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Nieuws in vogelvlucht
hJJ^ING-China zegt "kennis te
« I^n genomen"van het SU- voor-
al f v°oreen top van Gorbatsjov met
p !1 a's sterke man Deng Xiaoping.
ju jig 'iet doorschemeren zijn
jTndPunttov deSU wellichtte ver-
te Pf'en. Sinds het begin van de ja-
kin Z^n vnrelaties bevroren. Pe-
af .8Baf een sein dat men misschien
dei* 'vanZ'Jn e's dat de3grote hin-
*on eerst moeten zijn opgelost
2j: ',men de relaties versoepelt: dat
kon eindigen van dedoor Mos-„ u gesteunde bezetting van Kamd-e adoor Vietnam, van de SU-
grj^ntie in Afghanistan en van de
Ck" 'roepen- concentratie aan de
"'nese grens.

"WOSIA — Zon 5 milJ°en Ira
vernk ken zich sedert medio no-
Von u a'B vrijwilliger aangemeld
W* front met Iracl- Teheran had

toe opgeroepen. PresidentKha-
Wjje» «ei datIran zonderrust slagen
k* 1 toebrengen aan Iran. Vliegtui-
"voerden aanvallenuitopIraakse

%TBen aan hetcentrale front'al"

*****I^ARUS— Frankrijk en Iran zijn
over het aantal diplomatie-

k^J^tegenwoordigers in eikaars
lo» Steden. Met de ambassade-oor-

K achterderug achtmendriediplo-
J^n voldoende in Parijs en Tehe-
s^- "e rest van het ambassade- per-
-8 6

cc'gaatnaarhuis terug. DeFran-
USeheime dienst krijgt in
y °trnacht- generaal Mermet een
pi'll* hoofd. Hij was hoofd van het
co^öse nucleaire onderzoek-entnuL

*****2iën°Sitou —DeSUen de VS ru"

We» S'n^s woensda8over hetover en
ovca n'et verstrekken van gegevens
iv^ ,raket- posities en -fabrieken
<C INF" akkoord ter verwijde-
falt t

Van ave middellange afstands-
v»or k U'De gegevenszijnessentieel
het J^t toezichtop de nalevingvan
4r maar zij kunnen ook la-
de* ■ de ondertekening ervan wor-"'^gevuld.

«üdri1 iRO ~Na Egyptische be-
lt, v elmB hebbenpresidentMengis-

Büdan8üdan Etiopie en premierSadiq van
top atl zich bereid verklaard tot een
Bhf J*1deonderlingegeschillente be-
gepn ,en- Over plaats en tijd is nognbesluit genomen.

Tk^^DEN — Engelands premier
Sul ■ zal op de komende Euro"
de ËP ten voor een vasthouden door
i ■ aan de harde nJn tegenover

gen risten. AanParijs heeft zij vra-
tya„°esteld over de omstandigheden
Vtjj °"der de2 Franse gijzelaarsZijn
vaii k Zi Jverdenkt Parijs er-
ge»_;?t op een akkoordje te hebben

Koo'd metTeheran.

Franse ex-premier:

VS hielden
Woord niet

toet Duvalier.
V^RIJS — Frankrijk

2*cn onJ-ist behan-
§tat Qoor ac Verenigde
'of. ' wek lant* een De"
w te niet is nagekomen,j^melijk dat men de uit
j*ltl gevluchte president
d.e ""

l--dè Duvalier met
vP ?Jne& gastvrijheid zou
J;le»en nadat de Haiti-
ti??Se dictatorkorte tijd de
0 J" 2ou hebben gekregen
(V °P adem te komen in*>krijk.
aj. etoenmalige Franse soci-
Kl. lsche premier Laurent
Qdölus onthulde dit.Men hadpalier in februari 1986
ïj yan gen op verzoek van de
vanHanen en met de belofte
(jatr. eAmerikaanseregering
(J e eenpaardagennaar

"tv°U wor^en uitgewe-
afs' Dit was een duidelijke
% k"' aldus Fabius' Pa'
ga was °P het verzoek inge-
P anomeen bloedbad tevoor-
Am eu" "Maar toen wi J de

6
ft anen vroegen om nun

het gestand te doen, was
W an

(3t)voordnee", zozegt Fa-
lie-8-'Sindsdien woont Duva-
eni ln Frankrijk omdat geen
k'*el land bereid blijkt hemolltvanKen.

LANGE WEG
Na een vergeefse poging in ju-

ni onderhandelingen op gang te
brengen,wordt hetoverlegin Fe-
re-en-Tardenois — in een tot ho-
tel omgebouwd landhuis — be-
schouwd als een groot succes
voor de prins. "Wij hebben de
keus tussen d*1 terugkeer van de
Rode Khmer en de definitieve
Vietnamisering van ons land.
Mijn vader heeft een andere mo-
gelijkheid geopperd, de moge-
lijkheid van een onafhankelijk
Kampuchea", aldus prins Rana-
riddh, die desondanks niet ver-
heelde datdeweg naar eenoplos-
sing vermoedelijk nog lang is.
Hij voegde eraan toe te hopen,
dat het overleg zalresultéren in
een internationale conferentie
overKampuchea.

Vrijgelaten gijzelaar: hoffelijk behandeld

Overleg Cubaanse muiters
in Atlanta op goede weg

ATLANTA —In Atlanta
wordt vooruitgang geboekt
bij het overleg tussen Cu-
baansemuitende gedetineer-
den en de overheid. Men wil
zich echter niet uitlatenover
de termijn waarbinnen men
hooptklaar tekomenmet het
overleg.

De 1.108Cubaanse muiters in
de gevangenis van Atlanta heb-
ben nog 89 gijzelaars in hun
macht. Zij hebben namelijk
woensdagnogééngijzelaar laten
gaan. Maar dit is geen signaal
dat er nu spoedig een oplossing
komt, aldus de onderhandelaars
van regerings- zijde. "De toon
waarop het overlegmet de dele-
gatie van de muiters wordt ge-
voerd blijft positief en construc-
tief, zo merkte PatrickKoren op,
die waarnemend hoofd van de
Public Relations is van het mi-
nisterie van Justitie.

MOSKOU
Premier Hun Sen arriveerde

dinsdag in Parijs na een verblijf
van enkele dagenin Moskou.De
Sovjetunie is de belangrijkste
bondgenoot—en geldschieter—
van Vietnam, dat een troepen-
macht van naar schatting
140.000 man in Kampuchea
handhaaft. Omdat Hun Sen niet
zonder hun fiat naar Frankrijk
hadkunnenreizen, wordtaange-
nomen datVietnamen de Sovje-
tunie de vredes- besprekingen
steunen. Mede daaromis hetniet
vreemd datwordt gesprokenvan
hetbelangrijkste vredesinitia-
tiefsinds jaren.

Medewerkers van Sihanouk
sloten niet uit, dat er een rege-
ring van nationale verzoening
zal worden opgericht, zelfs nog
voor het vertrek van de Vietna-
mese troepenmacht mits een
tijdschema voor die terugtrek-
kingwordt vastgesteld. Het gro-
te aanzien dat Sihanouk nog
steeds genietonder zijn landge-
noten maakt, aldus diplomaten,
hem bij uitstek geschikt zon
regering te leiden, die na vrije
verkiezingen zou moeten wor-
dengevormd. Een internationa-
levredesmacht zou dandeveilig-
heid in het land moeten waar-
borgen.

Westerse deskundigensluiten
verder niet uit dat in het kader
van diediplomatieke inspannin-
gen de besprekingen begin vol-
gend jaarinbreder verband zul-
len wordenvoortgezet in Jakar-
ta. Daarbij zou de Vietnamese
regring zijn vertegenwoordigd,
alsmededeRodeKhmer en Siha-
nouksderdepartner, devroegere
Kampucheaanse premier Son
Sann. De Rode Khmer zou onder
druk van China, d^e be-
langrijkste geldschieter en wa-
penleverancier van het verzet,
bereid zijn tot compromissen.
Washington heeft in een teleg-
ram van minister Shultz van
Buitenlandse Zaken zijn steun
uitgesproken aan het initiatief
van Sihanouk.

WILLEMSTAD -In de disco-
theekNaick'sPlace vondgistera-
vond een receptie plaats voorJo-
an,Maynard die inKenia is ge-
kroond tot Miss WorldAfrika In-
ternational. InKenia heeft Joan
het moeten opnemen tegen 23
anderekandidaten, maarzij stel-
de haar sponsor Tik Tak en haar
fans niet teleur. Joankwam tij-
dens deMiss Curagao verkiezin-
genop de derdeplaats.Foto: Miss
WorldAfrikaInternationalJoan
Maynard samen met haar spon-
sor Mocky Job van deplatenzaak
Tik Tak tijdens decocktailparty.

FOTO'S GIJZELAARS
Het lijkt er op dat er een op-

recht verlangen bestaat om het
incident uit dewereld te helpen.
Maar het is wel belangrijk te be-
seffendatdezeoplossing nogniet
voor de deurstaat en dat er ook
geen mogelijkheid bestaatomte
zeggenwanneer ditwelhet geval
kan zijn. Aldus Korten.

Een jurist die lid isvan hetge-
nootschap voor Juridische bij-
standvan Atlanta Gary Leshaw
heeft geruime tijd met een dele-
gatie van demuiters gesproken.
Dit gesprek zou gevolgd worden
doorverder overlegmet deauto-
riteiten. Over zijn aandeel in de-
zeaffaire zeiLeshaw dathij de ju-
ridische kwesties welke zich
voordoen analyseert. Hij zei dat
hij in feite de taak heeft om dit
soort dingen aan de gedetineer-
denuit te leggen.Korten vertel-
denog dat de muiters opverzoek
vanderegering recente foto's ter
beschikking hebben gesteld van
hun gijzelaars. Voor zover dit
nogniet gebeurd iskan men deze
foto's snelverwachten.

GOEDBEHANDELD
De gijzelaars zien er goed uit

en lijken in goedefysieke condi-
tie te verkeren, aldusKorten.

Dit wordt bevestigd door de 36-
-jarige Abdul- Sadior Rushdan,
die door de muiters is vrijgela-
ten. Deze vertelde dat de Cuba-
nen de gijzelaars hoffelijk be-
handelen. "Ik ben door hen be-
handeld zoals ik thuis mijn gas-
ten behandel", aldus Rushdan.
"In alleopzichten gastvrij".

De Cubaanse gedetineerden
begonnen op 23 november hun
actieuitprotest tegenhetfeitdat
henuitwijzingnaar Cuba wacht
overeenkomstig een door Hava-
na en Washington ondertekend
Migratie- verdrag.Dit houdton-
der meer in dat de Verenigde
Staten zichkunnen ontdoenvan
"ongewenste" Cubaanse ballin-
gendoor henteretourneren naar
Cuba. Tot de ongewenste Cuba-
nen rekent Washington psycho-
paten en criminele figuren. Dit
in deruimste zin deswoords op-
gevat. Bij de gijzelingsactie inAtlanta is één dode gevallen en
zijnverschillende gebouwenvan
het oude gevangenis-complex in
vlammen opgegaan.

In universiteitssteden gespannenrust

Studenten in Venezuela
schorten betogingen op
CARACAS— Een gespan-

nenrust hing er woensdag in
de Venezolaanse universi-
teits- steden waar zich de
laatste dagen ongeregeldhe-
den hebben voorgedaan. De
rust was mede het gevolg van
het feit dat de studenten- or-
ganisaties hadden besloten
geenbetogingen tehouden.

De voorzitter van de federatie
van de studenten van Merida,
Miguel Hernandez, maakte
duidelijkdatmenweliswaar nietbetoogt maar datdit geen garan-
tie hoeft te zijn dat er zich geen
ongeregeldheden meer voor-
doen. Het protest zit volgens
Hernandez"diep" en de "veront-
waardiging is algemeen" over
hetpolitie- optreden.

Guatemalaan op hoge
post bij VN benoemd
NEW YORK — De Guatema-
lan GertRosenthal isbenoemd
tot uitvoerend secretaris van de
commissie voor Latijns Amerika
en hetCaribisch gebied CELAC
en wel met ingangvan het nieu-
we jaar. Hij was al als waarne-
mend secretarisin deze commis-
siewerkzaam.

ALLES NORMAAL
DeRaad van deCentrale uni-

versiteit van Venezuela (UCV),
welke in Caracas is gevestigden
de grootste onderwijs- instelling
van heel Venezuela is, heeft be-
sloten de regerings- beslissing
niet op te volgen, namelijk tot
sluitingvan ondermeer alle uni-
versiteiten. Daarbij beriep men
zich op het feit dat het nu ex-
amen- tijd is. "Op de UCV gaat

alles normaal door. Alles hangt
af of er een einde komt aan het
provocerende optreden van de
politie. Dit bepaalt ofer nog on-
geregeldhedenkomen jaofnee".
Zo zei Bernardo Ansidey, de
hoogste leider van de georgani-
seerde studentenvan de Centra-
le universiteit.

Deze wees er opdatnietoveral
dezelfde situatie heerst. HetPe-
dagogische instituut en hetLuis
Caballero Mejias instituut zijn
namelijkomsingeld door depoli-
tie. Zij liggen in het zuiden en
westen van Caracas. Deze om-
singeling doet vrezen dat er
nieuwe confrontaties onderweg
zijn tussen politie en studenten,
aldus Ansidey.

De studenten- onlust van de
afgelopen anderhalve week
heeft drie doden geëist, zon hon-
derd gewondenen een groot aan-
tal gearresteerden. In Merida
kijkt men met bezorgdheid uit
naar de dag waarop de timmer-
man JoseGerardoGuillenwordt
begraven. Deze werd, terwijl hij
vanaf hetbalkon van zijn huis
naar het politie-optreden stond
tekijken, dodelijk getroffendoor
een politie- kogel. Men is bang
dat zijn begrafenis aanleiding
zal worden voor nieuwe onrust.

OVERLEG HEEFT FIAT MOSKOU EN VIETNAM
Weg naar oploseing conflict nog lang
Sihanouk en Hun Sen boeken in
kwestie Kampuchea vooruitgang

FERE-EN-TARDENOIS—Hetwoensdagbegonnenoverleg
tussen prins NorodomSihanouk en premierHun Sen over een
politiekeoplossing van dekwestieKampuchea isvoorspoedig
verlopen. Afgesproken is dat zij donderdagen wellicht ook
vrijdagopnieuw rond detafel gaan zittenen te zijnertijd — er
moet nog een datum worden vastgesteld— hunbesprekingen
in de Noordkoreaansehoofdstad Pyongyang zullen voortzet-
ten. Zo lietSihanoukszoon, prinsRanariddh, woensdagnaaf-
loop van heteerste gesprek weten.

De besprekingen in rere-en-
Tardenois, een plaatsje op hon-
derdkilometer ten noordoosten
van Parijs, is het eerste contact
tussen regering en verzet sinds
de Vietnameseinval in Kampu-
chea van eind 1978.

Hun Sen is
premier van de destijds opge-
richte volksrepubluiek Kampu-
chea, die wordt bestreden door
een verzetscoalitie aan het hoofd
waarvan Sihanouk staat. Bei-
den namen niet als zodanig deel
aan hetoverleg.

Deprins nam in
mei een jaar "verlof' als presi-
dent-in-ballingschap, terwijl
Hun Sen ermee instemde als ge-

woon burger naar Frankrijk te
komen.

Volgens prins Ranariddh,
sinds vier jaarcommandantvan
zijnvaders verzetslegertje ANS,
is op "vier punten overeenstem-
ming"bereiktover een oplossing
van het gewapende Kampuche-
aanse conflict. Ranariddh wilde
echter geen detailskwijt. Er zal.
donderdag of vrijdag een com-
muniqué worden gepubliceerd.
Het was, zo vervolgde hij, een
"zeerhartelijken openhartigon-
derhoud.Beiden hebben hun
zegje gedaan".

Prins Sihanouk, dietot dusver
elk contact met het pro-
Vietnamese bewind verwierp,

meed de pers. Premier Hun Sen
zei echterdat het vriendelijk ge-
sprek tussen landgenoten was
geweest. "We hebben gewerkt en
hebben resultaten geboekt", al-
dusHunSen, diealweergeenbij-
zonderheden kwijt wilde.

Als hetaan deprins had gele-
gen, had het overleg alveel eer-
der plaatsgehad, ware het niet
dat deRode Khmer zich ertegen
verzette. De communistischebe-
weging maakt deeluitvan Siha-
nouks, in 1982 opgerichte, ver-
zetscoalitie. Onder leiding van
Pol Pot was deRode Khmer ver-
antwoordelijk voor de dood van
honderdduizendenKampuchea-
nen in deperiode tussen 1975tot
de Vietnamese invasie.Pol Pot is
eenpaarjaargeledenafgetreden
tengunste vanKhieu Samphan,
maarkenners gaanervan uitdat
hij nogsteeds eenbelangrijkerol
speelt.

In Nederland
Disconto
omlaag

DEN HAAG — De Neder-
landsche bank verlaagtzijn offi-
ciële rente- tarieven met ,0,25
procent.

Met ingang van vrijdag be-
draagt het wissel- disconto- ta-
rief 3,75 procent, de voorschot-
rente 4,25 procent en het pro-
messe- disconto4,75 procent. Zo
maakte de bank bekend.

DP St Maarten
draagt nieuwe

ministerskandidaatvoor

WILLEMSTAD—DeDe-
mocratische Partij op St
Maarten heeft vanmorgen
in een telegram aan de
centraleregering latenwe-
ten de heerLouis Gumbs
voor te dragen voor de
functie van minister.

HiermeelijktClaude Wa-
they, DP- leider op St
Maarten, wraak te willen
nemen omdatzijn voorstel
met betrekking tot de
Landsradio- installaties
die aangeschaft moeten
worden, gisteravond door
decentrale commissie van
de Staten, werd afge-
wezen.

Het is nog niet bekend
wat de centrale regering
zal doen met dit voorstel.
Gumbs is binnen de
Landsradiodiensteen zeer
omstreden figuur dieruim
een jaar geleden door de
toenmalige minister van
Verkeer en Vervoer ge-
schorst werd als directeur
van de Landsradio op St
Maarten, in verband met
vermeende onregelmatig-
heden.

Managua
verwerpt plan
van contra's

MANAGUA—Aan devoor-
avondvan hetoverleg tussen
vertegenwoordigers van de
Sandinisten en hetNicaragu-
aanse verzet in Santo Domin-
go heeftpresident Daniel Or-
tega van Nicaragua het voor-
stel van de contra's voor een
bestand van de hand ge-
wezen.

De Sandinistische president
noemde het voorstel niet meer
dan "papier rommel, vervaar-
digd door de meest rechtse ele-
menten van deregering- Rea-
gan".Hetvoorstel is alleenmaar
bedoeld om te provocerenen om
een bestand te ondermijnen, al-
dus Ortega. De contra's stelden
als eisvoor een staakt hetvuren
dater doorManagua een "onom-
keerbaar proces van democra-
tisering" op gang gebracht moet
worden.

In dehoofdstadvan deDomini-
caanse Republiek komen verte-
genwoordigers van deNicaragu-
aanse regeringen deanti- Sandi-
nistische guerrilla bijeen om on-
der bemiddeling van kardinaal
Miguel Obando y Bravo een uit-
weg naar de vrede te zoeken. Dit
gebeurt in het kader van het
Middenamerikaanse vredes-
proces. Overigens zien de beide
partijen elkaarnietaan tafel.De
kardinaal ontving volgens plan
vanmorgen de contra's en zou
dan in de middaguren het be-
sprokene doorgeven aan de San-
dinisten. Aan de vooravond van
de ontmoeting laaide de verbale
oorlog tussenregering en verzet
van Nicaragua hoog op.

Inflatie in Chili
SANTIAGO — De inflatie in

Chili bedroeg in de maand no-
vember 1,9 procent. Over de
voorbije twaalf maanden komt
hij uit op 22,3 procent. De rege-
ring had gemikt op eenjaar- in-
flatie van vijftien procent.

Hongerstaking
gedetineerden
politiecellen

SAN NICOLAS— Vier per-
sonen, die voor onderzoek
werden aangehouden en
tijdelijk onderdak vonden in
decellen van de politiewacht
in San Nicolas, begonneneen
hongerstaking.

Zij waren van mening, dat zij
naar het Huis van Bewaring
moesten worden overgebracht.
De behandeling in het Huis van
Bewaringzoubeterzijndanin de
cellen van de politiewacht. Een
van hen behoefde slechts kort
aan de hongerstaking mee te
doen. Hij werd inmiddelsvrijge-
laten. Twee anderen besloten,
toen hun maag begon te knagen
van de honger, maar weer te
gaan eten, terwijl er nu nog één
in hongerstaking is, dieaankon-
digde dat wanneer hij kans
krijgt, uit decelzal ontvluchten.

Nieuwe leverancier gevonden
Selikor hervat verspreiding
van gratis vuilniszakken

WILLEMSTAD— Sinds en-
kele dagen is de vuilophaal-
dienst Selikor bezig met het
verspreiden van nieuwevuil-
niszakken. Acht dagen gele-
den hebben de eerste bewo-
ners de zakken in ontvangst
mogen nemen en de vuilop-
haaldienst verwacht nog
voor heteinde van het jaarie-
dereenvan vuilniszakken te
hebbenvoorzien.

Het verspreiden van de vuil-
niszakken is enige tijd geleden
stop gezetomdat denieuwevoor-
raad zakken te duurwaren. Het
importeren van andere goed-
kopere vuilniszakken was
echter nietmogelijk. De vuilnis-
zakken worden lokaal geprodu-
ceerd en daarom is er een im-
portverbod gekomen op vuilnis-
zakken uit het buitenland.

Het hoofdvan dienstvan Seli-
kor, de heer Francisco meldde

dat de problemen nu zijn opge-
losten dat zij een bedrijf hebben
gevonden die de vuilniszakken
kan leveren tegen een redelijke
prijs. Selikor zal deze zakken
gratis blijvenverstrekkentotdat
de landsverordeningrond is die
de gebruikers verplicht een fi-
nanciële bijdrage te leveren voor
devuilniszakken en hetophalen
van hetvuil.

Om te voorkomen dat sommi-
ge mensen geen vuilniszakken
krijgen en anderen meerdere
zakken, worden de zakken al-
leen afgegeven als de bewoner
van het betreffende adres thuis
is.
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MENSEN
Kinderen in de kleuterleeftijd
kunnen eindeloosvragen stellen
over wat er met jegebeurt wan-
neer jedood bent. Janeten Allen
Ahlberg hebben hierop inge-
speeld met hun prentenboek
"BOT EN BOTJE". Het is een
grappig verhaal over twee ge-
raamten die zich 's- nachts ver-
velen en daarom iedereen bang
willen maken. Dit resulteert in
laten schrikken van elkaar,
want ze kunnenniemandvinden
die wakker is. De tekeningen
zijn niet speciaal mooi en anato-
mischzitten deskelettenniethe-
lemaal goed in elkaar, maar het
is een origineel verhaal zonder
dathet echt griezelig wordt.
Onlangs ontving mevrouw N.P.
Sprock- Josepa van de waarne-
mend commandant der zee-
macht in het Caribisch gebied,
kolonel der mariniers W.H.W.
van den Bom de bekende enve-

loppe met inhoud vanwege haar
25-jarigdienstverbandbij deKo-
ninklijke Marine. Mevrouw
Sprock is 1 december 1962 als
schrijfster/typistebij destafvan
decommandant derzeemacht in
dienstgetreden. Per 7 december
1966 is zij in functie overge-
plaatst naar hetcommandement
van demariniers-kazerne Suffi-
sant. Sedert 1 september 1978 is
zij wederomwerkzaam op destaf
van de commandant zeemacht,
thans als werkneemstersecreta-
riaat. Zijwordtvanwege haar in-
zet en enthousiasme alom zeer
gewaardeerd.

*****
Een Zuid-afrikaanse baviaan
vond detweebezoeksters van het
natuurpark reuze interessant.
Hij besloot de twee destuipen op
het lijfte jagenen beroofde een

** * *

van de vrouwen van haar tas.
Daarna haalde deBAVIAAN de
helewagen leeg en at alheteten
op dat de twee vrouwen hadden
meegenomen. De gestolen
goederenzijn laterdoor debewa-
kervan het natuurpark terugge-
vonden.

Nederland kent binnenkort
geen "lichte sigaretten" meer.
De leuze 'ditis een lichtesigaret'
wordt taboe. Sigarettenfabrie-
ken mogen hun waar niet meer
op dergelijke wijze aanprijzen.
Het kabinet redeneert dat de
aanduiding LICHTE SIGARET
de indrukwekt dat dierookwaar
minder schadelijkzou zijn.Dat is
niet waar want alle rookartike-
lenbedreigen de gezondheid. Op
sigaretten- verpakking moet
straks ook beter dan nu vermeld
staan hoeveel nicotine en teer
een sigaret bevat.

Omzijnwinkel beter inhetoog te
laten springen heeft deze opti-
cien in het Westduitse Wiesba-
den een "BRILLETJE" voor zijn
zaak opgesteld. De houten bril
met afmetingvan 5,5 meter is de
grootste ter wereld.
De drie grijzerespectievelijk ka-
le eminentiesvan het Hollywood
Ratpack, Frank Sinatra, Dean
Martin en Sammy Davis junior
hebben bekend gemaakt dat zij
volgend jaareen concertreis in
29 Amerikaanse en Canadese
steden gaan maken "om het pu-
bliek te laten weten hoe
SLECHT we zijn". De 71-jarige
Sinatra, de 70-jarige Martin en
de 61-jarige Davis zitten samen
al 130 jaarin de show business.
"Wij laten degoksteden, Las Ve-
gas en Atlantic City, waar we

doorgaans optreden achter ons
zodat andere mensen kunnen

zien hoe slecht we zijn", grapte
Sinatra.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur No Mercy (’.5,- p.p.)
TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.30 Thundercats;
17.00 Mr. T.; 17.30Alf; 18.00 Filatelie;
18.15 Purba kv keshi; 18.30Contact
Magazine; 18.40 Informe deportivo kv
Hector Rosario; 19.00 The Big Story;
19.30 Special: «Moda kv Mylene»;
20.00 NotisieroTele-8; 21.00RVD ta in-
forme; 21.30You again; 22.00Wegadi
Number; 22.10 Aktividat; 23.00Sluiting.

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Con-
tact; 18.15 Ajedres na plaka chikfkv
Omalio Merien; 18.30Man drechi di Di-
os; 18.45 Informe deportivo kv Hector
Rosario; 19.00 Hubentut na marcha;
19.30 PR-programma; 20.00 Notisiero
Teie-8; 21.00 Miniserie: «Sins»; 22.00
Wega di Number; 22.10 Show di Job;
23.00 Sluiting,
(wijzigingen voorbehouden)

Torn Poes en de Partenspeler door Marten Toonder

1536—Z0werd TornPoes dus doordeagent Plathouwerachter
zijn voogd aan door de stad gevoerd, totdat ze in de morsige
buurtjes van het oude gedeeltekwamen."We zijn er haast", sprak de heer Partenspeler, op een ver-vuildhuisineen smalle straattoelopend. "Ikzalblij zijn als derakker in zijnkleine, wittebedje ligt. Het leven van een opvoe-der isvol zorgen en hetgrachtwatersopt nog in mijn sokken.Kom, ventje, naar binnen!"

"Woont u hier?" vroeg de agent enigszins bedenkelijk. Hijmonsterdehethuisen lietzijnbliktenslotterusten opeenbordnaast de deur waar met slordige letters op was geschilderd:«HuizeZonnestraal— onertoezichtvan erkend pleegvader»."Ja, ja!"zei de heer Partenspeler. "Hier woon ik". Hij had

inmiddels aangebeld en rukte Torn Poes door de open-
piepende deur naar binnen. "Bedankt voor het brengen,
hoor!"riep hij nog en daarnawerd de deurvoor deverbaasde
agent dichtgesmeten.

Torn Poes bevondzichnu ineenkale gang, waar hetbehang
in lappen van demuren hing. Hetrook ermuf en deenigever-
fraaiing bestond uit een peerlamp. Maar TornPoes' aandacht
werd vooral getrokken door de figuur die de deur geopend
had. Hetwas niemand anders danBul Super.

"Haha!"riep derauwe klant. "Als datTornPoesnietis. Is dat
soms hetnieuweventje waarover je sprak, Plooike?"

"Ken je hem?" vroeg de heer Partenspeler verrast; "Des te
beter. Hij heeft een strenge hand nodig om hemin hetrechte
spoor tebrengen!"

Engelsen vieren honderdste
verjaardag Jack the Ripper

Londen — Het spreek-
woord "De een zijn dood is
de anderzijn brood" komt
in Engeland goed van pas.
Er is geen volk datzo door
macabere en volmaakte
misdaden wordt geboeid
als het Britse. Geen won-
derdaaromdathetzich op-
maakt voor deviering van
de honderdste verjaardag
van de reeks gruwelijke
vrouwenmoorden in Lon-
den door de man diein de
volksmond Jack the Rip-
perzou gaan heten.

Verwacht wordt dat dui-
zenden toeristen het
stadsdeel Whitechapel in het
EastEnd zullen bezoeken, om
de voetstappen van deripper
te drukken. In de BucksRow-
straat werd op 31 augustus
1888 het eerste van vijf
slachtoffers gevonden. In de
halsvanPolly Nicholszat zon
diepe snede, dat haar hoofd
bijnavan haar romp was ge-
scheiden. Haar onderlijf, en
dat zou gekenmerkt worden,
was open gesneden (ripped
open) en een dccl van haar in-

gewandennaar buiten ge-
trokken. Later zouden deze
bij een ander slachtoffer op
een nachtkastje naast haar
bed opgestapeld liggenen zou
deripper depolitie schrijven
dat hij kannibalisme had ge-
pleegd en dathet hem uitste-
kend hadgesmaakt.

Twee slachtoffers lietenhet
leven in de buurtvan de pub
"The Ten Bells", die nu de
"Jack theRipper" heet.De ca-
féhouder heeft zich op het ju-
bileum voorbereid en voor de
gelegenheid een huisdrankje
gemaakt dat "Ripper Tipple"
heet en, uiteraard, bloedrood
is.

Wie er de langerit naar het
van God en mens verlaten
East End nietvoor over heeft,
kan een gereconstrueerde
moordscène bij Madamme
Tussaud aanschouwen. De
ripper is zozeer deel van de
Britse misdaad geschiedenis
geworden dat schrijvers over
misdaad niet onder een boek
over demassamoordenaar uit
komen. Zij stellen zich de

vraag of demoordenallemaal
dooreen en dezefde man wer-
den gepleegd, ofdat er ande-
ren waren, die een voorbeeld
volgden. Was de dader debe-
rooide joodsekleermaker van
Poolse komaf, een bekende
schilder, een arts, een advo-
kaat of de wat vreemde zoon
van koningin Vicotoria, de
hertog van Clarence and
Avondale?

