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Nieuws in voglvlucht

Melbourne — in het grote
Post- en telecommunicatie- gebouw
'" Melbourne, Australië zijn van-
daag8dodenen 5 gewondengevallen
a°ordat een rond 20-jarige man meteer> zwaar wapen op verschillende

in het wilde weg oppensen begonte schieten. Uiteinde-
*__Vie'n

_
zelfuiteenraamvanafde

«|tde verdieping. Volgens de politie
B'ng het niet om een roofoverval,
jj*aarraakte de man in paniek na ie-
mand ontmoet te hebben op de kre-
{J'et- afdeling waarmee hij woordenKreeg.

~.SAN FRANCISCO - Een VS
"Jlvliegtuig van Pacific Southwest

isvandaag neergestort.Alle
*4 inzittenden werden gedood.Kort

het radiocontact werd ver-
doken zei de gezagvoerder datacnterin het toestel werd geschoten.
**nofilciele woordvoersterbevestig-
"e dat de piloot alarm had geslagen.
He politic onderzoekt de wrakstuk-
Ken naar aanwijzingen over de

*****, PARIJS — De Franse regering
£eeft vandaag 14Iraniers en 3 Tur-
ken uitgewezen naarGabon. Zij wa-
j**1 allen lid van de Mujaheddin
J^halq die , n iran strijd voert tegen
"et huidige bewind. Acht andereIra-
niers en een Turk zijn onder huisar-
est geplaatst. Enkelen van hen wa-

*jen in honger- stakinggegaan, maardat heeft hun uitzetting niet tegen-
gehouden. Er zijnvolgens hetFranse
"Unisterie van BinnenlandseZaken
".? enkele tientallen Iraniers gear-
resteerd. Frankrijk probeert hen al
\*feniang het actievoerenvanuit dat

ftd onmogelijk te maken.

AMSTERDAM — De ministers
;*n Olievan de OPEC- lidstatenko-
eienwoensdagin Wenen bijeen. Dan

°et overeenstemming bereikt wor-venoverhetprijs- en productiebeleid
, °°r volgend jaar. Iran eist een ver-
jagingvan de olieprijs met 2,70 dol-ar vanwegede lage dollarkoers.Re-en voor Saudiarabie om in toorn te
"tsteken: Iran zou het productie-

£ aiondal geruimetijdoverschrijden.n zijn olie met korting aanbieden,
sn-? bood in Rotterdam olie op de
Potmarkt aan voor 17,20 dollarper
al> 70 cent onder de marktprijs.

l Washington-De vs banken
jaa in het 3e kwartaal van dit
bnr, gezamenlijkeenrecordwinst ge-

van 5,8 miljard dollar. Het
nu-k fer vormteen scherpcontrast

et het ongekende verlies van IQ,B
y "Jard dollarin het 2ekwartaal. Het
Va

Ues werd veroorzaakt door om-
Danf ri v°orzieningen die de VS
nin troffen voor verliezen op le-gen aan ontwikkelings- landen.

*****

I-d W VORK -De Dow Jones
45 4qX 's maandag gestegen met
sluit punten tot 1812,18. In aan-
hetV g meroP sloten de beurzen in
1»T frreoostenvandaagookhoger.
36] so stee8 de Nikkei index met
end. lpunten tot 22.948,34 punten
met oi

ng mdcx in Hongkongsteeg
ten n punten tot 1986,39 pun-
fti_. e dollar heeft vandaag wat
guur priJsgeven. Rond het midda-
dam i _teerde de munt in Amster-
slott 6 Ned gulden tegen een
guide °ers maanda6 van I.BB°°

*****
het „MARA - De luchtbrug naar
Vo-r-°°rden van Etiopië die uitge-
gefi? Wordt door hetRode Kruis en
ganev-ierd door de EG is in volle
van ,i iermaal daags vliegen leden
He-ac.Belgische luchtmacht in een
*aarÜ "130 naar Asmara, van-
dist►■ u voedselhulpverderwordt ge-»tribUeerd Daarnaast zijn 3 SU
*ordtn? VS"12 ingezet. Per vlucht
Het onnen voedsel afgeleverd.
teißtn°?rden van Etiopie wordt ge-*lBterd door droogte.

*****
Send hKOU ~Voor de 3e opeenvol-
ten v

e daf hebben veiligheids- agen-
Wdto? ministerie van Buiten-
-Btrst ■ a^en in Moskou een demon-
hebh Van SUJodenverhinderd. Dit
'ientalVi.*?__ uigen gemeld- Een
reis " Joden waaraan een uit-
ter _iVISUm werd geweigerd, werden

faatse ondervraagd.
*****IraARIJS — Iran heeft maandag 2

een Vn « legtuigen neergehaald,
van 7 g en een Sukhoi-22, waar-
bijW cc/Bte met een Stinger- raket
e»va s,chlereilandFao inhet noord-
don- _e Golf>zo >s vandaag gemeldCr?dl,° Teheran. Stinger- raket-
maV .n wapens van VS
ger ï Teheran zou zeker 9 Stin-
eieö r,a.,etten hebben gekregen die
*i)n h Voor het Afghaanse verzet
doorriettemd maar in Iran kwamen
___:ateenkonvooipervergissinginiran terechtkwam.

*****

SDIONDERZOEK
vormen

Sovjetwoordvoerder Gennadi
Gerasimov versterkte opnieuw
de verwachting dat de Sovjetu-
nie het Amerikaanse SDI- on-
derzoek niet meer zo direct als
vroeger zal koppelen aan de on-
derhandelingen over besprekin-
gen in strategische wapens. De
Sovjetwoordvoerder onder-
streepte weliswaar de termijn
van tien jaar die is gesteld voor
de naleving van het Ameri-
kaans- Sovjetrussische ABM-
verdrag — datgrenzen stelt aan
defensieve ruimtesystemen —maar voegde daaraan toe dat de
discussie over een "ruime" dan
wel "strikte" interpretatie van
datverdragvoor deVS een "bin-
nenlands politiek probleem"
vormt.

De Britse premier Thatcher
heeft — aldus deskundigen — ,
tijdens de korte tussenlanding
dieGorbatsjovin Groot-Brittan-
nië maakte, bij de partijleider
aangedrongen op aanvaarding
van een "compromis" in de ge-
schilen over hot SDI onderzoek.
Daarbij dient zowel te worden
gedacht aan een vast te stellen
termijnvoor het SDI- onderzoek
als aan het opstellen van "ver-
trouwenwekkende maatrege-
len". De Britse premier verwel-
komde overigens wel het INF-
akkoord datzij een "historisch
verdrag" noemde.

EVENWICHT
Thatcher beklemtoonde

echter dat zij geen ruimte ziet
voor "verdere vermindering van
dekernwapens in Europa, zo-
langergeenevenwicht isbereikt
op het gebied van de conventio-
nelebewapeningennietalleche-
mische wapens zijn afgeschaft".
Deze maatregelen zouden verge-
zeld moetengaan van een halve-
ring van de aantallen strate-
gische kernwapens, aldus
Thatcher. Zij zei verder dat zij
geen "bemiddelaar" tussen Gor-
batsjov en Reagan wil spelen,
maar een "loyale bondgenoot
van de VS" blijft.

Gorbatsjov, dieals eerste Sov-
jetleider sinds 31 jaar voet op
Britse bodem zette, noemde de
besprekingen met Thatcher"een
overtuigend bewijs dat betere,
meer zakelijke en opbouwende
betrekkingen tussen onze lan-
denmogelijk zijn". Hij herinner-
de aan de moeizame onderhan-
delingen over het INF- akkoord.
"Maarwij hebben dezelange weg
samen afgelegd: de VS, deSovje-
tunie, Groot Brittannië, onze
bondgenoten en uw bondgeno-
ten", aldusGorbatsjov.

Schulden-overleg
tot januari uitgesteld

SAN JOSÉ—Het overlegvan
CostaRica metdeinternationale
banken over een herschikking
van zijn buitenlandse schuld is
uitgesteld tot januari volgend
jaar.Hetbesluit hiertoewerd on-
langs in SanFrancisco genomen.
Minister Fernando Naranjovan
Financien maakte hetuitstelbe-
kend. Er komt nu meer tijd be-
schikbaar om zich goed voor te
bereiden. De buitenlandse
schuld van Costa Rica is geste-
gen totanderhalfmiljoen dollar.
Sinds oktober betaalt men vijf
miljoendollarpermaand alsren-
te, hoewel dit eigenlijk elf mil-
joenmoet zijn.

OntvoeringHeijn

Geen pogingen tot
overhandiging losgeld

ZAANDAM — Ahold en
defamilie Heijn hebbense-
dert de op 27 november
maar deels geslaagde lo-
sprijs- overhandiging tot
duvsergeen nieuwepogin-
gen gedaan om derest van
het losgeld te betalen. Een
woordvoerder van het
Ahold- concern zeiditvan-
morgen naar aanleiding
van nieuwe nachtelijkeac-
tiviteiten van de politie op
enrond de Veluwe.

De politie wilde bevestigen
noch ontkennen, dat dezeook
weer door journalisten waar-
genomen activiteiten te ma-
ken hebben met de ontvoe-
rings- zaak Gerrit JanHeijn.
Het is een "operatie geweest
voor andere doeleinden", was
hetenige datdewoordvoerder
van het beleidsteam in Haar-
lemkwijt wilde.

ftuuiu ueperkte zich zoals
gezegd tot demededeling, dat
er doorhetbedrijfof defamilie
Heijn geen losgeld meer is
"gereden" ook niet in de afge-
lopen nacht van maandag op
dinsdag. Hetbedrijf zegt met
genoemde activiteiten niets
te maken te hebben gehad. Of
er inmiddels weer contact is
met de ontvoerders, is on-
duidelijk. Op die vraag wordt
geen commentaar gegeven.

