiertoch
wel sprake was van onvoor-
zichtigheid door het contact-
sleuteltje in de auto te laten
waarin zich vuurwapens bevon-

den. Dit had zeer nare gevolgen
kunnen hebben. Hij veroordeel-
deR. van H. tot gevangenisstraf
gelijk aan de tijd in voorarrest
doorgebracht, 16 dagen,alsmede
een geldboetevan 500 gulden.

Delen St Maarten
nog zonder stroom

PHILIPSBURG -De GEBE
heeft bekend gemaakt dat een
van de diesel- generatoren ern-
stigisbeschadigd, en datnieuwe
onderdelen telegrafisch zijn be-
steldbij defabriek in Nederland,
en zo spoedig mogelijk per vlieg-
tuig zullen worden overgevlo-
gen. Intussen is het onmogelijk
heel St Maarten de heledagvan
elektriciteit tevoorzien. Volgens
een opgemaakt schema zal daar-
om op bepaalde tijden in ver-
schillende districten de stroom
uitvallen.

GEBE hoopt dat het euvel de
volgende week verholpen zal
zijn, zodat de normale stroom-
voorziening weer doorgangkan
vinden.

WASHINGTON — Het
Amerikaanse Huis van Afge-
vaardigden heeft zijn goed-
keuring gehecht aan de beta-
lingvanruim 3 miljoen dollar
als overbruggings- hulp aan
decontra's in Nicaragua.

Het bedrag, bestemd voor de
periode tot 16 december, mag
niet voor militaire doeleinden
worden gebruikt. De wetwaarin
dehulpaan de contra'sisopgeno-
men, moet nog worden goedge-
keurd doorde Senaat.

Het Witte Huis heeft tegenge-
sprokendatpresident Reagan de

Senaat binnenkort zal vragen
omnogeens 30miljoendollar uit
te trekken voor hulp aan de
contra's. En naar wordt aange-
nomenzal depresident totjanua-
ri wachten met zijnverzoek 270
miljoen dollar voor een periode
van achttien maanden, steun te
verlenen aan het anti- Sandinis-
tische verzet.

Enkele Middenamerikaanse
regerings- leidershebbenbijRe-
agan aangedrongen op uitstel
van omvangrijke financiële
steun aan de contra's in verband
met het vredesplan voor Midden
Amerika.

Met verslagenheid namen wij kennis dat door
een verkeersongeval plotseling van ons heen-
ging onze werknemeren collega

DAVID CHUNG I
De wijze waarop hij zijn werkzaamheden ver-
richtte, zijn hartelijkheidencollegialiteit zullen

I wij node missen.

MogeDavid Chung invrede rusten.

_ I ■ Directie, stafen personeel
V I ;’ van

SEGUROSMANSUR nv

Aruba, 5November 1987.

Kv hondapena perokonforme naboluntat diDios, nos
tapartisipa mortodinosesposa-mama -ruman -tanta
-prima i kuna

Sra. Irma Henriëtte
Maldonado-Nicolaas

Na nomber di su esposo: JohnArthuro Maldonado
Suyunan: Marianne

Julius
Surumannan:- JeanneiRomaldo Coffi-Gravenhorst ifam.
-Louise i JanLandwier-Gravenhorst ifam.
-Florence Gravenhorst ifam.
- Hugo iFridy Gravenhorst-Craane i fam.
- Jacob iMariene Gravenhorst-Alberto ifam.
- Mariette iMarioKoek i fam.
- Willy Nicolaas ifam.
- John Nicolaas i fam.
- Ersilia Nicolaas i fam.
- Helena Gerarda
Famia
Nicolaas - Craane - Abraham - Snijder - Reyna -
Thomasa - Maldonado -Vinck -Soliana-vanHal
i demas famia.

Akto di entierolotuma luganaBoneiru,djasabra dia7
dinovember 4'ordiatardisaliendofor dimisa St.Ber-
nardus pa santanakatóliko na Playa.