Er is veel gespeculeerd
naar de identiteit van de
moordenaar enerzijn ookver-
schillende bekende moorde-
naars geweest zoals de
Yorkshire ripper, Peter
Sutcliffe en de homofiele
Nielsen die de lijken bewaar-
de onder de houten vloer van
zijn woonkamer.'s- Avonds
haalde hijerééntevoorschijn,
zette hem op een stoel en
praatteer tegen.Maarer gaat
bij deEngelsentoch niets bo-
ven Jack theripper "Hij iseen
legende", schrijft de Sunday
Times,"Wij willen inhem gel-
ovenzoals wijgeloven in Dra-
culaen dekerstman."

CURACAO AGENDA
EATHTtaTENS^RTSËtTpatiëntenvaiii*rtsen van Bandabao (3e distrikt)kunnenJJspoedgevallen telefoon 641658 bellen »
dan het antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische <**
trikten kunnen voor spoedgevallen^6

artsenpraktijk van huneigenhuisartsbeWJhet antwoordapparaat zal dan mededeie"
wie dedienstdoendearts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRI^(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria '(j
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterd*
degehele dag gesloton; na 17.00uurkun'u
de zustervan de wacht bellen:zuster Pa»
ca, tel.: 87342, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Sch»r'
looweg 110,tel.: 612040): geopend"»!
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 u" "dewachtheeftzuster Gregorio,tel.: 6758'u'pageboy 027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Pare*
tel.: 614000.

DIERENASIEL: dagelijks geopend^
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; opzaterd»
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur,**-
-54300.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alle8"
volgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmidd*
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagf07.15-10.30 uur; alleen volgens afsprak
GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia)-
geopend van maandag t/m vrijdag)*
07.00-12.30/13.30-17.00 uur,kantoor S»
Maria 17, tel.': 80222.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geope^
van 08.00-19.00 uur.

BOTICA ISLA(tel.: 663895): openings»!**
van maandag t/m vrijdag van 07.00-I'"£uur; zaterdag en zondag van 10.00-11JJJuur. Voorspoedgevallennakantooruren 9*"
lieve zich te begeven naar de ver'
bandkamer.

**" * a

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda: Otrabanda, Winkelcentra" 1Colon, tel.: 625633. ..
Punda: Vredenberg, Socretesstraat3, W"
613300.

DIVERSEN ,eANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWt'
GING
Brievengat: iedere maandag- e
woensdagavondom 19.30 uur te Jiraja*
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini. aiedere woensdag- en vrijdagavond o".
19.30 uur te Openbare Basissen»01
Brievengat _
Bandabao: iedere donderdagavond <**
19.30uur gebouwCredit Union SanPedr»;

Kanga: iedere woensdag- en zaterdag»
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxa»»
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda'
gavond om 19.30uurte Aloëstraat 12.

DE LA TRY ELLIS LEZINGENCYCLUS;
20.30uur lezing over«Americancultural 9*"
ographyonCuracao» (spr.: dr. JayHavise"
-aula UNA.

JANDORET-KERK: 19.30-21.00uur lez'"9
over drugs(sprekers: deheren Hermansen
Schnog).

CONCERT: 19.30uur van The Methodis 1
Coral -MethodistChurch, AbrahamdeVeer
straat.

VRIJDAG
DIVERSEN „
TENTOONSTELLING: 17.00-22.00uurvan
keramiek, kleren, poppen enKerststukkefl
Pastorie Steenrijk.

GALLERYBLOEMPOT (Sta. Rosawejj &■
openingtijden dagelijks van 17.00-19^
uur.
t/m4decemberexpositie van Haïtiaa'15^

kunstenaars.

HENRY ® By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

CJü. Afle adverter,ties voor de*komende dag Abonnement en advertenties: r.nr. n„„nt-,rh.n„.,„. -_„ on AP
■- - - moeten 1 dag van tevorenvóór vieruur bin- The Chronicle, Grounddove Road, Pointe c!^_^T^^^r"lnrnm^mPt Th« MiUITGEVERIJ AMIGOE NV nen zijn ofop dezelfde dagvóór tien uur. Blanche tel 23919 Samenwerk^gsovereenkomst metThe Mt-
Scherpenheuve.z/nofP.0.8. 577 LoTse nummers Papergarden, Food «"££.D*Haagsche Courant,Deßra-
Curagao N.A. ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
Giro440.000 vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30- (opposite Holland House), GreatBay Hotel,
Bankrek. nr.: 11-07-313 16.00 uur worden opgegeven, behalve op Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
AlgemeneBank nv zaterdag. Julianaluchthaven en Boekhandel Van ,«.____..

_
Bankrek. nr.: 874.825.10 Alleen zoekertjes die op maandag en don- Dorp/Eddine. DRUKKERIJ: Rotapnnt NV
Maduro & Curiels Bank nv derdagvóórtwaalf uur binnen zijn, kunnen DISTRIBUTIE (abonnementen):
CURACAO deda 9 daarop(dus dinsdagen vrijdag) ver- Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504en
Centrale (alle afdelingen) schijnen. 70304
072000 . Voor klachten gelieve deze nummers op te
""—~ UITGEVERIJAMIGOE ARUBA SABA: bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
D,rectie: Nassaustraat 110. Correspondente: taald worden via Giro rek. nr.: 208.000,Ma-I.M.Ph. de Maayer-Hollander. Te|. 24333 (drie lijnen) Ru,n "sse«- *«'; 2299. duro'sBankrek. nr.: 286.330.08 enABNrekAntillean News Holding NV Directeur-Hoofdredacteur: <--,«,.*„,_ nr.: 11.15.626.Hoofdredactie: Josvan derSchoot. ST EUSTATIUS: Aruba: Nassaustraat 110,tel.: 24333.Ard Horvers (hoofdredacteur) Redactie: Ramiro Tromp,Anna Tromp-Van Vertegenwoordigster/Correspondente: Bonaire (abonnementen en incasso): mv.A._. der Schoot, Djisbie Franken (fotograaf). mevrouw Peggy van de Horde, White- Wong-Loi-Sing, Noord Salina.Overige ledenRedactie: Advertentie-afdeling: Jos van derSchooten waUwegl.
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen, Et|een Landsmark.Monique van Meerwijk. Nancyvan derWal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van BONAIRE Losse nummers 50 cent:m»Srm^ anr?elssel,(°P- Correspondent: HILVERSUM Abonnementsprijs op alle eilanden van demaakten Ken Wong (fotograaf). HubertLinkels, Kaya Gobernador N. Debrot CORRESPONDENTEN Nederlandse Antillen veertien gulden per:
ADVERTENTIE-AFDELING 154,tel.: 8627. B.Josde Rooen Victor Hafkamp:Radio Ne- maand.
Acquisitie: derland Wereldomroep (tel.: 035-16151,
Viola Bernardus en Janny Naaldijk. SINT MAARTEN toestel 319). Buiten Antillen (Nederland):
Aanname advertenties: Correspondent: NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
Maandag t/m vrijdagvan 07.30-16.00 uur; Gerard van Veen,Postbox 118,te1.:873859 UTRECHT: NA/.24,- per maand (zeepost); jaarlijks 'zaterdag 07.30-lo.oÖuur. (Franse kant). Frans Croes (fotograaf). vooruit tebetalen.

BEETLE BAILEY ® By Mort Walker

REDEYE ® By Gordon Bess
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Vriendelijk droomeiland in de zon
Reishandboek Curaçao zal in
meerdere talen verschijnen

WILLEMSTAD—"Hetis
een onbegrijpelijke zaak
dat Curacao door de Ne-
derlander nog steeds als
een witte plek in hettotaal
van depopulaire tropische
vakantie- bestemmingen
Wordt beschouwd." Dat is
deeerste zinvan het "Reis-
handboekvoor Curacao":
257 pagina'sreclame voor
ons eiland, geschreven
door de Nederlandse jour-
nalist Rien van der Helm
die in eerste instantie niet
eens naar Curacao wilde
komen en vervolgens zijn
hart verloor één en óp Cu-
racao. Inmiddels is Van
der Helm getrouwd met
rijn toenmalige assistente
die hem bijstond met het
schrijven van een reis-
verslag.

Hetreishandboek werd gis-
termiddag officieel overhan-
digd aan gedeputeerde Rein-
tje Martina van Toerisme en
Waarnemend premier
Winston Lourens die beiden
zeer inhun nopjes waren met
deze nieuwe aanwinst op re-
clame gebied.

Hetboek isuitgegevendoor
Elmar, een uitgeverij die uit-
sluitend toeristische infor-
matie-bladen drukt. Het ligt
in de bedoeling het boek te
vertalen, zodat ook andere
Europese markten, met dit
boek 'veroverd' kunnen wor-
den. VolgensReintje Martina
is ditbock een goede aanvuN
üngop dereclame dieal inNe-
derland en in andere landen
van Europa, wordt gemaakt
voor Curagao. Naar hij giste-
ren liet weten, is het toerisme
uit Europa inmiddels met 21
Procent toegenomen, hetgeen
te danken is aan de goedepro-
motie. Naasthetbock,zijn in-
middels ook enkele folder?
vervaardigd onder de tite.
'Curagao,vriendelijk droom-
eiland in de zon".

Het reisboek geeft ontzet-
tend veel informatie over het
eiland: van de geschiedenis
tot aan gegevens over de ho-
tels en activiteiten. Hetboek
geeft informatie over vrij re-
cente gebeurtenissen zoals de

Status Aparte van Aruba.
Dat deShell inmiddels isver-
anderd in de olieraffinaderij
Isla, wordt evenwelniet ver-
meld.Rien van derHelm laat
zich overigens bezorgd uit
over de economische situatie
op Curacao: "Al met al is de
economische situatievan Cu-
ragao nogverrevan rooskleu-
rig en zal men zich de nodige
inspanningen moeten ge-
troosten teneinde het hoge
werkloosheidscijfer terug te
dringen." Dat doet voor de
schrijverevenwelniets afaan
devakantie-bestemmingCu-
ragao, waar hij niets dan lof
voor heeft.

In principe zijn de kosten
voor het drukken van het
boek en dewinstendie dever-
koop hiervan oplevert, voor
de uitgeverij Elmar. Om deze
ertoe over te halen, Curagao
in de serie op te nemen, gaf
Curagao een 'startbedrag'
van 11.000 gulden. Er zijn
vooralsnog 5000 boeken ge-
drukt.

Aanhet einde van hetboek,
heeft Rien van der Helm een
aantal zinnen in het Papia-
mentu opgenomen, die deva-
kantie- ganger eventueelvan
pas kunnen komen. Daarbij
houdt hij rekening met een
scalavan mogelijke gebeurte-
nissen: voor deverliefde Hol-
landse toerist, staat er bij-
voorbeeld "mijn liefje" (mi
dushi) en "ikhoud van je"(mi
tastimabo). Ook opmogelijke
problemen anticipeert Van
der Helm met "ik ben niet
gek" (mi no ta loko), "ik heb
niets met je te maken" (mi
n'tinkuentakv bo) en "dit is
van mij" (esaki ta dimi).

GESCHORST
Louis Gumbs beschikt welis-

waar over goedepapieren maar
hij werd ruim een jaar geleden
als directeurvan deLandsradio-
dienst op St Maarten geschorst
door de toenmalige ministervan
Verkeer en Vervoer, Leo Chan-
ce. Dieginghiertoe over opgrond
van vermeende frauduleuze
handelingen bij deze dienst.
Gumbs werd officieel overge-
plaatst naar de Landsradio op
Curagao in een lagere functie
maar is momenteel arbeidson-
geschikt en verblijft op St Maar-
ten. De procureur- generaal zou
hetbezwarende rapport met mo-
gelijkebewijzen van de onregel-
matigheden al geruime tijd in
zijnbezit hebben, maar zou daar
niet eerder iets mee kunnen
doen, alvorens de minister van
Justitie daartoeopdracht geeft.

Louis Gumbs isdetweedekan-
didaat die DP St Maarten naar
voren schuift voor de minis-
terspost. De centrale commissie
wees deeerste kandidaat, Sarah
Williams die ook al was voorge-
dragen voor de functie van ge-
zaghebber op St Maarten, van de
hand. Dit gebeurde op grondvan
het feit datDP StMaarten zelfal
liet weten dat deposten Verkeer
en Vervoer en Justitie, te zwaar
voor haar zouden zijn. Het voor-
stelomportefeuilles teverwisse-
len, werd door de centrale rege-
ring afgewezen.

WRAAK
DP-leider Claude Wathey van

St Maarten lijkt met deze zet
wraak tewillen nemen op deCu-
racaose partijen in de centrale
regering. Zijn voorstel om op-
nieuw een openbare aanbeste-
ding te houden voor de levering
van apparatuur voor de
Landsradio op alle eilandenvan
de Nederlandse Antillen, werd
gisteravond immers door de
centrale commissie van de Sta-
ten, met meerderheid van stem-
men afgewezen. Wathey pleitte
daar gisteravond wederom voor,

inaansluitingop devergadering
die vorige week in Bonaire was
gehouden en die was geschorst
omdat de Curacaose regerings-
partijen bedenktijd hadden ge-
vraagd.

MAN en DP kwamen tot de
conclusie dat een nieuwe open-
bare aanbesteding te veel tijd
zou gaan kosten, en wezen het
voorstel van de hand. Volgens
Wathey's verklaringen gistera-
vond, zou ook het Canadese be-
drijfNorthern Telecom debeno-
digde installatieskunnen leve-
ren voor eenprijs die800.000 dol-
lar lager zou liggen dande prijs
vanSiemens. Wathey hadopBo-
nairealgepleitom anderebedrij-
ven een nieuwe kans te geven
een offerte te maken. Dit omdat
de eerste offerte alleen gericht
was op hst eiland St Maarten.

Omdat Siemens daar net goea-
koopst was, stelde de minister
voor met dit bedrijf in zee te
gaan,ooktoen deplannenveran-
derd waren en er installaties
voor de hele Antillen aange-
schaftmoesten worden.

DP ST MAARTEN LIJKT 'WRAAK' TE NEMEN OP CURAÇAOSE PARTIJEN
Omstredenfiguur die verdacht wordt van onregelmatigheden

Gumbsvoorgedragen
als nieuwe minister

WILLEMSTAD—TerwijI deCuracaosepartijenMANenDP
gisteravond opgelucht ademhaalden omdat de centrale com-
missievan de Staten metmeerderheid van stemmen akkoord
ging met de offerte van het bedrijfSiemens voor de levering
vanhigh-tech apparatuurvoor deLandsradio,kwamvanmor-
gen de "tegenaanval" van DP- St Maarten leider Claude Wa-
they al. Zijn nieuwe ministers-kandidaat isLouis Gumbs, de
voormalig directeur van deLandsradio St Maarten die door
ministerLeo Chance geschorstwerdop grondvan "vermeen-
deonregelmatigheden in hetuitoefenen van zijnfunctie". Een
bezwarendrapport zou inhetbezitvan deprocureur- generaal
zijn, dieevenwel nieteerder tegen Gumbs kan optredenvoor-
datdeminister van Justitie, daartoeopdracht heeft gegeven.
Het is diepost die Gumbs als nieuweministermoet gaanver-
vullen, tezamen met deportefeuille Verkeer en Vervoer.

Het rommelt nog steeds in de
centraleregering: terwijl minis-
ters- kandidaat Sarah Williams
werd afgewezendoor deregering
omdat er geen portefeuilles ver-
wisseldkonden worden, is het de
vraag of deregering wederom de
voorgestelde kandidaat kan af-
wijzen. Dat deregering niet ge-
lukkig zal zijn met het voorstel
van de Democratische Partij op
St Maarten, dat vanmorgen te-
legrafisch aan de centrale rege-
ring bekend werd gemaakt, lijkt
duidelijk.

STEMMING
Nadat Wathey gisteravond

zijnvoorstel optafel had gelegd,
lietvoorzitter Onofre Bikkervan
deStaten- commissie, weten dat
dit 'terkennisgeving' werd aan-

genomen. Vervolgens ging hij
over tot de stemmingvóór of te-
gen het bedrijf Siemens. Alleen
de DP St Maarten en de opposi-
tie- partijPNP stemdentegen, de
kleinere Bovenwindse eilanden
Saba en St Eustatius, steunden
het ministersvoorstel waardoor
dit geaccepteerd werd.

Uit politieke kringen op St
Maarten vernam de Amigoe
vanmorgen dat Wathey zich bij
het besluit van de centrale com-
missie zal neerleggen. Hij
schijnt de vergadering gistera-
vond wel enigszins verontwaar-
digd verlaten te hebben. Van-
morgen kwam deDemocratische
Partij van St Maarten bijeen om
het voorstel voor de nieuwe mi-
nisters-kandidaat tebespreken.
Direct daarnawerd het telegram
aan de centrale regering ge-
stuurd. Het was vanmorgen nog
nietmogelijkom hiereenreactie
optekrijgen.

LEO CHANCE
...opvolging...

Hoofdprijzen
Landsloterij

WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de
laatste trekking van dil
jaarvan de Landsloterij
zijn heden gevallen op de
volgende nummers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 22301;
tweedeprijs (’.35.000,-): nr.
14839en
de derde prijs op nr. 3187S
(’.15.000,-).

Illegalen
WILLEMSTAD—Tijdens een

door de politie ingesteld onder-
zoek zijn twee illegaalop het ei-
landverblijvende Dominikanen
aangehouden. Tijdens hetonder-
zoek in deVliersteegzag de poli-
tie een jongenwegrennen. Daar
de man alleen een onderbroek
aanhad, werd hij door de politie
achtervolgd een aangehouden.
De 17-jarige jongen verklaarde
dat hij drie dagen daarvoor ter
hoogte van dekust van Curagao
overboord was gezet, omdat hij
zich als verstekeling aan boord
van een schip bevond.De jongen
werd overgebracht naar de ha-
venpolitie voorverdere afhande-
ling. ,

In een woning te Veeris werd
een 20-jarige vrouw aangehou-
den.Zij wasondergedokennadat
haar verblijfs- vergunning was
verlopen. Zij werd overgedragen
aan de Vreemdelingen- dienst
voor onderzoekwaarnadevrouw
naar haar landzal worden terug-
gestuurd.

Ban Topa
WILLEMSTAD — Ter gele-

genheidvan hetprojectweek van
het Peter Stuyvesant College
vindt zaterdag 4 december van
kwart voor tien 's- morgens tot
half vier 's- middags een "Ban
Topa" plaats in de tuin van de
school. De muzikale omlijsting
zal die ochtend en middag ver-
zorgd worden door de Boombox
van Radio Hoyer en een school-
band. Verder zullen enkele leer-
lingen een toneelstuk opvoeren
en is er een dans- en een modes-
how. Ook de vlooienmarkt ont-
breekt nietop deze Ban Topa.

Briefaan betrokkenen bij
onderwijs Curaçao enBonaire

Commissie Schooluren
bestudeert reacties

WILLEMSTAD — Morgen
komt de commissie Schoolu-
ren bijeen om de eerste reac-
tieste bespreken opeen brief,
die was verzonden aan
schoolbesturen, onderwij s-
vakbonden en onderwijs-
instantiesvan de landelijke
en eilandelijke overheid. In
de brief werd de mening ge-
vraagd over de herziening
van de bestaande school- en
lesuren. Ook werd verzocht
om eventueel adviezen te
geven.

De commissiewil van de orga-
nisaties en instanties ook graag
weten wat volgens hen de gevol-
gen voor de samenleving zullen
zijn indien de school- en lesuren
worden gewijzigd, bijvoorbeeld
als erweer in demiddaguren on-
derwijs wordt gegeven.

De commissie Schooluren is in
het leven geroepen, omdat de
huidige schooltijden- regeling te
zeer gebaseerd is op lestijden en
daardoor geenruimte laat om op
een georganiseerde wijzeeen to-
taalpakketvan zowel leeractivi-
teitenalsvormende enrecreatie-

ve activiteiten aan te bieden.
Ook de specifieke onderwijs-
leertaak van de scholen heeft
meer tijdsruimte nodig. Daarom
wordt ookde gehele werktijdvan
de onderwijs- gevenden met in-
begrip van het gedeelte, dat
thans als 'ongebonden werktijd'
bekend staat door de commissie
naderbestudeerd.

COMMISSIE
De commissie, onder voorzit-

terschap van drs. L.B. van der
Veen, bestaatuitnegen leden af-
komstig uit de eilandelijke en
landelijkeoverheid. Inhetkader
van de samenwerking tussen
Curagao en Bonaire is ook de
Dienst OnderwijsBonaire in de-
ze commissie vertegenwoordigd.

Op 2september 1987is doorde
gezaghebber van Curagao de
commissieSchooluren benoemd,
die tot taak heeft een discussie-
nota op te stellen over voorstel-
len tot herziening van de be-
staande schooltijden- regeling
alsmede voorstellen tot nadere
inhoudgevingvan dewerktijden
van deonderwijs- gevenden.

van (dorp «

n.v. net even iets beter;

Punda - Promenade - Otrobanda- Schottegatweg Oost -
Hato -Drugstore na Princess Beach - Plaza - \,.—■>.
Holiday Beach - Caribbean -Las Palmas Hotel /TM¥/ , -4

_^ Drugstores en Hato geopend tot 9.30 p.m. f^mMfj^- J
p/^ Spellen en kadootjes voor groot en klein. i|y_<_

fi\~ j|. Boeken en platen. -a^flYv}
Jiy Zeg maarSint, waar zal het zijn??? rrTï
EJv* 8? Bij Promenade: KOOPAVOND op 27november, 1-2-3-4-5rSofe' december tot 9 uur met kans om een HONDA CIVIC te
SiAsiP^t^y winnen.

71 (lf^ Ir ,n otrabanda:Kans om een HVWTOAIEXCEL te winnen.

/AW-4 f Bij Boekhandel Eddine: Leuk kado.

/VW Dat Sint en Kerstman elkaar verdringen in onze za- *.
\\k) ken is logisch; beide hoogbejaarde heren weten het mÊmk

V\ #f\ al neel lang en uit lan9duri9e ervarin9: jfi39h
IQITO ffiOxvlr [eddine n.v. NETEVEN lETSBETER J||
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Ü^^W^.^RXO CANARIO
V__# supermarket

Grote sortering speelgoed voor
SINTERKLAAS

Zaterdag zijn wij de gehele dag open (ook tussen de middag) tot 6.30 u.
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Inbraak in woning
officier justitie

ORANJESTAD — Officier
van Justitie, mr. Wijland, deed
aangifte dat ongewenste bezoe-
kers in zijn woning waren ge-
weest. Toen zijn vrouw thuis
kwam, bleekeen deur die's mor-
gens geslotenwas, open te staan.
Vermistwerdeneen video-appa-
raat en een portemonnee met
zestig florin.

Uit een woning te Companas-
hi verdween een portemonnee
met 180 florin. De eigenaarhad
zijn portemonnee op de barvan
zijn woning gelegd om een dou-
che te nemen. Toen hij terug-
keerde, was zijn portemonnee
verdwenen.

Opvoering
Klusjesman

ORANJESTAD —In sa-
menwerking met Sticusa,
presenteert de Arubaanse
Kunstkring het Nederlandse
blijspel «DeKlusjesman» met
André van den Heuvel,Kitty
Janssenen MarielleFiolet.

De voorstelling is op donder-
dag 10 decemberom halfnegen
in Cas di Cultura. De titel «De
Klusjesman» suggereert een ko-
mischstuk, maarhet isinwerke-
lijkheid een lichtvoetigblijspel,
waarin met humor de situatie
wordt besch even van een man
diebij vrouw en kinderenis weg-
gelopenen ingetrokken isbij een
vriendin, die hij op een feestje
heeftontmoet. Kaartenzijn al in
voorverkoop verkrijgbaar bij de
boekhandels en op de avond van
devoorstelling aan de zaal.

Viering van
'Saba-dag'

SABA — Morgen begint de
viering van 'Saba-dag' met een
uitgebreid feest-programma.
Vooral de schoolkinderen en al-
lerlei verenigingen zijn hierbij
betrokken.

De dag wordt begonnen met
een optocht van alle deelnemers
inuniform en meteigenvlaggen
van hethuis van de gezaghebber
naar het gouvernementshuis.
Daar wordt een oecumenische
kerkdienst gehouden.Nahethij-
sen van devlag en hetzingenvan
de volks-liederen volgt er een
openbare receptie en kunnen de
te winnen prijzen bezichtigd
worden.

Vervolgens vinden op het
Prinses Juliana Sportveld tot
drie uur allerlei aktivitèiten
plaats zoals de May Pole Dance,
domino- en kaartwedstrijden en
wheel spinning. Ook wordt ty-
pisch Sabaans etenen handwerk
verkocht. Hetgeheel zal worden
opgeluisterd door de muziekvan
de Saba Spice Steelband. 's
Avonds is er een dansfeest in de
Lime Time bar& restaurant.

Zaterdag zijn er sportaktivi-
teitenvoorkinderen op hetPrin-
ses Juliana Sportveld, waaron-
der een estafetteloop voor drie-
tallen van Windwardside naar
The Bottom, 's Avonds vinden
Queen verkiezingen plaats op
het Prinses Juliana Sportveld
met livemuziek.

Op zondag 6 december kan
vanaf 10.00 uur door volwasse-
nen deelgenomen worden aan
sportaktiviteiten op deFort Bay.
Voor hardlopers is er een wed-
strijd van Windwardside naar
The Bottom. Verder kan men
nog meedoem met dominospe-
len,ballet en schieten.

Posterijen:

Kerstpost tijdig
op post doen

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Posterijen doen op bet
publiek een beroep om hun
Kerstpost zovroeg mogelijk--Ln
iedergeval niet later dan 15 de-
cember — op de post te doen-
Hierdoorkan voor een tijdigebe-
zorging bij de geadresseerde
worden gezorgd.Een speciaalbe-
roep wordtgedaan omgebruikte
makenvan derecent uitgegeven
postzegels «Mucha den ambien-
te di Pascu», waarvan de
opbrengsttengoedekomt aanso-
ciale, educatieve en recreatieve
werken voor hetkind.