De echtgenote van de ont-
voerde Ahold- Topman, Han-
ky Heijn- Engel,vroeg deont-
voerders vorige week donder-
dag via het NOS- journaal,
haar manvrij te laten danwei
opnieuw contact te zoekenna
de deels mislukte overhandi-
ging van het losgeld, een
week daarvoor in de omge-
ving van Arnhem. Het is in-
middels91 dagen geleden dat
Heijnwerd ontvoerd.

AFGHANISTAN
De Amerikaanse minister

Shultzen zijn ambtgenoot Edou-
ard Sjevardnadze zijn maanda-
gavondbijeengekomen voor een
nadere"inspectie" van de onder-
werpen die tijdens de top Rea-
gan-Gorbatsjov aan de orde zul-
len komen. Beide staatslieden
hebben zich nog eens gebogen
over dedefinitieve tekst van het
INF- akkoord dievanuit Genève
was gearriveerd. Vandaagzal de
tekst van het verdrag ook wor-
den overhandigd aan de Ameri-
kaanse senatoren. Vanaf janua-
ri volgend jaarzal de Senaat de
discussievoeren over deratifica-
tie van het verdrag, waarvoor
een tweederde meerderheid is
vereist.

Behalve besprekingen over
kernwapens — beide leiders ho-
pen tot afspraken tekomen voor
en vermindering van het aantal
strategische wapens met vijftig
procent — zullen tijdens de top
ok "mensenrechten" enverschil-
lende regionale kwesties zoals
Afghanistan, de GolfenMidden-
Amerika aan de orde komen.
Waarnemens zijn met name be-
nieuwd naar de voorstellen die

Gorbatsjov zal doen ten aanzier
van het conflict in Afghanistan
waardeSovjetunie naarWester
se schattingen 115.000 militai
ren hetft gestationeerd.

HOOPVOLLE THATCHER: HISTORISCHE TOP
Gorbatsjov: betrekkingen tussen VS en SU verbeteren

Niets staat ondertekening
INF-akkoord in de weg
WASHINGTON — De Sovjetrussische partijleider Michail

Gorbatsjovis maandagopAmerikaansebodemgelandvoor de
topbijeenkomst met de Amerikaanse president Ronald Rea-
gan. In een korte toespraak sprak Gorbatsjov dewens uitdat
debesprekingen zullen leidentot vooruitgangin de onderhan-
delingenover wapenbeheersing en tot betere betrekkingen
tussen deSovjetunie en deVS. Hoogtepuntvan deontmoeting
is deondertekeningvanmiddagvan hetINF- akkoord over de
wereldomvattende verwijdering van kernwapens voor de
kortere en middellangeafstand. Gorbatsjovheeft op zijn weg
naar Washington een korte stop gemaakt in Londen, waar hij
heeft gesproken metdeBritse premierMargaretThatcher, die
hoopvol gestem dwas over de"historische"top.

gische kernwapens (Start).
Daarnaast zullen volgens Gor-
batsjov ook andere problemen
van wereld- omvattendebeteke-
nisaan de ordekomen.

Reagans stafchef Howard Ba-
ker verklaarde dat hetbereiken
van een Start- akkoord "geen
noodzakelijke voorwaarde" is
voor een bezoek van Reagan aan
Moskou dat voor volgend jaar
gepland staat. Die ontmoeting
zou daninMoskouplaatsvinden.

Tijdens debijeenkomst met de
verenigde stafchefs van de Ame-
rikaanse strijdkrachten zei pre-
sidentReagan: "Ik wil eenStart-
verdrag, maar alleen dan, wan-
neer het een goed verdrag is, een
verdrag datwekunnen controle-
ren en dat onze veiligheid ver-
hoogt. Hij onderstreepte nog-
maals zijn wens "op een dag" te
komen tot een defensieschild te-
gen kernwapens in deruimte
(SDI). Inde gesprekkenmetGor-
batsjovzullen, aldusReagan, be-

halve de kernwapens ook men-
senrechtenen"regionaleconflic-
ten" belangrijke thema's

Vandaag zullen Reagan en
Gorbatsjov, na de officiële beg-
roeting op hetWitteHuis, toeko-
men aan een van de hoogtepun-
ten van de top: deondertekening
van het INF- akkoord. Volgens
de Sovjetleider staan daarnaast
inhetmiddelpunt van debespre-
kingen devoor de betrekkingen
"beslissende vraag" naar de be-
perking van het aantal strate-

...RonaldReagan en Michail
Gorbatsjov vorig jaarin hetIJs-
landseReykjavik. Vandaag op-
nieuween handdruk, maar nu in
Washington. Mogelijk volgend
jaarin Moskou...

PARIJS — "VrolijkKerstfeest,
10procentkorting opgeweren en
karabijnen invoorraad", luidt de
Kerstboodschap van een Parijse
wapenhandelaar.

Ma in Venezuela, vriend op werk:

Kinderen om zes uur
's morgens al op pad

ORANJESTAD — Om
zes uur in de morgen zag
een politie- patrouille twee
kleine kinderen — de acht-
jarige jongenA.L. en zijn
zes-jarige broertje — op de
hoofdverkeersweg lopen.
De kinderen verklaarden
op weg naar huis te zijn.

Zij wonen te Dakota. De
man P.G., diemet de moeder
samenwoont, had de kinde-
ren bij een oom te CuraCabai
afgezet. Hethuis envooral de
taal, die in dit huis gebezigd
werden, stonden de kinderen
niet aan en zij besloten naar

hun huis terug te keren. De
kinderen werden naar de
wacht gebracht waar deKin-
der- en Zedenpolitie de zaak
in handennam.

Achterhaald kon worden
dat de moeder van de kinde-
ren twee dagen geleden naai
Venezuela was vertrokkener
de kinderen bij P.G. hac
achtergelaten. Deze vond, dal
de oom van de kinderen betei
ophenkonpassen daarhijzeil
op ongeregelde tijden moei
werken. De vader van de
kinderen werd opgespoord
diezijnzonen onderzijn hoede
nam.

Autoriteiten laksheid verweten

Le Pen woedend over
mislukken Antillen-reis
PARIJS—De ultra-rechtse

Franse politicus Jean Marie
le Pen die niet welkom bleek
te zijn in het Franse deel der
Antillen heeft zich bij terug-
keer in Parijs woedend uitge-
laten over dezemisluktereis.
Hij gaf de autoriteiten hier-
van minof meer de schuld.

Le Pen had de Antillen- reis
aanvaardaan het hoofd van een
delegatierechtse Europese afge-
vaardigden. De tocht is een vol-
komen mislukking geworden.
Le Pen heeft namelijkzijn prog-
ramma niet kunnen afwerken.
Hij noemde het "een schandaal
dateen kandidaatvoor de Fran-
se presidents- verkiezingen de
Franse overzeese gebiedsdelen
niet kan bezoeken". Zo zei hij bij
aankomst op de Parijse luchtha-
ven. Hijzei datdepolitie op Mar-
tinique en Guadeloupe"geen be-
vel heeft gekregen in te grijpen"
tegen de demonstranten.

Het vliegtuigwaarmeeLe Pen
dereis maaktekon zondagavond
niet landen opdeluchthaven van
Martinique omdat er zich de-
monstranten tegen het bezoek
van Le Pen op de startbaan be-
vonden er er nog honderden ge-
reed stondeneveneens dezebaan
op terennen. Omdat er ophetna-
burige Guadeloupe ook sprake
was van een concentratie van be-
togers tegen Le Pen in de omge-
ving van het vliegveld weigerde
Le Pen daarheen "om veilig-
heids- redenen" heen te gaan.
Toenbesloot depolitie ook maar
het bezoek aan Frans Guyanaaf
te gelasten enbleefLe Pen niets
anders over dan met hetzelfde
vliegtuigwaarmee hij gekomen
was ook deterugreis naar Parijs
aan te vangen. Tijdens devlucht
naar Parijs werdLe Pen ook nog
beledigd door andere passagiers.

Le Pen was duidelijk niet wel-
kom op de Franse Antillen waar

de overgrote meerderheid derbe-
volking negroïde is. De betogers
tegen Le Pen beschuldigen hem
van racisme. Dit is ook de me-
ning van talrijke politieke par-
tijen en vakbonden.

Van de Franse Socialistische
partij merkte secretaris Lionel
Jospin opdathijzichsolidairver-
klaarde met de beweegredenen
van de demonstranten. Hij ver-
weet echter wel de Franse rege-
ring niet "de vrijheid van bewe-
ging en orde te nebben gewaar-
borgd". De afgevaardigde Aime
Cesaire van Martinique, een so-
cialist, hekelde de "provocatie"
van Le Pens delegatie, die hij
"het opperbevel van rechts en
het fascisme" noemde, welke
"het felste in Europa is".

Un bon beter di
BRANDY

ta te hastabon pa bo salü.
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Mensen

De Italiaanse bankier Guiseppe
Barbarotta zal zich nogmaals be-
denken voor hij een weer een
cliënt te woord staat die een le-
ning af wil sluiten. De laatste
keer moest Barbarotta dat
namelijk met een MESSTEEK
bekopen. De bankier in Agrigen-
to op Sicilië weigerdeeen lening
aan de 30-jarigeCalogero Simo-
naro omdatdeze niet genoeg ga-
ranties kon verschaffen. Uit
woede stak Simonaro debankier
daarop met een lang mes in de
maagstreek. De 48- jarige Bar-
barotta werd in hetplaatselijke
Sint JanDe Deo- ziekenhuismet
spoed geopereerd en zijn toe-
standbaartzorg. Simonaro heeft
inmiddels kost en inwoning ge-
kregen op rekening van de over-heid.