ITarisibi bishita dikondolensia na misa for di 2'or di
merdia.
Despues di entiero no ta risibi bishita dikondolensia
nakas.

KRALENDIJK - Woensdag-
morgen brachten ambassadeur
Richard Pein van de Neder-
landse ambassade in Was-
hingtonen de gevolmachtigd mi-
nister van deAntillen in Was-
hington Harold Henriquez een
beleefdheids- bezoek aan gezag-
hebbermrGeorgeSoliana. Foto:
v.l.n.r. ambassadeurPein, ge-
volgmachtigd ministerHenri-
quezen mrSoliana.
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f Koersen Centrale Bank I
NOTERINGEN CENTRALEBANKVAN DE NEDERLANDSE ATI-
TILLENGELDIGOPVRIJDAG6NOVEMBERI9B7ENTOTNA- flig DER ORDER:

USLX)LLfIfI 1.77 1.78 1.80
C CANDOUAR 1.325 1.345 1.365
P PNDST6RUNG 3.10 3.155 3.215

N€DGLD 93.66 94.38 95.18 .3
g BOUVAR — — _ 'S
% ZLU FRANCS 128.55 129.27 130.075 FflFRANCS 29.95 31.05 31.75 §5 DUITS€MARK 105.48 106.20 107.00
6 SURGLD — 100.07 102.59

ITUR6 1.12 1.42 1.48
ARRORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAM DE OBLIGATIELENINGEN VAM DE NEDER- §

* LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
£ MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 6 NOVEM-
S 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP6R 85/89 98.59
Z 13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 104.34 g
5 12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.65

10.5 % OBUGATI€I€NING€NP€RI9BB 99.71
E 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€fl 1990 98.77
2 HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- S- GEN BEDRAAGT 10.69%. E
5 DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN E5 BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

~i",,,',,r,,,11,,,,**w,,,,,u,mui""Ju/

/>IJS^fflnto mDUSTRmi D£ UEn"UEin
»_É »"aakt de wisselkoers bekend
*"-s^^P*' van de BOLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30 uur

Ca,h AANK?hP VERKOOPCash - Cheque
’.4.50 ’.4.70 J.5.70

KRALENDIJK —Dinsdag
iti5n aan de winnende leden
öft ac schiet- vereniging Tira-
i„Jk[prijzen overhandigd. Het

op het geweer
tip werd gewonnen door?°tóoMarin(550punten), op
fa °et gevolgd door Arthur
W"° en Wolter de Palm **4g° nummer 2 en 3 met ieder
\i Punten. Op het pistool wist
mfa^° Marin zich °0^ a^s
hj* &plaatsen met476punten.
hilÏT^ Sevolgd door Aquiles
Kl ar met 344 Punten en
hhtÜ'Undo Josephia met 299
rkn' Opvallend is wel, datde
ïkfa*?r °P hetgeweer en op het
%tf een debutantis.Deprijzen
k^n uitgereikt doorRuby 8a-
R»_ * van Indebon. Foto: links
r^ldo Marin.
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» stockmarket«
AMSTERDAM TCDAY NOVEMBER 6,1987

Aegon 54,80 KIM 29,50
Ahold 64,80 Meneba 39,50
Akzo 94,50 Philips 30,70
Cred.lyon. 56,00 Rpyal Dutch 202,40
Fokker 23,30 Telegraaf 216,00
Gist.Broc. 29,80 Unilever 101,70
Heineken 124,50 Index 208,70