AHATA-bestuur
ORANJESTAD — De Aruba

Hotel and Tourism Association
(AHATA) heeft een nieuw be-
stuur voor het jaar1988gekozen.
Dit heeft devolgende samenstel-
ling: voorzitter Gerrit Griffith
(Divi Hotels), le vice-voorzitter
Brian Reeve (Holiday Inn), pen-
ningmeester Ewald Biemans
(Manchebo), secretaris Leo van
Veen (Playa Linda), directors:
mevrouw Adwina Arends (Peli*
can Tours), Otilio Crocs (Tax-
ibond), Raoul Henriquez (Aruba
Trading), Ed Malone (America-
na Aruba), Dick Nijhof(Golden
Tulip), Alain Peghoux (Aruba
Concorde), Osling Toppenberg
(American Airlines) enRon Wil-
liams (Aruba Palmbeach).
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offers ANTI - AGING ESSENTIALS KIT
andafreeconsultationwiththeirlocalconsultants, mmmmmmmmmmj

with as2s ofLANCOME purchase. J____a* -'^"*l|! Andon December sththe internationalconsultant-GWENDO- ragÉ >_»..- 'BJ
LYN GREEN. __ B ËI ' '▼_M Offer validDec. 3th. through Dec. 15th. I I B_|ai_a_^J^|

! ofe^ MAINSTORE GOLDEN TULIP STORE

1

\ 1 SENSACIONALCAMPAGNA fa^fo Iq ’\iySiPEßnKfflß^vorito*& 1 1 1
JL/ Hendrikstraat2B(naast Kentucky) -Te1.:33351 I O Ijfcf Open: 8.00 - 12.30en 2.30 - 7.00

/ol SUPER SPECIALS UAtfTIJUrCIUS: I 6 I
I<l Lavansan 1 Itr 1.69 H „ 500 195 1R 1lü% Baygonlnsectic.de 1.69 LoJnrjbs

a
500 *r 2-65 1Q 11 ttl CornedBeef Hash |.39 Porkcn 500^r 3.75 1" 1

\6\ Ace lavaplatos 500 cm ...2.49 f_ «
525 I S 1\%\ ESSS^'MiJfafZ^ 500 r 2.95 \ \

15 ißoastbeefübbys 12oz 3.09 Sïgj^-—IISS'ZSS l* 1■1^ ■Spam 12oz 3.5» 3 ■
| P I Ukunt UwBASKET al bestel- I WIJ HEBBENALLES VOOR I £ I
1 w* len voorKerstmis. HET MAKEN VAN TAART. f N IWij ontvangen spoedig _f f■ KERSTBOMEN! OOKHEBBEN WIJ HAMEN f Ë
I O I KALKOEN ONTVANGEN. _^__T’tl DE SPECIALS ZIJN 1 ** f C

#5r f GELDIG VAN . 'W«S /Vf» f « /^fPI 3 December tot Aft On^" IÏÏE& / II£# lODecember na*oo.- MSSSSÏ UI
■ //*, Jf «DffllV.: ■ nan aki 1//1 ■%<c f ' ' vrertiiQ Jn f 99.9Q-_Jy/_£

M\q\ SHOPPING NIGHT - elke vrijdag tot 9.00 uur AWr^~~~~J 43
l^\ Zaterdag zijn we degeheledag openvan 8.00 ËWmmm _~-I_L//J_BBbl
_f£ I Ruime parkeerplaats achteronze zaak. _r/^^^^ IJ_i__s_B

#0C # Wij bezorgen Uw levensmiddelenvoor M/ Q Chrfr^ QCM# U/f Uw huisdeur. //Q &QQ f) Q®\

«« sasasasasasa sa ca sa *asa sasa sa sasasasasa sa sasasasasa sasasasasasasa sasasasasa«^

i De (^__ss^) Kerst verrassingen vanaf vrijdag in onze showroom. \! ~"Q~" __3__T "~"o" j
mWX^m Wam. mlÉ@la9*mak rmafË&m. Warn*t v^S^x -^^t-S^-v Ijjför —-—r-.. .. *3u _ajs^ _«_J^ m* _

XjjJ' _MM_H_H Mi^v ¥tr jGw" \sf~ J@l£r innwiiiii_ \sf^
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j v^fflußnßiïfJS*'*' *d TEMp° z^ v^ mustang_.,^ f
Vanaf s> Vanaf

f Vanaf ’1.31.500.- ’1.33.500.- I
* ja AfA Inclusief: Airco- Power doorlock-Dual electroniccontrolmir- Inclusief: Tinted glass-Airco -Dual illuminated vanity mirror- a

T| B 4^/i-avwi 11 ror-Tilt steering wheel-Automactictransmission-WSWti- Tiltsteeringwheel-Powerwindow-Powerdoorlock-AM/FM §
, _. _ _ . .„_,, . iW e*rino«j . am /FM res-AM/FM electronic stereo cassette-Powerwindows -4 electronic stereo cassette - Styled road wheel -Dual electro- jj[Inclusief: Airco - Body side a"^.e«kJ' d'J'P®Jo| "„". Cylinder - 2300 cc. Nic remote mirror - Automatic transmission - WSW tires - 4 »

e ectronic stereo cassette - Dual remote control mirror /
ruiinrfpr- 2300 cc *Speed control -Power seat drive side - Powerdoorlock - Pre- KOHI kllkeil! Cy Bi mium sound system - Tilt steering wheel - Power side win- I g

dow, styledroad wheel-Luxury lightandconvenience group _f% m _P% ■ Pft A __l _#% "_F #% _r% ___* LG Smith Blvd 112 Ï
■ Cornering lamp-Dual illuminated vanity mirror-Automatic PAD D It/I f J f IRS Z, '

«*« VI «YÏ.-V Ilamp"deam/bright"-Illuminated entering system-Automa- VMIIID IWI \# \#lrlW Tel.l 21840 - 21754 &
tic transmission - WSW tires - Power antenne - 6 Cylinder - ma^^mmkmM *| 3800cc Big or Small -We have them all! Wffi&b 1

s_nr./iii!.iW-fr^.'.---,.r---i#w,_„,!.i,w?)!irt/./-,-nii#w._jii.iy^'fli.M^rwrfip ~wor*.* ._, flißft^r^fy^rt*

I—PUEBLO 1
Oranjestad Santa Cruz | San Nicolas
Fergusonstraat 47 (Estrella Supermarket) | Bernhardstraat 2B
Tel.: 31046 Santa Cruz 250 | Tel.: 45634Tel.: 31283 |
Open: Open: Open:
8.00-1.00 8.00-12.00 8.00-12.00
2.00-8.00 | 2.30- 7.00 2.30-7.00——-—— ■ -^——— i

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

SPECIALE AANBIEDINGEN
tot 5 december 1987

Winnaars week29november
▲'^^%Bt_KZZ9BBBT______B_IK3JBHMH^^ PuebloOranjestad

Wpep-~\~ Henry Boekhoudt Salina 8

I C_HP Delan Ho Jacobs Mangostraat 4

’ . 6000.- aan prijzen in levensmid- ■ Ham;B-Hojy- delen waarvan ’.2000.-in iedere Pu- [ EsterTromp,Monseratl4
Jf, V*~~A eblo-zaak Champagne;

1e trekking Sinterklaas 5 december: Albert Heron^mo^manstraat 77

maaY-r^C—, 7 prijzen iedere Pueblo-zaak Familia Leijenaar, Seröe Blanco 33■yi ' ■ ■ ' rv 2e trekking 30 december: Bina#J tl 'A 10 prijzen iederePueblo-zaak Pueblo Sta Cruz_ZjL_f5-^\ Bij aankoop van iedere VIJFENTWIN- R 'T.SS^Wu*L_r_.4*fq£r)èn(ar \ TIGflorm krl<9t U een ticket- Kaïakuna;
■r~^\J Voorts inweekeindvan 5,12en 19 decern- I Fabian Koek, Ayo 33

MX °OV\ ber MEER DAN HONDERD PRIJZEN. In | Omar EveronPi'edra Plat 68mr^^T^T^ iedere PUEBLO-zaak worden extra prij- Champagne;m.^r @_A/ zen ver'oot zoals: ham, kalkoen, H AniePaesch,Angochl4-D,
kerstbomen, kerstmanden, wijnen, m J.w.Black;

\ dranken, enz. Anna Kelly, Hoo.berg 18

W \ m\ UITGEZONDEN DOOR CANAL. 90. B,na

m \m\ Pueblo San NicolasA 7 \^\ LuciOdor, Adolfvan Nassaustraat 10

»-C3Br^_\ aW LeonldaPefta, Brandariswegl2

Arelio Wever, Seró Preto 3 S.N.
Champagne;

L. Krozendijk, Sero Biento 11-A
J.W.Black;

L. Young-on, Trompstraat 1
«ACEIIJï Blfia

Stoofvlees 500 gr 3.20
Riblappen 500 gr 4.50
Geitenvlees 500 gr 3.50

CCLC6:
Gebraden Gehakt 100 gr 0.80
Mortadela 100gr 1.50
Leverkaas 100 gr 0.85

TOCZEN:
B. Eye chopped Spinach 10oz 1.15
F. Acres Mixed vegetables 16 oz 1.90
P. Farm coconut layer cake 17 oz 5.95
Hawaiian Punch 12 oz 2.05

WINKEL:
AzetaDioro 1 Itr 2.89
Margarine Bebo 900 gr 3.10
Anglo Corned beef , 12 oz 2.15
Ronda Tunafish 7oz 0.85
Nabisco Soda crackers pak 18 0.60
Tang Orange drink 9oz 2.70
Hyde park leetea mix 24 oz 3.49
Hyde park slice pineapple 20 oz 2.05
Mr. Big towels 3rollen 5.80

êVLEESPRIJZENTOPKWALITEIT VLEES
tegen lage prijzen, zoals nergens an-
ders OP ARUBA.

KERSTBOMEN

SPOEDIG OP ARUBA

AMIGOE4



ARUBA
AGEMDA

I^TOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/'00.17.30 uur; zaterdag gesloten.

24333.
J* spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
p?** en 22316.*®*X>r- 027-849.

nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
P°L'TIE: 100.

J^KERTJES verschijnen op dinsdag en
12v? en kunnen iedere dagtussen 08.00-

-l) */14.00-17.00uurwordenopgegeven;"alve opzaterdag. Alleen zoekertjes, diejjPmaandag en donderdagvoor 10.00 uur
dinsl?n zi'n' kunnen de da 9 daarop (dus

en vrijdag) verschijnen.

jJftScoPEN
"OULEVARDTHEATER
D '-20.15+21.30uur/.aßamoa (14jr.).
OkkiE"IN: 203°uur UnhomberllamadoEl

(18jr.).

b^J'CA'S (nachtdienst)
pjöao brug: Oduber, tel.: 21780.
"■babrug: San Lucas, tel.: 45119.

«ACHTREGEUNGDOKTORENL^iestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
»endert, Paradera en Sta. Cruz: dokter

Pi* n Heinze. Kaya Maguey5, tel.: 24783.jj> Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
l*<er E. Weststrate, viaCentra Medico SanSas, tel.: 48833.
24wrarts: dokter Bryson, tel.: 24354/

JI^ELEKRUIS: Oranjestad: te 1.:23168;
j?o'a.tel: 23425;Santa CruzenParadera:

47r:«288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:kt»! 48301; SanNicolas:tel.:45906; Da-,«■ tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-

e °r brandgevallen, ongelukken ofa.O of ander ongeluk gelieve
""■"■centrale opte bellen, tel.: 115)

TELEARUBA, WDERDAG: 18.00Ghostbusters;O-30 CNN international news; 19.30
19.55 Sportlotto; 20.00 Tele-gas;20.30 Miniserie; 21.30 De Bre-

JpS; 22.00 Telenovela: «Venganza de;ruier; 22.45 Larry King show; 23.15°n°wbiztoday (CNN); 23.30 Sluiting.

18.00Shera Princess of Po-
"«; 18.30CNN international news;
s-30 Cocktail musical; 20.00 Telenoti-

J1.*8; 20.30 Movieofthe week: «Rightto"'"»; 22.05 Larry King; 22.50 Health"eek (CNN); 23.15 Showbiz today'^NN); 23.30 Sluiting.

SAUSENtiikl T CENTER: dage-
geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

"formaties via verkeerstoren.

SERVICE CENTER (Oranjestad):. -U0uurper jaggeopend(alleen geslo-
n_,Van zondag 20.00uur tot maandagmor-

*"07.00 uur).

iWER HORACIO ODUBER HOSPI-/jrMtel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45ö-30-1 9.30 uur.

2<t6s3GlN WILHELMINA FONDS (tel.:
Wogn /22817): informatiecentrum
pa_rt ag S^P6"O, van 08.30-12.00 uur -ae"baaistraatB(boven).
i|ASk;FORCE SAN N|COLAS. vanaf !9go

Harm''es,a (optredens van Sound and
Dan,°ny met Claudius Philips, dansgroep""«aruba)-Promenade.

Sweepstakebereid Aruba tebetalen
n ORANJESTAD—Het moet
aCL "^gesloten worden ge-
ko*! at in de naaste toe-
-8 de Sint Maarten
Ver-u pstake weer °P Aruba

zal worden.
vesaemier mr. Henny Eman be-
Ami lg<*e desgevraagd aan de
<ie s^°e ' at van e directievan
Voorlnt kaarten Sweepstake
Hier Stellen ziJn ontvangen.
ste[dln,Wordt ondermeervoorge-
ler, ' °at men bereid is vergun-
voorhre?ht te Saanbetalen ofbij-
Ha *'(ltienduizend florin per
'Por? aan een sticnting of
k OJa or ganisatie, wat neer-
ö at °P 120.000 florin per jaar.
kort ï1ngheeftditvoorstelpas
ljie geleden ontvangen en zal

3?- eenstudie maken om
oeslissing tekunnen nemen.

Eman:over aanpak

Haïti-pro bleem nog geenbesluit
NjESTAD- "Het is bij-

der* S? ec* te zien, datArubabij
BCk;,, erikanen aandacht op ver-sus! nde gebiedenkrijgt", al-
üy geageerde premier mr. Hen-
kep v m.an gisteravond na terug-
vere iami waar hiJde CBI"
van gen een bijeenkomst
lan", premiers van Caribische
de °enbijwoonde.Opvragenliet
vrapremier de Amigoe desge-
vana^d..weten, dat ten aanzien
?ijn "aïti nog geenbeslissingen

Gewacht wordtop
Uitp lnformatie. Het moet niet
leif otenworden geacht datde
da^rs vanhet Caribisch gebied
2nli oVersP°edig nogeens bijeenUilenkomen.

AVP brachtkwestie ter sprake in Staten

Wolff: deining over drugsincidentisrookgordijn

ORANJESTAD — SEPA-
voorzitter Gregorio Wolff ziet
het"drugsincident" van afge-
lopen dinsdag tijdens de be-
sprekingvan de vakbonden
met de Staten- commissie als
een afleidings- manoeuvre
van de AVP om de aandacht
af te leiden, dat de regering
wel de begroting in de Staten
wil behandelen, dochwaarbij
nietdewettelijkeveranderin-
gen, die wel in de begroting
staan, maar nog niet aan de
Staten werdenaangeboden.

Met nadruk stelde de heer
Wolff, dat hij de kwestie van
drugs niet in de vergadering
heeft gebracht. Het was AVP-
Statenlid Digna Laclé, die in het

begin verklaarde dat er vak-
bondsleiders zijn die menen dat
deStaten de handel in verdoven-
de middelen goedkeuren. De
heer Wolffreageerde pas toen de
vergadering was afgelopen en
vroeg voorzitter Thijsen ofhij op
de uitlatingen van mevrouw La-
clé mochtreageren. In eerste in-
stantievoeldevoorzitter Thijsen
daar nietsvoor doch op aandrin-
gen van ADN en MEP mocht
Wolffreageren.

"Ik heb toen verklaard", aldus
de heer Wolff tegenover de Ami-
goe, "dat zolang de Staten geen
onderzoek instellen naar deze
gangvan zakenzij al dezerotzooi
tolereert. Ik heb de discussie
over ditonderwerpin ieder geval
niet uitgelokt".

Bij zaalvoetbal:
In drie
wedstrijden
26 doelpunten
oANTA CRUZ — In drie

zaalvoetbal- westrijden kre-
gen de keepers zesentwintig
maalhet nakijken.

In de eerste wedstrijd won
Sparta Arends met 6-1 van Na-
vegantes. Bij Sparta Arends
scoorden Maikel Maduro drie-
maal, Rafael Martis tweemaal
en Giovanni Tromp éénmaal. Bij
de tegenpartij werd de eer gered
door JuanHernandez.

In de tweede wedstrijd won
Caiquetio met 4-2 van Ideas
Beauty Salon. Bij Caiquetio
werd een autogoal gemaakt, ter-
wijl deoverigengescoordwerden
door Hubert Vrolijk en Henry
Crocs, iedertweedoelpunten, en
EusebioRas enRuby Ras, ieder
één.

Bijzonder spannend was de
laatstewedstrijd tussen Food Ci-
ty en Unistars, welke na een
ruststand van 2-2 gewonnen
werd doorFood City met7-6. Ro-
benGomesmaakte driedoelpun-
ten, Rudsel Martina, Francisco
Gomez enAlvin Tromp ieder één
goal. Laatstgenoemde scoorde
met een strafschop. Bij Unistars
werd gescoord doorWilfrido Ma-
duro (2) en Benjamin Werleman
(3) en er was een autogoal.

Uitspraak in dek-kwestie

Casanova krijgt nog
kans bij Pamplona
ORANJESTAD —De

rechter heeft in de zaak
van deverkoop en het dek-
ken van de merrie
«Pampera» demanS.—die
«Pampera» voor tiendui-
zend florin had verkocht
aan R. onder voorwaarde
dat het in aankomst zijde
veulen hem toebehoort —
in gelijk gesteld.

,De uitspraak was, dat
«Pampera» drie keer gedekt
moet worden door
«Casanova» en dat voor iede-
re dagdat denieuwe eigenaar
van «Pampera», de man R.,
weigert dit toe te staan hem
een geldboete van duizendflo-

mi pei uag moet betalen.
S. verkocht indertijd een

"zwangere" «Pampera» onder
voorwaarde, dat het veulen,
dat nog het daglicht moest
zien, zijn eigendom zou zijn.
De veearts constateerde op 2
november dat er geen sprake
was van zwangerschap.

S., die de zaak aanspande,
baseerde zich op een tweede
overeenkomst, dat indien het
dekken «Pampera» -«Casanova» geen resultaat
oplevert, een tweede dekking
zou moetenplaatsvinden. De-
ze laatste overeenkomstwerd
ter terechtzitting door twee
van de drie opgeroepen getui-
genbevestigd.

Oppositie-voorstellen voor uitstel afgewezen

Meerderheid parlement beslist:
begrotingsbehandeling gaat door
ORANJESTAD — De Sta-

ten verwierpen vanmorgen
met een 11-9 stemmen- ver-
houding (coalitiepartijen) -
MEP/ADN) een voorstel van
orde van de MEP- fractie.
Voorgesteld werd een team
van drie juristeneen advieste
laten uitbrengen of het juri-
disch toegestaan is de be-
handelingvan de begroting
voort te zetten, terwijl deSta-
ten dewetten, diederegering
wil introduceren, nog niet
eens ontvangen hebben.

Minister mr. Mito Croes
noemde de begrotings- behande-
lingeen normale zaak waarvoor
geen team van juristennodig is
om advies uit te brengen. In een

begrotings- behandeling maakt
de regering wetten bekend, die
de Staten moeten goedkeuren of
afkeuren. Het is nietzo — zei de
minister — dat de begrotings-
behandeling gebonden is aan
welke wet ook of omgekeerd de
wetten aan de begrotings- be-
handeling.

Het sneuvelen van het eerste
voorstel was voor de MEP- frac-
tie aanleiding om een tweede
voorstel van orde te lanceren: de
begrotings- behandeling aan te
houden zodat deregering alsnog
dewetten bijdeStatenkan indie-
nen alvorens doorgegaan wordt
met debehandeling. Naardeme-
ning van fractie- leider Nelson
Oduber is het nu onver-

antwoordelijk door te gaan met
de begrotings- behandeling om-
datartikel21van deComptabili-
teits- voorschriften overtreden
wordt.

Na het indienen van dit twee-
de voorstel schorste Staten-
voorzitter mr. Hector Gonzalez
devergadering vooreen halfuur.
Daarna werd het voorstel afge-
wezen met 11-10 stemmen. Ver-
volgens begonnen de ministers
aan de beantwoording der
vragen.

Amateurboksen Savaneta
SAVANETA—InSavaneta

Entertainment Center zijn er
zaterdag 5 december, om half
negen, amateur- bokswed-
strijdenen ookeenpartij «full
contactkick boxing >. De Aru-
ba Boxing Association is de

organisator van dit prog-
ramma.

De deelnemers zijn afkomstig
van de amateur- boksclubs: San
Nicolas Boxing Club, Byerlite
Boxing Club, PiedraPlatBoxing
Club en Yamanota Boxing Club.
Het wedstrijd- programma is als
volgt: Cesar Maduro - Franklin
Curiel (36 kilo-klasse), Norwin
Vries - Gregory Lejeuz (36k),
Wayne Beyde - Edward Kelly
(48k), AnthonyKoolman - Omar
Tromp (54k), Rafael Maduro -Gregory Helder(57k ),Eric Kool-
man - Bradford Gibbs (57k1, Os-
mond Sprott - Roy Crocs (60k),
Oscar Kanga - Elias Vrolijk
(67k).

Op het programma staat ook
een wedstrijd "full contct kick
boxing- tussen Jospeh Letren
(van Budo-Kai Savaneta) en
Gregory Laclé (Aruba Karate
Do).

Voor SEPA-infoavondnietveel

belangstelling
ORANJESTAD—Voorde gis-

teravond gehouden informatie-
avond, die door de vakbond SE-
PA voor hetoverheids-personeel
werd gehouden om leden en dit
personeel in te lichten over de
huidigestandvan zaken tenaan-
zien van vervroegd pensioen en
vrijwillig uit dienst treden, was
er weinig belangstelling. SEPA-
voorzitter Gregorio Wolff noem-
de het desgevraagd in een ge-
sprek met de Amigoe "niet zo
denderend". Hij schreef dit toe,
dat vermoedelijk een verkeerde
avond werd gekozen omdat op
vele scholen op Aruba oudera-
vondwerd gehouden. In ieder ge-
val werd aan de aanwezigen de
nodige uitleg gegeven en kreeg
hetbestuuropnieuw degoedkeu-
ring om door tegaan.

Bij damesvoetbal
Arsenal na zege op
Santa Fe nr twee

ORANJESTAD — Arsenal
behaalde in de dames- voet-
balcompetitie een 3-0 over-
winning op Santa Fe Angels
en belandde hiermee op de
tweede plaats met drie pun-
ten, gelijk met Ildo'sAngels.

De Arsenal- doelpunten wer-
den gescoord door Maritza Ma-
duro (2) en Vivian Tromp. In de
tweede wedstrijd versloeg Ildo's
Angelskoploper CentroDeporti-
voRooi Afó (CDRA) 2-1 metdoel-
punten van Sandra Boekhoudt
en Aida Maduro. Marisela Wer-
leman scoorde het tegendoel-
punt van CDRA.

In het RCA- sportcentrum
wordtvanavond om zeven uur de
wedstrijdArsenal - lido'sAngels
gespeeld. Deze twee ploegen
staan gelijk op detweede plaats
met één overwinning, één ge-
lijkspel en één nederlaag voor
drie punten. De tweede wed-
strijd,omhalfnegen, gaat tussen
CDRA en Santa Fe Angels.
CDRA is koploper met twee ge-
wonnen, één verloren wedstrijd
(vierpunten) en SantaFe is hek-
kesluiter met één overwinning
en twee nederlagen (twee
punten).

Verstratens zijn
goed bij bridgen

ORANJESTAD — In de
bridgecompetitie heeft het
echtpaar Verstratendevijfde
avond van de zevenderonde
gewonnen met 59.03procent.

In de B-poule werd het
echtpaar Cappon eerste met
67.86 procent. De uitslagen wa-
ren: A-poule: echtpaar Verstra-
ten 59.03procent, 2. heren Poot/
Somers 55.55, 3. heren Henne-
lijn/Timmer 54.86, 4. echtpaar
Bilderbeek 52.38, 5. echtpaar
VanLeerdam 50.00; B-poule: 1.
echtpaarCappon 67.86,2. dames
Somers/Van der Griendt, 3.
echtpaar Aal 51.79, 4. heren
Pennings/De Vries 50.00.

Zakenvaria
BIJ DE Gerardus cursus slaag-
dentwintigkandidaten voor het
diploma kantoortypiste. De ge-
slaagden zijn: Liliana Amaya
(bestgeslaagde), Rivelina
Amaya, Anthony Arends, Ange-
lique Berkel, Sharine Curiel,
Astrid Danies, Orol Henriquez,
Orrie Henriquez, Criselda Kel-
ly, Janet Kelly, GiannaKoolr
man,MayraLampe,Derwin Ma-
thilda, DhirajKadam, Esmeral-
da Maduro, Sheila Maduro, Ma-
gadalaida Maduro, Jennifer
Paula, Marionette Semerel en
JoanWilliams.

Voor ontvoering en
moord op zakenman
120 jaaropgelegd

SAN JUAN — Twee voor-
malige Portoricaanse doua-
niers zijnveroordeeld tot 120
jaargevangenis wegens de
moord op de Dominicaanse
handelaar Yammil Dmitri La-
jamop 10 september 1982.

De rechter wees het verzoek
van de advocaten van beide ex-
-ambtenarenvan dehandomre-
keningte houdenmethun goede
staatvan dienst.Daarbij wees de
rechter er op dat een voorbeeld
moet gesteld worden ter voorko-
ming datdadelijk nog meer dou-
aniers van de rechte weg af-
dwalen.

Op debewuste dagkwamDmi-
triLajam opPuertoRico aan met
in zijn bezit een bedrag van ze-
vehhonderdduizend dollar in
contanten en cheques welk geld
hijopeenbank inSan Juanwilde
deponeren. De beidebeklaagden
onderschepten de zakenman en
ontvoerden hemomzich zijngeld
toe teeigenen.

In Chili:
Ontvoerde
kolonel vrij

SANTIAGO — De drie
maanden geleden ontvoerde
Chileensekolonel Carlos Car-
reno isin deBraziliaanse stad
SaoPaolo vrijgelaten.Hij was
ergezond aan toe.

Een militairerechter maakte
de vrijlating bekend. De linkse
guerrilla- groep FPMR had als
eis gesteld dat door de familie
voor vijftigduizend dollar aan
voedselter beschikking zou wor-
den gesteld voor verdeling in de
armoe- wijkenvan Santiago.Dit
gebeurdedoor een dienstvan de
katholiekekerk.

JERUZALEM—Inzijn urenlange
verdediging legde de Israëlische
atoom- technicus Vanunu woensdag
uit waarom hij informatie aan de
Britsepers hadverstrektover Israels
kernwapen- productie. Omdat het
proces achter gesloten deuren ge-
beurt enzijnadvocaateen spreekver-
bod kreeg opgelegd werd niets be-
kend overzijn pleidooi.

'Volk moet opstaan en rekenschap eisen'
MEP-leider: regering begonnen
met onthoofden overheidspersoneel

ORANJESTAD — Namens
de MEP is fractieleider Nel-
son Oduber over de kwestie
van het vervroegd pensioen
voor 55-plussers in over-
heidsdienst, van mening dat
het antwoordvan deregering
overdegedwongenontslagen
nietpast in hethuidigebeleid
en een flagrante leugen is.Dit
antwoord gaf deregering in
de Centrale Commissie der
Staten.

Het duurde niet lang of tien
dagenlater—op 26 november—
ontvangen de Staten wijzigin-
gen voor de begrotingen van
DOW, luchthaven, WEB en de
Hoofdbegroting, waarin de post
voor betalingvan salarissenmet

meer dan tien miljoen florin
wordt verlaagd. Oduber stelt,
dat gedurende de behandeling
van debegrotingen in deCentra-
le Commissie de MEP derege-
ring verzocht zijnbedoeling met
de overheidsdienaren bekend te
maken. De regering heeft ge-
wacht totdat de openbare be-
handeling van de begroting be-
gon om in de begrotingen met
wijzigingen te komen die ge-

dwongen ontslagen van over-
heidswerknemers inhouden.
Volgens Oduber is dit de intro-
ductie van wetten om de over-
heidsdienaren te onthoofden.

De MEP- leidergrijptnaar het
verleden en stelt dat in 1986 de
AVPhetvolk met 23 miljoenflo-
rin aan maatregelen uit elkaar
heeft gespat. Per 1 januaridit
jaarwaren er42extra maatrege-
len ter waarde van 38.3 miljoen
florin en datministerWatty Vos
ingaande 1 januari dit jaar 131
retributies voor een totaal- be-
drag van één miljoen florin ver-
hoogd heeft.

Oduber vertelt verder, dat de
regering met 4,1 procentSolida-
riteits- belasting (zeventien mil-
joenflorin) zal komen, vyfhon-
derd overheidsdienaren naar
huis zal sturen (tien miljoen flo-
rin) en de vakantie- uitkering
(drie miljoen florin) niet zal uit-
betalen. Nelson Oduberroept in
zijnverklaringhetvolk opomnu
op te staan enrekenschap te ei-
sen. Hij besluit zijn verklaring
met de leuzevan de vakbonden:
«Solo el pueblo salvael pueblo».

Marineschip Ecuador
naar Antarctica

GUAYAQUIL — Voor de
eerste keer is een schip van de
Ecuadoraanse marine uitgeva-
ren met bestemming het an-
tarctisch gebied. De Orion met
67 opvarenden aan boord werd
uitgeleide gedaan doorvice- pre-
sidentBlasco Penaherrera. Op
deOrion zijnook tweevrouwelij-
ke oceanografische experts. Het
schip blijft drie maanden in het
pool- gebiedvoor wetenschappe-
lijkonderzoek.

Droom van cocaine- koning Lehder:

President van Colombia
worden en drugsman no 1

JACKSONVILLE — De
vermeende cocaïne-smok-
kelaar Carlos Lender Riva
zag zichzelfopeen dagpre-
sidentvan Colombia en de
grootste handelaar van
drugsindewereld worden.

Richard Blankenship, een
piloot die verklaarde te heb-
ben gewerkt voor Lehder, zei
voor derechtbank in Jackson-
ville, Florida, dat deColombi-
aan hem had gezegd dat "op
een dag ik hem zou zien als
president van zijn land"

Blankenship, dieacht jaarge-
vangenisstraf uitzit wegens
eenmetcocaïne verband hou-
dende veroordeling, zei dat
Lehder ook "een plan ont-
vouwde om de smokkelaar
nummer één in de wereld te
worden". "Hij meende dathij
dit land (de Verenigde Sta-
ten) kon verzadigen met
drugs, hij dacht dat drugs
macht betekenden", zeiBlan-
kenship, verwijzend naar een
gesprekmet Lehder opdeBa-
hamas in 1978.

HITLER
De getuige was de tweede

piloot diegetuigdetegenLeh-
der, die terecht staat op be-
schuldiging3.3 miljoen ton
cocaïne de Verenigde Staten
te hebben binnengesmok-
keld. Net als vorige getuigen
zei hij dat Lehder, die ervan
wordtbeschuldigd eenvan de
leiders te zijn van het zoge-
naamde Medellin-kartel in
Colombia,een ferventbewon-

deraar was van Aaon Hitler
die hij "de grootste organisa-
tor die dewereld ooitkende"
noemde.

Blankenship verklaarde
dat hij maar "in de marge"
voor Lenders organisatie
werkte.De organisatie isvol-
genshetAmerikaanse Open-
baar Ministerie ver-
antwoordelijk voor tachtig
procent van de cocaïne die de
VSwordtbinnengesmokkeld.
De piloot beschreef hoe hij in
contact was gekomen met de
smokkelorganisatie en zei
dateenBritse piloot hemver-
telde hoe hij 100.000 dollar
verdiende met een enkele
vlucht van Colombia naar
Florida. De Brit is op de
vlucht voor de Amerikaanse
justitie.

OCHOA
De Amerikaanse justitie

heeft inmiddels Colombia ge-
vraagd om uitlevering van
een andere leidervan het Me-
dellin-kartel, Jorge Luis
Ochoa.Dit blijktuiteen docu-
ment van het Colombiaanse
ministerie van justitie,waar-
op het persbureau AFP de
hand heeft weten te leggen.
Het uitleverings- verzoekwerdop 23 novembergedaan,
twee dagen nadat Ochoa inColombia was aangehouden
toen luj met zijn Porsche een
verkeers- overtreding be-ging. Ochoa die tot dusver
werdvastgehoudenineen mi-
litaire gevangenis ten noord-
en van Bogota, is woensdaga-
vond overgebracht naar een
andere, onbekende plaats.

Ignacio Hughes
golf-kampioen

SAN NICOLAS — Ignacio
Hughes is de golfkampioen
van Aruba na zijn zege. op
Winston Halman, met één
strokeverschil.

Na 54holes spelenbleekereen
gelijke standtezijn tussen Hug-
hesenHalmanin deA-flight.Be-
sloten werd een beslissende ne-
gen-hole play-off te spelen,
waarbij Hughes met één stroke
verschil wist te winnen en zo
kampioen van deA-klassewerd.
De einduitslagin deandereklas-
sen waren: B-flights: 1. Oswald
Leonard, 2. Cadochi Koek. C-
flight: 1. James van Putten, 2.
Nick Navas.

SANNICOLAS—Inhetko-
mendeweekeindewordenzo-
wel op vrijdag, zaterdag als
zondagactiviteitengehouden
op de Promenade in San Ni-
colas.

Vrijdagavondwordteen cultu-
rele avond gehoudenmet optre-
denvan TipicoLos Arbonitos, de
dansgroep Grupo Danza Aruba,
hetkah'i orgel Mi Recuerdo en
een gaita- groep met Kerstmu-
ziekenzang. Indekiosken zullen
lokaal vervaardigde artikelen
en hapjes verkrijgbaarzijn.

Op zaterdagvanafhalfvijfzul-
len Sinterklaas en zijn Pieten
aanwezig zijn. Het Sinterklaas-
festijn zal worden opgeluisterd
met muziek en zang van ver-
schillende groepen.

Opzondag wordtvan elftot en
met zes uur een «Ban Topa»
openbare markt gehouden,
waarbij zon beetje van alles te
krijgen zal zijn tegen Promena-
de-prijzen.

BIJB.J. ARENDS and Sons
heeft directeur Ebby Arends en-
veloppen metinhoud en certifica-
ten uitgereikt. Richard Gei en
Mariano Angela (links) ontvin-
gen debekende enveloppe omdat
ze vijfjaar in dienst waren, ter-
wijlOswaldoRas en Mena Geer-
man met goed gevolg de cursus
van «HomeCenterInstitute» heb-
ben gevolgd, reden waarom hen
het certificaat hiervoor werd uit-
gereikt.