De film HAVINCK van regis-
seur Frans Weisz is inBelgië be-
kroond met de Prix Femina een
belangrijke culturele onder-
scheiding die wordt uitgereikt
voor een film waarindevrouw op
een bijzondere wijze wordt be-
licht. De prijs werd in het stad-
huis van Brussel uitgereikt door
prinses Paola en werd in ont-
vangst genomen door Frans
Weisz, in gezelschapvan Willem
Nijholt, Will van Kralingen en
Arme Martien Lousberg. De
film, die 16december inTheater
De Tempel vertoond wordt in het
kader van de Internationale
Filmweek Curacao, is tijdens de
Nederlandse filmdagen in
Utrecht bekroond met drie Gou-
denKalveren. De film draaital

met veel succes in Nederland en
is ook in België in omloop ge-
bracht.

KONINGIN BEATRIX zal in
het voorjaar van 1988 een
staatsbezoek aan Canada bren-
gen. Ze zal daarbijonder meer de
hoofdstad Ottawa aandoen.
Nadere bijzonderheden over de
reis worden later pas bekendge-
maakt, aldus de Rijks- voor-
lichtingsdienst.

INGEBORG HESSING-DIJK,
de op Curaqao geboren en opgeg-
roeide dochter van de schilder
Piet Dijk, heeft onlangs haar
groot militair vliegbrevet be-
haald. Ingeborg gaat thans door
het leven als helicopter- pilote.
Op de foto het moment waarop
generaal- majoor
H.J.M.Vendrig van de Ko-
ninklijke Luchtmacht Ingeborg
de 'wing' opspeldt, ten teken dat
zij officieel gebrevetteerd is. De
plechtigheid vond plaats op de
luchtmachtbasis Deelen bij
Arnhem. Ingeborg is het voor-
beeld van een yu di Körsou die
het letterlijk en figuurlijk "ho-
ger op" zoekt.

Ongeveer 500 mensen hebbenop
de begraafplaats Westgaarde in
Amsterdam- West de soberecre-
matie bijgewoond van
schrijver/journalist SIMON
CARMIGGELT. Carmiggelt
overleed vorige week op 74-jari-
ge leeftijd in zijn slaap. Hij werd
met twee korte toespraken her-
dacht. Voorzitter J.van Norden
van de Stichting Het Parool
noemde Carmiggelt een "geliefd
verteller" en "onsterfelijk, zoals
iedere grote kunstenaar". Car-
miggelt was een van de op-
richters van Het Parool en hij
schreef in die Amsterdamse
krant tot enkele jarengeleden
dagelijks zijn ■"Kronkels». Pa-
rool- hoofdredacteur Gortzak en
diens voorganger Sandberg wa-
ren aanwezig op Westgaarde.
Burgemeester Van Thijn van de
hoofdstad woonde de plechtig-
heid eveneens bij, evenals zijn
voorganger (en oud-journalist)
Polak. Tot de aanwezige beken-
de Nederlanders behoorden de
schrijvers Harry Mulisch,
J.Bernlef,Simon Vinkenoog, Ni-
co Scheepmaker en Mensje van

Keulen. De toneelwereld was
vertegenwoordigd door oa Ton
van Duinhoven. Linda van Dijk,
Ellen Vogel, Guus Hermus, Cees
Brusse en InavanPaassen. Aan-
wezig waren ook cineast Bert

Haanstra (die een film maakte
over en met Carmiggelt ter gele-
genheidvan diens70ste verjaar-
dag) en tekenaar Peter van
Straaten, die ook samenwerkte
met Carmiggelt.

De familie Jan Meelis-Arentsz
opArubaontvingberichtdataan
de faculteit derGeneeskunde
van de Katholieke Universiteit
Nijmegen hun zoon MARCEL
J.M.MEELIS zijn artsenbul in
ontvangst mocht nemen. Dr.
Meelis zal zich begin volgend
jaar gaan specialiseren in de
neurologie.
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Torn Poes en de Partenspeler

1540 — Torn Poes had het gesprek tussen de beide schurken
goedkunnen volgen. En ookhoorde hij doorhet dunnemuur-tje heen heel duidelijk het telefoongesprek, datPartenspeler
metheer Bommel voerde.

Hetlagnietin zijn aardom nuverder maaraf tewachtenwat
er gebeuren zou en met grote ijver begon hij danook hetkalekamertje te doorzoeken. Toen hij nergens een geheim luik of
een verborgen deurvond en toen ook detralies voor hetraam
stevigbevestigd bleken, begon hij ten einderaad aan de plan-
ken van de vloer te trekken.

Dat bleek een heel goedidee te zijn, want hethuisverkeerde

ineen verwaarloosde staat en de schroevenen spijkerswaren
sindslang vergaan. Zonder alte veel moeite lichtte hij danookdevloer uitzijn voegen en liet zich doordeontstane opening inderuimte daaronder zakken.Datbleek een duisterenverlaten
vertrek te zijn waarvan de deur op eenkier stond.

Hij duwde die voorzichtig watwijderopen enkreeg uitzicht
opeengang, juistophetmomentdatSuperzich,gewapendmet
een breekijzer, naar het dak spoedde en deheer Partenspeler
de trap naar de straat afsnelde.

Torn Poes bleef even nadenkend staan, maar toen sloop hij
kortbesloten achter de plompe schoenen van Super aan naarboven.

Stendhal syndroom
Reizigers vallen flauw

bij aanblik kunstschatten

FLORENCE — Sommi-
gen raken in paniek voor
een meesterwerk van Ra-
fael, anderen krijgen het
ophunheupenwanneerzij
voor een Caravaggio ko-
men te staan en weer ande-
ren storten uitgeput ineen
aan de voet van Michelan-
gelo'sbeeld van David.

Gemiddeld een keer per
maand moet een toerist uit
het buitenland naar de psy-
chiatrische afdeling van Flo-
rence's ziekenhuis van Santa
Maria Novella worden over-
gebracht met een acute men-
tale stoornis die is veroor-
zaakt door de confrontatie
met dekunstschatten van de
stad.

"Deze mensen waren
ogenschijnlijk gezond toen zij
van huis gingen", zegt de
hoofdspecialist van het zie-
kenhuis, professor Graziella
Magherini. "Hier verliezen ze
plotseling hun evenwichtig-
heid. De schoonheid van Flo-
rence, hoewel niet de oorzaak
op zich, speelt eenrol".

De aandoening, sinds 1982
door hetteam van depsychia-
trische kliniek gedocumen-
teerd, wordt het "stendhal
syndroom" genoemd, naar de
Franse schrijver die op zijn
eerste bezoekaan deToscaan-
se stadin 1817een soortgelij-
ke emotionele ervaringopte-
kent.

"Bij het verlaten van de
kerk van Santa Croce voelde
ik mijn hart bonzen... Het le-
ven vloeide uitmeweg, ik liep
en vreesde dat ik vallen zou",
schrijft hij in zijneerste boek
"Rome, Napels en Florence,
eenreis van Milaannaar Reg-
gio Calabria".

De moderne reiziger die
door de aandoening getroffen
wordt, brengt gewoonlijk
twee a drie dagen rustend in
het ziekenhuis door en wordt
dan naar huis gestuurd, zeg-
gen deartsen.

De weinigen die getroffen
worden mogen inhet nietval-
len bij de miljoenentoeristen

die Florence elk jaar bezoe-
ken. Zij zijnvoldoende talrijk
om een studietehebben inge-
geven dievolgendjaardoorde
gemeente wordtuitgegeven.

"In acht jaartijd hebbenwij
107 slachtoffers van het
syndroom gehad. Dat is sta-
tistisch nietveel, maar zeker
interessant vanuit klinisch
oogpunt", aldusMagherini.

De studie heeft de onder-
zoekers al enigwaardevol in-
zicht gegeven in het soort be-
zoeker dat het waarschijn-
lijkst in Florence door een
mentale stoornis wordt ge-
troffen.

"Meer dan de helft van de
patiënten kwam uitEuropese
landen, terwijl de meeste toe-
risten tot 1986vanbuiten Eu-
ropa waren", aldus Maghe-
rini.

De Italianen zijn voor 100
procent immuun voor de sto-
ring — zoals de Japanners,
die blijkbaar zo georgani-
seerdrondkijken dat zij geen
tijd hebben voor emotionele
aanvallen.

Dat reizen en het wegval-
len van de vertrouwde omge-
ving tot panische reacties
kunnen leiden, is bekend.
Maar er is weinig onderzoek
gedaan naar psychologische
stoornissen die met kunst en
toerisme verband houden,
zegt deprofessor.

De eerste waarneming van
het syndroom schijnt in Flo-
rence te zijn gedaan. Omdat
SantaMaria Novellahet eni-
ge ziekenhuis in hetcentrum
van de stadis,komen daaral-
le patiënten terecht. Zouden
zij op verschillende plaatsen
terechtkomen, dan zou de
trend minder merkbaarzijn.

Magherini is de buiten-

landse toeristen in drie psy-
chologische hoofdgroepen
gaan indelen. De overgrote
meerderheidkomtzij in haar
kliniek niet tegen, want, zegt
zij, wat zij alleen maar willen
is in een beroemde stad an-
sichtkaarten schrijven naar
huis en aaneen tafeltje zitten
en pizza eten.

De tweede categorie be-
staat uit een intellectuele
minderheid diedeesthetische
ervaring wil ondergaan die
stendhal zocht. Maar deze
groep draagt haar eigen ge-
neeswijzebij zich omdatzij al-
tijd beredeneert wat haar
overkomt.