NEW YORK STOCK EXCHAM3E
Abbott labs. 49 5/8 + 3/8 IBM 123 7/8 + 3 1/4
American Exp. 25 7/8 + 7/8 ITT 51 + 5/8
Apache 7 7/g + 3/8 Johnson &J. 79 3/8 + 1 5/8
Am.Tel.B, Tel. 39 + 3/8 McKesson 26 3/4 + 1/8
lmo°° 68 3/4 - 5/8 Merck & Co. 183 + 6 3/4
Anheuser B. 30 5/8 + 1 Minnesota Mng 61 5/8 + 1 1/2
Becton Dick. 51 - 1/4 Mobil Corp. 38 3/4 + 3/4
Campbell S. 59 +3 1/4 Monsanto 69 + 1 1/2
Chrysler 25 7/8 + 3/4 NCR Corp. 66 +4 1/4
Citicorp 42 3/4 + 2 Norf.South. 24 3/4 + 1 1/4
CocaCola 41 1/4 +11/8 PEG Indus. 34 + 1
Diebold 34 3/4 - 1/8 Philips Ind. 14 5/8 + 1/4
Digital Eg. 135 1/8 + 3 1/4 Placer D.M. 11 7/8 - 3/4
Dupont 91 1/4 - 5/8 Northrop Corp. 30 5/8 - 5/8
East.Kodak 51 3/8 + 7/8 Pac.First Fin. 12 1/2 + 3/8
Exxon 41 5/8 - 1 1/8 Pfizer 53 1/2 + 3/8
Figgie 'A' 44 1/2 - 1/2 Phelps Dodge 35 3/4 + 1 3/4
Firestone 32 1/4 + 1 3/8 Philip Morris 92 3/4 + 1 1/8Fluor 14 1/4 + 5/8 Quaker 44 - 1/4Genl.Electr. 46 7/8 + 2 7/8 rjr Nabisco 54 3/4 + 1 1/2
Genl.Motors 60 1/8 - 1/8 Sara Lee 37 1/2 - 1/4Gulf & Vfest. 70 1/2 + 7/8 Shell Trp.Tr. 70 + 3/4Hecla Mng. 11 1/4 - 5/8 Southern U. in i/s + i/sHilton 68 3/4 + 3 1/4 Unisys 32 + 7/8Honestake Mng. 26 3/4 - 2 1/2 Unocal 29 1/2 + 1/4
DOW JCNES LOCAL STOCK
Industrials lgBs 41 + 40 12 Ant.Brewery HFL 75-85
Transportation 777 | 86 + 11

6
6REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT NOVEMBER 5,1987
It was a day for the bulls today, as the Dow rallied
approximately 40.12 points to 1985.41. The transport and
utility averages also gained, with big-board breadth favoring
gainers by a three to one count. Bond quotes also rose.
Merck and Co,, Wrigley (W.M.), IBM, National Distillers, and
Penney (J-C,) rallied smartly, Teledyne was the big-board's
largest point gainer, Retailing issues generally gained as
well. Honda Motor, ASA Ltd., Homestake, and American Barnck
surrendered. Gold Mining issues were solidly lower. The Dow
temporarily crossed the 2000 mark today but then faded
slightly. Still, today was a good one for the bulls with
November starting to live up to its reputation as a good
month for equities,
E.F.HUTTON RESEARCH,

mm MAiHJKo & qjmrx's hakk m
pL»r INVESTMENT DEPARTMENT
vjfè i For further information call

vgé^Ê Tel. 612511/612991/612294
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"*»*«!dlfc#-fÜ b? **2bl v**w\ «WW»*d H"W^» *j| fraai R» «fl E""*" "«^ |^J j^XvAVAV.V),

",f„T '. l "MIL , i " *" HOSE GARDEN "; x/»^^ %!»b " """%C /fi^Éf " indjuweg47 V *MÊ you re we/come A-r, . ", «v«'^l"!«■»«.«# "! VX^B^Ba."I f«HPIo (Dom^to. vit a»/7e >^ 'I Bar Restaurant .« >c>.^a"V XK*X%^