Dienstverlening
met eenPersoonlijk karakter
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Rond borstige provocatie
VALENCIA — De Itali-

aanse parlementariër Ilo-
na Staller heeft tijdens
haarbezoek aan Spanje de
verwachtinguitgesproken
dat men daar democra-
tischiswatbetreft detoela-
ting tot het congres. Illona
Staller die bekendheid ge-
nietomdatzij haarborsten
niet onder stoelenof ban-
ken steekt en daarom ook
nietonderkledingstukken
verborgen houdt was in

Valenciaopbezoekom een
gala- avond met haar
rondborstige aanwezig-
heid luister bij te zetten.

Haar reputatie gestand
doende begon zij haar pers-
conferentie methet tonen van
haarborsten.Zij constateerde
in ditverband datde Spaanse

mannen "echt warmbloedig"
zijn. Zij zei gekomentezijn om
"in een spektakel te provoce-
ren, niet in depolitiek. Ik ver-
wacht andereprovocaties".

Zij die haar aanvallen, zo
maaktezij nog duidelijk, zijn
degenen die pleitbezorgers
zijn voor godsdienstigekwes-

ties, het zijn fanaten". Het
Italiaansehuis van afgevaar-
digdenheeft ondertussen be-
sloten dat Illona Staller niet
tothet congreswordt toegela-
ten, tegenwelk besluit zijpro-
test heeft aangetekend bij de
rechtbank. In Spanje onthul-
dezij nog dathetverbod haar
"eigenlijk niet interesseert".
Haar enige ambitie is nu: de
politiek in andere Europese
landenvan dichterbij te kun-
nen meemaken.

Pinochet
en marionet
SANTIAGO — Een

noordelijk gelegen staat
wil een Chili dat zich als
een marionetgedraagt. Zo
stelde generaal Augusto
Pinochetvast alspresident
van Chili tijdens een toe-
spraakinArica, welke stad
in het uiterste noorden van
Chili ligt.

Pinochet doelde hierbij
duidelijk op de Verenigde
Staten. Om dearmoedeuit te
banen is een sterke regering
nodig en niet een regering
van marionetten, zoals men
in het noorden wenst, zei Pi-
nochet nog. Voor alle duide-
lijkheidvoegde hij er aan toe
dathij geen Zuidamerikaan-
se staat hiermee bedoelde.
Die mensen uit het noorden,
aldus Pinochet, proberen
steeds maar problemen op te
werpen. Tegen gasten die
aanzaten aan de lunchtijdens
welke Pinochet zijn toe-
spraak hield merkte de Chi-
leense leider nog op dat het
"komende plebisciet over de
nieuwe president hen veel
geldgaatkosten. Maargeluk-
kig zijn Chilenen geen dom-
me mensen. Zij nemen het
geld wel aan maar stemmen
opwie zij willen".

De Chileense oppositie is
voor een directe verkiezing
van de president maar vol-
gens dehuidige doorPinochet
ontworpengrondwetwordt de
presidents-kandidaat aange-
wezen door de militaire lei-
dersen daarna mag de bevol-
king zichvia eenreferendum
metJaofNee uitsprekenover
deze militaire keuze-
Hoogstwaarschijnlijk kiezen
demilitaire leiders weervoor
Pinochet, die nog best een
paar jaardemacht in handen
wil houden.

In StoDomingo overleg

Bestands
voorstel
contra's
ingediend

MANAGUA— Voor deelna-
me aan een staakt het vuren
gedurende een maand eisen
de contra's van de SandiniS'
ten het op gang brengen van
een "onomkeerbaar proces
van democratisering". Hun
plan komt in Santo Domingo
ter sprake waar donderdag
na bemiddeling door kardJ"
naai Miguel Obando y Bravo
vertegenwoordigers van de
Nicaraguaanse regering en
het verzet aan tafel gaan
zitten.

Voor de anti- Sandinistische
guerrillahoudt hetonomkeerba-
re proces onder meer in dat Ma'
nagua de veiligheids- organen
van de staat afschaft en ook de
dienstplicht, dekrijgsmacht ver-
kleint, de noodtoestand opheft
en een algemene amnestie ver-
leent. President Daniel Ortega
heeft toegezegd dathij het voor-
stel diepgaand zal bestuderen-
Volgens het contra- plan kan het
staakthetvuren tussen 8 decem-ber en uiterlijk 17 januari 19°8
ingaan.

Eerder hadden deSandinisten
hunplan optafel gelegd waarbij
het staakthet vuren op 5 decem-
ber kan ingaan. Tijdens dit be-
standzoudendecontra'szich dan
in drie geografische gebieden
van 10.400 vierkante kilometer
in Nicaragua samentrekken,
hunwapens inleverenen amnes-
tie accepteren. De contra's wil-
len zeggenschap behouden m
een gebiedvan 68.000 vierkante
km, datvoor deSandinisten ver-
boden gebiedzou zijn.

Boze vliegtuigpassagier
opgepakt

en weer vrijgelaten
MIAMI — Een rechter J»

Miami heeft de vrijlating °F
borgtocht gelast van deveeo
oerFaryala JannaArana.V*
ze was ervanbeschuldigdcc
stewardessvanEasternAiri *
nes te hebben bedreigd *«
als gevolg dathetlijn- toeste*
op de route Miami- Barran
quilla zijn reis voortijdig on
OCl*Dl"__K

De 37-' jarigeArana is eige-
naar van een landerijm CoWn
bia en van een appartement
Miami. Zijn borgtocht bedraag
75.000 dollar. Volgens de aan
klachtwasAranameteen vrien
ingestapt. Arana vloog eerst
klas. Toen hettoestel in de luca
was vroeg Arana of zijn vrien
ooknaar deeersteklas- «dJ"£kon komen, maar dit werd g\
weigerd. Arana was.toen kwa*
geworden en had ondermeer g

zegd: in Barranquilla zal jeF
blemen krijgen. De stewardess
vertelde het aan de captaini o»

besloot zich te ontdoen van
brandstofen terug tekeren na»
Miami waar Arana werd aang

houden.
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ESTËE LAUDER ,
COLOR DYNAMICS Ë, °*»
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{0\ -Nassaustraat
Meer dan 100 dollar in waarde. y\ . Golden Tulip Aruba Caribbean Hotel.
Bij aankoop van iedere Estee Lauder Fragrance JA/voor U slechts $22.50. JbJ/
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Dagelijkse direkte vluchten van
/xFiid<i

naar
New York en Puerto Rico

i*P "BOSTON J <&:;'
CHICAGO C_/ - KARtPORD __T

OAILAS/FT. WORTH MIEVA YORK C_^\
-~ BALTIMORE/ FiLAOEL^LA^C^X. \

H*'T!_-"^Cr* PUERTO WCO ST. THOMAS
CA//^X" SAnSiÜAN TORTOIA

SANtToOM.NGO UH2^EStf^£l\ANTIOUA//srA.CRur \^ wANIICU*

/ / OUAOAWPE^Ü^JAMAICA / / \£^
/ / mahtinica\W

p/ ARUBA STA. LUCIA /] IEX cd *■ J■^ CURACAO BARBADOS : 1
r * I

4—_.—-x./—^ It CARACAS £_ TRINIDAD i TOBAGO

Vluchten van Aruba naar 9 steden in de V, S. met
verdere aansluitende verbindingen via American's
Caraibisehe centrum in San Juan, Puerto Rico. Miami,
Boston, Philadelphia, New York, Newark, Chicago,
Baltimore / Washington D.C., Dallas / Fh Worth,
Hartford, en 12 Caraibisehe eilanden, waaronder St
Maarten en de Dominicaanse Republiek.

Van ARUBA naar New York's Kennedy Airport.

679 4:15 n.m. 8:37 n.m.

VanARUBA naar San Juan's Munoz Marin International airport, nonstop.

914 8:52 v.m. 10:20 v.m.
674 3:52 n.m. 5:19 n.m.

U gaat door douane en immigratie zonder de American hal op de
luchthaven te verlaten. American vliegt naar meer dan 200 be-
stemmingen in de Verenigde Staten en de belangrijkste steden in
Canada, Mexico, Hawaii.Europa en het Verre Oosten.

Voor verdere inlichtingen gelieve Uw reisagent ofAmerican
Airlines te bellen, tel. 22700 / 25015, Aruba.

AmericaiAirlines Amerrcan>tf#^

TodoesES^W^w^

_^S> . - Kfl BBBBBBBBflBflBßßBSflBflßflflfl B'fl 8 B BBBBBBBW

ijfö W Dit jaarkopen lJfVi , SINT EN PIET ]
A\ 'iiwflLiiï wederom al hun Sinterklaas- o

Z7fpÈy^&^ 9escnenken b'J °JIM Mff^ !
_*-%^W ¥1 Windstraat7 t
S^^TS>l(^_> de favoriete speelgoedwinkel met de o

l grootste en mooiste sortering tegen de l
» laagste prijzen. _
S, , o

l VANAF 17 NOVEMBER 1987 TOT 1 JANUARII9BB
0 krijgt Uop alle inkopen aan speelgoed boven A/1.10.- een
1 KORTING VAM 10% | o
o 0

l Tevens doet U mee aan onze -o

"SANTA CLAUSWEDSTRIJD" .
0 metvele mooie prijzen. °° o
1 De trekking vindt plaats op 4 januari 1988 en de uitslag %
l wordt via dekrant bekendgemaakt. «
Pp_flflBoooooooooooooooQ Q pooqoooQooaoQßßflßBßfl>

Pa Drecha, Retioba ofConstrui bo Cas...

na e mihor prys y selection di mas grandi
na Aruba, pasa serca e expertonan den
Construction...

ORANJESTAD_
FERGUSONSTR. 7BH^H m *% I TEL 24040

|__JI i 'i W}
M'ÜïïfWËË SANNICOLAASH HELFRICHSTR.29A

TEL 45018

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

J*EÜ-!jÈmfame. Gezellig uitgaan, wij zijn
(^T/CTST»7_? geopend van 21.00 uur tot 06.00uur.
i ip^f^jè' Gezellige sfeer, goede service.
| A/ ja/ De beste Pizza haalt of eet U bij

LG.sc^hEMvd. ®Q/ptim Pï2SA !
Oranjestad, Aruba. TAKE AWAY el. 33541 ASSMSBA
Ifctopn^tctab Geopend van 11.00 a.m. tot 06.00 a.m.

"Ti I. T" I _f^_. GOLDEN TULIP !Floating Restaurant m\§K aruba Caribbean iWAM RESORT & CASINO
■ ■ fo/\/ I Vl_XFANDANGO NIGHTCLUB

(onder nieuwe directie) The fabulous
Open 11.00 - midder- INKSPOTreviewnacht.

I Niet alleen daily curtain time 10.30p.m.
exotische gerechten except Mondays

i maar ook C|ub°pen,romB:°°p-m-m 2:°°am- !i . ... .. Covercharge show-time $7.50 min.2 drinks ,
> VIS Specialiteiten For reservations please call 33555
| '!Detijd breekt weer aan, dat W[i forger, ook Uw

U gezellig metpersoneel of c-te"ng- "J?',! gezin wilt gaan dineren. en 27833.
Doe het dan in de gezellige *K\r*\j~)
sfeer met uitstekende ser-
vlcein mmEtyleWm "Boulevard Theatre i- TODAY III at 8: 15 p.m.

I He $ got three hit;
I wJSm I ; enthecherts.

I ___r"#__~ <_i_B___l I ’ " '""" "''' '9 __'*ya>'_| __^__i »**_- '."aniedDonna.

AND FAMOUS M oVit J|KJm Eli
WÊ I'I DRAMA 18yrs. MUSICAL 14yrs.

Drive -" in É? -«■

DRAMA 18yrs. vtCENTE iiuunuDDC

[FERNANDEZ Uil tIUMHKt jLLAMADO EL DIABLO !_____k__t__»__t______|__a_a__ agM_«_M_Mft__k_M»__k__»______M_d
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Nieuwe Defensie-minister tegen NAVO-partners:
Aandeel VS gemeenschappelijke
verdediging wordt minder

A?HUSSEL — De nieuwe
Jnerikaanse minister van

a,e£en.sic Frank Carlucci wil
het mogelijke doen om te

_°°rkomen dat de bezuini-genop deDefensie- begro-
J*g zullen leiden tot ver-
andering van het aantal
inerikaanse troepen in

2o?St" Europa. Maar hij sluitn vermindering niet cate--Bo*schuit.o*schuit.
cnii lster Carlucci heeft zijn
aflleS-'s uit NAVO- landen de
dii^) Pen dagen in Brussel
YV delijk gemaakt dat van de
denmgde Staten niet kan wor-
-Br,wVerwacllt dat zi J een even
j^ootdeel van de lastvan de ge-
le e"^chappelijke defensie zul-
Oit ïi n dragen als vroeger.
Va ".'eek uit de opmerkingen
Wrln "" secretaris-generaal
fer barrington,opeen perscon-
ovpi le over het halfjaarlijkse
Cr.l gvan deDefence Planning
Ct Klttee Van het bondge-

GEEN OPTIMISME
verw r °ok de volgend jaar te
Èur ten bijdragen van de
tot °Pe?e" landen stemmen niet
va In slechts vier
Sm?6 zestien NAVO- landentiL Jaar de defensie- begro-
ren ,' OVereenkomstig deal ja-

rf
6 ■en gemaakte afspraak,

j,«rie procent verhoogd.
Seer ofirland ' datvolgens hetre-
tin akk.°ord de defensie- begro-
cer,fen Jaarlijks met twee pro-
Serin' laten stiJSen>komt vol~
r epl Jaarnauwelijks boven een
w? öul-groei uit. In de VS
Send ■ de*ensie-begroting vol-
I9gq Jaar 3,6 procent lager en in
ernf Procent. Het streven is
heSfX°Pgericht, devoor defensie
Sïk e gelden beter te ge"

Waarschijnlijk begin volgend
jaar zal de landen van het
Warschaupact een voorstel over
conventionelewapen- beheer-
singworden voorgelegd. Gezag-
hebbendekringen inhet NAVO-
hoofdkwartier merkten op, dat
er thans nog geen voorstel is,
maar dat in Washington ge-
dachten uitgaan naar een veel
sterker vermindering van de
aantallentanks en geschut van
het Oostblok, zo al niet sprake is
vaneeneenzijdige vermindering
aan Oosterse kant teneinde de
weg te openenvoor overlegover
vermindering van andere con-
ventionelewapens. Het is uitge-
sloten dat het bondgenootschap
het al in januarionderling eens
zal kunnen worden over een ge-
meenschappelijk voorstel, aldus
deze kringen in Brussel. Als er
inderdaad tegen die tijd een
voorstel komt, kan het niet an-
ders dan een Amerikaans voor-
stelzijn.

Teneinde de Frans- Ameri-
kaanse tegenstellingen te over-
bruggen is besloten dat de zes-
tien NAVO- landen met zeven
Warschaupact- staten in Wenen
zullen gaanonderhandelen over
conventionele wapenbeheer-
sing. De twaalf Europese niet-
gebonden en neutrale landen,
dieevenals de NAVO- landen en
de Warschaupact- landen deel-
nemen aan de Weense conferen-
tie over veiligheiden samenwer-
king in Europa (CVSE), zullen
van tijd tottijd op dehoogte wor-
dengehouden.

TANKSEN ARTILLERIE
Hoewel dit niet met zoveel

woorden in de slotverklaring
wordt gezegd, lijken de NAVO-
ministers het er in grote lijnen
overeens tezijn datvan deSovje-
tunie en haar bondgenoten op

het gebied van de conventionele
wapenbeheersing hetzij eenzij-
digestappen zullenworden ver-
langd, hetzij een veel groterver-
mindering dan aan Westerse
kant. Zij denken hierbij in de
eerste plaats aan tanks en artil-
lerie, die de Sovjetunie, in de
woorden van de toekomstig se-
cretaris- generaalManfred Wor-
ner Moskou een grote "invasi-
onsfahigkeit" geven. In de slot-verklaring wordt hierop ge-
zinspeeld met de uitspraak dat
"het verwezenlijken van onze
prioritaire doelstelling, het doen
verdwijnen van het vermogen
van het Warschaupact om een
verrassings- aanval te onderne-
men en grootscheepse offensie-
ven teontketenen, eenbelangrij-
ke stap zou zijn naar grotervei-
ligheid en stabiliteit.

De NAVO-ministershopen en
verwachtendat deAmerikaanse
senaat het Sovjet- Amerikaanse
akkoord over het uitbannenvan
de ter land gestationeerde
kernwapens voor middellange
afstand (INF) dat 8 december in
Washington wordt getekend,
spoedig zullen bekrachtigen.

Dit INF- akkoord en de voort-
gaande verbetering en moder-
nisering van de Sovjet-
strijdkrachten, geven het over-
wicht van de SU op het gebied
van de conventionele bewape-
ningeen extra betekenis. Daar-
om zal, ondanks de financiële
problemen, de uitvoering vanhet NAVO- plan voor verbete-
ring van deconventionele defen-
sie (CDI) met kracht worden
voortgezet.

De afgelopen twee jaar, aldusLord Carrington, heeft dit plan
al goede resultaten opgeleverd.Met name betreft dithet vermo-
gen om gedurende langere tijdoorlog te voeren,

Christendemocratische kandidaat Claude:

Miljoenen demonstratie
in Haiti aangekondigd

. BERN — Op 6 december kunnen
Jje Zwitsers zich uitspreken over hets biljard dollar-plan tot uitbreiding

hun spoorwegennetdat ondanks
dehoge overheids- subsidiestoch de
concurrentie met de particuliere au-
r'iiet aankan. Sinds vele jaren
'"tektmen verliezen.

PORT-AU-PRINCE — Een
vooraanstaande Haitiaanse
politicus heeft woensdag ge-
dreigdmiljoenenburgers "de
straat op te brengen" als de
interim- regering van gene-
raal Henri Namphy niet af-
treedt.

In een verklaring dievoor ra-
dio Metropole werd voorgelezen
zei de christen- democratische
presidents- kandidaat Sylvio
Claude dat indien de door mili-

tairenbeheerste Nationalerege-
rings- raad (CNG) niet voor don-
derdag aftreedt hij" tweemiljoen
mensen op straat zal brengen".
Waarnemers zeiden het dreige-
ment serieus te nemen ofschoon
zij betwijfelden ofeen derdevan
de zes miljoen Haitianen in
opstand zou komen. Dinsdaga-
vond eiste Claude het aftreden
van de CNGenriep hij op tot een
algemene staking. Ook deHaiti-
aanse vakcentrale CATH heeft
het aftreden van de CNG geëist.

De parlements- verkiezingen
werden afgelopen zondag afge-
last drie uur nadat de stemloka-len waren geopend wegens eengolfvan terreur-aanslagen door"TontonMacoutes", ledenvan devroegere geheime politie van deverdreven dictators Francois en
Jean- Claude Duvalier (Papa
Doe en Baby Doe). Het geweld
kostte aan minstens 34 mensen
het leven. Volgens politieke
waarnemers en diplomaten
heeft het leger niets gedaan omde orde te herstellen. Sommige
getuigenmeldden dat het leger
in enkele gevallen zelfs aan de
moordpartijen deelnam.

PORT-AU-PRINCE - In de
Ho-itiaanse hoofdstad blijven de
j°ntonMacoutes- benden actief.e Amerikaanse regering heeft
jQanmtoeristen afgeradennaar
jfuüiaf tereizen. Een dieptepunt
ereikte het geweld afgelopen
°ndag toen er enige tientallenmensen vermoord werden doorac Tonton Macoutes; van dit ge-

Wetdgetuigt dezefoto metdaarop
eeri wanhopig om hulp schreeu-
wende vrouw temidden van
Qndere slachtoffers van een aan-val op een der stembureaus.

WAARSCHUWING
Generaal Namphy liet na het

afgelasten van de verkiezingen
weten dathij vasthoudt aan het
oorspronkelijke tijdschema op
grond waarvan Haiti voor 7 fe-
bruari een gekozen president
krijgt. Hijzei daterweleen ande-
re Kiesraad zou worden ge-
vormd,inplaats van de doorhem
ontbonden onafhankelijke Kies-
raad (CEP).

Het Amerikaanse ministerie
van Buitenlandse zaken heeft
burgers gewaarschuwd alleen
maar naar Haiti te.reizen in
noodgevallen. Zeven van deacht
Amerikaanse militaire advi-
seurs hebben het land dinsdag
verlaten. Washington heeft 66
miljoen dollareconomische hulp
aan Haiti opgeschort. Een
woordvoerder van het Witte
Huis zei dat deVS dezaak nauw-
lettend in de gatenhouden maar
"geen drastische actie van plan
zijn". "Wij hebben geen inter-
ventie in Haiti overwogen".

Drie leden van de nu ontbon-
den CEP hebben inmiddels ver-
klaard zich niet te zullen neer-
leggen bij de ontbinding van de
raad. Ook twee oppositie- partij-
en hebben laten weten de CEP
nog steeds als in functie te be-
schouwen.

Een groep premiers van lan-
denin het Caribisch gebiedkon-
digde dinsdagaan dat zij wil be-
middelen op Haiti en helpen bij
hetorganiseren van nieuwever-
kiezingen. Premier EdwardSea-
gavan Jamaicazei dat de groep,
diezichzelf"bezorgdeCaribische
leiders" noemt, de instemming
van hoge Haitiaanse regerings-
functionarissen had gekregen "
te dienen als brug" voor onder-
handelingen over nieuwe ver-
kiezingen. Seaga zei dat de
groep,bestaande uitJamaica, de
Bahama's, St. Lucia, Dominica,
St. Vincent, deNederlandse An-
tillen, Aruba, Martinique tegen
militair ingrijpen op Haiti is.

Politici vandaag bijeen

VS aan Haiti:
hervatting hulp
bij herstel van
stembus-proces

WASHINGTON- De Vere-
nigde Statenzullen demilitai-
re en niet- humanitaire hulp
aan Haiti pas herstellen als
hetverkiezings- procesis her-
steld.Ditproces, zoheeftWas-
hington gevraagd,moet weer
op gang worden gebracht.

De woordvoerder van Buiten-
landse zaken Charles Redman
maakte het standpunt maandag
bekend. De hulp werd op-
geschort in verband met het
bloedbad van afgelopen zondag
dat het einde betekende van de
stembus- procedure. Frankrijk
heeft weliswaar het geweld ver-
oordeeld maar volgt niet het
Amerikaanse voorbeeld van het
intrekken van de niet humuni-
taire hulp. Parijs is met 34 mil-
joendollar de op één na grootste
donor van Haiti. De verleden
jaar uit Haiti gevluchte Jean
Claude Duvalierriep vanuit zijn
Frans ballings- oord op tot ver-
zoening in Haiti en tot herstel
derrust.

De Christendemocratische
presidents- kandidaat ds Sylvio
Claude meent dat er onder de
huidige regerings- raad geen
verkiezingen meer mogelijkzijn.
Hij riep op tot interventie van
een internationale macht der
Verenigde Naties of de Organi-
satie van Amerikaanse staten
(OAS) om deverkiezingen te or-
ganiseren. Vier andere presi-
dents- kandidaten spraken zich
gezamenlijk uit tegen elke bui-
tenlandse interventieen voor de-
mocratie. Zij deden het voorstel
aan gelijkgezinden vandaag de
koppen bij elkaar te steken.

Ontploffing op marinebasisinArgentinië

BUENOS AIRES — Bij een
ontploffing op een basis van de
Argentijnse marine in Bahia
Blanca is een onder- officier om
het levengekomen.Vierburgers
raakten daarbij gewond. Er
wordt een onderzoek ingesteld
naar de oorzaak van de explosie
in de op zeshonderd kilometer
van Buenos Aires gelegen basis.
Er is geen sprake van sabotage,
zo werd meegedeeld.

*****ARUSHA — In Tanzanie houdt
hetANC een internationale confe-
rentie met zon 500 vertegenwoordi-
gersuit41 landenover detoekomsti-
ge internationale campagnes tegen
de apartheid. Er nemen ook 9 inter-
nationale anti-apartheids-bewegin-
gen aan deelzoals 2 uitNederland.

*****TAIPEI — In een heropvoedings-
centrum onder militaire tucht van
Taiwan zijn 8 gedetineerden gestikt
door rook als gevolg van brand-
stichtingin een cel.Aanhet incident
gingeen conflict vooraftussen gede-
tineerden en bewakers over gokken
in decellen. Vande dodenzouden er5
leidersvan de onderwereld zijn ge-
weest.

Colombiaans lid van
Columbus-herdenking:
Amerikaans gebeuren

SAN JOSÉ — De Colombi-
aanse schrijver German Arci-
niegas heeft gedreigd uit de
commissie te gaan welke de
herdenking voorbereidt van
het vijfde eeuwfeest van de
ontdekkingvan Amerika. Ar-
ciniegas is lid van deze com-
missie.

Hij wil gedaan krijgen dat de
Verenigde Staten en de Baha-

mas in decommissie worden op-
genomen. Als hetgaatomeen ex-
clusieve Iberoamerikaanse vie-
ring dan moet men het niet een
Amerikaanse viering noemen.
Zo stelde hij vast. Hij vindt dat
alle landenvan het continentbij
de viering moeten worden be-
trokken ook al is een land bij-
voorbeeld niet persoonlijk door
Colombus bezocht.

GETROUWDOET SINTERKLAAS "\
bij ons zijn inkopen.

* Master of Universe poppen. -\__fl_k__t__ _L
* Matchbox auto's, * houten puzzles ' ". P "Ip j_P^_Ü^Ü
* Fisher price toys * Lego _K_WM~.
* Tennis, zwem- en strand artikelen
* Grote sortering kinderboeken YL.^JrfJsl S*-\-~* Qezelschapspelen :rzè^ÉW \_Cjl
* Kleurboeken -^4p*^ y^^l

* Teken- en verfmateriaal.

sortering ~" Aruba Boekhandel
!«" .. . (ook tussen de middag geopend en Ut\erStKa arten neemt deelaan Orma campagne)
Los en in dozen. Aruba Post

(U neemt deelaan campagne San Nicolas
gmmmmmmmm business Ass.)

W.M WZ —Boulevard Book and
W Aw\** A\ drug StOre (nu tweemaal zo groot)

"■-■^■^ " Sundry StOre (veel parkeerruimte)
DE WIT STORESN.V.
U neemt deel aan de ORMA- en San Nicolas Busi-ness Campagne.
Vergeet ook de spaarzegels niet!

./ RESORT N^_^

DYNAMIC PERSONS

Needed for
our Marketing Department

Requirements:

— Good communication abilities
— English is a must— Earning: Unlimited Potential
Call for informationor appointment

Te1.:23202fr0m9-sp.m.
When applying in person ask for Oscar

AMIGOE

L_ w *H F f 1

■ V _■ )^^^M I\W

Lancome offers the anti - ageing I
essentials kitandafreeconsulta- : ""'..' " ilI _^fl H^^_
tion with their international con-
sultant, Gwendolyn Green, with a

525.00 -m.EJ__? IL' ' _ m^
purchase. !_■

C*SC*S(-S Blvd. Shopping Mali

IkW !üé!> DOE MEE!! Spaar met Spar.
wSf-i NOG 2 WEKEN-

/ /i^lA^'2s PRIJZEN^ TE BESTEDEN IN UWym^A^> van f 100,- SUPERMARKT
mmt^/' _^______[_f MUSICAL
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t // 1. Den Bosch —P.S.V.: _^BALLANTIME'Sy/ 2 Twente — P.S. 79:
3-Utrecht — Sparta: .a.

" I y<^^ j 4. Den Haag —RodaJ.C:

HOOFDPRIJZEN: É^^^, frr~-~ 3///3* ■.<& # \*#s& V\W 7-Volendam -Haarlem: ~
_^^l //W _ 7J\s 8.V.V.V.-P,E.C.-ZwoUe:

>\ i bord 7* . .11 (**"hSe°"*) I 10-Cambuur-Excelsior:
y><^^ >>< -.""" '\\ /|1 llwageningen — Veendam:
\ "".":""""" 4\ /JIIM 12. Eindhoven —Helmond Sport:

\ 2 Retour K.L.M. Amsterdam /^>pM4Y COR*%^\ /^m^ÊÊÊBSS^ÊÊÊÊÊS^k
2 Retour Sto. Domingo + 5 nachten \ "*"^°" # S/\<^ verblijfkosten Hotel Sheraton van Cv- _p* Xs.^£^LL yy%\ ■ W^ ,

v \_^ racao Plaza Casino f|| \ y^^^T^^^ ; — 'W. ******&$yxC y><i hoekkxs \ / 1-Persezinljjj||,jil|x\ X 2 Retour Caracas, inklusief vliegreis \ / slechtséén v°JJ^Jg.rpy^ N transfer en hotel accomodatie don- JWV„n„rv ""♦"" \ / 9^^SS^a\/ derdagtotzondagvanMaduroTravel CE-UU .JBLA / JSSSffiSSft
"^ J><^ ■vfc-IVI \ / welke een cijfer van i-|)Ho
\^^ \^ 2 Retour Bonaire + hotel accomodatie /fi}\ maf. travpl \ /' «__!£«dlto^J^>< >< 2 nachten van Hoekloos Cm; maduro travel \ / SvS^^^R■^ \ liiü; $/ Een "2"voorspelt eentJUto

\ho\6 Pi lKÊÈ¥'a3B,M<>ë//r génd op de gespeeldev&Jfa
\>/ m^ _^^ t'S^ rft " : 7. Het is niet debedoelinS*^'/\ X^^ _a__ w r-nt-.a- / £1 8. Inzendingen moetenop^j

< >< Eén National Stereo Set 3in één van _f|SS_ #■S / \\^^\ Unicon-Aruba. W" c"° I . /. , \ LateringedlendeW^
12flessen TioPepe Sherry Ê^X^/^^^^'.K T.S.CïïSÜ'CC /XT 12 lessen Parteger witte wijn van 4w KSSI yt;;^ -/;'v'.. 4 aandeNass*!

><T >< 3 flessen ('/2 gallon) White Horse van / Ss/? ï\ NS. \ dags Wj <_|e{bi
__»_,.__. B X // K_nbr \\ X dat die %

\ \_^ 360 flessen Amstel Bier (One Year's _S*^SSÖ?S s& "// W \\. V veren'J_A
\^/ 360 flessen Pepsi Cola (One Year's ____^&?ZtiÊl£;'' // v / \ lllSl^l^^^^^/^^Vx^ Supply) //BOTICA brievengat \\

\ Waardebon t.w.v. ’.150.-van _ P® N,Y; j
X,^^ \ Mensing's Caminada. Corneweg32 . I
/\ 1\ Tel.: 79567-79098 // I

\></^ Waardebon van Restaurant \\ -^^ // I
\ La Bistroëlle t.w.v. ’.100.-. \\ buurtbotica" f

1\ " / \\ snelle service // |ZA V^l 1 1 f^f\é^ O NX en bovendien // f/ il I lIVI t, J \_y 1^ X^vvlotte thuisbezorging. S^/

"""::// ïi \\ I I jli&iy / \ l|:^
"".""./ / PtlaE \ V;;S;;;|i;i;;S: over aan despecialist en hetaanmeten van Uw bril aan mim l \ \||

7 / j» I \\ \\ jS[ptica jS[trabanda / llf / Bebe 11!
<;;^V::': i:: :-'.::tl I I p.|iiii;j\\ WehebbenspecialeglazenenmonturendiebijUwge- / Jilil M3113 AITIStGI / Ili\ \ / / \\ z'^P3BB6"-Wij zijn degehelebevolkingvan Curacao / /tt%i#\ \ , ’ |s ;!