Het zijn die paar mensen
die zich moeilijk aanpassen
aan veranderingen in hun
omgevingen dieeenbyzonde-
re, overweldigende betekenis
geven aan een bepaalde ge-
beurtenis, die de derde en be-
vattelijkste groepvormen.

"Die mensen metbepaalde
eigenschappen, niet intellec-
tueel maar sensitief en ge-
makkelijk ten prooi aan emo-
ties, kunnen, wanneerzy door
deze stad overdonderd wor-
den, bezwijken aan een
complexe crisis die in een ca-
tastrofe kan uitmonden", al-
dusmevrouw Magherini.

"Er is geen directe oorzaak— de mens draagt vele facto-
ren aan—maar Florence kan
dekatalysator zijn", voegt zij
er aan toe. Zij wil wel aante-
kenen datmen niet moet vre-
zen ineen te storten wanneer
men voor een Caravaggio
komt te staan. "Ikwil het pu-
bliek geen angst aanjagen. Ik
wil niet datbuitenlanders le-
zen datzij, alszij naar Floren-
ce gaan, hetrisico lopen datzij
hun verstand verliezen".

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00 uur F.X. [Asesinato sm muerte]
(’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO

DINSDAG: 16.30 Family Classics;
17.00MTV Musical; 18.00Obra di mankv Loupe; 18.30 Contact Magazine;
18.45Informe deportivo kv Hector Ro-
sario; 19.00Kushina diorokv SaidaHer-nandez; 19.15Showbiz; 19.30 Sledge
Hammer;20.00 Notisiero Tele-8; 21.00Enkuentro ku Paul de Windt; 21.30Re-
vista Deportivo ku Gonzalo Cuales;
22.00 Wega di Number; 22.10 Crime
story; 23.00Sluiting.

WOENSDAG: 16.30 Ora pa mucha;
17.00Flintstones; 17.30Kwes ku TanteIrma; 18.15 New wilderness; 18.45 In-forme deportivo ku Hector Rosario-

-19.00 Planeta 3;20.00 NotisieroTele-8'
21.00 Falcon Crest; 22.00 Wega diNumber; 22.10 «60» Minutes; 23.00
Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CURACAO
AGENDA

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvan de
artsen van Bandabao (3e distrikt) kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigen huisartsbelle'1'
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wiede dienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEj
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria I.
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten; na 17.00uur kuntu
dezustervan de wachtbellen: zusterPats-
ca, tel.: 87342, pageboy 027-360.

WIJKVERPLEGING CURACAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandag t/m vrijdagvan 07.00-18.00 uur:
dewacht heeftzusterGregorio, tel.: 675870.
pageboy027-345.

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

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

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA ISLA(tel.:663B9s):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17°?
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.0°
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge'
lieve zich te begeven naar de Ver'
bandkamer.

BOTICAS(nachtdienst)
Otrobanda: delPueblo,Breedestraat.tel-
-325333.
Punda: Plasa, De Ruyterkade, tel-:515545.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond onj
19.30 uur te OpenbareBasisscho" 1
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond of
19.30 uur gebouw Credit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxao.
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag- en zaterda-
gavondom 19.30uur teAloëstraat 12.

810 RESEARCH MEDICALDENTAL CLI-
NIC: 20.00 uur lezing/discussie(spr. dr.Roy
Martina) - aula UNA.
CULTUREEL CENTRUM CURACAO:
20.30 uur opvoering toneelstuk «De
Klusjesman» (van Richard Harris;regie: Ju'
lesRoyaards;acteurs:Andrévande Heuvel.
Kitty Jansen en Marielle Fiolet) - Centro P'°
Arte.

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

WOENSDAG
DIVERSEN
SEDUKAL: elkewoensdagvan 14.00-16.0"
uur iservrij spreekuur.

TOERISTENSCHIP: 14.00-24.00 uU
«Fairwind»-S.J.

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

2 AMIGOE INSDf.GBD-C6MB-_n.B7

I It is with great joy that we announce the birth of our
j daughter:

AMIRA MARIA :
'onSaturday December sth. 1987 at 10:50 p.m.

UJeight 3.6 kg.
Length 52 cm.

Theproud pcents are:
Abdou Lahlali and Hilda Lahlali Bakhuis



MOGELIJKHEID VOOR VLUCHTEN IN LAAG SEIZOEN BLIJFT BESTAAN
Curagao vreest voor overcapaciteit toeristen

Contract met American
Airlines van de baan
. WILLEMSTAD — Het contract met de Amerikaanse"jchtvaartmaatschappij American Airlines, om viervluchten
P?r weekte makenvanuitPuertoRico naar Curacao, isvoorlo-ogvan debaan. Mogelijk zal men voor het zomerseizoen '88,eenovereenkomstaangaan., Ue Curacaoseoverheidvreesde na verdere bestuderingvan
?etcontract, datdeextra stroom van toeristennaar Curacao,
j^aalniet verwerkt zou kunnen worden in dehotels. Er zijn
fliers al vele afspraken voor chartervluchten waarmee de

hotelseen "full house" lijken tekrijgen.Daarnaastwas

' een meningsverschil met American Airlines over derecla-me-campagne, dievoor hetgrootste gedeelte doorCuracao be-
laid moet worden.

-Uat verklaarde gedeputeerdeJantje Martina van Toerismeesgevraagd tegenover de Ami-
*°e' Zoals bekend zal Martinaldvan de week aftreden alsge-
muteerde, om plaats te maken
°j>r Herman George.

d v Was evenwe' gedeputeer-
j Martina dieenigeweken gele-
gdeonderhandelingenvoerde
et American Airlines over een

r °Kelijke samenwerking gedu-
-Ide het hoogseizoen datvol-

gde week, 15 december, offici-
lj' °egint. Het lag in de bedoe-,n- dat American Airlines ge-
iende dit "winter- seizoen"
v

er vluchten per week zou uit-
"K 6ken °P Curagao vanaf de
isP, 'PuertoRico- Zoalsbekend
la .f*0 co momenteel de he-ilrijkste overstap- plaats voor

üchten vanuit Noordamerika
v^T verdere bestemmingen inet Caribisch gebied.

GARANDEREN
UP elke vlucht moest deCura-

J ose overheidveertig, van de in
j ’?! 150 stoelen garanderen.

dien de vlucht minder dan
2o

er^g passagiers op Curasao
v

u afleveren, zou Curacao het
erschil (a 150 dollar per stoel)

heflfnbetalen-Hetcontract be-'sde verder een reclame- cam-
„ voordebestemmingCura-

en de luchtvaart- maat-
"appij American Airlines. De-campagne zou 350.000 dollar

kosten, waar van de Curacaose
overheid 100.000 dollar voor
haar rekening moest nemen en
deprivé- sector ook 1 ton. De res-
terende 150.000 dollar zou ge-
deeld worden door American
Airlines en haar speciale whole-
salerGogotours.

Over dezereclame- campagne
bestond evenwel een menings-
verschil.American Airlineswil-
dehet accent ophetCaribisch ge-
bied leggen en Curacao wilde de
meestereclamevoeren inNoord-
amerika, hetgeen de be-
langrijkste doelgroep is van ons
eiland.Overeenstemming hiero-
ver, is nog steedsniet bereikt, zo
liet de gedeputeerde desge-
vraagd weten. Hij vermoedt
evenwel dat dit, bij verdere on-
derhandelingen, geen breek-
punt hoeft te worden omdat bei-
de partijen bereidzijn water bij
de wijn te doen.

DOELGROEP
Ook Curacao isdaartoebereid:

immersin hetzomerseizoen is de
doelgroep nietzozeer de Noorda-
merikaanse toerist, maar meer
detoeristen uit hetCaribisch ge-
bied, Latijns Amerika en Euro-
pa. Indienvoor hetzomerseizoen
een contract wordt afgesloten
metAmerican Airlineszou dere-
clame- campagne dus voor een
belangrijk deel in het Caribisch
gebied gevoerdkunnen worden.

Toen American AirlinesCura-

cao onlangs liet weten niet eer-
der dan januarivliegtuigen be-
schikbaar te hebben voor
vluchten op Curasao, werd daar
nietover getreurd.Het enthousi-
asme voor deze samenwerking
was hier toch al geluwd omdat
men vreesde een overcapaciteit
van toeristen te krijgen, dieniet
in hotels ondergebracht zouden
kunnen worden.

VRUCHTEN
Voor het laagseizoen (zomer-

seizoen) in 1988 denkt gedepu-
teerde Martina dat het contract
wel vruchten af kan werpen. De
laagseizoenen op Curacao zijn
tot op heden gekenmerkt door

eenenormekeldering inhetaan-
tal toeristen dat het eiland be-
zoekt. De aftredende gedepu-
teerde heeft zich de laatste tijd
met name ingezet om hier ver-
andering in te brengen. Omdat
er dan ook weinig animo is voor
chartervluchten, zoudenvier ex-
tra vluchten van American Air-
lines per week, een belangrijke
verbetering kunnen zijn, zo
meent Martina. Met American
Airlines isoverigens deafspraak
gemaakt dat deze
luchtvaartmaatschappij contact
met Curacao zal opnemen, zodra
bekend is wanneer de maat-
schappij vliegtuigen beschik-
baar heeft.