'^ Wv^m^^3^' w WMÉEiiiÊWME^ :" :": >#mfe^^k restaurant. «ÖSSO Te1:614855 .'« f "iilltW'W " EEN SFEERVOL S~\ \ JW^^i^Ki^m^> "CHILÉÉNS GOURMET * £ hotel-bar-restaura^t ." RESTAURANT MET A \". #%'%. X^^aaW^@ W"@ <3©flte^fcM|
I* RESTAURANT V taa^Sa!Jrera !" gerechten ■ «$& \ -W '," ' ' PartrtctoChodo ,*J Hetrestaurantbijuitstekvooreenkrioyomaal- ," en een gezellige bar. l/^ggfl *" /-^^\^\i\ Lh X«*^ ,^«PJJLIÉife«. %BaP*
" EmptnadwChltena». (»J tijdzoals: mula,guiambo,sópiyuana,funchi- Geopend vanaf f^rtrr^H|a»W >a / v7//’/ ' BÜnL

"- Wncwnkortopvrijdag lunchen op zondagbarbe- «J tafel, etc. etc. " lin« um nnnnm Li' 'fW' *- l irfrmSWt 1/X, 3b* «^L—V nTireS^SPai E&aiCl BET^k
»* queChlteoo. ».! GEOPENDelke dagvan 12-2 en van 7-10. . 11.00v.m. -11.UU n.m. %>m) Wl* I W/^fT// X .^É*.-. BaÉ FslS^^SHI i»]!sa M&i* GEOPEND: Donderdag .^P.^W Zondag gesloten _^-r«^^»wL'*««f van Aarte welkom. "«"^aw " " < ■■ t'4sM^sf'3aPPlJr^'^ Ml
" vrijdag, zaterdag " " ""*»»-, Onstei.nr. 54291 of 54294

#~,.%*7*|aw -^^Tt " " * * '^^"^_ _a*^^^* * *"* * ° "tf^wl.a^ fö^ Ha "V"i&p?^^ I
"' '" <^5315 t"' meteen '" Veraanïa sfeeÊe? *'. m, "[ WW sfeervol restaurant met Ki d

a

\ fl !" jSpSL "' Speciaal Menu !' Natuurlijk naar' *! jBL_ "' I 1 slecntsachttafels- H^Jll Gastronomique McDonald's "! .rifP HÈI #! I I Sfe
\ I« '* -ft^*** -fi^-nV^-nt *<

met „,., >Nu zelf met speeltuin "Wp)ftJ Wjéf l' I1Deuitstekendekeuken en de IgWt
"! J 1 " iOri iZnSSall "« Wild gerechten ;. .op Sta. Maria. '" %H I^^ I« P 1! vriendelijke service dragen Tl*

M ' !' De «eek wordt geopend met een diner aan- " Wij ZOrgen VOOr fi^ff(k^>^ '" 3 .* U 6(/ tot hetWelslagen VanUlü Pti
" " . ii m. . geboden aan onze gast-koksvan de afgelopen . ' „ èè^SA-W^t*^ * ~^i "W* i t ""-"«""6^"-"""": i« |jn

/ . Het Sfeervolle restaurant .| weken; als dank voor hun uitstekende presta- '. al,eS\ <f * "« I i iuncn Of diner. Wh
\ ' ,^ . /w. ao -' 9)j II w „. ..„ -" f\f \~*^SÈflßiP\ "" 'I OPEN voor lunch: 12-14.00 uur ITii^f&W^9W^(IU liil3LaßlStroeUe '. f V l .; «U diner:lB- M>a
! .| RKTAURAMT ". SESW Tel 79842- 'J fMCDOnalCf* / TIO PEPE ' I /Jnj
" no meal is complete "! Bocon^rlnnpn „ir,. " 78865 «^^ " "" »^S^^ " I £lek. withoutagood J,»^^^ „, , c ,|*/(Cn * #^T*£L " " *~^T^^ Tel.. /OUöU/ "" " " »^^^ . I rMiOTMmmnnA.,, itli.^r* " Tpl "n 1.^4rS() " " " " *^^^ ..^^" " " " " " *^^^ -.r-nn^ .^" """""" «^^k^ " geslotbn op maandag. LJUo