"" ";\ \ '"^^ // \\ 9aame van dienst^met deskundige adviezen en de in- /MWïm \ D3ITi3S / |:?s?i
N;: \\ ,- il / / VNwonersvanCHrabandaenßarKlaAbouinhetbyzorKlery^j^ / M

____________________________________________ ; ; -_- ... -■ - - ...... . , . _______,__________________M--M
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fJI\B<V_E zZ-^/'-mJUm I // r^TöTI mWr- AM \RFRfIRn--^ W ' ' v\ J7Score-1' \"IICDUmi KLIVII tS#/ copy center w u i , 1 \.. . } ftWiÖttt<ai»A:Wi«^.j //■ I VooralUw fotokopieën!! \ V J /

"' I 1 \ Uitstekenden ... ’ iI \ \ Copiers zeer doelmatig! / ’I|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii II \X\,:v:v:;X;:yXv;v;vXv:;;y;-xv/;v;v;'>':':v;v;v;':\ \ / /".".".v.'.v.y".".";",".";■.":":".".".■£

l \\ BG's friendly machines nv //
" ■ >v\ CURACAO: Roodeweg 108, tel. 625951-625872 //\\ ARUBA: J.G.Emanstraat 49,tel. 23808 //

' ' ' ■''■ ' ' ' ' -■■■■- ■ - ■■■■"■■ - " ■-■-■----.--.----.■ ■■■--- - . v .v,y -■-

': s^s^ VooralUw.:: "'
i ii /^^nderhoüdswerkzaamhedenv^ ¥¥TITI ¥71 ¥_T ¥ï¥^ ¥ ¥ r_ylfTi WX- // van GEBOUWEN, plus NIEUWBOUW \\ lil f M M 14 W* W% #■ H 111 #
x iiiif/ gelieve Bocitech op te bellen \\ 1111 jl 1 ïï\ I. II _J Ml JI 1 -WW/ op No. 55021, Salina 1458. \ V ■ ■ émm m— »"» "wmk**"" "" " ■ »

<MÊ f Onze ploeg bestaat uit technische \\ __
X $:":::":■’ / en verantwoordelijke mensen, en zij \ \ __ >-^^^.Wy / zullen Uw aanvraag opeen ervaren en \ \ _dr^ (xis, :;:.:::;/ / technische wijzeuitwerkenen uitvoeren. 1 \ m^rrsro m -.-.a-----.---.----—-~-*p------

-' iliji I Onze leuze is en blijft, .£&i:;S:j:i W JCOIB- 1 I L^*\ _^\
a^ S "KWALITEIT OM CONTINUÏTEIT TE BEHOUDEN". . \ hnrrl .▼ \V *& De afdelingenzowel voor ELECTRISCHE INSTALLATIE f. . ILUOrU 7 / \^ >\

x;S:\ \ alsLOODGIETERIJ zijn ook tot Uw dienst. ’ / -____T ✓^'^^n X11111 I \\ rtf__^*l // '* : X^Vfv: \\ Ij IL^y //" >j£--££ Een Rijsttafel voor 2 personen van \<^ J>\\ r^i ■I Tl __- // Restaurant Indonesia. _^"^ \. a^"^

Jltk^cs ":':'' '"' '■ ' !l!^^;VV^P^ 1 Krat MaltaAmstel - Amstel Brouwerij. v .51"906 Score-bord. >£.:..■" 145b. tel. 55021>/^^:::::::::X^ ' \/
ifNulierworden in- \ / JLecoxetTPr^cturo 1 Krat Pepsi Liter - Caribbean Bottling. ' \pzen. 2. Op deinzen- \ / "w* >xT
fö^&okeMomi Skdie \ / 1 Fles Tio Pepe Sherry en 1 fles Parta- \^^Kir0 'ngevulde kolom is aie \.. .. / r

__________ ■ ■ _ < J >c jx:_!tb. alle twaalf wedstrijden- \ / \mrma*m~\, ger van Licores Maduro.
Crullerop de Score-bord V.":": : " ■ / Ipepsil \^^^ \

wordt inoevuldachto \ ’ ük___?ij
&rte_wKendevereXng- \ / 1 Weekend - Special - Pinnochio Res- <^ \<^fe^gelastewedstrijdengeldtdt \ ’ «_ft% O<.-,-_._ A 4-1 taurant. x\ \Kön van de Amigoe Score Bord \ / Kï^TTAFfii. _^^ >C ><C de weekzuilen in de dagenvol- r\ r\ R_3TAti«Am- _f^ M x.
tj^ön gepubliceerd in de Amigoe. *NoOWfis^ M Score-1 /^ \^^$nbij goed ingevuldekolommen. % t>orc' V? _^^\S„%Qfc donderdag daarop zes <; ; » \ _^^ X.
|:aareshotel-bar-restaurantLa / -\ J^xT >£
f° aandeSantaßosaweg4B. m, 'WW% \.

tenietmee. 9. mzendin- /: : \ ■■■ Als de weekprijs op Aruba valt: \^J^oensdagvooröuur / \ (É^_^ X.l^etAmigoe-kantoor / \ Drie twee literflessen Pepsi Cola >C >C
fflkVuÏÏ^S8 / \ (Victoria Bottling Company) \<^ \

i^ro^il4' Jk- ■^^'^ 5!4^. \ ffl 25 florin waardebon van \<^Rï!??"? 1" J fX N\ \ f^aiummm Supermarket Pueblo \ \ .hJ^ exclusief s?y // \\ N_ >< J><T

/ è fS | Vlll:-'^- ■""-■" Een taart van Banketbakkerij Harsveld N<^
f / \\ Een slof Marlboro van

":.!; *._ -/ / \\ Superior Tobacco Company \^^^"^ \^

-og|^BSKV 11 Vier studio kleuren foto's 10bij 15 X^ J^X^i''4 \ -»■ g TR^ 6S^ct
o n>"// van Checkpoint Color. X^

!r/_J^_____ " \ v I / ll:ll K4B \\ // *radS*'onele lampen Vl
IfrSl iniilVcaribe nv\\ """"" lllllf/ door onze \\

■■ ■■"■" l plll \ ■■■ H_HJ / I"/ / energiebesparende \ liillllllililliill11' ___ . 1111l\ / llf / gloeilampen en bespaar \ \ 111111lil Service //llllk\ i-lMPffl-M«lËl /l|| vele guldensop Uw llilllllililililll1!!/ is/s/.-'. -y.\ \ / ivXvXv&* a ■ " l l"^.x"^^;^"^:^-:"^;":':^^■■"■■■■■i"^.'^^^^!".^";^v:

lk\ vprzpkprd' //' W Agent: . // \ \ \ WMïÊÊMïO*^
%\ M Xn -^ra^-7 xiilllllA i_\ /ÊHr
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Sport in het Kort
SQASH/ISLAMABAD —JansherKhan heeft onder-
streept deopvolger te willenzijn
van zijn broer Janhangir als
nummer een van de sqash-
wereldranglijst. De broeder-
strijdleverdein eigen landbij d%
finalevan het toernooiom dePa-
kistaanse titel de overwinning
op voor de jongste van de twee.
De 18-jarige versloeg de 23-
-jarigein Islamabadin een mara-
thon- wedstrijd: 9-2,5-9,9-4,5-9,
9-2. Het was zijn zesde overwin-
ning in drie maanden op zijn
broer, diewordtbeschouwd als 's
werelds beste sqasher en die tot
eindvorig jaarzeer lang ongesla-
gen was gebleven.

0-0-0-0-0
VOETBAL/DUSSELDORF —Bondscoach Beckenbauer heeft
drie nieuwelingen opgeroepen
voor de selectie van het
Westduitse elftal: Foda (Kai-
serslautern), Hochstatter
(Mönchengladbach) en
Klinsmann (Stuttgart). Ter
voorbereidingop hettoernooiom
het Europees kampioenschap
maken deWestduitsers van 8tot
18 december een toernee door
Zuid-Amerika. De ploeg speelt
ondermeer tegen wereldkampi-
oenArgentiniëen Brazilië. Rolff
van Leverkusen voegt zich pas
bij de selectie na het duel tegen
Feijenoord in de derde ronde van
het Uefa-bekertoernooi.

0-0-0-0-0
TAFELTENNIS/PRAAG—De
Tsjechoslowaaksetafeltennisser
Jundrich Pansky heeft van de
ITTF de eerste 'Wild Card' voor
het Olympisch toernooi in Seoel
gekregen. De 27-jarigespeler uit
Praag, die op de Europese
ranglijst de dertiende plaats be-
zet, ontbrak onlangsbij het kwa-
lificatie-toernooi inKarlsruhe,
waar de voor Nederland spelen-
de Roemeen Paul Haldan een
olympische ticket verdiende.

0-0-0-0-0
ALGEMEEN/SHEFFIELD —De Internationale studenten-
sportfederatie (FISU) heeft
dinsdag in Sheffield de data
vastgesteld voor de Universia-
des van 1989. Van 18 tot 28 fe-
bruari is Sofia gastheervoor de
studerende wintersporters, Sao
Paulo ontvangt de zomer-
kandidaten van 17-27augustus.
De Universiadevan 1991 is ver-
geven aan Sheffielden Sapporo,
dat in 1972 de Olympische Win-
terspelen huisvestte.

0-0-0-0-0

Juan Samaranch:
Noord-Korea neemt
voor januaribesluit

SINGAPORE - lOC-
voorzitter Juan Antonio Sa-
maranchverwachtvoor janu-
ari antwoord van Noord-
Korea op de voorstellen van
hetlOC over deverdeling van
deSpelen tussen debeide Ko-
rea's.

Tijdens een tussenstop in Sin-
gapore verklaarde de in de afge-
lopen weken al veel kilometers
afgelegd hebbende Samaranch,
dat de voorzitter van het Noord-
koreaanse NOC hem onlangs
had verzekerd dat de definitieve
beslissing over het aanbod van
hetlOC voor januarivalt. Noord-
Korea mag hettafeltennistoer-
nooi, het handboogschieten, het
dames volleybaltoernooi, een
wieleronderdeel en een voorron-
devan hetvoetbaltoernooiorga-
niseren.

Volgens de lOC-voorzitter
hebben tot nu toe ruim tachtig
landen de komst naar Seoul be-
vestigd. "De communistische
landen zullen ditvoorbeeld vol-
gen voor 17 januari, de laatste
dagvan de inschrijving. Ik ver-
wacht geen boycot van de Spe-
len", zei Samaranch.

0-0-0-0-0
BOKSEN /MIAMI BEACH —De Colombiaanse bokserMiguel
Lora heeftzijnwereldtitel in het
bantamgewicht voor de zesde
keer met succes verdedigd.Lora
won in Miami Beach op punten
vanRay Minusvan deBahamas.

... 'kilometer-vreter
JUAN ANTONIO SAMA-

RANCH
ik verwacht geenboycot...

Jeugd Volleyball-competitie

Spannende wedstrijden
in play-offs in SDK

WILLEMSTAD — De Sta
Sof Fro jeugd volleybal-
competitie, waarvoor in het
afgelopenweekeinde deplay-
offs zijn gespeeld, kende bij
de heren A (jongens tot 16
jaar)wel een heel spannende
wedstrijd.

BlueBirds wondeeerste set te-
gen deXaverianen met 15-0.En
iedereen in de goed gevulde
sportzaal van het SDK dacht al
aan een walk-over. Maar in de
tweede set werden de rollen to-
taal omgekeerd. Xaverianen
won detweede setmet 15-6. In de
derde beslissende set, won Blue
Birdsmet 16-14,naeerst nogeen
matchpoint te hebben moeten
wegwerken van hun te-
genstander.

Ook in deklasse HerenB (jon-
gens 16 jaar en ouder) was het
spannend. Wishi Tigers verloor
de eerste set met 11-15, maar
won de tweede van Xaverianen
Shell Superplus met 15-10. Nor-
maal is een set afgelopen bij een
stand met 15 punten en waarbij
de tegenstander minstens twee

punten minder heeft. Wishi Ti
gèrs won na een heroïsche strijd
de derde set (na ook weer eerst
een matchpoint te hebben moe-
ten wegwerken van hun te-
genstander) met 18-16:een heel
spannende finale.

Resultaten van de wed-
strijden:

MINI:
Xavex SSP -Kolibri Kuzeta: 2-1
(15-4,10-15,15-10);Kolibri Ku-
zeta - Warwaru: 2-0.

HerenA:
BlueBirds -Xaverianen: 2-lU**
0,6-15,16-14); Blue Birds - War-
waru: 2-0; Warwaru - Xaveria-
nen: 2-0 (15-10,15-11).

Dames B:
Zjuntan - Shuatanari: 2-0 (15-2.
15-6).

Heren B:
Xaverianen SSP - Olympia: 2-1
(7-15,15-7,15-5); Wishi Tigers;
Xaverianen SSP: 2-1 (11-15, l 5"

10,18-16).
Zaterdag vanaf 10.30uur vin-

den de finale wedstrijden plaats
en de slotceremonie van de Sta
SofFro jeugdvolleybalcompetl"
tie 1987in hetSDK.

Testwedstrijden hockeyteam heren

Oranje wint eerste duel
tegen Pakistan met 3-2

KARACHI — Het Neder-
lands heren hockeyteam
heeft woensdag in Karachi
zijn eerstevan devijftestwed-
strijdentegenPakistan met3-
-2 gewonnen. Op een zeven
jaar oud kunstgrasveld, dat
volledig plat was gelopen en
met modder was bedekt, had
Oranje aanvankelijk letter-
lijkwatmoeitezich staande te
houden tegen een fel en soms
hard en in hoog tempo spe-
lend Pakistan. Het was dan
ook nietvreemd dat de druk
van dePakistani naeenkwar-
tier eendoelpunt van Iran op-
leverde.

De achterstand prikkelde Ne-
derland. De ploeg van Hans Jor-
ritsma, dieondanks dehoge tem-
peratuur inKarachi, waarhet27

graden wees, geen wissels toe-
paste, kreeg langzaam meer
greep op de tegenstander e»
bouwde een overwicht op. De
druk leidde voor rust tot twee
Nederlandse treffers. Na 24 mi-
nuten benutte Hendrik-Ja"
Kooijman een strafbal (1-*'
waarna Floris Bovelander na 31
minutenuiteen strafcorner voor
deruststandvan 2-1 zorgde.

Ook indetweedehelft was Ne-
derland de betere ploeg met als
uitblinkers Cees-Jan Diepe-
veen, Mare Delissen en Ren e
Klaassen. Doelman Frank Lei-
stra stopte vijf minuten na <je
hervatting een strafbal van de
Pakistani tot grote teleurstel-
ling van deruim 8000 toeschou-
wers. Via Gijs Weterings kwam
Nederland in de 51e minuut op
3-1.

Fel aangemoedigdzette dejon-
gePakistaanseploeg in de slotfa-
se een offensief in om ac
achterstand weg te werken-
Twee minuten voor het eindsig-
naal kwam Pakistan nog op 2-3
door een dubieuze strafcorner»
die door Khalid Bahir werd
benut.

SCHAKEN
(open schaakkampioenschap) _.
19.30uur Roose vs Wagenaar, Mirzavs y
Castro, Moeskervs Wolf - Sentro Depor»VÜ

Korsou.

MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 Ui»,
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chucnu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdaa
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zatera*}
van 16.00uur totna 02.00uur;zondag vanB'
13.00uur.

SCHAAKVERENIGINGCURAÇAO
iedere maandagavondom 20.00 uur ge|e"
genheid tot schaken in hetMaduroPlaza-

Hongarije wint
van Cyprus: 1-0
BUDAPEST — Cyprus heeft

zijn voorlaatste wedstrijd ui
'groep 5 van de voorronde voor
het Europese kampioenschap
1988 in Budapest met 1-0verlo-
ren van Hongarije. De Cypi"lo'
ten, diewoensdagin Amsterdam
hun uit- wedstrijd tegen Neder-
land overspelen, werden in «e
laatste minuut geveld door een
treffer van Kiprich. Kort narus*
zagen de 2000 toeschouwers: i»
het stadionvanFerencvaros dal
Detari uit een strafschop tege»
de paal schoot.

De standin groep 5 is: «

Nederland 6 4 2 0 10 »" i.
Griekenland7 4 12 9 U-w
Hongarije 84 0 4 8 lf-ft
Polen 832 3 8 9-} J
Cyprus 7016 1 8-*-

o-o-o-o-ö . „
VOETBALVDUBLIN—Het ler-
se voetbal elftal, dat ach neen-
geplaatst voor deeindronde va
het toernooi om het Europee*
kampioenschap van komen
jaarinWest-Duitsland, zal of>*£maart in een oefenwedstrijd ui

komen tegen Zwitserland, v
ontmoeting vindt plaats ini*er
of Zurich. Jackie Charlton, ac

trainer van lerland, wilop 1<l

bruari in Dublin ook een oetei
wedstrijd spelen. De tegensta*
der wordtmogelijkPolen.

Pa Pueblo idi Pueblo !!! SUFFISANT
-""■■■■■■^~"■■■mmmmmmm^^^mi^^~^—'^^—>^^—'B^^^^—i^——^—^mmmmmmmmmmaammawamammmamammm

Pakketten _mzm=m SUPER
mm\ii l_j __LrT"" ___J_Ul£ll_l____. jrcviAii^

JT Super Goedkoop
ff SuperKwaliteit 1 0

1 kilo Stoofvlees
1 kilo Soepvlees Varkensrolladeki 10...’.11.00 ■»_*_»■_,■*».*1 kilo Gemalen Biefstuk Bloemstuk ki 10.../. 9.50 HOSDIOÏ
1 kilo Runderlappen sucade Lappenkilo.../. 8.951 kilo Lever Pork Cutlet ki10...’.1 1.00

Chicken Cutlet,ki10..’.1 1.00 Q 50V _/ -oinribs ki10.../. 5.50 ~-»-%#W

"Sr1, -^ Chicken Parts, ki10.../. 3.75

32-50 «_b| Chicken

-^ WhiteLabel p l/2ga110n48.75

1 kilo Loin RibS AndreCharnpagnep. fles... 8.99
PoncheCuba p. fles... 8.99 O IDS.

1 kilO Biefstuk WhiteLabel 0.75 It. .19.95 - %»g\..._..., _ PalyJamass p.pot... 1.59 lü-TfrU1 kilo Chicken Parts EJen ozjjn , M 'TiVV
1 kilo Karbonade *mÊÈk

■j jtÊÊLm^X^am^^ Zeer goedkoop

ZI.ÖU l^-^l^ Hammen
"-J33J2CET" SINTNICOLAAS p kj|oJiiMi-M a Ook verkrijgbaar bij ons P" *"°r?^ makreel, paling, pa-

500gr. stoofvlees ling fillet, zalm fillet, 4.50
500 gr. Soepvlees sprot fillet. w

500 gr.Gemalen Biefstuk . _
500 gr. Lever
500 gr. Runderlappen Tel.: 85355-85242Tot Uw dienst!
SOOgr.Mondongo ««««tu"*, Ho|,andset I 8.30-12.30 en 2.30-6.30

_
*«# !»■««"*#>»»-?

>^ _^ _^/ VRIJDAG KOOPAVOND! IWl_lkl'_^__l
Zaterdag non stop geopend IpICTI^I *"***.:

I_m f^ m van 8.30 tot 6.30 n.m.
g s_|^_l Ruime parkeergelegenheid.
■ "w"-* Prettige sfeer.
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ii&^'Sm U bent óók winnaar in de

f «jryl tD CZI I I Ï_D I 1111Curagao,

rt /C^\jLjY EINDEJAARSCAMPAGNE

-,jsm 'x^O^'"^|p .A 1ste prijs: Kadobon van ’.2000.-
-r 2de prijs: Kadobon van ’. 750.-

-/< J^S^^m)l 3de prijs: Kadobon van/. 500.-

Ajj^* , jfv—^ Bij besteding van ’.25.- krijgt U een lot
"~K-J en doet U mee.

Geen prijs gewonnen? Uw lot blijft in 1988 toch 2 gulden waard.
Bij Samsam profiteert U altijd.

Hobbyartikelen „|_ Qp W^sË Speelgoed
Schildersbenodigdheden *>$_30£\ BT_Twl «inpllpn DuzzelsTekenmaterialen TIJSkM öPe,,en> Puzzei!»'
Textielverf, etc. etc. UJ : ro] poppen.
I . gM& X W^xm Voor groot en klein.

"samsam iWHéL. Chobolobo Shopping Center -Salina. *^^-<--_____>!;!SaBjy j

S-BBT ONE STOP _bss
BS^ AUTOMOTIVE SERVICE _SJ

WEG NAAR WELGELEGEN 38____ TEL 623216/624143/62481- M \
mmatk '/\f^ Transm'ssion

>^__^^P^»_ a^^^^^^. A N Company

/V *v\ dN_Pfl_> f ..^-^_ r̂e'*
(. t24812 ' J iJIHTHf 'i ""!Tt____7~riiN->-

V^_;c. a_J>^ ® \_l,_,,iß
___

ijyÜ^
AUTO PARTS \________^__' l̂.'.'..'...

"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.

EQUALITY PARTS, PROFESSIONAL SERVICE2

*^■■■-_--■■—_■■_-_■■■■■■■■■■■■■—■_■

I KERSTPAKKETTEN
NAAR SURINAME

""""" AEROCARGO
Profiteer van onze KERSTAANBIEDING en stuur nu per vliegtuig eenkerstpakket naar Uw familie of relaties In Suriname. Prijs: f 2.- perkilo. Aanleveren: AEROCARGO N.V., tot en met 4 Decembera.s..

CURACAO: Tel. 82244, toestel 56 ARUBA: Tel. 22470
ELMER LIBERIA RUDY RODRIGUEZ

I KERSTPAKKETTEN
NAAR NEDERLAND

""""" AEROCARGO
Profiteer van onze KERSTAANBIEDING en stuur nu per KLM eenkerstpakket naar Uwfamilie ofrelaties in Nederland.

" slechtsf 3.50 perkg!

" min. prijsf 45.-
-" max. gewicht 20 kg.

" max. afmetingen 80 x 50 x 60 cm.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

" Sluitingsdatum: 17 decembera.s.
CURACAO: Tel. 82244, tst. 56

ELMERD LIBERIA ARUBA: Tel. 22470
SHURNA DONAS RUDY RODRIQUEZ

«EILANDGEBIED CURACAO
GENEESKUNDIGE & GEZONDHEIDSDIENST

(G.G.D.)
Het Hoofd van de G.G.D. maakt bekend dat vanaf maandag 23 november
1987 bij de Geneeskundige & Gezondheidsdienst een "Aidslijn"
geïntroduceerd zal worden.
Een ieder die vragen heeft over "Aids" kan deze voorleggen door het
nummer 624777 te draaien.
Men kan bellen op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 8-10 uur.
De vragen zullen in eerste instantie door een verpleegkundige worden
beantwoord. De G.G.D. hoopt hiermee meer gerichte voorlichting aan de
bevolking te verschaffen.

Het Hoofd voornoemd,
Afd. P.R. Dr Mac Kibbelaar.



Finale-ronde voetbalbekerAntillen

Centro Dominguito en
Undeba delen punten
..Willemstad—Deeerste
"öale- wedstrijd tussen
jj.entro Dominguito / Island''nance en Undeba/NAC om
QeAntilli.iM- .„r.*Knihpker

is in een puntendeling geëin-
digd. Aan beide kanten werd
éénmaal gescoord waarbij
Undeba, dat in de eindstrijd
om de FFK- titel aan het
kortste eind trok, het initia-
tief nam en zijn tegenstander
tegen een achterstand liet
aankijken.

Ofschoon het gisteravond het
tiende treffer van het seizoen
was tussen de beide ploegen was
de publieke belangstelling met
1012 kijkers goed te noemen.
Centro en Undeba kwamen dit
seizoen driemaal tegen elkaar
uit in de drie voorrondenvan de
FFK-competitie, tweemaal in de
twee kwalificatie- ronden voor
de finale, tweemaal in de eind-
strijd en wederom tweemaal in
de eliminatie-toernooi om de
Antilliaanse beker voor een to-
taal van negen ontmoetingen.
Hetgelijkspel van gisteravond is
de vijfde.

Het technische overwicht van
Centro bepaalde het strijdbeeld
in de eerste helft. De Domingui-
to- ploeg dicteerde de strijd met
goede acties vanuit haar mid-
denlinie, maarverzuimdendit in
de score totuitdrukking te bren-
gen. Twee goede doelpogingen
werdenverijdelddoorkundig in-
grijpen van Undeba- keeper Ro-
bert Hansen.

Het eerste, noemenswaardige
schot op doel kwam van de voet
van Sharlon deWindt, die debal
over het hoofd van Hansen pro-
beerde te spelen. Hansen kon
echter nog net de bal over de lat
tikken. De tweede man, die de
behendigheid van Hansen
testte, was Stephen Emelina,
terwijl Hensley Felomina ook
bijna scoorde toen hij een ka-

nonschot losliet, dat rakelings
over de latging.Dat waren zowat
dé hoogtepunten in de eerste
helft.

Bomgooier weer
op vrije voeten
Rotterdam —De 2i-j^geinwoner van Oss, die

JJJdens de voetbalwedstrijd
Nederland - Cyprus een

bom op hetveld
go°ide, is vrijgelaten., üe Raadkamer van deRotter-
damserechtbank vindt het niet"°<% dat de voorlopige hechte-
«siwordt verlengd.Ditheeft per-
sofficier van Justitie Mr. H.

bevestigd.De
verwegingen van de Raadka-

me>" zijn nietbekend.üe man heeft, sinds hij op 28
prober in het Feijenoord stadi-
hWerd aangehouden,in voorlo-?.?e hechtenis gezeten. In die
jJd heeft een onderzoekP'aatsge vonden naar depersoon,an de verdachte. De man wordt,Gehuldigd van het teweegre ngen van een ontploffing
aarbij levensgevaar te duchten.as en subsidiair van poging tot

In de tweede plaats
ordthem hetvervaardigenvan
bom krachtens de vuurwa-

P^wet ten laste gelegd.
Het is volgens de persofficier

°gnietbekend wanneer demanoor derechtbank moet verschij-
"en. Nuhij nietmeervastzitkan
'atnog wel enigetijdduren, om-
'at justitie nu niet meer gebon-
?en is aan een wettelijkvastges-
teld termijn.

Sectie voor duel tegen Cyprus

Rinus Michelsroept JoopLankhaar voor Oranje op
v aQ i^T — Joop Lankhaar

Den Haag is door
oPnerSCOach Rinus MichelsBelt^?ePen in de voorlopige
elftai van het Nederlands
hetka^° 0r de wedstrijden in
v*uh ?ervan devoorronden
t>ees _ omhetEuro-

?_oenschaP teBen*Jax !(9 december in het
'«ftd fiedion) en Grieken-
S) j december op Rho-Sis H

etrgroep van 19 sPe"
'**ei....ae Haagse verdedigereQ,ge debutant.

Sist* *jnitieve selectie voor de
v tegen Cypnis zal zon-

*eLl°? d na de competitie-
1J_*en bekend worden ge-

W„ ■ Michels: "In de selectie
°WzniTcd?triJd tegen decypri-
*oatjp n mPrincipe despelers
6eïstp i°Pgeroepen dieer ook de
V T r biJ waren. Zeker is
\\Cy Hiele en Sjaak Troost
<H6 omdat zij opVrfturn tegen Leverkusen

De r eijeuooiüers zijn niet de
enigen dievolgende week absent
zijn. Ook Ronald Spelbos, ge-
plaagd door een blessure, is niet
in de voorlopige selectie opgeno-
men, terwijl Michels vraagte-
kenszetbij Henny Meijer('Hij is
momenteel in een rustfase'). De
Ajacied JanWouters, op 28okto-
ber in hetFeijenoord-stadion er
nietbij wegens eenblessure, ont-
breekt ook ditkeer. De definitie-
ve selectie voor de wedstrijd te-
gen Griekenland op 16 december
op Rhodos zal 10-december wor-
denbekend gemaakt.

De negentien spelers geselec-
teerdvoor Oranjezijn: VanBreu-
kelen, Ronald Koeman, Van
Aerle, Vanenburg, Gillhaus en
Kieft (allen PSV), Menzo, Win-
ter, Mühren, Van 't Schip, Bos-
man enMeijer (allen Ajax). Hie-
le en Troost (Feijenoord), Van
Tiggelen (Anderlecht), Silooy
(Racing Club de Paris), Gullit
(AC Milan), Lankhaar (FC Den
Haag) en Erwin Koeman (KV
Mechelen).

... HENNY MEIJER: "momen-
teel in een rustfase" ...

FELLER
Na de rust ging het er iets

spannender en feller aan toe. Dit
ten koste van een groot aantal
overtredingen waardoor het
aantal door de strak leidende
Nacho Ignacio opliep tot acht,
vieraan beidekanten. Maarmen
kreeg ook doelpunten te zien.
Verrassend snelaan dekant van
Undeba, dat reeds in de tweede
minuut dankzij Broertje Rosina
aan de leiding kwam. Rosina
ontsnapte aan de bewaking, die
tot dusverre zijn actieradius
aanzienlijk had beperkt,
omspeelde de doelman en depo-
neerde de bal in het net voor de
openingstreffer. Centro bewees
echterandermaal, dat hetde no-
Idigereserves heeftom uitte put-
xien wanneer het onverhoopt op
achterstandkomt te staan.

Men ging met hernieuwde
kracht tot de aanvalover en had
amper 25 minuten nodig om de
gelijkmaker te produceren: een
verrassings- schot van Sharlon
de Windt vanaf de rand van het
strafschopgebied. Het heeft
trouwensmaarweiniggescheeld
of de Dominguito- ploeg had ook
alsnog de winst gekregen. Bij
een van de vele offensieve acties
van Centro belandde een schot
van Nene Fonseca op de
staander.

De tweede finale- wedstrijd
vindt zondag plaats. De winnaar
van deze wedstrijd is meteen de
nieuwe houder van de Antilli-
aanse beker. Regerend kampi-
oen is Victory Boys, dat dit sei-
zoen niet verder kwam dan de
kwalificatie- ronden om deFFK-
titel.