Oppositie is verbolgen
Rumoerige eilandsraad
aceoord met gedeputeerde
IaJïLLEMSTAD_ De ei-
Von raads- vergadering
m r°e verkiezing van een
To» "

e gedeputeerde voor
gr .rism e, is gisteren op een
Bckj^ tU2ie uitgelopen. Ver-
den le£de oppositie- raadsle-
W 0 B<jhreven zich in om het
den!* te voeren» maar wer-
Ca . or voorzitterRonald
_ec_*res afgekapt omdat zij

ts technischover dever-

kiezing van een nieuwe gede-
puteerde mochten praten en
niet mochten uitweidenover
hettoeristischebeleidvan de
overheid.Dat wasvoor de op-
positie- ledenreden om even
later, toen zij verzocht wer-
den zitting te nemen in de
commissie die de stemming
moet controleren, te
weigeren.

De Amigoe berichtte gisteren

alover het "eerstedeel"van deze
raadsvergadering die geschorst
moest worden om een centrale
commissie- vergadering bijeen
teroepen om deontslagbriefvan
Reintje Martina te bespreken.
Omstreeks twaalf uur werd de
openbare vergadering hervat.

Nadat het verslag van de
centrale commissie was goedge-
keurd, kwam men opnieuw bij
het agendapunt "verkiezing ge-
deputeerde". Dit is een officieel
agendapunt en de voorzitter is
daarom genoodzaakt de be-
raadslagingen te openen. Ver-
schillende ledenvan deoppositie
schreven zich in om het woord te
voeren maar onder luid protest
werdenzij doorvoorzitter Casse-
res gestopt toen zij afweken van
het punt "verkiezing gedepu-teerde".

Gezaghebber Casseres liet na
afloop van devergaderingdesge-
vraagdtegenover deAmigoe we-
ten dat diteen logische gangvan
zaken is. "Het agendapunt
spreekt voor zich", zo zei hij. De
gezaghebber isdoor de leden van
deoppositie gevraagddekwestie
verder uit te zoeken. Dat zal hij
wel doen, zo liethij weten,maarde gezaghebbervermoedt gelijk
tekrijgen van juristen.

Voorde ledenvan deoppositie-
partijen SI en PNP was de hou-dingvan de voorzitter reden om
te weigerenin de commissie zit-
ting te nemen die de stemmen
moet controleren. VolgensGeor-
ge Hueck van de SI, was het een
"politiek spelletje" dat Casseres
uitgerekend hem vroeg of hij
voorzitterwildezijnvan diecom-
missie. De gezaghebber heeft
daareen andere meningover: als
het gaat om de verkiezing van
een persoon die door de coalitie-partijen is aangedragen, wordt
iemand van de oppositie ge-
vraagd de commissie voor te zit-
ten. Ditom deonpartijdigheid te
waarborgen.

Dat kon gisteren niet gebeu-
ren: uiteindelijk moesten coali-
tie- raadsleden in de commissie
zitting nemen. De nieuwe gede-
puteerde werd ondanks de blan-
co stemmen van de oppositie-
partijen,geaccepteerddoorde ei-
landsraad.

Herman George moet gezag-
hebber Casseres nu schriftelijk
laten weten deze functie te aan-
vaarden. Dan pas kan hij beed-
igdworden. Vermoedelijkzal dat
deze week nog gebeuren.

OM gaat waarschijnlijk in beroep
Advocaat verbaasd over
vonnis in zaak CM.

WILLEMSTAD — Advo-
caat Ornelio Martina is zeer
verbaasd over de houding
vanrechter Witin dezaakvan
verdachte C.M. die gisteren
tot vijf maanden gevangenis-
straf werdveroordeeld. C.M.
kreeg slechts vijf maanden
omdat derechter alleen het in
bezit hebben van een kleine
hoeveelheid cocaine en twee
vuurwapens, bewezen
achtte. Voor de andere be-
schuldiging, dat C.M. betrok-
ken zou zijn bij hetversturen
van een postpakket cocaine
naar Nederland, achtte de
rechter geen bewijzen voor
handen. Toch werd C.M.
gisteren na de uitspraak niet
in vrijheid gesteld terwijl hij
met zijn voorarrest van 11
maanden, zijn gevangenis-
straf alheeft uitgezeten.

C.M. wordt gezien als een

'zware jongen"die onder andere
met deberuchte Saezzou hebben
samen gewerkt. Deze laatste
kwam enigemaanden geleden in
debekendheid toen hijuit hetge-
rechtshof wist teontsnappen. Hij
werd enige weken later in Ne-
derland weer aangehouden.

C.M. zit al elf maanden in
voorarrest. Zijn zaak is alvoor de
rechter geweest: de eerste keerwerd hij tot zes jaargevangenis-
straf veroordeeld omdat de
rechter het wel degelijkbewezen
achtte dat C.M. een postpakket
met 2,8kilo cocaine naarNeder-
land had gestuurd. Advocaat
Martina gingtegen ditvonnis in
hoger beroep, en vocht daar de
dagvaardingaan. Hijwerd inhet
gelijk gesteld door het Hof van
Justitie die de zaak terug ver-
wees naar het gerecht in eerste
aanleg.

Gisteren deedrechter Wit op-
nieuw uitspraak en veroordeel-
de C.M. tot vijfmaanden gevan-
genisstraf,hetgeen hij er alruim
op heeft zitten.Rechter Wit acht
echter vluchtgevaar aanwezig
en bepaalde datC.M. in iederge-
val achter tralies moet blijven
totdat het Openbaar Ministerie
besloten heeft ofzij in hoger be-
roep gaat tegen de uitspraak.

Omdat C.M. in feite vrijgela-
ten had moeten worden, zijn
straf is immers al uitgezeten,
vindt advocaat Ornelio Martina
de gang van zaken niet terecht.
Juridisch is dit evenwel moge-
lijk, zo moest hij erkennen. De
advocaat wil vooralsnogeven af-
wachten wat het OM gaat doen
en zal danbeslissen of hij de be-
slissing van derechter gaat aan-
vechten.

Het Openbaar Ministerie
heeft neg niet besloten of zij in
hoger beroep gaat, zo vernam de
Amigoe desgevraagd. Dit zal zo
snel mogelijk besloten worden.
Hoogstwaarschijnlijk zal dat
echter wel gebeuren omdat men
met deze moeilijke zaken liever
ziet dat het Hof (met drie
rechters) een beslissing neemt.

Inbreker
aangehouden
WILLEMSTAD-De pa-

trouille van Riffort werd naar
Gilmar Auto Parts gedirigeerd
waar een inbreker het pand was
binnengedrongen. Bij aankomst
zag de politie dat een eter-
nietplaat van het dak was ver-
wijderd en hoe de inbreker bezig
was de laden van een bureau te
doorzoeken. De politie vroeg di-
rect om versterking en binnen
enkele minuten hadden de agen-
ten het gebouw omsingeld. Sa-
men met de eigenaar van het
pand gingdepolitie naarbinnen.
De inbreker probeerde via een
ander gatin het daktevluchten.
Bovenop het dak luisterde hij
niet naar het waarschu-
wingsschot vaneen agent op het
dak, maar sprong er af. De man
werd op de grond direct in dekraag gegrepen dooreen andere
agent. De man is overgebracht
naar de recherche voor verder
onderzoek.

Lastige man
WILLEMSTAD — De spelers

in het Sabana Ball Park
waarschuwden depolitie toen zij
tijdens het spelen werden lastig
gevallen door een agressieve
man. Het betrof de 32-jarige
R.M. die onder invloed vanverd-
ovende middelen verkeerde en
niet v. or rede vatbaar was. De
man is ingesloten vooreigen vei-
ligheid.

WILLEMSTAD — Vrijdag 11
decembervindt in dekathedraal
van Pietermaai een presentatie
plaats van het Antilliaanse
Bachkoor onder leiding van
Frank Francisca. De presentatie
heeft als titel "De essentie van
Kerst: Zang en Meditatie".

De meditatie wordt in drie ta-
len gepresenteerd en worden
verzorgd doorLucilleBerry- Ha-
seth.De organisatie is inhanden
van Johnny Kleinmoedig.
Entree is gratis.

Met schijnwerpers de steegjes in

Politie blijft drugs
intensiefbestrijden

WILLEMSTAD—De in juli
van ditjaarbegonnenactie te-
gen illegaliteiten zal tot het
einde van het jaar intensief
worden voortgezet. Ondanks
dat de acties tot nu toe niet
zonder brokken zijn verlo-
pen, is depolitieover hetalge-
meen tevreden met de ge-
boekte resultaten. Vergele-
ken met vorig jaaris dit jaar
4832 grambasemeerin beslag
genomen en heeft de politie
308personenaangehoudenin
verband met de verkoop of
het gebruikvan drugs.

Waarnemend commissaris
Wim Tweeboom was erg te spre-
ken over het werk van de Narco-
tica Bestrijdings Dienst. Vorig
jaarhad deze dienst slechts 149
personen, die zich bezig hielden
met het verkopen van verdoven-
demiddelen,kunnenarresteren.
Tweeboom was echter niet te
spreken over het nieuwe verdo-
vende middel "Base". "Base is
verslavenden doet de criminali-
teit stijgen. Waren de
drugsverslaafdeneerst tevreden
met een portemonnee die ze zich
wistente bemachtigen, nuwordt
zelfs de wasvan dewaslijnen ge-
haald zodat ze de kleding kun-

nen verkopen om aan geld te ko-
men voor Base"

WILLEMSTAD - Als dank
voor het goede werk dat de
werknemers hebben verricht bij
debouw van dePelican Wingvan
hetPrincessBeach Hotel, waar-
door deze nieuwe vleugel op tijd
werd afgeleverd, overhandigde
depresident van deCuragaoHo-
tel Management Company een
cheque aan alle werknemers die
zich voor dit werk hadden inge-
zet. De cheque dientals motivatie
voor de werknemers opdat zij in
de toekomst opnieuw het werk zo
goed afleveren. De bouw van de
Pelican Wing werd verrichtdoor
werknemers van ABC Construc-
tions. De heer Vlietman bena-
drukte dat het werk dat de man-
nen hebben verricht veel meer
waard is dan de cheque die hij
hen overhandigde, maardatdeze
geste hen moet stimulerenom op
deze manier verder te gaan. De
nieuwe vleugel wordt naar alle
waarschijnlijkheid 18 december
geopenddoor de nieuwe gedepu-
teerde van Toerisme ir Herman
George.