" """""" »^s^ """""""" *r*ï^^ .j**? " " " " """"""" »^^w . . . " " «"a!« " " " " »^^^ ' w^%
" !>K^.^^^"l^>>r<^:"^:^^V<c:.^^^^ -!^^ RenéeenLeoßpogaaro. *on

I Mi^r Xvi>^ I^^SlbA Voorreserveringen: tf,V>>^omejoin the fun atSlv^^ __ a^Jo* T.'.r ©»J^ T-H Tel.: 612178 ff^
"V ' " yi^o^Ww > " VM Klein Zuurzak-Tel.: 675105 . . Ai»KV^ *. WW Pp

*. _..,,.,!< '"* >4Rk^'^^^"^^ '!"! CaracasbaaiwegbljSorsaka j^^ '.* ' Ts^ *. LJ , ———i'■H^TRUPALIHH JZT J v A'^^^m " llnksaf""»""s,raatrechts- W?^l^ '.* «<io<)«-^," \ HfiOLDEN DRIVE.IN-U!k
n .n , 'I' ißL^dß^- JÊ '*' Eennieuwe uitgaansplaats^X^^^ .]. SALOON-STEAK HOUSE . UUÜLÜtN ÜWIVC-IN.l|

Tpl 78200 ' V '"* '""' Zowel voor een gezellig NTJ| ■»!"." JES AIN NON BETTER '. ■□ Dresenteert HTel.. 78200 ," J^|a ," * drankje als voor een / \WW WWÊ ,". . preböiiieeri M

"sM-^M/^ti/ "" heerlijkDiner, ilÈft^^S.^ nu in het Seaquanum ." F JJ
« Fri.: Happy Hour with Tutuy and MariachiFortu- ". %A^S Sm'Su S'vv^Mif'' '" " . L—J, 'Z.~~.7&ZZ ' Rpnnpnrl 7rianpn npr wppk .* I ~.iij«,.-.n..<0„

naPHmientaa ndD.J.MaclnTosh9P .m-2 "" .'" U zit in een zeer sfeervolle[omgwr "." oDeisfSS§Uiden 9 P .'I vrijdag Om 9en 12 UUr tWJ^!Mffl&%mW. '"". meteen bijzonder mooi uitzicht,vooral v OpeningstUden. *. M zaterdag om 9en 12 UUr X's. ll^^mm^r'' "'"I biiavondGloKtknaf6.3on.m. \/. Speciale prijzen .U zondag om 9 uur 15
a * Sun.: Sunset Hour Parly ,". W^^^^Ê^Sm ,\'\ 's maandags GESLOTEN. |* ( Snacks on the house ,* —J MP

*" Era and DJ. Hugo Superstar |«* WMm'-'-mWWmWm "'"^ -/A'♦ 'Tr:r''«\<-<+ j4^VrUetoegangtot Bar en Restaurant^ *« LJ -JpßfeT HSk

!' lets düurd?S-y^Restaurant Salina^SJ.VP*^^ R^TrATaTCS:-^ JteUtMiMwU 7^.V^pkwa|ilßit is \U S^g 1%
" Véél lekkerder V **"*»^"*-""p J. Rb3TAURA" % ènci%€MUéd I; altijd ietsje duurder .El Iff
"! V heeft voor iedereen die T^lVAe^ *" Mercuriusstraat 13-15 ." jö W^-^fjOJV€£iWl ** mum *! ■■ R.1

V van lekker eten houdt fe^J^ !" Telefoon 612606 of 612999 .« g nt^^m^fs-Tei, 615485 . M Ék «! I -, K
*< '"' hPPrliilcearenita*.-t<fePly * "' Elke dag geopend vanaf 11 « ■ ■ ", I W\ MHAal#^ Kf«", «^ '." neer,,JKearep«as,-^^^r % Ook opzondag weer open. "* ¥*--uur s morgenstot indekleine ,\ W |F "' U .IHUflk B" &.-tx p i . vano.a.: V^ïil^v ". .' #k uurtjes. Dagelijks Happy Hour " « i^^ |JUI V^^B Ut);