Negentiende partij

WK schaken
zet voor zet
SEVILLA—Denegentien-

de partij in de tweekamp om
de wereldtitel schaken is in
Sevillanaveertig zetten afge-
broken. Karpov heeft in een
toren-eindspel met een pion
meereen miniemvoordeeltje.
Experts denken echter niet
voldoende voor winst.

De partij had het volgende
zettenverloop:

Wit: Karpov
Zwart: Kasparov

1. Pgl-f3 d7-d5
2. d2-d4 PgB-f6
3. c2-c4 e7-e6
4. Pbl-c3 LfB-e7
5. Lcl-g5 0-0
6. e2-e3 h7-h6
7. Lgs-h4 b7-b6
8. Lfl-e2 LcB-b7
9. Lh4xf6 Le7xfß
10. c4xds e6xds
11.0-0 PbB-d7
12.b2-b4 c7-c5
13.b4xcs b6xcs
14.Ddl-b3 csxd4
15.Pf3xd4 Lfßxd4
16. e3xd4 Pd7-b6
17. a2-a4 TaB-b8
18. a4-a5 Pb6-c4
19.Le2xc4 dsxc4
20. Db3xc4 DdB-d6
21. Dc4-c5 Dd6xcs
22. d4xcs TbB-c8
23. a5-a6 Lb7-a8
24. Pc3-b5 TcBxcs
25. Pbsxa7 LaB-e4
26. f2-f3 TfB-a8
27.f3xe4 TaBxa7
28. Tal-a4Tcs-c6
29.Tf1-al KgB-f8
30.Kgl-f2 KfB-e7
31.Kf2-e3 Ke7-e6
32. Ta4-a5 Tc6-d6
33.Ta1-a2 Td6-c6
34. h2-h4 Tc6-d6
35. Ke3-f4 Td6-b6
36. Ta2-a3 Tb6-c6
37. Tas-e5l Ke7-f6
38.Te5-fst Kf6-e6
39.Tf5-a5 Tc6-b6
40. Tas-e5l Ke6-f6

Afgebroken.

Negentiendepartij afgebroken

Miniem voordeel Karpov
lijkt te weinig voor winst

SEVILLA — Anatoli Kar-
pov heeft in de negentiende
partij met wereldkampioen
GariKasparov eenpoging ge-
daanhetevenwicht in depar-
tij en dus in de stand (9-9) te
verstoren.Kasparov heeft het
uiterste gedaan hem diekans
niet te geven. In de afgebro-
ken stelling heeft deuitdager
een pionmeer,maar in hetto-
ren-eindspel is datweinig om
winst te bereiken.

Zoals de uitdager in de vorige
partij met de zwarte stukkenkoos voor de Tartakower-variant van het dame-gambiet,
die zwart een redelijk veilige

weg biedtnaar depuntendeling,
deed Kasparov het woensdag
ook. De opening was infeite eén
herhalingvan deachttiende par-
tij, waarbij ditkeer uiteraard de
kleuren warengewisseld.Erwas
slechts één detail-verschil:Kar-
pov speelde maandag met zwart
in devijfdezeth6enrocheerde op
de zesde, Kasparov deed het in
omgekeerdevolgorde.

Derust op hetbord werd met
de 14e zetvanKarpov verstoord.
Hij koos voor Db3, waaropKas-
parov achttien minuten be-
denktijd, ruim meer dan voor
zijnvorige dertien handelingen,
nam. Na het afruilen van wat
materiaal leek Karpov positio-
neeleen minimaal voordeeltjein
zijn stelling te hebben. De titel-
houderberustte echterniet in de
situatie enverruimde zijnmoge-
lijkheden tot initiatiefmet een
pion-offer.

Grootmeester Viktor
Kortsjnoi constateerde dat de
wereldkampioen met deze zet
het ondernemende verkoos bo-
ven de consolidatie van de stel-
ling. Die kans echtergundeKar-
pov hem niet en met het ruilen
van de dames werd de mogelijk-
heid van zwartom na de 20e zet
watdreiging tescheppen onmid-
dellijk teniet gedaan. Wat over-
bleef was een vrijwel even-
wichtige stelling, die in positie
wat aantrekkelijker leek voor
wit, maar die bij grootmeesters
vrijwel steeds het voorspel is tot
een puntendeling.

Kortsjnpi en Averbach
achtten het waarschijnlijk dat
zwart zijn stelling kan houden
omdatdewittepionnen sterkge-
remd zijn in hun ontwikkeling.
Karpov heeft die gedachte van
zijn oudere collega's niet willen
aanvaarden. Indetweede zitting
zal hijproberenofeen kleinvoor-
deeltje een vol punt kan op-
leveren.

Luxemburg houdt
Schotland op 0-0

ESCH-SUR-ALZETTE—Het
nationale voetbal- elftal van
Luxemburg heeft Scotland
woensdagavond belet een doel-
punt te maken.Dit kostte de
Luxemburgers voor welgeteld
1999toeschouwers in Esch- sur-
Alzette zo veelkracht, datzij zelf
niet aan scoren toekwamen. De
Luxemburgse doelman Van
Rijswijck blonk uit.

De 0-0 in de laatste groeps-
wedstrijd was voor geenvanbei-
deelftallenvan belang,omdatzij
reeds waren uitgeschakeld in
kwalificatie- poule zevenvoor de
eindronde van het toernooi om
het Europees kampioenschap.
Als groepswinnaarplaatste ler-
land zichvoor het evenement in
West- Duitsland. De leren
danktenhunkwalificatie aan de
onverwachte overwinning van
1-0, die Schotland 11 november
op hun concurrent Bulgarije be-
haalde.

Nieuwe opzet in tweepoules metkruisfinales
Ivan Lendl grote favoriet voor
vijfde zege in Masters-toernooi

NEW YORK — Meer dan
vier maanden heeft Ivan
Lendl begin 1987 moeten
wachten opzijn eerste Grand
Prix-zege, nu deMasters zich
aandienen ter afsluiting van
het seizoen, is de 27-jarige in
de Verenigde Staten levende
Tsjechoslowaakweerhuizen-
hoogfavoriet.

Zijn zegepad liep ditmaalover
Parijs, Washington, Montreal,
waar hij tweemaal langs kwam,
Flushing Meadow, Sydney en
Londen.Daarbij kwamen nogfi-
naleplaatsen op Wimbledon, in
StrattonMountainen Tokio. Het
wordtzijn achtsteoptreden bij de
Mastersdievan 2toten met7 de-
cember in New York
plaatsvindt. De zeven voorgaan-
dekeren washij steedsin defina-
le te vinden. De eerste driemaal
als verliezer; delaatsteviermaal
als winnaar. Nog een zege en hij
passeert Ilie Nastase, met vier
zeges recordhouder in de
achttien jaarbestaande Mas-
ters.

Alle Grand Prix-toernooien
hebben zoals gebruikelijk weer
bijgedragen aan het prijzengeld
voor de Masters. De bonus-pool
in New York weerspiegelt dan
ook aardig dekrachtsverhoudin-
gen. Lendl, die met 4779 punten
andermaal de wereldranglijst
aanvoert, verdiende bij deregu-
liere toernooien $993.656. In
New York ligt nog $800.000 op
hem te wachten; afgezien van de
$100.000, die hij extra meepakt
als hij de achtkamp wint. Voor
Edberg is dat $550.000 en voor
Wilander $400.000. Boris Bec-
ker moet het doenmet $150.000
en Wimbledon-kampioen Pat
Cash met slechts $75.000.

Sinds Lendl er in slaagde de
slechtefaam van eeuwigeverlie-
zer kwijt teraken, heeft hij met
uitzonderingvan Wimbledonen
Australië zowat alles gewonnen
watermaartewinnenwasendat
meermalen: drie jaarachtereen
ranglijstaanvoerder van de
ATP, viermaal Masters-
kampioen, driemaal open kam-
pioen van de Verenigde Staten
en driemaalwinnaarvanRoland
Garros. Zijn inkomstenuit toer-
nooien, dieoverigens slechtseen
klein percentage vormen van
zijn totale verdiensten, bedra-
genmeer dan elfmiljoen dollar.

OPZET MASTERS
Na experimenten met een

deelnemersveldvan twaalf spe-
lers,eneen knock -outsysteem, is
deorganisatie van deMasters te-
ruggekeerd tot een indelingvan
twee groepen van vier spelers,
gevolgd door gekruiste halve fi-
nales. De groepen zijn genoemd
naar twee tennisgrootheden uit
hetverleden: Pancho Gonzales
en Rod Laver. Ivan Lendl staat
aan het hoofd van de groep-
Laver. Daarin zijnverder onder-
gebracht Jimmy Conners, Boris
Beckeren Brad Gilbert.Conners
heeftweliswaar dit jaaropnieuw
geen enkel toernooi gewonnen,
maar hij slaagde er toch in zich
op 35-jarige leeftijd voor deelfde
maal in New York teklasseren.
Beckers zegereeks beperkt zich
tot Indian Wells, Milaan en
Queens. De Westduitser is met
een knieblessure en een griepje
naar Amerika afgereisd. Hij
wordt bijgestaan door de 38-
-jarige Australiër Bob Brett, die
voor heteerst als zijnofficiële co-
achzal optreden.Bretttrainde in
het verleden onder meerRobert
Seguso, Scott Davis en Paul
McNamee.

De groep-Gonzales wordt ge-
vormd door StefanEdberg, Mats
Wilander,MiroslavMecirenPat
Cash. Edberg is degene, die dit
jaardemeeste vooruitgangheeft
geboekt. Evenals Lendl won de
21-jarigeZweed zeven toernooi-
en: de openAustralische kampi-
oenschappen, Memphis, Rotter-
dam, Tokio (tweemaal), Cinci-
natti en Stockholm. Wilander
was de sterkstein Brussel,Mon-
te Carlo, Rome, Boston en India-
napolis.

Velenverwachten datdebeide
Zweden zullen doorgaan naar de
halve finales, ondanks de aan-
wezigheid van Zweden-doder
Mecir, die zelf Auckland, Syd-
ney, Key Biscane, WCT Dallas,

Stuttgart en Hilversum op zijn
naambracht. Voor Cash ishet de
eerste maal, dat hij de Masters
bereikt. Hij pakte de daarvoor
benodigde punten in Zuid-
Afrika, hetgeenhem nietdoorie-
dereen in dank is afgenomen.

SPEELSCHEMA
Het speelschema ziet er als

volgtuit:

Gisteren vonden de volgende
partijen plaats: Edberg - Cash;

Connors - Gilbert; Mecir - Wi-
lander.
Donderdag 3 december: Lendl -
Gilbert;Connors - Becker; Mecir
- Edberg.
Vrijdag 4 december: Wilander -
Cash; Lendl - Connors; Becker -
Gilbert.
Zaterdag 5 december: Edberg -
Wilander; Becker -Lendl; Cash-
Mecir.
Zondag 6 december: de halve fi-
nales.
Maandag 7 december: definale.

Wens Cruijffgehonoreerd

Ajax contracteert
Peter Larsson

AMSTERDAM - Ajax
heeftwoensdagovereenstem-
ming bereikt met IFK Gote-
borg over de transfer van de
Zweedse international Peter
Larsson naar Amsterdam.
Vrijdag volgt in de Neder-
landsehoofdstadover de duur
van het contract een afron-
dend gesprek tussen de lei-
ding van de Amsterdamse
voetbalclub en de 26-jarige
Zweedse centrumverdediger,
diezijn vakantie op deCana-
rische Eilanden zal beëin-
digen.

Technisch directeur Johan
Cruijffvan Ajax had opkorte
termijn behoefte aan een
centrumverdediger, nu inter-
national Ronald Spelbos
langdurig is geblesseerd. Bo-
vendien was het zaak nieuwe
spelers voor 15 decemberaan
tetrekken, omdatdiedanvol-
gens internationale voetbal-
regels mogen worden ingezet
in dekwartfinales van het
Europese toernooi voor be-
kerwinnaars. Ajaxkon de 19-
-voudige Zweedse internatio-
nal, ook begeerd door de

Westduitse club FC Kai-
serslautern en de Zwitserse
verenigingen Servette en
Xamax Neuchatel, echter
nietmeerzien spelen, doordat
decompetitie in Zweden is af-
gelopen. Omdat Cruijff zijn
zinnen had gezet op Larsson,
besloothetAjaxbestuur dein-
ternational te contracteren.
In een telefonisch gesprek
met algemeen directeurArie
van Eijden van Ajax heeft
Larsson zich akkoord ver-
klaard met detransfer.

Voorzitter GunnarLarsson
van IFK Goteborg - geen fa-
milie - zei, dat de transfer lu-
cratief was voor zijn club, die
nu meer ontvangt dande mil-
joenmark (1,1 miljoen gul-
den) dieKaiserslautern be-
reid was te betalen. "Peter
had eigenlijk willen tekenen
voor Kaiserslautern of Ser-
vette, maar is nu ook blij dat
hij dat van ons niet mocht."
Voor deaanvangvan het Ita-
liaanse seizoen verkocht Go-
teborg centrumverdediger
Glenn Hysen, de voormalige
PSV-er, aan Fiorentina.

FC Antwerp moet speler afstaan
PSV wil Frans van Rooy
terug in eigen gelederen

EINDHOVEN — Frans van
Rooy speelt na hetkomend
weekeinde weer bij PSV. De
Eindhovense club heeft be-
sloten de linkermiddenvel-
der, die was verhuurdaan de
Belgische koploper FC
Antwerp, terug te roepen.

Van Rooy neemt zondag af-
scheid van het Antwerpse pu-
bliek in de wedstrijd tegenStan-
dard Luik. Een week later komt
hij vermoedelijk in actie tegen
Haarlem, waarPSV tegen de ge-
lijknamige eredivisieclub het
voorlaatste competitieduel voor
de winterstop speelt.

PSV acht een spoedige terug-
keer van de 24-jarige Van Rooy
noodzakelijk om de personele
problemen opte lossen. Op delin-
kerzijde ontbreekt de gebles-
seerdeArnesen al enigetijd. De
pas herstelde Thoresen raakte
afgelopen weekeinde opnieuw
geblesseerd en zal mogelijk dit
seizoennietmeerinactiekomen.
"We hadden geen andere keus
danonzerechten opVanRooy te
laten gelden",verklaarde mana-
gerKees Ploegsma.

PSV leek alenkelemaleneer-
derover tegaan tothetterugroe-
penvan VanRooy, die vorig sei-
zoenwerd verhuurd. De spelerin
kwestie liet steeds blijken niets
te voelen voor een terugkeer
naar Eindhoven. In de ploeg van
Georg Kessler is de Eindhove-
naar uitgegroeid tot een van de
beste krachten. In Eindhoven
kon hij daarentegen nooitreke-
nen op een vaste plaats. "Ik kan
mijvoorstellen datVanRooy dit
niet leuk vindt. Vandaag zullen
wij een gesprek met hem voeren
om eenaantalzakenteregelen",
steldePloegsma.

PSV wilde Van Rooy niet lan-

gerrespijt geven. Indienhijna 15
december bij zijn oude club zou
zijn teruggekeerd, had hij vol-
gend jaarniet mogen uitkomen
in het Europa Cup toernooi voor
landskampioenen. Daarin heeft
PSV zichviaGalatasaray enRa-
pid Wien geplaatst voor de
kwartfinales. De landskampi-
oen, in de competitie nog onge-
slagen, isbovendiennogactiefin
hetKNVB-bekertoernooi.

Juiste uitslag
24-uursrally
WILLEMSTAD — In de

uitslag van de A-klasse van
de 24-uursrally, welke giste-
ren in onze krant werd ver-
meld, is een gedeelte wegge-
laten. Hierbij volgt dan nog-
maals denu welvolledige uit-
slag:
1.H. Gomes -A. Gomes: 1744;
2.M. deVries-F.Rusch: 1826;
3. N. Sprockel - B. Beswerda:
2079; 4. H. deWolff- G. Ru-
thenfrans: 2153; 5. L. Schenk- 1. Janssen: 3224; 6. W. de
Jong-F. O'Connor: 3749; 7.R.
Senior - J. van Eenenaam:
3859; 8. F. v.d. Veen - R. de
Wolff-B.: 2643 (n.k.); 9. E.
Venekatte-A. Will: n.k..

ALGEMEEN/STOCKHOLM—
HetZweedse ijshockeyteam is in
eigen land gekozen tot
sportploegvan het jaar.De Scan-
dinavische formatie werd begin
dit jaarin Wenen wereldkampi-
oen. Bij de individuele verkie-
zing was de eerste prijs voor de
skiloopster Marie-Helene Wes-
tin, wereldkampioene op de 20
kilometer.
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TV-debatpresidents-kandidaten VS onthult:
Republikeinen verdeeld over INF,
Democraten over economische aanpak

WASHINGTON - Lof van
deDemocraten enkritiekvan
deRepublikeinen voor presi-
dentReagan. Dit ongebruike-
lijke beeld leverde het eerste
televisie- debat tussen alle
twaalf Democratische en Re-
publikeinse kandidaten voor
de Amerikaanse presidents-
verkiezingen dinsdag op.

In het twee uur durende debat
prezen de zes democratische
kandidanten Reagan voor het
akkoord over de verwijdering
van demiddellangeafstands- ra-
ketten, terwijl deRepublikeinse
"hopefuls" vrijwel unaniem hun
bedenkingen tegen het akkoord
uitspraken.

Vice- president George Bush
was deenige van deRepublikei-
nen diehet akkoord, datReagan
volgende week tijdens de to-
pontmoeting met Sovjet- leider
Michail Gorbatsjov wil bezege-
len, verdedigde. "Het goede van
dit verdrag is dat het een
doorbraak op het gebiedvan de
verificatie vormt", zo betoogde
Bush. Hij betichtte zijnpartijge-
noten ervan dat zij zoveel voor-
waarden aan het INF- akkoord
stellen dateen verdrag onmoge-
lijk wordt.

De vroegere gouverneur van
Delaware PierreDu Pont noem-
de het akkoordronduit "slecht",
terwijl de voormalige televisie-
domineePatRobertson betoogde
dat het INF- verdrag de veilig-
heid van West- Europa onder-
graaft. Ex- ministervan Buiten-
landse zaken Alexander Haig
vond dat de Amerikaanse rege-
ring geen nieuw verdrag moet
ondertekenen, zolang "de Sovje-
tunie zich niet aan de bestaande
wapen- overeenkomsten houdt".

Robert Dole, na Bush de voor-
naamste kanshebber opde nomi-
natie van deRepublikeinse par-
tij, waswat milder.De leider van
de Republikeinse fractie in de
Senaat zei met zijn eindoordeel
te willen wachten tot hij detekst
van het akkoord onder ogen
heeft. Maar hij zinspeelde er wel
op dat hij zijn steun zou geven
aan pogingen van de Senaat het
akkoord te amenderen. Het ver-
dragzal mettweederdemeerder-
heid door de Senaat worden be-
krachtigd. "Wij kunnen het ver-
drag voor de president verbete-
ren", zo zei hij.

Op andere punten hielden de
deelnemers aan het debat zich
wel aan de geijkte rolverdeling.
Zo vielen deDemocratische kan-
didaten Reagan aan wegens zijn
steun aan de Nicaraguaanse
opstandelingen, terwijl deRepu-
blikeinen hunDemocratische te-
genstanders verweten niet te
durvenopkomen voor devrijheid
in Midden- Amerika. De Repu-
blikeinen spraken hun steun uit
voor hetAmerikaanseSDI- pro-
jectvoor een defensie- systeemin
de ruimte. De Democraten von-
denhet geldverspilling.

RUZIE DEMOCRATEN
Toen het economische beleid

ter sprake kwam vlogen de De-
mocratische kandidaten elkaar
in deharen. Ex- gouverneurBru-
ce Babbitt van Arizona noemde
de plannen van zijn democra-
tischerivalen om hetbegrotings-
tekort te beteugelen "flauwe-
kul"- voorstellen. Hij sprak zich
onomwonden uitvoor belasting-
verhogingen, een uiterst impo-
pulair onderwerp waaraan de
meeste kandidaten hun handen

willen Dranden. Het Democra-
tische congreslidRichard Gep-
hardt betichtte zijn partij- ge-
noot senator Paul Simon uit Illi-
nois ervan voorstander te zijn
van "Reaganomics met een
strikje",eentoespeling op hetou-
derwetse strikje dat Simon met
trots draagt.

De Republikeinse afgevaar-
digde uit New York JackKemp
zorgde voor enige opschudding
dooreen pleidooi te houden voor
het verlenen van gratie aan de
hoofdrolspelers in het Iran-
contra- schandaal. Haig greep
dat thema aan om Bush fijntjes
te vragenof hijnu "in decockpit
ookgewoonin detoeristenklasse
achterin het vliegtuig zat" toen
het besluit genomen werd wa-
pens te leveren aan Iran en de
winstover tehevelennaar deNi-
caraguaanse opstandelingen.
Bush, die zich er graag op be-
roemt datReagan hem bij alle
belangrijke beslissingen be-
trekt, maar steedsontkend heeft
dathij iets gewetenheeftvanhet
Irancontra- schandaal, ontweek
de vraag met een lofrede op het
anti- terreurbeleid van derege-
ring- Reagan.

WASHINGTON— Sinds dinsdag
worden alleimmigranteninde VSop
eigen kosten onderzochtop AIDS. Is
de uitslag positief dan komt men de
VS nietbinnen.Beroep tegen deuit-
slag isniet mogelijk.

MOSKOU — De dissidente na-
tuurkundige Sacharov heeft in een
ingezondenbrief opgeroepen toton-
middellijke en onvoorwaardelijke
vrijlatingvan allepolitiekegevange-
nen in de SU. Hij pleitte ook voor te-
rugtrekking der Russen uit Afgha-
nistan.

WARSCHAU — De Poolse rege-
ring houdt ondanks de negatievere-
ferendum- uitslag toch vast aan de
basis- principes van zijn hervor-
mings-programma. Wel brengt men
correcties aan tav de voorgenomen
drastischeprijzen- verhoging, welke
de bevolking direct treft.

LEED
Maar leed was nog niet gele-

den. De hoop op herstel werd al
snel de bodem ingeslagen. In de
VSkwam hetkoersniveau deaf-
gelopen weken niet meer onder
hetniveau van 19oktober. Maar
in Amsterdam werd het diepte-
punt pasbereikt op 10november,
toen de ANP/CBS-index, de
beursbarometer van het Dam-
rak, aan het eind van de dag op
192,2 punten bleef staan,ruim
honderd punten minder dan op
16 oktober. Dit betekende een
koersverlies van maarliefst 33,8
procent. Op dit moment schom-
meltde indexrond de220tot 230
punten.

Derust wilde ook daarna niet
terugkeren. De financiële

markten bleven in het
brandpunt van debelangstelling
staan,zeker toen deonrustbegin
november door een vrije aanval
van de dollar flink werd aange-
wakkerd.

Met rasse schreden kwam de
dollarkoers op het laagste ni-
veau uitde geschiedenisterecht:
’.1,86. Koers- schommelingen
—naar boven en beneden—van
enkele centen zijn aan de orde
van de dag.

Star Wars
WASHINGTON — Star

Wars (SDI), het ruimteschild
tegen raketten waarvan pre-
sidentReagan droomt, is een
levensgevaarlijk project. De
Verenigde Staten moeten ja-
renlang huneconomieen hun
wetenschap leegzuigen voor
de ontwikkeling van Star
Wars. Het gevolg zal zijn dat
Amerika terwille van dit on-
betaalbare defensieprojectaf-
zakt naar het niveauvan een
derderangs economische
macht. Star Wars maakt
Amerikastraatarm.

Dat is éénvan deconclusies
van een studie over de econo-
mische gevolgen van SDI
('Star Wars: the Economie
Fallout'). Ze is opgesteld door
CAB, een vooraanstaand we-
tenschappelijk instituut in
New York, dat studie maakt
van economische prioritei-
ten. De vroegereAmerikaan-
se ontwapenings- onderhan-
delaarPaul Warnke, die het
voorwoord schreef, hoopt dat
president Reagan over drie
wekentijdens detopconferen-
tie met Sovjetleider Gor-
batsjov alsnogopzijn dwaling
terugkomt.

NANCY
Politieke waarnemers

voorzien hier dat onder in-
vloed van de huidige econo-
mische tegenwind en dievan
'vredesengel'first lady Nancy
de president ook zijn
droomproject Star Wars
mogelijk ter discussie stelt.
Dit dan inruil voor een histo-
risch ongekende halvering
van deraketten voor de lange
afstand,waarmee deVSen de
Sovjetunie elkaar kunnen
vernietigen.

AlsStarWarsechteronver-
minderd wordt uitgevoerd
krijgt hetPentagonin feite de
leiding vanhetAmerikaanse
wetenschappelijk onderzoek,
zo concludeert Rosy Nim-
roody, projectleider van de
studie. Vanafhet jaar 2000
trekt het project dan zeker
150.000 wetenschappelijke
werkers aan.

Tegen tien procent van de
kosten van de ontwikkeling
van SDI kan de Sovjetunie
overigensreeksen extra nu-
cleaireraketten bouwen. Die
stellen Moskou zo nodig in
staat om massaal door een
Star Wars-schild heen te
dringen, stelt Alice Tepper
Marlin in haar bijdrage.

ONDERHANDELINGEN
Reagan zou StarWars dan

voorwerpvanonderhandelin-
gen moeten maken. Alleen zo
kunnen de Sovjets instem-
men met een halvering van
hun strategisch- nucleair ar-
senaal, aldus onderstreept
Warnke.

De onderzoekerskomen tot
deconclusie dat de ontwikke-
ling van Star Wars overigens
welmoetdoorgaan. Maar dan
in ruwweg hetzelfde tempo
als in de Sovjetunie. Ditbete-
kent dat deAmerikaanse uit-
gaven dekomende jarenniet
minstens moeten verdubbe-
len (zoals Reagan wil) maar
gehalveerd kunnen worden
naar viermiljard gulden.

Krijgen daarentegenpresi-
dentReagan en de defensie-
industrie hun zin, dan gaat
Star Wars tot het jaar2010
tweeduizend miljard gulden
kosten. Dat is per Ameri-
kaans gezin 25.000gulden.

In Washington wordt in-
tussen druk gespectaculeerd
over de gevolgen van het af-
tredenvan destrijdlustige de*
fensie-ministerCaspar Wein-
berger. Warnke onderstreep-
te gisteren dat met het ver-
trek van Weinberger en zijn
compaan, Richard Perle,
meerbezadigde liedenhetkli-
maat rond president Reagan
wellichtgaanbepalen. Alszo-
danignoemthijuitdrukkelijk
de toekomstige minister van
defensie Frank Carlucci en
verder minister Shultz van
buitenlandse zaken en Witte
Huis-chefHowardBaker.

Carlucci heeft dezer dagen
erop gezinspeeld mogelijk in
te zijn voor een historische
'deal' met Moskou. Daarbij
kan danover Star Wars wor-
den onderhandeld. Het Pen-
tagon is daar tot nu toe vier-
kant tegen.

RUIM MAAND NA 'BLACK MONDAY':
Spanning op financiële
markten naar hoogtepunt

RUIM EEN MAAND geleden,
op 'Black Monday' 19 oktober,
barstte op de effectenbeurs van
New York, Wall Street, debom.

De aandelenkoersen stortten
volledig in elkaar. De DOW
Jones-index, de beursbarometer
voor de dertig belangrijkste
fondsen, kelderde metruim vijf-
honderd punten. Nooit eerder
werd op één dagzon scherpe da-
ling — van maar liefst 22,6 pro-
cent — van het koersniveau ge-
noteerd. Het hek was van de
dam. Na vijfwinstgevende jaren
sloeg depaniek in allehevigheid
toe. Ook de andere belangrijke
effectenbeurzen raakten volle-
digvan slag.

De effectenbeurs van Amster-
dam had in die dagen veel weg
van een slagveld. Op 19 oktober
hadhet Damrak al eenforse veer
moeten laten.Een dag laterkon
de eerste balans worden opge-
maakt: in twee dagen tijd een
koersverlies van ruim vijftien
procent.

OORZAKEN
Vanafdeeerstedagisiedereen

opzoek gegaan naar de zondebok
in ditdrama. Gelukkig was daar
deAmerikaanse ministervan fi-
nanciën, James Baker. Had hij
niet in het weekeinde vooraf-
gaande aan 'Black Monday' met
zijnuitlatingen over het verbre-
ken van het Louvre-akkoord
(waarin de grote industrielan-
den afspraken hebben gemaakt
over stabilisering van de dollar-
koers) hetballetjeaanhetrollen
gebracht?

Het antwoord moet ontken-
nendluiden. Baker's uitlatingen
zijn veeleer debekende druppel
geweest, die de aleven bekende
emmer heeft doen overlopen. Ei-
genlijkhield iedereen al enige
tijd rekening met een flinke
koersaanpassing. De 'hausse'
kon niet onverminderd doorblij-
ven gaan. Herhaaldelijk werd
het waarschuwende vingertje
geheven zich niet te laten ver-
blinden door de glamour die de
effectenbeurzen door de onver-
minderde koers- stijgingen uit-
straalde.

WELLES-NIETES
In een waar 'welles-nietes'-

spelletje toonden ministers en
regeringsleiders van de be-
langrijke industrielanden zich
in de laatste weken van oktober
netkleinekinderen. Debeschul-
digingen vlogen over en weer.
West-Duitsland deed te weinig
om de economische groei te sti-
mulerenen derente teverlagen;
Japan liet onvoldoende buiten-
landse (Amerikaanse) produk-
ten toe, zodat de uitvoer de in-
voer ver bleefovertreffen.

Maar over een breedfront wa-
ren hettoch vooral de Verenigde
Staten die dezwarte piet kregen
toegespeeld. Het omvangrijke
handelstekort en het steeds ver-
der oplopende begrotingstekort,
zonder dat daartegen afdoende
maatregelen werden genomen,
zorgden voor een forse deuk in
het vertrouwen. Daar moest nu
eindelijkmaareensverandering

in komen. Noch Japan, noch
West-Duitsland, noch de overige
grote industrielanden, zoals
Groot- Brittannië en Frankrijk,
liepen erg hard om het vertrou-
wen van definanciële wereld op
tevijzelen. Ineigen landwas mi-
nisterRuding de eerste om te
roepen dat in Nederland de (fi-
nanciële) ruimte ontbreekt or»
veel uit tekunnen richten.

Toch nam de bewindsman
twee weken geleden het opmer-
kelijke initiatiefom de officiële
rente te verlagen, zonder zie»
daarbij iets aan te trekken va»
West-Duitsland. Kort daarop
volgde de Bondsrepubliek het
Nederlandse voorbeeld. Maar
daarbleefhetbij.