INTERESSE
Door de toegenomen interesse

in ditnieuweverdovend middel,
heeft de politie dit jaarmeer in
beslag kunnen nemen. Uit het
rapport datonlangs door de poli-
tie is opgemaakt, blijktdat dein-
teresse voor Cocaïne is afgeno-
men. Tweeboom:"Voordeprodu-
centen van de verdovende mid-
delenisdetoenemende interesse
voor Base alleen maarvoordeli-
ger. Base dient als basis voor
Cocaïne. Door bepaalde chemi-
caliën aan Base toe te voegen
wordt Cocaïne verkregen. De
produktie van Base is daarom
stukken goedkoper dan de pro-
duktie van Cocaïne." Volgens
Tweeboom zullen de producen-
ten het gebruikvan dezenieuwe
drug dan ook aanmoedigen.

Door de harde aanpak van de
politiezijndedrugsverkopersuit
de openbare gelegenheden ver-
dwenen. Een deel van de verko-
pers is opgepakt en het andere
deel heeft zich terug getrokken
in de smalle donkere steegjes.
Daar worden ze echter niet met
rust gelaten vertelde Tweeboom:
"We blijven ze achtervolgen, al
moeten we met schijnwerpers de
steegjes in."

Reunie Texas
Instruments

WILLEMSTAD — Zaterdag
12 december vindt de reunie
plaats voor de ex-werknemers
van Texas Instruments. De reu-
nie begint 's avonds om zeven
uurmet eenkerkdienrt in deFa-
timakerk op Suffisant. Van acht
tot twaalf uur 's avonds begint
het feest in het Shell Werkne-
mers Recreatie Centrum. Tij-
dens hetfeest is er eenbuffet- di-
ner, een receptie, een discussie
en de vertoning van films en
portretten. Dekaarten voor deze
avondzijnverkrijgbaar bij de le-
denvan defeest-commissie: Del-
ta Meriën, Xiomara Sillië, Erich
Rene, Ben Komproe, Ruli Ber-
nardus en tevens bij Gracia
Snack in de Vondelstraat op
Brievengat. Er worden geen
kaarten aan de deur verkocht.

Personen maakten
reeds gebruik van

onze nieuwe

SPEEDY

Wij staan ook
\oor U klaar!

uw persoonlijke lening binnen 24 uur ge-egeld
b|j Vladuro & Curiei's Bank N.V. in Punda of
bij Caribbean Credit te Salina.

Hl MADURO & CURIEL'S BANK N.V.
I-_^l voor betrouwbare snelle dienstverlening.

WO€NSDfIGAVOND - 9 D6C6MB6R
***************

"SMIKKELEN EN SMULLEN IN HET
BELLE TERRACE RESTAURANT"

***************

IDit
keer etaleren onze

enthousiaste chefs onderandere:

* Shrimp soufflé O* 'Ji-y^M [?/
* Smoked fillet of Carib- OJMfJ.

bean fish with sweet
mustard sauce i_Ë_h£__^i_. *ÜC

* Roast fillet ofveal ""^JffiS?^ ""
* Baked lemon tart. CjSgf ? 5*..,,

—' lf\. X ' tl: ."********** \ _^/>-> 'f'.jjlj
Live-Music n.'.«jjg■'- (/.)__ j■Mariachis Solis iiiiiiiw^M '" * ___. !

; c&vila ""Beach "Hotel
Penstraat 130 - Willemstad
Reserveringen: tel.: 614377
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GEVRAAGD
EEN ADMINISTRATIEVE KRACHT
Vereisten:
Min. MAVO-MAO diploma of gelijkwaardige opleiding
en Type-diploma.
Sollicitatiebrieven te richten onder nr. 690, bureau van ditL blad, Nassaustraat 110, Oranjestad, Aruba.

V^| Arubaanse Kunstkring in samenwerking metSTICUSA
presenteert |ê|

op Donderdag,
■ÜB WTJ Éftk. 10 December 1987

\p. ■ ■ M.t om 8:30 BifltL^m -~- ___BF _____________n _________jfl»_ g^ CASDICULTURA o*9

I Kaarte- (Afi.lo.--)znn verkrijgbaar bij de boekhandel en op de avond
-an de voorstelling bijCas di Cullura. BH^^fl

! ARUBA DAILY I
j ENTERTAINMENT I
r^¥aN&&s Gezellig uitgaan,wij zijn ;

- geopend van 21.00 uur tot06.00 uur.
Gezellige sfeer, goede service.|^ ja/ De beste Pizza haalt of eet U bij:

ÖNJ^TLG. Smith Blvd. > ■__■■■■ __B Bm\ \w Oranjestad, Aruba. \^o/(iQiQ r"9 I __C %%\rW mm\. _
ï De topnightclub TAKE AWAY TEL.: 33541 _W__4 =
Z van Aruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m. :

bÉflhrf GOLDENTULIPWW '/IYI_ ARUBA CARIBBEAN I\%_^y RESORT & CASINO :
*- >-!_✓ FANDANGO NIGHTCLUB _

Floating Restaurant proudly presents: _
Ö/Vf The fabulous :

(onder nieuwe directie) INKSPOT review j
'" zeer verzorgde rijsttafel. dailycurtain time 10.30 p.m. :

E Openll.oo-middernacht. except Mondays. :
j Happy Hour 6.00-8.00 Ta- Z
2 ly Wever. Z

l Feest... jubileum... verjaardag... verloving, enz.
Dat viert ook U natuurlijk in RESTAURANT

Tel.: 22977of 27833. £^n____^&C_ K
: WIJ HEBBEN OOKCATERING SERVICE.

s Boulevard Drive -In j
Theatre TODAY_ at 8:30 p.m. _
| TODAY [
* at 8:15 p.m. L___ ;

fl Z

\ ACTION 18 yrs. )AL 14 yrs. j
_ Boulevard m <^&*>g p*l 1-
j Theatre p^L^j

II TODAY K»JM l-
at 8:45 p.m mLmm\m I .

A ROOM WITH A VIEW \DRAMA 18 yrs. xsssres«x _<_ ■^<^<rerexwgxc<x<xsra ;

ORANJESTAD- Vierdoua- 1
ne- beambten op Aruba zijn met f /^§&_v
een studieopdracht van de rege- M^Srfehring naar Nederland vertrokken. .ïWGedurende drie jaarzullen zij
aan het "Opleidings- instituut R|TM_ EMnMAICENf_
Financiën Den Haag" de oplei- BEKENDMAMNÜ
ding tot verificateur volgen. Bij W'J maken hieronder bekend
hunvertrek waren op de luchtha- dat ons spaarbankboek
ven aanwezig deministervan Fi- nummer É-11313 als ver-
nanciën Armand Engelbrecht, 'oren 's opgegeven.
de directeur derBelastingen mr. ' Een maand na heden zal ge-
J. Tchongenanderetop-functio- noemd boek als verloren
narissenvan de douane.Bijdefo- worden verklaard en daar-
to: vlnr de vertrekkende doui- voor in de plaats een nieuw
niersE. Cornelis, R. Dennie, mi- boekworden afgegeven.
nisterEngelbrecht, A. Koolman, ARUBA BANK HMJA. Levenstone en directeur
Tehang.

(
Maakt U geen zorgen over

EEN KERSTBOOM!
Donderdag
begint in
SUPERMARKET PUEBLO

Oranjestad - Santa Cruz - San Nicolas
de verkoop van
De Beste Kwaliteit 0

KERSTBOMEN jtëgm
tegen extra lage \ÊMÊÊÈÊÊÊ'Pueblo prijzen wHÊ \\ÊÊÊÊt
reeds vanaf ’_20_" sl|^^fj^^^-

gebruik decoupon van
de Kerst folder _^HBB"^
waarmee \a

10% korting f^kop aankoop AW
-^ Kerstboom. mjm

__T^_ji_-S^Silen I TBH
zoeken voor hun incasso-afdeling:

INCASSOLOPERS (M/VR.)

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met vermel-
ding van ervaring en referenties terichten aan:

UNICON N.V.
P.O. Box 389
Aruba.

Pabien S"_L
r< E s o n i

met de eerste
zending van ZESTIG Stellar li_T_l BJll___J___JJ

fffKÊWmw9^^^^^ _BP3SHHP9_ï'''l'l4Un_ «B»SS':":sRS3a_**v i*^_. ■__w "ro^gC,.^ "' 5É"""?^l*JHj_f_

%?.?""->£ïy<M9 <iosfi _^___r__K^*HßfiSß__k _ffSf*'H^^S-Sy^^^^ JÉI pIH-M_M

dflj Hw "^Wf : flMflnfljflHËH I^^HUÉCffi

Proficiat met Uiu keuze, waarvan U zekerveel plezier zult
hebben.