"' *. iraao ulo*,» IcAhAliaiiw kin oe- " Nietvoor delunch, maar wel voor diner én.. « Jï van 5 tot7 uur. lederevrijdag- # . KgJ W^VWVW W"'
i " KaaS, vraes, Kaueijauw, Kip, jj«r m - ~___-_.„_.______..,.„ " ■ J|> en zaterdagavond in onze >* " „, », MJ" Ü i^Éf^yi V stoofd vlees en elke dag een % "DE EARLY BIRD SPECIAL" .« « ïk. sfeervol verlichte tuin ,", Gun U zelf het beste "mM VrJtt t̂im M
" l£&Ji '"' SpecialVan *. Elke zondagmiddag van 4 tol!6uur '.« j- gfe. 'VVJG«a0tePs?RlS»'meent "■ «! H DeallemieUWStefilm
" >-* ITBIAVn ETEN "« Rijsttafelen en een dessert >* £ 3JS&. ?',T',^*?£zzJiï£o ", ,". "' BH Bt11!
" ,% KRIOYOETEH,

#
. voor S|echtstwintig gulden ,-, I |^ ziekenzanT " I' H I AUIQ i M*

" »P*i '!< OOk venkriiqbaar pastei, Sandwl- »* kleine gasten tien gulden. ," 1| ■£ Bovendien iedere vrijdag van V Distributeur: . BBj V#%WW^*t
J Pfc ii .k» b.iu11..«. Iniuunaalrf In »# Uit, goed voor U, maar dan wel in "Indonesia" " JJ _J| TT 7 tot 9 uur HappyDance. »' ", I Cnlraa- * C nn Bf^". JMWIi '/ cnes, kabeljauw Ingemaakt in » 0 natuurlijk. V «ls*ww^- u a "-pp*■»""« " . > 'U entree, ’.5.- p.p. Pj
" « ■ K Tiil ir kinna. an hina ealariA art " i < * Wijbeschikken over pnvé-ruimtes, reeds bij de zaken- * /'/ffkPrpA i < W^% AIIa UnMii<J.L Ui
J H P "! fuur, Kipoe-en tuna saiaae en ». y nedén bekend voor de voortzetting van hun zaken- »j -^ccat^o, . |tj Alle leeftijden. ' M
", 1 '#' lekkere Shakes Van VerStrUlt. . V gesprekwaarbij lunch ofdinergeserveerd wordten een »< *o*/ / " I B>-———————■mmmb^J
" E .«L Geope^v«n7uur.rnorgen.nonBtop J»% k

vriendeli.k aanbevolen^ ij]^sfeergehandhaafd blijfl. ," Jfld,CtU%o .' |j 1É
" '-» l>*\vSw totB.3ouur.«ond.. lw tuanbesaS vïnL .„ „ , vH Voorgerechten E
" P " "V«>^Wi|v(ifwactit»nUl >"" " "Vé^W "" " «^^^ Maandag gesloten. V»»Vi7V i<» -' ■]"

: H Patédefoiegras L
J&J>J*J*J>MMW'Z^^A)»mmmm**»m»mmmmë^^^*£mmm^m^ """" - « - - ff-- ~^w " ""_"_"" I deCanard ’.12.00 Bj»

*«!lil^^E^'^^*C^>*C^»VffJ P̂^Jwfijneb^^^^^ OUp^^'^ija!-"» Pl!* Canapé desaumonfumé... ’.15.00 ïLn EiDrriaStad %I^^^*J^^^ *^^^^ /^ "< \* Bij »">*«'. Norwegian, salmonandcapersauce Bfl |