OVERLEG
Overlegophoog niveauhaalde

niets uit. Telkens opnieuw luid-
de de uitkomst: de VS moet iets
doenaanhetbegrotings- en han-
delstekort. President Reaga»
kon er nietmeeromheen. Inmid-
delswordt tussen vertegenwoor-
digers van het Congres en »e
regering al vier weken onder-
handeld over een forse ver-
minderingvanhetbegrotingste-
kort. rteTotnu toe zonderresultaat. V*
financiële wereldwacht in span-
ning af. Uitlatingen van presi-
dent Reagan over hetverloop
van de onderhandelingen neD-
bendeafgelopendagenhet vuur-
tje weer behoorlijk opgestooi«-
Afgelopen weekeinde leek nev
erop dathij uiteindelijk dantoe»
bereid zou zijneenbelastingver
laging te overwegen. , ""

Maaralsneldaarnazwakteny

zijn opmerkingen af; direct g
volgd door opnieuw een veri?'
ging van de dollarkoers, v
spanning loopt langzamerha»
naar een hoogtepunt. Alle tiooF
is erop gevestigd dat deze wee*
dantoch een akkoord uit de t>u»
kan rollen: en liefst een zee*
overtuigend akkoord dat wee
enigvertrouwen opeen zonnig
toekomst biedt. Misschien aa
dan een rustiger klimaat on'
staat, waarin beleggersi nu»
wonden kunnen likken en deo*

finitievebalans van de crisisR«"

wordenopgemaakt. . e
Daarvoor is het nu nog

vroeg.Over devraagofde were
evenalssBjaargeledenna W»
Thursday'aan devooravondv^een zware recessie steat, W*
de meningen uiteen. Vast tf»
dat de gevolgen van de ens»
zelfs als het begrotings- oven?»
in een succesvol akkoora u
mondt—hardzullen aankomen-

boekhandel =^n

Sante-■-gsgmm marja Koopavond
op 4 en 5 december

tot 9 uur.
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Succes 'zwar' delegatie

MeerbelangstellingvanBrazilië voor Curaçao
JJILLEMSTAD— Binnen-,ort zal de Braziliaanse fabri-

van West Clocks (wekkers
Wokken) naar Curacao ko-el voor verdere besprekingener een eventuele vestiging op

8 eiland. In januari volgt ook
L öbezoek van een Braziliaanse

Va u S ondermeer hetresultaatnn net overleg dat een 'zware'
i a?aose delegatie in Braziliëeft gevoerd tijdens presenta-
jj

s 'n drie steden van dat land.e pijeenkomsten waren geor-
piseerd door José Augusto de
v sh"o, de Braziliaanse agent
r» & hetCuracaose Internationallrade Center.

2n-j unienau, een stad in het
deel van Brazilië, was

TorÏÏ* met bijzonder groot.
toonde daar een fabrikant

%
p'astic produkten he-

istelling voor vestiging op
|~.raSao. Het gaat hierbij om
'«ishoudelijke artikelen.

Vein ao Paulo woonden onge-
v^r tachtig industriëlen en in-

meerders de Curaccao- pre-
ntatie bij en in Rio de JaneironSeveer veertig personen. "Het

gaat bij dergelijke presentaties
niet zozeer om dekwantiteit
maar om de kwaliteit. En dat
laatste was het geval. Er werd
wezenlijke interesse getoond
doorbelangrijkemensen", aldus
een woordvoerdervan het ITC.

Er zijn in Brazilië veel artike-
len in de kranten verschenen
over hetbezoek van de Curacao-
se 'ploeg": "Dat hebben we voor-
namelijk te dankenaan devoort-
reffelijke medewerking van de
federaties van industriëlen in
Brazilië. Het bedrijfsleven en de
handelin datenorme land iszich
meer bewust geworden van de
mogelijkheden, die Curagao te
bieden heeft", aldus de ITC-
zegsman.

Hugo de Franca van het ITC
hield tijdens elke presentatie
een inleiding, terwijl Cayoochi
Romer van Curinde, Ron Gomez
Casseres van Maduro & Curiel's
Bank, Jacky Voges van CPA en
Lionel Anthonyvan deCuracao-
se Kamer van Koophandel en
Nijverheidook lezingen hielden.
De delegatie bestond voorts uit
Johnvan Dorp van Anthony Ve-
der, José Cijntje van NedLloyd
en John Schoonen van het ITC.

Zakenvaria

H<ïiLYO?K — Met 129 tegen 2
1 de VN- Assemblee dat

*»Voor ■2*chmeermoeteninzet--6611 mternationalevredes-Sele„ le v°or het Midden Oosten.
p. VS warendetegenstem-

:Wo»ï\ Waren 24 onthoudingen,
r l-De\nvii, agenoeg alle EG"lan"
>dsen v kai»pen metgebrek aanIHWb

Volgendjaarheeftmen
n%v °e,?Seld°mdeeerste2we-erPlichtingenna tekomen.

krf^EMSTAD - In de Wa-
kled- °°gen opende gisteren de

0^ Bamali van Marjo-
<kl v °rt haar deuren. Door mid-
h°d? eu n f°lkloristische dans/
iirigsthu W werden dekle-
H_7i die in & zaak ver'

Kck%l.r ziJn getoond. Bamali
ie'd a, °Ver een Brote hoveel-
kledin° nd en. sP°rt'eve batik-

Onul^ bijpassende accesoi-
!°W badPakken en stoffen-n?Vn in de nieuwe win-
ding KnJgbaar. De officiële ope-

"f fartbogen vindt za-
%<>hd ,ecem°eromzesuur's-
'eSsP If te-Foto: De eigena-ï^chJ: arJorieKort, in ge-
\*kQ!£angedeputeerdeAngel
Atrial} e"s deopeningvan

Stakingbij overheid
in Panama mislukt

PANAMASTAD — Onge-
veer honderdduizend over-
heids- dienarenin Panama
hebben geen gevolg gegeven
aan deoproeptot een algeme-
ne stakingwelke doorhunfe-
deratieFENASEP was uitge-
roepen.

Van overheids- zijde was het
personeel gewaarschuwd voor
sancties a's men in gebreke zou
blijven zijn taak te volbrengen.
De vakbond was begonnen met
stakingen van twee uur perdag.
De oproep gold een staking van
24 uur. De bond heeft een eisen-
pakket op tafel gelegd waarop
men geenreactie heeft gekregen
van deregering. Onder meerwil
men uitbetaling van de
achterstallige salarissenbij het
staatsbedrijf voor electriciteit.
Slechts bij een paar staats- be-
drijvenwaser iets temerkenvan
de staking.

PRETORIA — Het Angolese Uni-
ta- verzet liet 2 Zweden vrij die 3
maanden geleden gevangen werden
genomen. Er wasover hun vrijlating
onderhandeld door Zweedse rege-
rings- functionarissen.

Respecteren vertrek Martina
VBC tevreden over nieuwe
gedeputeerde voor Toerisme

WILLEMSTAD— De Vere-
nigingBedrijfsleven Curacao
(VBC) vindt het bewonde-
ringswaardig en moedig dat
de gedeputeerde van Toeris-
me Reintje Martina heeft be-
slotenzijn portefeuille in te
leveren waardoor hij zich nu
volledig kan gaan concentre-
ren op zijn eigen activiteiten.
Dat schrijft de VBC in haar
commentaar. De vereniging
is van mening dat het aftre-
denvan degedeputeerdevan-
wege persoonlijke redenen
moet gerespecteerdworden.
"Evengoed had hij namelijk
als gedeputeerde kunnen
aanblijvenen wachten tot de
volgende verkiezingen. Het

siert deze gedeputeerde dat
hij ditnietheeftgedaanenhet
Eilandbelang voorrang heeftgegeven boven het eigen be-
lang."

Volgens de VBC verdient ook
hetoptreden van deMAN-partij
lof voor de benoeming van de
nieuwe gedeputeerde van Toe-risme voor de vrijgekomen vaca-
ture. "De MAN-partij heeft hier-
bij de uitgangspunten, deskun-
digheid,bekwaamheid, besluit-
vaardigheid en leiderschap la-
ten prevaleren boven partij poli-
tieke criteria".

Deze ontwikkelingwordt doorde VBC ten zeerste toegejuicht
en de vereniging hoopt dat dit
een eerste aanzetis toteen nieuw
tijdperk. Een tijdperk waarinse-lectie van bestuurders zalplaatsvinden opbasis van de nugehanteerde maatstaven.

De VBCisvanmening datver-
dere toepassing van ditconcept,
het benoemen van vakbestuur-ders, ten goede zal komen van
het herstel en de verdere ont-
wikkeling van deeconomieen desamenleving. "om deze reden
wordt een dringend beroep ge-
daan op alle politieke partijen
om voorgenoemd concept in het
vervolg ook toe te passen",aldus
de VBC in haar commentaar.

WILLEMSTAD- OverPedroGomez, kapitein van deferry Al-
mirante Pedro Luis Brian, heeftdeAmigoe onlangs ten onrechte
gemeld, dat hij na een ongeval
aan boord van zijn schip, min ofmeer spoorloos was verdwenen.Gomez was, toen depolitie arri-
veerde om een onderzoek in te
stellen nadat een container tij-
dens dereis vanAruba naar Cu-
racao was gekanteld, in hetkan-
toor van zijn maatschappij om
verklaringen af te leggen. De
Amigoebetreurt desuggestie, dieis gewektalszou Gomez debenen
hebben genomen.

Prostitutiecontrole

WILLEMSTAD — In de afge-
lopen twee dagen is door depoli-
tie controleuitgeoefendop de ge-
registreerde prostituees in ver-
band met de besmettelijke ziek-
te- verordening. De prostituees
behoren zich aan de voorschrif-
ten van dezeverordeningtehou-
den en zich tenminste eenmaal
per week medisch te latenonder-
zoeken. Tijdens decontrolebleek
dat zes vrouwen zich niet aan de
wekelijkse onderzoeken hadden
gehouden. Zijkregeneen proces-
verbaal en werden daarnabij de
dokter afgeleverd.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — In totaal

hebben gisteren zeven aanrij-
dingen plaats gevonden. Twee
personen raakten hierbij licht
gewond. De materiële schade is
geraamdop 5300 gulden.

Vergadering Women's
Aglow Korsou

WILLEMSTAD — Maandag 7
december om halfacht 's-avonds
vindt in Centro ProArteeen ver-
gadering plaats van Women's
AglowKorsou. Deze vergade-
ring is zowel voor vrouwen als
mannen toegankelijk. Women's
Aglow is een internationale or-
ganisatie die aan geen enkelegodsdienst is gelieerd. Deze or-
ganisatie is vertegenwoordigd
door 2400 groepen in 60 landen.Onlangs is deze organisatie op-
gericht op Curagao en hebben er
al verscheidene vergaderingen
plaatsgevonden onder andere inhet Curagao Caribbean Hotel enhet Princess Beach Hotel. Devergadering in Centro Pro Arteis de eerste vergadering waar-
voor ook mannen zijn uitgeno-
digd zodat zij enig idee krijgen
over de gang van zaken binnendeorganisatie.

!^C^ Toko interklaas pecial» j
j /fy? Groene appels per stuk 35 Ct. I
: Amerikaanse perssinaasappels -^ per stuk 35 Ct. :
" Da's weer lekker zelf zakken vol proppen!! Toko \2=/uikertuintje de Grutter met hopi vitamine!! I
'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""a

SALE " SALE " SALE
St. Maarten

"The Free Enterprise Paradise"
of the Dutch & French Caribbean

Frontstreet BayShore property
in the Heart of Philipsburg

is now for sale.

Island Profile:
Second busiest Airport in the Caribbean

NO Customs
NO Import Taxes

NO Union Conflicts
Friendly touristminded population.
Invest in an island where your ROI

is the highest in the Caribbean.

For information phone:
SXM 599-5-22654
CUR 599-9-82309

Weekdays 19.00 - 21.00 hours
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[f TIHUE l)
OEIdaTaINAL

RALPH LAUREN
POLO SHIRTS,

SHIRTS AND PANTS

I ILgggJestraat 37 (Punda) Tel 611413-611768 |

Hll "*"^ «Ë&a -JIBES H_* \^®H®■^M||% 01 H~5 A/f* AvC " im ra °
__^&?%*_i _^_-ii&<ws_H lHe_ it * /tj

wk\ £■ i ïWmËl H %&_B 5 * 11 vA. ~>J

Hfl_^^ ::"j *#rf***^-- „^^ \ ',V v ~f

TIK-TAK
Nu de eerste sponsor, vJiens candidate een internationale titel heeft gekregen.

HP UITVERKOOP
fob?' gedurendede nïaand december.

JUL Gordijnen, band en haken, tafellampen, hanglampen. Meu-iSSuf be,s' servies9oed, losse spiralen, tapijten, kaarsen in ver-schillende kleuren.
fcpï^Srf BinnenkortFransegordijnstoffen, (stalenzijn reeds\ü% _i^_ te bezichtigen)

tsl^^r JÈmWlk Echte Perzische tapijten.

jcag^nff ]__ll|r Vergeet niet om tijdig Uw Auping bedden bij ons tebe-

É
rijzen en
iog meer
Prijzen!

in de kampagne van

black label & red label

De trekking vindt plaats op 30 januari, 1988.
Voor 2 doppen van een 75 centiliterfles of klei-

ner of 1 dop van een fles groter dan 2 liter, krijgt
u een lot om mee te doen in deze loterij.

I MET HEEL VEEL INRUILARTIKELEN
Bij inruil van alle doppen voor de loterij

I kunt u tegelijkertijd deze waardevolle

f I.6_ een Cannon badhanddoek/\ f1.6.50 een doos Domino stenen/\ en andere inruilartikelen.

A morris e. CURIEL& sons, inc.
«fiS^ Martin Luther King Boulevard 11

JohnnieWalAer



Ontvoering van kolonel

SANTIAGO — De militaire
officier van justitie in Chili
heeft het verbod herhaald
voor publicaties en berichten
over deontvoering van leger-
kolonel Carlos Carreno.

Deze onder- directeur van een
militaire munitie- fabriek werd
drie maanden geleden ontvoerd.
Voor alle zekerheid herhaalde
men dat op het overtreden van
dit verbod, ook door particulie-
ren, zware straffen staan. De me-
dedeling verscheen nadat be-
kend was geworden dat de ont-
voerders het gratis verspreiden
van levensmiddelen en le-
vensnoodzakelijke goederen in
de armoe- wijken van de hoofd-
stad hadden geëist inruil voorde
vrijlating van Carreno. De ver-
deling daarvan gebeurt door het
aartsbisdom Santiago.

WASHINGTON-De VS moeten
de hulp aan Zaire's Mobutu stopzet-
ten, anders wendt de oppositie zich
tot Moskou, aldus oppositie-leider
Tshusekidi.Sindshijin 82 depolitiek
ingingishijmeermalen opgepakt.

BUKAREST —De Roemeense fi-
nanciële parlements- commissie
vindt dat de terugbetaling van de
schulden aan de Wereldbank (WB)
moet worden opgeschort. Met zijn
voorwaarden voor leningenzou de
WB blijk gevenvan vooroordelen.

"WfLLEMSTAD-- Gistera-
vond werd deCuragaosepersont-
vangen in Enchanted Garden
door de directie en medewerkers
van Curoil- Curgas. Erwerd een
uitstekend buffet- kriyoyo geser-
veerd ter viering van het succes
van 1987.

Foto: uiterst rechts staandeMarcel Nicolina, directeur van
Curoil- Curgas met naast zich
enige medewerkers en een deel
van de vertegenwoordigers van
deCuracaose media.

EGO-NOTEN
EEN GROEP van 33 Japanse
verzekerings- maatschappijen
en effectenhuizen hebben in To-
kio een akkoord getekend voor
steun aan Bankamerica, de op
een na grootstebank van de VS.
Eenzelfde overeenkomst wordt
later in Londen gesloten tussen
de noodlijdende Amerikaanse
bank en 26Japansecommerciële
banken. De Japanse instellin-
genzullen intotaalvoor 350 mil-
joendollaraan doorBankameri-
ca uitgegevenobligaties kopen.

TEXAS INSTRUMENTS, de
Amerikaanse producent van
elektronica en halfgeleiders,
heeft in het derde kwartaal een
nettowinst gemaakt van 69 mil-
joen dollar, 79 cent per aandeel,
tegen veertien miljoen dollarof
veertien cent per aandeel in de
vergelijkbare periode vorig jaar.
De omzet steegmet dertien pro-
cent tot 1,416miljard dollar. Het
bedrijfkondigde verder aan voor
65 miljoen dollar het systeem-
huis Rexnord Automation te
gaanovernemen.

DE JAPANSEregering gaat de
48.1 miljoen aandelen in Japan
Air Lines(JAL), diezij nog inbe-
zitheeft, van 15totenmet 17 de-
cember verkopen aan het pu-
bliek. De uitgiftekoers wordt
vastgesteld opeenbedrag dat3,5
procent lager is dan de slotkoers
JALopdeTokyoseeffectenbeurs
op 14 december. De regering
hoopt met deverkoop van het be-
lang van 34,5 procent in JALon-
geveer850miljardyenbinnen te
halen.

OMAN, DAT geen lid is van de
OPEC (Organisatie van olie- ex-
porterende landen), isbereid zijn
olieproductie ook in dekomende
vijfjaar tebeperken om het olie-
kartel te steunen bij zijn pogin-
gendeolieprijzen te stabiliseren.
Het land wil zijn productie
handhaven op ongeveerhet hui-
dige niveau van 565.000 vaten
per dag.

DE CLUB VANPARIJS, hetsa-
menwerkings- verband van
Westerseoverheden met schuld-
vorderingenop deDerdeWereld,
heeft een akkoord bereikt met
Senegal over een nieuwe schul-
den-regeling. De afbetalingvan
een niet nader genoemd
schuldbedrag aan zeven schul-
deisende landen wordt uitge-
spreid over zestien jaar,met een
aflossingsvrije periode van zes
jaar.

VOLGENS DE Noorse minister
van Energie, Arne Oeien, zal
Noorwegen zijn olieproductie
vermoedelijk blijven beperken
als de OPEC erin slaagt de olie-
prijs op 18 a 19 dollar te houden.
In februari liet de Noorse rege-
ring weten de olieproductie 7,5
procent onder de beoogde hoe-
veelheid te houden om de OPEC
te steunen in haar streven de
olieprijs stabiel te houden.

DE VIER grote effecten- make-
laars van Japan, Nomura, Dai-
wa,Nikko en Yamaichi, hebben
in het eindseptember afgesloten
boekjaar winst- stijgingenkun-
nen boeken van 43 a 55 procent.
Nomura werd de meest winstge-
vende onderneming van Japan
met een winst van omgerekend
2,3 miljardgulden.

DE AMERIKAANSE industrie
(inclusief mijnen en nutsbedrij-
ven) heeft in oktober 81,3 pro-
centvan deproductie- capaciteit
benut. Dat was het hoogste ni-
veau sinds de 81,8 procent van
augustus 1984. In september
van dit jaar lag de benut-
tingsgraad nog op 81,0 procent.

DE GROOTSTE bank van Noor-
wegen,Den Norske Creditbank,
heeft de afgelopen weken als ge-
volg van de beurscrisis 800 mil-
joenkroon verloren op de handel
in aandelen.Als desituatieop de
effectenbeurzen niet snel verbe-
tert, kan de bank in derode cij-
fers komen, zo heeft directeur
Terje Loeddesoel verklaard op
een persconferentie.

Radioprogramma
Highlights di
Eksito

WILLEMSTAD—De Maduro
en Curiel's Bank is een grote
voorstander van het opzetten
van particuliere kleine bedrij-
ven en is daarom begonnenmet
deopzetvan een speciaalradiop-
rogramma "Highlight di Eksi-
to". Tijderfs ditradioprogramma
komen de "kleine" zakenlui van
vroeger aan het woord die met
weinig geld en veel geduld en
doorzettings- vermogen hun
zaak zijn begonnen en die nu
goed draaien. De uitzendingen
vinden plaats via deverschillen-
deradiostations, op verschillen-
de tijden. De deelnemende za-
kenlui zijnDonald Anthonyvan
Roha Agencies, Ruth Crozier
van Maison Ruth, Gladys van
Dal van het Pompstation aan de
Margrietlaan, Hubert Daal en
Nelson Makaay van Nos Pan
NV, Sigmund Hermanus van
Hermanus Juwelers en Rodney
Lucia van Curagao Wire Pro-
ducts.DeuitzendingenviaRadio
Z-86 vinden elke maandag en
vrijdagplaats nahet nieuwsvan
éénuur.De uitzendingenviaRa-
dio Hoyer 1 vinden elke dinsdag
en donderdag plaats voor het
programma Topiko om twintig
over vijf 's- middags. Hihglight
di Eksito is woensdag en vrijdag
na het nieuwsvan één uur te be-
luisteren viaRadio Caribe en el-
ke dinsdagtijdens hetprogram-
ma Nos ta Komparti en 's-
zondags tijdens hetprogramma
E mundu ta lora via Radio Kor-
sou FM.
Verzetsleiders van
El Salvador herdenken
vermoorde strijders
LIMA — Bij twee afzonder-

lijke incidenten in Peru zijn
zeven doden gevallen. Deze
speelden zich af in het wou-
den- gebied in het centrale
deelvan Peru.

In San Francisco op honderd
kilometer ten noordoosten van
Ayacucho kwamen vier adel-
borstenvan demarine omhet le-
ven toen twee jongeluieen gra-
naat wierpen in derichting van
een patrouille. Het waren ver-
moedelijk leden van de Sendero
Luminoso- guerrilla. De pa-
trouille van zes man bewaakte
een brug over deRio Apurimac.
De niet omgekomen marine-
mensen raakten zwaargewond.

Bij Huancayo werd door tien
guerrilla- strijders een
vrachtwagen in beslaggenomen
van een landbouw- coöperatie.
Om aan achtervolging te ontko-
men nam mentwee mijnwerkers
van een nabijgelegen mijn als
gijzelaars mee. De vrachtwagen
werd gelokaliseerd en bij het
dorpje Pachancayo werd de wa-
gen tot stoppen gedwongen. De
guerrilla- groep verweerde zich
met automatische wapensen ex-
plosieven.

Informatie-morgen
Yoga en stress

WILLEMSTAD —Zaterdag5
december wordter in het Yog*'
centrum aan de Roodeweg li'
een praktische informatiernor'
gen gehouden over yoga.*"
stress.Van tien tot halféén kun-
nen geïnteresseerdenbij b**
centrum terecht om te leren h<*
zij stress uit hun leven kunne"
verwijderen metbehulp vanee»'
voudige oefeningen en correct6
ademhaling. De oefeningenw<>r'
den gegeven doorJudithGorsir8
en Stanley Braafheid.

Judith Gorsira heeft jaren-
lang yoga-lessen gegeven"j
Venezuela en wil nu hier op Cv'
racao deze lessen introducere"'
Volgensmevrouw Gorsirawete"
nog te weinig mensen wat yofP
precies inhoudt en hoe de eeD
voudige oefeningen die hierff>ee
gepaard gaan,inhetdagelijks!6'
ven kunnen worden ingepast'
"De meeste mensen denken d»
yoga een meditatie methode v
voor half-naakte indiërs. Er &
pen daarom nog veel mens*'
rond metproblemen en stress»8
later kan leiden totastmaen»T
perventilatie. Deze verschijns6'

len kunnen worden verholpe
door de eenvoudige oefeninge"
die niet in strijdzijn met de®*
dische wereld."

Degenen diezaterdagdemi°r'
matiedag willen bijwonen vff'den verzocht gemakkelijke K'e'
ding aa.n te trekken en cc"
handdoek mee te nemen voor»
oefeningen. Dekosten bedragell
vijftien gulden. Voor meerinj?f
matiekunt ubellen naar Judi^Gorsira via telefoonnumni*
623731 ofStanley Braafheid V 8telefoonnummer 624055 <"'
625299.

Argentijnse joden:
anti-semitisme
aan toenemen

BUENOSAIRES — Opefplein het het centrum van »e
Argentijnse hoofdstad be"'
benongeveervijftiendvdzeTJ"
mensen gedemonstreerd "'
gen het volgens hen toenf'
mende antisemitisme, b
werd opgeroepen elke vof*
vanracisme onmiddellijk cc"
halt toe teroepen.

David Goldberg die als enig*
spreker op de bijeenkomst ne
woordvoerde deedeen beroep°P
de Argentijnse regering on-,"
anti- discriminatie- wetgeving
meteen toe te passen om zo cc
oplossing tevinden voorhetpr°
bleemvan hettoenemenderaci^me. Als voorzittervan de Israel1'

tische verbonden in Argentinf
wees Goldberg op het feit dat'
verschillende Argentijnse k"?
gen nog steedsde Nazi- idéolofS
wordt aangehangen. Hij toond
zich gelukkig met de aanh°
ding van de oorlogs- misdadig6

JosefSchwammberger.
De bijeenkomst werd biJIL

woond door deputaties van f 1:
Argentijnse politieke partije 'van de vakbonden en va^AMoeders van het Meiplein. y>°.
gens de joodse gemeenschap .,
Argentinië bewijzen verscn
lende recente gebeurtenis?
dater een systematische anti
mitische campagne wordt g>.■

voerd. Zo was er de explosie
een synagoge en waren er.',ee ji
gingen tegen functionaris 8
van joodse afkomst en wer»
een aanslag gepleegd op e
joodsestudenten- leider.

*****TEL AVIV - Israel heeft *£Franse jood die veroordeeld te

" gens moord op een Arabier in PB",
naar Frankrijk uitgewezen. Da»
aan gingeen 3-jarigsteekspel vo«
af.VooraldeconservatieveIsraeli
waren tegen uitwijzing.

LONDEN — Engeland en Spa«je
vonden elkaar over het êL
meenschappelijk gebruik van ,
braltars vliegveld. De Buitenian
ministers Sir Howe en Fernano
spraken daarover.

*****

{k^Wfl Zoals elk jaarzijn wij zeer goed
}|$fla( \ gesorteerd in t^r*m^k EDUCATIEF 1,
%JV SPEELGOED 4
(jrK^y. Kinderen heb je het al vernomen?
BH/ Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zullen

ü A Jf\H Boekhandel

fA Bv Ausu4tuuA. ,
Y\' <&==§>. Abraham de Veerstraat 12
\\v^ry\ Tel.: 611904-612782-613558

\\^L) Dezoe'<Bn °P
V* V Vrijdag 4 december 1987
|tm\ van 3 tot 6 uur 's middags Xjh&k
■\}JJj \ Er is ook een verrassing! Mf-^W

*^kR \^\^//\Ouciers, kom met Uw kinderen! <$%%$& 'K.

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID
MEDICIJNEN

Maximumprijzen eilandgebiedenBONAIRE enCUßACAo,ingaande3december
1987;

fab./merk kleinhandel consument
MARVELON3X2I ORGANON ’. 17.28 ’" 22.46
INSULIN MONOTARD HM

U-10010cc NOVO ’. 24.06 ’" 30.08
INSULIN ACTRAPID HM

U-10010cc NOVO ’. 24.06 ’■ 30.08
INSULIN RAPITARD MC

U-10010CC NOVO ’. 21.54 ’" 26.93
INSULIN LENTE MC

U-10010CC NOVO ’. 21.54 ’" 26.93
DYMELOR5OOmg.2OOtabl. LILLY ’.110.29 ’.137.86

pertabl. ’. 0.69
HUMULIN N.P.H.

U-10010CC LILLY ’ 23 25 ’■
2906

INSULINREGULAR
U-10010CC LILLY f 18.30 ’" 22.88

INSULIN N.P.H.
U-10010CC LILLY ’ 18.30 ’" 22.88

INSULIN LENTE
U-10010cc LILLY ’. 18.30 ’" 22.88 )

TES-TAPEM-73100cm LILLY ’. 5.07 ’" 6-34
Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve tel. 613158 op e
bellen.

De Ministervan Handel, Industrie
en Werkgelegenheid. _,

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzeneilandgebiedenBONAIRE enCURACAO, ingaande3 december1987;
verpakking kleinhandel consumentRIJST

Select quality (wit) 25 lbs. ’. 16.20 f 1782 N
THEE ;'
Hardon (decat.) 96/25X1.5 gr. ’.162.18 ’ 187 N(decaf) 48/50X1.5 gr. ’.155.82 ’ 360 N(yellow) 96/25X2 gr. ’.139.24 ’ 161(yellow) 48/50X2gr. ’.135.78 ’ 314(yellow) 24/100X2 gr. ’.133.62 ’ 618(9reen) 96/25X2gr. ’.141.84 f 164Soraya (yellow) 96/25X2 gr. ’.139.24 ’ 161(yellow) 48/50X2gr. ’.135.78 f 314(yellow) 24/100X2gr. ’.133.62 f' 618(green) 96/25X2gr. ’.141.84 ’ 164SLA-OLIE ;

Olisano (corn oil) 12/2Its. ’. 69.49 ’ 6 43-010(corn oil) 6/4 Its. ’.60.96 ’ 11 28 -0 21Dioro (corn oil) 12/2 Its. ’. 68.09 ’ 6 30-010(corn oil) 6/4Its. ’. 60.53 ’ 1120 -0 20(soya oil) 24/'/2 lts. ’. 32.54 ’. 1.51 +0.04(soya Oil) 24/1 Its. ’. 62.92 ’. 2.90+0.06
(soya oil) 12/2Its. ’. 58.27 ’. 5.38 +0.13(soya oil) 6/4 Its. ’. 50.70 ’. 9.35 +0.25
(soyaoil) 5g1n.(18.9251t5.)/. 39.69 ’.43.94 +1.19

Voor informatie betreffende hoogst toelaatbare prijzen gelieve tel.: 613158 op tebellen.

De Minister van Handel,
Industrieen Werkgelegenheid;a.i.
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UNION TA FORSA '
Nu zijn wij 's avondsbeter bereikbaar dank zij demedewerkingvan Toko Zuikertuintje, die

vanaf heden deketting naar hun parkeerplaats openlaat.

Bedankt Toffie! I .ot.ca I BOTICA
BedanktDirk! "*£" STA. ROSA/^pX X BLOEMPOT

l%Je <3)e9ïU $ Wvu*ï3imvnetiei »">'-"» Bloempot Shopping
' ' \ -^y /■ <L=Ji CenterV^ Tel.: 77650-77679 J

Sb w
<«> Shopping CenterI Vrijdag 4 december

worden alle kinderen uitgenodigd op'hetI immwmk Sinterklaasfeest■ min het Bloempot Shopping Center om 6 uur 's middaas;J| ■ waar a '

|H B il *}lle kindertjes persoonlijk zullen begroetenM I ü___üeia Alle zaken zijn geopend tot 9 uur p.m.