HYunoni PRIMA AUTO SALES Snc
'^^ss^^mm^mmM Fergusonstraat 42A Tel.: 28200 - 32471

yf\ Nassaustraat 37-C

l\": 60 —50— 30 — 20% CXf
op: alle gouden artikelenvan 18 en 14karaatêaliezilveren en Gold Filled artikelen

Horloges: SEIKO,CITIZEN,RAVISA, GLYCINE, PROVITA en DIGITAL

Porcelaine Nadal, Cristal, Delft en souveniers Mallorca Perle
Een goede kans om NUreeds Kerstinkopen te doen bij:

X" LUCOR JEWELERS .
,-^(^-&, EIND van het jaarcampagne l. jffl _S____l_____kKiifÉ^__£: __r J_____t

5 _______9 _______K^l^l____». ■ O n fr^ nf^frn. fPh en __l Antillean Mercantile Corporation

_
5 _t_^ xWmÊ&mmk van UuLzpiyil II e _^n_É_L .

| .__flw_^^-R____wTS_R=__s Niet alleen speciale aanbiedingen maar ook lage prijzen.
jo

* _________S____ 1, ■"" ' t?
2 «ffÏWWMeV*StinghoUSe rp , .

_
| Ijskast vanaf |. . . ... aan^nuaniflHorW9. I '"- TechniCS J-__^ i Voorts bij aankoop van iedere ’.25.- m mÊTHÈ %

o.—-_^ ’.625.00 ontvangt U een coupon en heeft IfcJ Hi"Fi I
i teasfe kans op één van onderstaande prijzen. I» S 20% Cash fflB^) 1- Technics Stereo Set System 44 0% Oedïet |

L-fi__Ü 2_ __^7 2._____ GoldStar TV 19" +Videoßecordei |
* i__S__!^-_SI flßßf^N ) _ __r !!_■__________ PTT7I THE QUALTTY CHOICE. 15I Isaf _____li\ <SSS> Airco 13.500 btu _____ GoldStar 8
_ ! cO___^/____Vi-^ 4. Dryer NH-593E P^-. TVl2"b/w |« -flflflfl _A___UE-__7_Z

_" L JP^TsÉ Nr 2073 S» ! _ rTTf THE OUALTTY CHOICE. «S^teüliifjl l-l.fcV»_> «Fk | _____.: 5. Goldstci Radio/Cass. TSR-951 r______L,.- 11 x _-_ e /_n ._ i Stoof vanaf c D+. ’.175.00 JS kA 6. Patio set CZ^^HF _.«„___■ tir—- /-375.00 ,HurrayFlets tïV_____M_i ScSSS Iffc 8. 8.8.Q. grill M|^^^^l^|y f. 550.00 *_ *___ «jbsé^ 9. Belt & Disc Sander IQ'Tnlnr *—»■■"■Wv»"***». ,___a___r„, «M_» «J^fSS*S Chest Freezer # «*ajt *_*_ GHV-51 r-M ï
«1 10 scft Trekking: Maandag 28 dec. 1987 ’.695.00 4 7 qc nn 1
g. FC-105JEW in Unicon Showroom om 11.00uur v.m. ’■

'w,w |
E _!ïïlTllïï___Ml if_^^n "Cetronic" |

I [^ J3_!ï_!__f!__% I| UU ’.995.00 Wij bieden $_ Laundromat n..i«t n ___,r_ii
Financieringsmogelijkheden »

S( f LA-661JXW Q"J" COgPfar^o" < . ~ 1 .jj \ Efficient- Rotary __■____■■ *$ \ J ’.1095.00 Quality CompreSSOr | Wij accepteren VIS -creditkaarten gs \, i '-E^!1 ! i
T A

V^*^^^vYilß*^?^^ft^ïZv^R^ZS^^H I 1111 11 [ --1 -11 ■i /L -\ _l*T " lilt 1 11~\\^1*] i* I *J.
HbS mIuI mr m\ PHP \wflkv ü_sjj ||JS 3£z Mil 3w_il_i_l ■il___viw_>_psffP W

DINSDRGBD-C-M86R19874



ARUBA
AGENDA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
'4.00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

V°or spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 027-849.

nr. 10.815.445Banco di Caribe.
pOLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
en kunnen iedere dagtussen 08.00--/2-00/14.00-17.00 uurworden opgegeven;

behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°P maandag en donderdag voor 10.00 uurbinnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
wnsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPENBOULEVARD THEATER
"20-15 uur Lethal Weapon (18 jr.).
""20.45 uurAroom witha view (18 jr.).
uRIVE-IN: 20.30 uurLa Bamba (14 jr.).

JJ"1"GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
N°ord: tel: 23425;Santa Cruz en Paradera:
'e-: 28288/25543; Savaneta enBrazil: tel.:
J'o2o/48301;San Nicolas: tel.: 45906; Da-

kota: tel: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-

Voor brandgevallen, ongelukken of
*'n of ander ongeluk gelieve
'Uarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
DINSDAG: 18.00Nic S Pic; 18.30CNN
'Nernational news; 19.30Actualidad;
19-45Purba kv keshi; 20.00Telenotici-as; 20.30 The Cosby show; 21.00 Fal-
con Crest; 22.00LarryKing show; 23.15
Showbiztoday (CNN); 23.30 Sluiting.

WOENSDAG: 18.00 Thundercats;
18.30 CNN international news; 19.30
TheBeachcombers; 20.00Telenoticias;
20.30Documentaries; 22.24LarryKing
show; 23.00 Crossfire; 23.25 Showbiz
today (CNN); 24.00 Sluiting.

diversen
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopend van 07.00-20.00.uur;na 20.00
Uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
p-OOuur perdag geopend(alleen geslo-
'envan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
9en 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPl-
;AAL(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45
718.30-19.30 uur.

Koningin wilhelmina fonds (tel.:
'4652/22817): informatiecentrum
£°ensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Haardenbaaistraat 8(boven).

MuSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
"ln9stijden maandagt/m vrijdagvan 09.00-
-] 2-00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00-
-2.00 uur.

B°NBINI FESTIVAL: 18.30uur in Fort Zout-man (optredensvanThe Noel Singers,Tipi-
£° del Campo, gaitagroep Brisa Juvenil,
dansgroep Flor diAntano en kah'i orgel Me-'°dia di Antano).

SPORT
(dames): 19.00 uurCentro De-

o r, iv0 Rooi Afó vs Arsenal - RCA°P°.centrum.
(Aruba Bowling Associati-

"'; Play-off Men's/Women's League,hm 20.00 uur Pepsi Cola vs Pet-O-Landianeren) en Gandelman vs Sound Bowlers
wames) - Camacuri Bowling Center.

Verkennershelpen bij
inzameling

, °RANJESTAD — De ver-
*?nners zullen de leden van

Juventud '85»
, instaande zondag be-v,u»pzaam zijn by het in ont-. n gstnemen en opslaan vanr= levensmiddelen, kleding
«speelgoed voor deminder-heiden.

zo ki e aonateurs worden ver-
„ht hun bijdrage zelf te bren-sen naar Plaza Betico Croesdar de teleton van halfvijf tot
<rven uur wordt gehouden. De
vV°mision Juventud '85» ont-
heA°°k de medewerking van
_p_ de Kruis Aruba, dat zijn
3UW te Dakota beschikbaart voorhet opslaanvan deont-
aJgen goederen.

-er.?°r et entertainment- ge-
van deteletonheeft deCo-

va-1"0 reeds de medewerking
Ne„t i. muziekband The Boys
en R ï .orde Arubaanse Dans"
Pi. alletschool, de zangersa§ h

s PhiliPs en Edwin Ab'
üitiï'f _TagUinald°- CamPa"
en wiNavidehas, een modeshow

'«aybeline Arends en haar

Strandpolitie
ORANJESTAD — In het tv-

programma van het Bureau
Voorlichting zal aandacht wor-
den besteed aan de introductie
van deStrandpolitie. In ditprog-
ramma nemen deel de heren:
Ammerlaan en De Vries (Poli-
tie), Gavidia (Aruba Ports Au-
thority) en Kuiperi (AHATA).
Dit programma is op woensdag9
december in hetprogramma van
het Bureau Voorlichting. De te-
lekijkers kunnen tijdens het
programma vragen stellenof
suggesties aandragen via de te-
lefoonnummers 47302of47303.

Oduber betreurt zendtijd-geding

MEP:eerst orde stellen op
eigen democratische zaken
de?^NjESTAD-MEp-lei"
ml Son Oduber betreurt
<Ut _D S,ommentaar het feit,
Jftoe *

A naar de recnter
kv!, staPPen om gebruik te
«enH«en maken van de
en ,, dvoorPolitieke partij-

TeleAruba.
gin-

6 d,lrectie van TeleAruba
Waf advies bi J juristen vragen,rp__rop eeneider het antwoord
aai. _Wlst: PPA en PDA hebben
ftien verkiezingen deelgeno-
ieH beidepartijen behaaldenaer tweezetels. DatTeleAruba
u *ePartijen geenzendtijd wilde
s^en, gaatvoigens de MEP.lei.
st» :Ver-ook biJ de MEP he-_^at de indruk dat deregering
Hoo-+emier Eman moest °P de
■ &"* van een en ander zijn —

de mond van PPA en PDA wilde
snoeren. Nelson Oduber vindt
dat deze gehelekwestie een ern-
stigebedreigingvan dedemocra-
tie, zekervaneenregering waar-
van de premier zich inspant om
de democratie in Haïti te helpen
herstellen.

Het wordt tijd, dat we eerst in
eigenhuis orde op democratische
zaken stellen, aldusNelson Odu-
ber.Immersin eenwerkelijke le-
vende democratie heeft ook de
oppositie hetrecht van spreken.
In ditverband haaldehijook nog
aan, datderegering deministers
een verbod oplegde omin het te-
levisie- programma Quo Vadis
deel te nemen, omdat dit steeds
ongunstig was voor het rege-
rings- beleid.