" H^ JultaMwaii £ (P "! »Iè / A \ "" H* Anguillefumée ’.15.00 Wa\\a Stolberotaan 7 |" (K 1 |(|( )|J ILJI' JpM lT^ " 'a^Ma^--—— | » , / \ l |' Baffl smoked eelsenxdonbuttered toast ■]
"J Tel.: 73165 t», II lil |J* V -^^^^^. I />/> I*» / Jttw. \ ,*, f^ * Cocktail deCrevettes —j\
WB> SPECIAALZAAKVOOR "*«

P ' Pastry Shop & Terrace V .C\ I I lC^ftnd »%' IAD(Jl3a\[lJ'if'S I "" H ausf9naC/"'Vr"; ’l5OO
I ( W Dl ICTTIFFI «rt-r-iijV-. »-.. " ■-» r. xi ai -.onn^ II I ,

/ss frfaf'-tB I I 01 -Ril ■ I I y* *^ *->iaMaV '■ " I ■) ■ ■ jiimio«Arwip» «raerfmonc* inuwfr «uitte "_■ ,; I RUSTTAFELARTIKELEN jJ, (ach^^nto^ «Ifl^iaAr^ W \ !■- / JH^^l, deCanta.oupe B,
W fMt; Voorditweekend J»! Kesito's V . |^T\WOI 1\JC K \ <^ / fe H «=.^l""f' 7J° B
W mV NASI RAMES, ROTI »"< 200 gram ’. 3.90 V - lMM.,4aaay JÜ \ x *\AJ «j I J* Bouchée Cardinal ’.12.50 M'J en BLOEDWORST ""' Probeert U eens ónze overheerlijke cheese- JU* jK X. c\Mt^ >/ lil "a rich":afoodsauce's'"xii'"'Puifpas"yix"'y Tl
fi H Kom gezellig langs ■"il cake' roomboterkoekjes, kaaspasteitjes, O Vj I^^ 1 3 Laßl * C"3"1?^"0118 Grand-Mère. ’. 9.00 M

U - %J rel.jtcjetc^ K _ 'JJ Voorbestellingen^TeL^BB222^B333 ■g^aJ * Escargots Bourguignonne. ’.12.00 M

a^-^^a-a-^HaaaaßßVßaßßaf^BaaaaßßßKaaaaaaaaßaa ledere dag GEOPEND ï8.00 uur.
l^Wii^BW^Bf^BV^LT^B^Ba^B^Ba^Ba^B^^B^^B^Ba^Ba^B^afl^Br^B B^^^^B^B^B^^Ba^Ba^Ba^Ba^a(^B^B^^B^l B^B W\

MISS ANN BOATTRIPS IN ok /CZ^L I I
AND RENTALS N.V. open voor uunch (^MSy#nA tf^SP B

rl vanl2.3ototls.oouur,behal- V^fa^^KV'^P^, , |[^^^^^^ j B
boattrips naar Klein-Curagao, BandaAbou, Uja,^^ ve maandag en zaterdag. \^&£^yF^nnNF^fAN T A "Tl /^v T TOO T? DBonaire, Moonlights, enz. X^\\occnrJoAhrr Akl I SSb KNu ook verhuurvan vissersboten, zeil- |4 Ib^H^ M«fci/AfJfV/W/ [ijl IVV7UUUIj L
ÓOten, zeilplanken vanaf het Spaanse "—^ ledere avond open vanaf 18.30 uur behalve op Lf] ~ n"pTA~\i t 1 MWater. maandag. (J Ir" l_LiJ^-JiJ-Lil^J W\

intorm.:soiange, Tel.: 671579 in de weekeinden Tel.: 79996 - Reserveringen tel. 616419 en b.g.g. 77260. Cur. Seaquanum göüïrmetcuisine M
AdreS: Ja"Sofat232- NieSJe- Penstraat^Te,.:js4lB_ _Jt
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