MOOIE MELAMINE SERVIEZEN
VAN (continental

PREPARED SOUP MIX

_______ JÉËi Sw^"6o^ I
___kH_Kf^^___«^" ' iH^^^" __b ____i____i E6tf'"-,: ",,i^-S!^jSSSMw

**NSw& :: i' ' __^_____Ü_r^^OTßi «■:■:-. :^ft-- "&*"}s

______^S2^^'_SSö^_9 HbÏm^ ■ y^tW&^^ %

;iv ■i^SmmWt ___B_E_B______________F^_^!r^^^^¥v_w. SBS>-*_ii■ ' vij! . <&'->'£*_______>"' XvJÖ.Ï^X^vXV'*"*'^ T*-*

Een kompleet 34-delig Melamine servies voor 6 personen voor 6 legeContinental soep envelopjes en slechts _#%_#%
U kunt kiezen uit diverse kleuren en dessins. 1 VtW 13■ —CONTINENTAL SOEPKOMT INDE VOLGENDE HEERLIJKE SMAKEN:

Chicken Noodle Soup ( Sopa de Polio y Fideos)Egg Shell Noodle Soup ( Sopa de Conchitas)Alphabet Noodle Soup (Sopa de Letras)Onion Garlic Soup (Sopa de Cebollo y Ajo)
Noodle Vegetable Soup ( Sopa de Fideos y Vegetales)Noodle Soup ( Sopa de Fideos)

■DnHr_M__l -"-*^a gw...iti ■ ■ —"—. _f_M*j]K__r3<_r^^_/ B-nenngej_.
*^°T|,,wn«i?,uj, ChlehtiNoodtoS-up

rWBs%s& mmmÊmm
r___—rj—. xx~oMic-oNs _SWI!TWfr^9RtPVI

U kunt uw lege envelopjes inleveren bij:
Distributeur

14



BONAIRE AGENDA
Ï_ÜTIE:8000"«ANDWEER: 8222
'«ÜCENTRALE:BB4S"OSPITAAL^eOO

teLagoen: maandag t/mvrijdag
"» 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
""r;zondag gesloten.

pÊNBAREBIBLIOTHEEK
voor het publiek)

"aandag en donderdag van 14.00-18.00
liil?insda9 en vrijdag van 08.00-12.00/
'00-17.o0uur; zaterdag van 10.00-12.00

"Ptttingstijden voor lezers)
*°ensdag van 14.00-19.00uur.
°STSLUITING: maandag t/m vrijdag

°?rigetekende stukken 15.45 uur; gewone""Wwn 16.30uur.

j*RVICECLUBSjjj*anis: donderdagavond 19.30uur - Hotel

Ss: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.K°*Jnd Table: elke tweede maandag -S*ncentrum Terra Corra.°«ry:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

IESjUURSKANTOORlESjUURSKANTOOR EN BEVOLKING_r-°°-1200/14.00-15.30 uur loketten geo-eend.

[JUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
l*van gelieve contact optenemen met de

Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

(Weg naar Willemstoren)
Wendopvrijdagvan 20.00-24.00uur;za
Braa9van 12.00-24.00uur.

(gezaghebber): elke donder-

'9van 09.00-11.00 uur op het Be-
'"urskantoor, Kralendijk; laatste donder-

de maand van 10.00-12.00uur te

na? LISHI (,el': 8198>: verzameling Bo-dir!reaanse scnelpen en koraal; open van'"sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
Lv_-

'»■ openingstijden slachthuis maan-
-16 n mwoensda9van07.00-12.00/13.00-Or'oo uur en donderdag en vrijdag van

uur.

SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE
PJ*): 1930uur informatieveavond (spr.:

'9- Stanley Marks) -aula.

a*4 BernarduskerkKralendijk:
JJjKielijks 18.45uur;zondag 08.30en 19.00

U°'omotokerkAntriol:JjjWlijks 19.30uur;zondag 09.00en 18.00

J-ttdovicuskerkRincon:a9ehjks, ookzondag, 1930uur.

I^ACHTENBEZORGING doorgeven
*an mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya

4

Cacao-producenten
verdeeld tegenover
eis consumenten

LONDEN — De cacao- produ-
rende landenzijner niet in ge-

!L aagd een gezamenlijk
te bereiken ten aan-

len van de eisen van de cacao-
jttnsumerendelanden.Deze heb-

geëist datdeprijs van de ca-
p3O "aanzienlijk" omlaag moet.
~en aantal landen ziet echterSeenenkelereden voor eenprijs-, enaging welke zij niet in hun
elang als producerend land

gotten. De consumerende lan-
?en zeggen dat er geen sprakean zijnvan een nieuw Cacao-«koord als niet eerst de prijs
WOrdt aangepast.

Haagse waarnemers:

Stembus in

Suriname
democratisch

DEN HAAG — De verkie-
zingenwelke onlangsin Suri-
name zijn gehouden verlie-
pen volgens democratische
beginselen. De Surinaamse
regering is daarmee zijn toe-
zegging nagekomen om vrije
en geheime verkiezingen te
houden. Tot deze conclusie
komen deNederlandse waar-
nemers in hun rapport dat
aan deTweedeKamer isaan-
geboden.

Minister drs Hans van den
Broektekende hierbijaan dat de
regering "groot belang hecht"
aan deze constatering van de
waarnemersen men achtditeen
"belangrijke ontwikkeling in
het democratiserings- proces".
Zodra de nieuwe Assemblee een
president en een vice- president
heeft gekozen en er een nieuwe
Surinaamse regering is samen-
gesteld, waarbijrekening wordt
gehouden met de verkiezings-
uitslag, zullen, aldus de Neder-
landse minister, gesprekken
kunnen beginnen over de nor-
maliseringvan debetrekkingen
tussen beide landen. Daarbij ko-
men dan ook het herstel van de
ontwikkelings-relaties en de
kwestie van de overige op-
geschorteverdragen aandeorde.
Zo blijkt uit de aanbiedings-
briefvan de minister.

Rincon-aanhang van POB:

Simabo wil aftreden
gedeputeerde Onderwijs

KRALENDIJK — Het niet
invoeren van de landstaal is
de gedeputeerde van Onder-
wijs, Carmo (Boeboei) Ceci-
lia, niet in dank afgenomen.
De Kopebo en de Simabo die
beide worden vertegenwoor-
digd door Normin Willem als
coördinatoren alsvoorzitter,
trachten nu het door deover-
heid opgestelde programma
te dwarsbomen.

Nu inderdaad is gebleken, dat
Willem een goed deel van de
leerkrachten achter zich heeft
gekregen, is de Partido Obrero
Bonairiano (POB) die gedepu-
teerde Cecilia in de huidige coa-
litie heeft geleverd, in het ge-
weer gekomen. Met nadruk
wordt gesteld, datSimabo- voor-
zitterWillemuitwraak handelt,
aangezien hij door het BC — en
met name door onderwijs- gede-
puteerde Cecilia — is geschorst
wegens het feit dat hij nadelig
handelde voor het onderwijs.

Volgens de POB is de ge-
schorsteKopebo- coördinatorer-
op uitom tebewerkstelligen dat
gedeputeerde Cecilia zal aftre-
den. Daarom, aldus de POB, wil
de Simabo een forum organise-

ren, waarvan ookde gedeputeer-
de deelzal uitmaken.

Met nadruk stelt de Bonaire-
aanse Arbeiderspartij — met
voornamelijk aanhang uitRin-
con — dat Willem als exponent
van de PDB is afgevaardigd om
despanning inhetonderwijsveld
te vergroten. Daaraan is trou-
wens ook niet vreemd, aldus de
POB, dat Willem door gedepu-
teerde Cecilia met ontslag is ge-
stuurdals secretarisen alswaar-
nemend voorzitter van de
Stichting Exploitatie en Beheer
van de Bonaireaanse sporterrei-
nen. Een beslissing die door de
rechter in een aangespannen
kort gedingwerdteruggedraaid.

Voor de PDB is het duidelijk,
dat de leider van de Partido De-
mocratico Bonaireano (PDB),
JopieAbraham, achter de scher-
men aan het werkis. In elk geval
waarschuwt de POB voor de val
waarin de leerkrachten van Bo-
nairekunnen lopen, indienzij in-
derdaad het verzoek van de Si-
mabo ondertekenen om gedepu-
teerde Cecilia via een forum,
waarin ook de Simabo, hetR.K.
Schoolbestuur en de afdeling
Onderwijs vertegenwoordigd
zullenzijn.

Belangstelling Spaanse
hotel-gigant voorBonaire

Oriënterend bezoek
directie Sol-hotels
KRALENDIJK —Een dele-

gatie van de hotel-keten Sol
Hotels uit Spanje bracht een
bezoek aan Bonaire. De dele-
gatie werd geleid door
grondlegger Gabriel Escar-
rer, diein 1956belangstelling
ging tonen voor de hotel-
sector. Sol groeide uit tot
nummer één in het thuisland
Spanje en scoort op de Euro-
pese ranglijst ookhoog.

Momenteel heeft Sol 134 ho-
tels die samen goed zijn voor
72.000 bedden en 37.000 ka-
mers. Nog onlangs besloot Sol
het merendeel van de aandelen
van de Melia Hotels over te ne-
men. Ook dezegroep isbekend en
heeftbehalve inSpanje een groot
aantal luxueuze hotels in Vene-
zuela tot haar beschikking.

Van de hotels dietot de keten
behoren, valt 85 procent in de
drie-,vier-en vijf-sterren catego-
rie. Een aantalhotels dat is aan-
gesloten bij Sol, heeft zijn eigen
naam behouden, maar het ma-
nagement is van de Sol-keten.
De gigant heeft momenteel vijf
hotels inMexicoin aanbouw, ter-
wijl ook in Santo Domingo twee
hotels worden gebouwd. Vrijwel
over de gehele wereld liggen de
hotels van Sol verspreid: Colom-
bia, Canarische eilanden, Bali,
Tunesië en Venezuela.

KRALENDIJK - De presi-
dent- directeurvan Sol-hotels en
Melia International bracht een
bezoek aan Bonaire. Hij werd
daarvooruitgenodigd enontvan-
gen door Statenlid Ch. Ellis, die
op de foto staat samen met Ga-
brielEscarrer in het middenvan
de groep.

TELEGRAM
Toen in september Sol besloot

het merendeel van de aandelen
van Melia International te ko-
pen, stuurde partij-leiderRudi
Ellis in zijn hoedanigheid van
Statenlid een felicitatie- teleg-
ram, aangeziendeovernamevan
de Melia- hotels van belang kan
zijn voor de ontwikkeling van
hétBöhaireaahse toerisme.

In hetverleden is erzelfs spra-
ke geweest dat ook op Bonaire
een Melia-hotel zou worden ge-
bouwd. Verscheidene malen
werdenwerknemers uitdehotel-
sector in de gelegenheid gesteld
hun vakbekwaamheid tevergro-
tenin één van deMelia-hotels in
Venezuela. Behalve de gelu-
kwens stuurdeEllis ook een uit-
nodiging aan Gabriel Escarrer
om bij zijn voorgenomen bezoek
aan Venezuela ook Bonaire te
bezoeken.

INSPECTIE
Afgelopen week maakte

Escarrer een inspectie- reis. Hij
besloot aan de uitnodiging van
Ellis gehoor te geven. Samen
met de algemeen directeur van
het Melia-concern José M. Bor-
ras, dewaarnemendpresidenten
van deSol-keten,DamianBarce-
lo en JoséM. Abreo, reisde deof-
ficiële vertegenwoordiger van
het BCin Caracas,Fabian deCa-
so, met het gezelschap mee.

Op Bonaire werd een vergade
ring belegd met het BC en daar
legde Escarrer een ontwikke-
lingsplan van zijn hotels voor.
Daarbij bleek dat ook Bonaire
een graantje van het toerisme
van Spanje naar Venezuelakan
meepikken. Aan dit gesprek
nam eveneens deeldePortugees-
Venezolaanse zakenman Ange-
lino Apolinario, die al geruime
tijd plannen heeft om in het
centrum vanKralendijk een ho-
tel op te trekken.

In Jamaica
Echtgenote van
Haagse diplomaat
vermoord

KINGSTON — De echtge-
note van een Nederlandse di-
plomaat inKingston, Jamai-
ca, is vermoord. Waarschijn-
lijk gebeurde dit door inbre-
kers.

De 34- jarige J. Boerland uit
Horst in Limburg heeft, naar
men aanneemt, de inbrekers be-
trapt in haar huis waarop deze
haar vermoord hebben. Zij was
de echtgenote van de assistent-
kanselier bij deNederlandseam-
bassade in de Jamaicaanse
hoofdstad. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

Het geweld blijkt hand over
hand toe te nemen in Jamaica.
Het cijfer voor moordaanslagen
ligteraanmerkelijk hogerdanin
WestEuropa en in deVerenigde
Staten het geval is. Eerder dit
jaarkwam de bekende reggae-
musicus Peter Tosh met vrien-
denomhet levenbijeen ordinai-
re roofoverval.

UNICEF
ook op Bonaire
KRALENDIJK — Het

kinderfonds van de Vere-
nigde Naties UNICEF
heeft veel geld nodig. De
binnenkomende fondsen
worden gebruiktvoor pro-
jectenvoor kinderen iri de
ontwikkelings- landen.De
Unicef is op Bonaire verte-
genwoordigd doorRiet Se-
aly,die aljarentracht door
verkoop van Unicef- arti-
kelen geld bijeen te
brengen.

In een gesprek met de lera-
res Nederlands en Pedago-
giek Riet Sealy-Clappers
wordt al gauw duidelijk, dat
hulp dringende noodzaak is.
Nog steeds, aldusRiet Sealy,
sterft er elke twee seconden
ergens op dewereld eenkind.
Vandehonger ofaan degevol-
gen van ondervoeding, aan
uitdroging of aan kinder-
ziektes.

Unicef streeft ernaar om in
1990allekinderen ter wereld
ingënt te hebben tegen kin-
derziektes. Dat gebeurt door
een massaal opgezette inen-
tings- campagne onder de
minderbedeeldenvan de we-
reld.

Daar is geld voor nodig.
Over de hele wereld werken
vrijwilligers dieUnicef- arti-
kelen verkopen en zo hun fi-
nanciële steentje bijdragen.
Het assortiment waarover
Riet Sealy op Bonaire be-
schikt, bestaat uit diverse
correspondentie- beno-
digdheden,kerstkaarten, ka-
lenders, agenda's en enkele
opvoedkundige spelletjes
voor kinderen.

Riet zouwillendatiedereen
van deprodukten van Unicef
gebruik maakt. Wie het een
en ander wil aanschaffenkan
daarover bij Riet Sealy-
Clappersterecht op deSGB of
via telefoon 8433. Van harte
welkom.

InFilipijnen:
Rechts
bedreigt
Nederlanders

MANILA—De ongeveer ze-
venhonderd in de Filipijnen
wonende Nederlanders is
door de Nederlandseambas-
sadeaangeradenop hun hoe-
de te zijn.Dit gebeurde nadat
door rechtse extremisten
dreigementen waren geuit
aan het adres van Nederlan-
ders.Dit was een gevolg van
publicaties over vermeende
banden tussen Nederland en
het communistische verzet.

Bij de ambassade zei men dat
men het dreigement ernstig
neemt. Voor zover mogelijk is
contact opgenomen met alle Ne-
derlanders. Bij Buitenlandse za-
keninDen Haagbevestigde men
de ontvangstvan de dreigemen-
ten. De Filipijnse minister van
Buitenlandse zaken Raul Man-
lapus heeft onlangs meegedeeld
dat een onderzoek wordt inge-
steld naar de mogelijke rol van
de Nederlandseregering bij het
doorsluizen van particuliere fi-
nanciële steun naar de Filipij-
nen, welk geldwordtingezameld
door het NDF- kantoor in
Utrecht. Het Nationaal demo-
cratisch front (NDF) onderhoudt
banden methet communistische
verzet in deFilipijnen.Linkse en
kerkelijke groeperingen in Ne-
derland zoudendaaraangeld ge-
ven. De leidingvan het kantoor
heeft een voormalige priester.
De Nederlandse regering heeft
steedskrachtig ontkend contac-
ten te hebben met of geld te stu-
ren aan het communistische
verzet.

Workshop Landheer
muziek-instituut

IN VERBANDMET dekomst
van het Venezolaanse «The
Wind Octet» werd een ge-
slaagde poging ondernomen
door het Muziekinstituut
Landheer om de heren Gua-
nieri enNunezeerder te laten
overkomen met het doel een
workshop voor houten blaas-
instrumentente houden.

Vrijdagavondwerd daartoe
een openings- concert gege-
ven door het leerlingen- or-
kest Adjadjo voor ouders en
kennissen. Hél doel was om
enigszins de kosten van de
workshop te dekken. Voorhet
eerst werd door IzuskinKro-
mosoeto gespeeld op een on-
langs door het Prins
Bernhard Fonds geschonken
althobo of"Engelse hoorn" en
hij deed dat zeer ver-
dienstelijk.

Nieuwtalent was ook aan-
wezigin defagotistBrianLau
(hij werd teruggeklapt) en de
hoboïsteFrédérique de Maij.

Het applaus was welver-
diend! Hetpubliek kreeg een
toegift in de vorm van "het
tweede Venezolaanse
volkslied", «AlmaLlanera.

Zaterdagenzondagwerdde
workshop gehouden. Zater-
dagmiddagenzondagochtend
voor Adjadjo en zondagmid-
dag voor belangstellenden.
Nadruk werd gelegdop dyna-
miek, articulatie en voor-
dracht, terwijl ook "onder-
houd" en stemmen aandacht
kregen, onder andere hetbijs-
nijden van rieten en het stel-
len van klepjes.

Uit Aruba kwam speciaal
voor deworkshop het Quinte-
to Arubano over. Er waren
zonveertigdeelnemers, voor-
namelijkdwarsfluiters. Jam-
mer dater van de andere mu-
ziekscholen geen deelnemers
waren, eenkans gemist!
JOHAN VAN EENEN-

NAAM

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALEBANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP DONDERDAG 3 DECEMBER 1987 EN
TOT NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CAN DOLLAR 1.33 1.35 1.37
PNDST6RUNG 3.165 3.22 3.28
N6DGLD 95.30 96.02 96.82
BOUVfIR — — _
ZLU FRANCS 131.51 132.23 13303
FRFRRNCS 30.47 31.57 32.27
DUITS€MfIRK 107.36 108.08 108.88
SURGLD — 100.07 102.59
ITUR€ 1.14 1.44 1.50
RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VANFINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 3 DECEM-
BER 1987 EN TOT NADER ORDER.

9.75% 08UGATI€L€NING€NP€fl 85/89 98.34
13 % OBUGATI€L€NING€NP€R 86/90 103.90
12 % OBLIGATIELENINGEN P€R 88/92 103.05
10.5 % OBUGATI6L€NING€NP€RI9BB 99.45
10.25% OBUGRTI6L6NING6N 1986P€R 1990 98.28
HET EFFECTIEVERENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

■HIFOR ONLYI $ 117 U.S. MONTHLY 1
Purchase a 12.500 m2lot (3.09 acres) in one

of Venezuela's richest and most prosperous areas.
Land development with areas reserved for

Country Club, Swimming Pool, Church, Hotel,
Artificial Lake. Commercial Area, Gas Station,

Children's Playground, Farm. etc.
Located in the area ofmost rapid growth

and valuation in Venezuela, where land prices
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).

DONT LOSE THIS OPPORTUNITY TO MAKE
THEBEST INVESTMENTOF YOUR LIFE

Cut out this coupon and mail it with your address
in order to send you further information

INVERSIONES INDELOP, 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:

NAME:

ADDRESS:

TELEPHONE:

COUNTRY,

/ *S5^pnto ,nDUSTR,BI DE uejiezueiq

ri_tS__P? maakt de wisselkoers bekend-^fti___^ van de BOLIVAR, geldig tot
VRIJDAG 10.30uur

cash AANKOc^ue VERKOOP
’.5.05 ’.5.25 ’.6.25
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»stockmarket«
AMSTERDAM TODAY DECEMBER 3, 1987.

Aegon 52,50 KIM 26,90
Ahold 60,50 Mer_ba 39,00
Akzo 86,00 Philips 28,70
Cred.Lyon. 50,50 Royal Dutch 193,20
Fokker 22,10 telegraaf 201,00
Gist.Broc. 26,00 Unilever 101,00
Heineken 116,00 Index 205,10

NEW YCRK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 44 7/8 +11/4 IBM 110 1/2 - 1/2
American Exp. 22 3/8 + 3/8 ICT 44 3/4 - 1/2Apache 7 1/4 unch Johnson tJ. 75 7/8 + 1 5/8
Am.Tel.* Tel. 27 1/8 + 1/8 McKesson 27 1/4 + 1/2
Amoco 65 1/8 + 1/8 Merck t co. 170 1/4 + 1 3/4Anheuser B. 30 + 3/8 Minnesota Mng 58 3/4 + 1/4Becton Dick. 46 3/4 + 1/8 Mobil Corp. 36 1/8 + 1 3/8
Campbell S. 52 3/4 + 1/8 Monsanto 69 3/4 - 1/4Chrysler 20 7/8 + 1/4 JCR Corp. 63 1/2 unch
Citicorp 18 + 1/8 Norf .South. 23 3/4 + 1/8
CocaCola 37 1/4 + 1/4 ETC Indus. 32 7/8 + 1/4
Diebold 33 3/4 unch Philips __~ 14 1/4 - 1/8
Digital Bj. 120 7/8 + 1 1/4 Placer DJ4. 16 + 3/8
Dupont 78 - 1 Rjrthrap Corp. 27 + 1/8East.Kodak 45 3/4 + 1/8 Pac.First Fin. 9 5/8 - 1/8
Exxon 37 3/4 + 7/8 Pflzer 47 unch
Figgie 'A' 49 1/2 + 1/2 Phelps Dodge 42 1/4 + 1 1/2
Firestone 31 7/8 + 1/2 Philip Morris 87 3/4 + 3/8Fluor 11 7/8 unch Quaker 42 1/2 + 1/2
Genl.Electr. 41 3/4 - 1/4 RJR Nabisoo 46 5/8 + 3/8
GerUJtotc—s 57 3/4 - 1/4 Sara lee 33 1/4 + 5/8
Gulf & Wast. 67 3/4 + 1/4 Shell Trp.Tr. 67 1/2 - 1 5/8Hecla Mng. 15 + 3/8 Southern U. 8 1/8 - 3/8
Hilton 67 3/8 + 3/8 Unisys 29 5/8 + 7/8Hcmestake Mng. 18 - 1/4 Unocal 25 1/8 + 5/8
DON JOKES .
Industrials 1.848,97 + 6,63
Transportation 692,43 - 4,71
REUTER.

CTJOSING MARKET CONMENT DECEMBER 2, 1987.
The bulls gained a mild upper hand today and drove the Dow
ahead by approximately 6.47 points to 1848.01. The broad market
lagged, however, as did secondary measures. The Dow Transports
climbed back above the 700 level. The Utility index was steady
on the session. Capital Cities/ABC, Texaoo, Pennzoil, Mercury
S and L, and advanced systems forged ahead. Chrysler was frac-
tionally ahead in heavy trading. Kubota Ltd., Cmmins Engine,
and Hitachi were lower on the session, ttiile the Dow has made
some mild progress of late, breadth readings leave something
to be desired, new yearly lows on the big-board totalled 98,
easily outdistancing the two new yearly highs.
E.F. HUTTOJ RESE&RCH.

mWS MAIHJKO & gJllllala'S RANK N.V.
5~-fcl INVESTMENT DEPARTMENT
«s_^ M For further information call

Tel. 612511/612991/612294

Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^aaaaaaamaaaaaaaaamaa
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"7Ö-7Ö"
voor eenfoto van 10xl 5 cm.
en dan toch nog kwaliteit
leveren

dan moet U zijn bij
l INTTERPHOTO

achter Maduro Plaza■■■■■■■■■■■■
WAARSCHUWING

De commandantvan het deta-
chement Suffisant maakt be-
kend dat er op 02,03 en 04 de-
cember 1987 van 07.00 uur tot
14.00 uur schietoefeningen
worden gehouden op HATO.
Maximum verheffing- 5000 ft.
Onveilige zeegebied

" 4000 meter uit de kuslijn.

WAARSCHUWING
De commandant van de marine-
basis Parera maakt bekend dat
erop 4 december 1987van 08.00
tot 12.00 uur schietoefeningen
worden gehouden op de schiet-
baan HATO.

Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilig zeegebied
± 4000 meter uit dekust.__________________________

Prachtig
HUIS

TE KOOP
AANGEBODEN

in prachtige buurt
voor spotprijs.
Dit is Uw kans.

Inf.: via tel. 76529

Offset drukkerij
Instant s~~\
Printing ( )-~\
Service n.v. I

Voor al Uw
DRUKWERK

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

Witteweg66
k (straat v/h Sanatorium) ,

mó» —T*xm
fX£) De gelukkige win- }£9w£wS** naarvan de waar- _s_§,

debonvan ’.lOO.- van
2 december is

R. MENDEZ
Cassandraweg 40

Boutique JW
AatiL/ ~" Cv É*

L*J _£S Caracasbaalweg r#_ï_",_sBw< Tel.: 613496 f_?f_É

Even noteren

\ ’ op Donderdag 3 december i
\ f l Vrijdag 4december J,
\ / I Zaterdag 5 december
\ *r _F

m/ Zondag 6 december geopendvan 10.00-14.00 uur.

Bloempot's Book_ fUi; | Toy & Giftshop
Q. M a
7- t^__J jP eind van het jaar

%;b^ ,<<F Het hoofdkwartier van Sinterklaasr &. gv

"S Op 4 en 5 december 1987
KERSTARTIKELEN VERKOOP

*&N *Kerstartikelen en versiering
* Exclusieve kaarsen

jr * Bloemisten materiaalipl * Geschenk artikelenÜ)
%. Groothandel prijzen
Jk Cash & Carry
mS OPEN van 10.00- 4.00 uur

|? MAMAYAWEG4-Te1.:614291

SUPERMARKETHI
yXf.D. Rooseveltweg ÏOQ-Tel: SISS^/J

2 1/2 kg. Loin Ribs 2'A kg. Carbonades
met veel vlees zonder vet

11.55 14.65

Bij een middelgrote specialistenpraktijk is er een vacature
voor een

MEDISCH SECRETARESSE-
DOKTERSASSISTENTE

Vereisten: * basis opl. min. HAVO
* goede beheersing Nederlandse en En-

gelse taal inwoord en geschrift
* goede typevaardigheid
* goede contactuele eigenschappen
* kennis van demedische terminologie
* geen bezwaar tegen onregelmatige

werktijden.
Sollicitaties schriftelijk met curriculum vitae te richten aan
P.O. Box 3502.

i WJkuiÊÈW
"KURASON DI NOS PAIS" j

'Xm!l%SINTERKLAASVs_s\l\ [jffiö^PROGRAMMA
KGyjpL«^]i Zaterdag, 5 december j

" "BAN TOPA" MET "PLAZADIARTE"
8:00 a.m. - 6:00 p.m.
Curacaosch eten en kunstnijverheid.
Aguinaldo's en folklorische muziek in Punda.

" SINTERKLAASINPUNDA
10:00 a.m.-12:30 p.m.

" OFFICIËLEAANSTEKING
KERSTVERLICHTING
7:30 p.m. - Wilhelminapark.

" MUZIEK INHETWILHELMINAPARK
8:00 p.m. -10:30 p.m.
in afwachtingvan hetvuurwerk.

" VUURWERK
10:30 p.m.- Fort Amsterdam.

VERTREK SINTERKLAAS
Zondag 6 december

"AFSCHEEDS-OPTOCHT
4:00 p.m. - 6:00p.m. |
Breedestraat / Punda. —W—^

TCI\C: ■
Manal Reg. 1049 gr 3.90
Ariel 2.1 kg 17.49
Ivory Snow 32 onz 4.91
"Sweet Heart" 12 onz. Lime 1.44
"Del-Monte" Ketchup 14 oz 0.65
"Domino" Confection Sugar 2 1b5. ...... 2.02
"Paradiso" stroop 1.65
"Super" Mie 500 gr 1.75

Wij nemen WuÊ
bestellingen aan gyfjffffiß?SS!_^JTffl_Bffl
voor gevulde kip ffflfll TlT^tFffMaWlirimmWÊt^

of kalkoen Bf_jffifffn Hfffffifll
vanaf heden ftjfff ffff

tServisio di Informashon
di Gobiernu Sentral

kontinuando kv su seri di programa semanal
"R.V.D.TAINFORMA"

ta presenté e siman aki vn entrevistakv

Mr. J. SALEH,
presidente di Korte Komun di Hustisia

di Antias i Aruba
Senor Saleh, denvn entrevistakv

Chaco Castro di r.v.d.
Ta elaborariba

FUNSHONAMENTU EN GENERAL
Dl KORTE Dl HUSTISIA

Transmishon : TeleCuracao
Fecha : djaweps, 3di desember 1987.
Ora : 21.00'or(nueb'ordi anochi).
(N.B. Esaki takontinuashon die programa kv a pasa siman
pasé).

J«r Grandioze Eindejaarscampagne 4K
Ü LA GANGA Salina en €
MLA GANGA Punda S
jjrï% Iste prijs ’. 3.500.- cash ll*^(2*ijr 2de prijs Minicar Corvette metbenzine motor’. 3.200.- ql £MJpW/X> 3de prijs Videorecordermetcamera ’.2.500.- w((Jl
*^$_y 4de prijs Barmeubel op wieltjes ’.1.000.- !_ss*\p
SrWf sdePr'is Serveerboy op wieltjes ’.550.- °uJs\ófe_\C. 6de prijs Tafel van glas en stainless steelvoor stereoset ’.500.- wHjjfajff 7de prijs T.V. combinatieradio/cassette ’.500.- 'tSflM^JL Bde prijs Kadobon t.w.v. ’.400.- ___§!Jj^jr 9de prijs Pannenset „Monix" stainless steel ’.325.- têBlL<S_nT 10de prijs BMX 20" Free Style, professional ’.295.- JPbl.jfjtf 11 de prijs Race-fiets, 10speed ’.275.- Jvß

12de prijs Oven broiler Toastmaster ’.275.- qL^jlft]/_l_' 13de pri's Porseleinen servies ’.149.- wI«P*W& 14de prijs Expresso-Koffie apparaat ’.124.- _rp*V>/fIL^Y 15de prijs Pedestal ’.lOO.- lj___ïft
lUÖfc Bij besteding van ’.25.- ontvangt U een lot ombovenstaande waardevolle aw
M& prijzen te winnen. j_j_K>
jïSL Trekking 8 januari 1988 in de, Show van Jobop Tele-Curacao. Vlg

aamam __^Hm am ______
y-mamaawmK^awaaammm^.

CTC/MTI-I Alles onder één dak! }

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