Volgens minister van Financiën:

Deviezenvoorraad
geweldig gegroeid
ORANJESTAD — De Aru-

baanse deviezen-voorraad is
dit jaar geweldig toegeno-
men. Werd beginvan het jaar
begonnen met 54 miljoen bij
de Centrale Bank en twintig
miljoen bij de lokalebanken,
in oktoberbedroegdezevoor-
raad bij deCentraleBank 181
miljoen en bij de lokale ban-
ken 65.5miljoen,zodat het to-
taal aan deviezen toen 246.5
miljoen bedroeg.

Minister van Financiën, Ar-
mand Engelbrecht, benadrukte
deze groei in een gesprek met de
Amigoe doortewijzen op hetfeit,
dat de eerste drie maanden van
1986Aruba 94.8 miljoen aan de-
viezen had en de eerste drie
maanden van dit jaar was dit
reeds opgelopen tot 221.2 mil-
joenflorin. In het tweede kwar-
taal van 1986 bedroeg dit 140

miljoen, en het tweede kwartaal
van dit jaar 235 miljoen, terwijl
voor het derde kwartaal van
1986en 1987 dezecijfers respec-
tievelijk 147 en 226 miljoen flo-
rin bedroegen. De deviezen ko-
men binnen door hettoerisme en
de mensen, die op Aruba willen
investeren.

Uit deze cijfers, aldusminister
Engelbrecht, blijkt wel duidelijk
dat het streven van deze rege-
ring om meer toeristen en inves-
teerders naar Aruba te brengen
in de goederichting gaat. Uithet
geheel blijkt ook het herstelde
vertrouwen in Aruba en zijn toe-
komst, aldusdebewindsman, die
verwacht dat ook de komende
maanden de groei van de devie-
zen zal blijven aanhouden.

Amerikaanse marineman

ORANJESTAD - In Cas diCultura had een uitvoering
plaats van leerlingen van de
zang- en pianoschool van Stella
Wetter. Bij defoto: het optreden
van de leerlingen, verenigd in
■TheNoel Singers», inaktie.De-
zegroep bestaat uitNatashaBar-
mes, Jerrel Bronswinkel, Brian
James, Jennifer James, Moira
van Lis en Susan van Lis. Degroep staat onder leiding vanBrenda James.Na afloop ontvin-gen alle leerlingen hun certifi-caat uit handen van Leo Tromp
en Carlos deCuba.

Helicopter
brengt
gewonde
ORANJESTAD — Om-

streeks half twee landde gis-
termiddag op de Arubaanse
luchthaveneen Amerikaanse
Marine- helikopter met aan
boord een patiënt. Hetbetrof
een marineman, die aan
boord van het marineschip
US Peterson een lichte har-
taanvalheeft gehad.

Dit schip bevondzichongeveer
120 mijlen uit de kust van Aru-
ba. Aangezien het hier een
spoedgeval betrof reageerde de
gouverneur gunstig op het ver-
zoek van de Amerikaanse con-
sul- generaal inWillemstad, die
toestemming vroeg de helikop-
teropAruba telaten landen. Ge-
zorgd werd dat op de luchthaven
een ambulanceaanwezigwasom
depatiënt naar het hospitaal te
brengen waarallesvoor zijnaan-
komst in orde was gebracht.

Luchthaven-begroting goedgekeurd

MEP stemt tegen wegens
vervroegd pensioen-zaak

ORANJESTAD — De beg-
roting van de Luchthaven-
dienst voor 1988 werd maan-
dagmiddag door de Staten
goedgekeurdmetelftegenne-
gen stemmen.

De goedkeuring was af-
komstig van deregerings- coali-
tie, terwijl MEP en ADN te-
genstemden.De MEP noemde de
luchthaven- begroting goed ge-

presenteerd en met een voorde-
lig saldo, doch moest toch te-
genstemmen omdat de regering
deStatendewet inhoudendever-
vroegd pensioen niet heeft doen
toekomen en bij de luchthaven
een negental werknemers onder
ditvervroegd pensioen vallen.

Staten- voorzitter mr. Hector
Gonzalez deelde mee, dat van-
daag en morgen niet wordt ver-
gaderd. De Statenledenkrijgen
volop de kans voor inzage van
verschillende stukken, zoals die
over de gevraagde Setar- enquê-
te, welke zaak aanstaande
maandag in het openbaar zal
wordenbehandeld.

Nadat de luchthaven- begro-
ting goedgekeurdwerd, schorste
de voorzitter de vergadering tot
donderdagmorgen tien uur,
wanneer begonnen wordtaan deWEB- begroting.

Aruba programma op
Venezolaanse zender

ORANJESTAD —Radio- om-
roeper JohnnyHabibe brengt za-
terdag 12 december zijn laatste
Aruba promotion- programma
van dit jaar. Dit programma is
van halfvijf's middags tot zeven
uur 's avonds op het Venezo-
laansradiostationRQ-910 tebe-
luisteren.Erwordtonder andere
een vraaggesprek gevoerd met
de twee musici Hildward Croes
en ChichoKoek over hun activi-
teiten gedurende 1987 en de
plannen diezijvoor 1988hebben.

In Caracas

MEP naar Sociaaldemocratisch
congres

ORANJESTAD — Nelson
Oduber en Poli Tromp, van de
MEP, zijngisterennaar Caracas
vertrokken ter bijwoning van
een vergadering voor de sociaal-
democratischepartijen. De par-
tij werd hiervoor uitgenodigd
door deoud-president van Vene-
zuela Carlos Andrés Pérez, toen
deze twee weken geleden enkele
uren op Aruba verbleef. Oduber
en Tromp worden eind van de
week opAruba terugverwacht.

ORANJESTAD — De IDEF-
RE organiseerde de laatste spor-
tactiviteitvan ditjaarvoor over-
heidsdiensten: de 5-km loop. Ze-
ven teams namen deel aan deze
wedstrijd. Het politieteam, be-
staande uit Eric Soemers, John
Dijkhoff en Robert Tromp, won
deze 5-km loop.

ORANJESTAD — Ter gele-
genheid van het bezoek van mi-
nister van Justitie, Watty Vos,
aan Den Haag vond ondanks
drukke werkzaamheden een
zakelijk samenzijnplaats, waar-
bij onder meer gesproken werd
over het lidmaatschap van Inter-
pol van Aruba alsmede over de
institutionele structuur van het
gevangeniswezen op Aruba in
verband met de stageperiode van
de heerL. Fowler. Hierbij waren
ook aanwezig (zie foto) minister
JohnMerryweather, staatssecre-
taris mr. V. Korte- Van Hemel,
plaatsvervangend secretaris ge-
neraal VanDijk van het ministe-
rie van Justitieen secretaris ge-
neraalGroscheide van Justitie.

TeleAruba-directrice:

Blij met uitspraak over
zendtijd voor partijen

ORANJESTAD — In een
gesprekmetde directrice van
TeleAruba, mevrouw Mayra
Maduro- Arends, stelde deze
tegenover de Amigoe in feite
blij tezijndaterindepolitieke
partijen zendtijd- affaire een
vonnis is gevallen. "We weten
nu allemaal waaraan we toe
zijn, en daar houden we ons
danook aan".

Met nadruk ontkende me-
vrouw Maduro de beschuldigin-
gen, dat dedirectie onderpolitie-
ke druk, onder meervan premier
Eman, zou hebben gehandeld.
"Dat is pertinent niet waar —overigens heb ik de premier al
lang niet gesproken — we heb-
ben geheel zelfstandigen zonder
invloedonze beslissingen in deze
genomen", aldus mevrouw Ma-
duro.

Wij waren van mening, dat de
PPA niet in aanmerkingkwam
voor zendtijd omdat deze partij
nietmeer in de Staten vertegen-
woordigd is. Wij vonden het dan
ook onze plicht om volgens debe-
staande wetten te handelen en
de PPA en de PDA te laten we-

ten, dat geen zendtijd meer ter
beschikking was. Met de uitleg
van de wet, als men het vonnis
van de rechter leest, mogen de
onafhankelijken — "zij vormen
eenpolitieke groepering"—ook
gebruik makenvan hetrecht om
zendtijd te krijgen voor TeleA-
ruba.

Poging doodslag
met auto gemeld

PARKIETENBOS — Een
39-jarige bewoner van deBu-
cutiweg deedaangifte van po-
ging tot doodslag, mishande-
ling en vernieling.

Hij verklaarde aan de politie,
dat toen hij tegen middernacht
naar huisreed hij ter hoogte van
Parkietenbos een auto in verbo-
denrichtingzagrijden. Hij stop-
te en gaf de chauffeur van deze
wagen enige aanwijzingen en
reed weg.Korte tijd latermerkte
hij dat deze was gekeerd en hem
begon te volgen. Een van de in-
zittenden van de wagen, diehem
achtervolgde, gooide naar zijn
wagen met enige bierflessen en
vernielde daardoor zowel de
voor- als achterruit van de wa-
gen. Hierna reed de bestuurder
in de richting van San Nicolas.
De politic, dieopdehoogte is wel-
ke auto het betrof, stelt een on-
derzoekin.

Minister ArmandEngelbrecht
Solidariteitsbelasting
verdwijnt met ingang '89

ORANJESTAD — Het ligt
in de bedoeling van de Aru-
baanse regering om de door
de vorige regering ingevoer-
de 8.2 procent Solidariteits-
belasting te halveren en op
4.1. te brengen. Daarna zal in
1989 deze belasting geheel
verdwijnen, zo vertelde mi-
nister Armand Engelbrecht
in een gesprek met de
Amigoe.

Hij wees erop, dat in 1985 door
de vorige regering de Solidari-
teits- belasting werd

geïntroduceerd dooracregering,
die de afgelopen tien jaren aan
het bewind op Aruba was ge-
weest. Behalve dat de Lago zijn
deuren sloot, was er een fataal
beleid gevoerd, waarvoor ruim
340 miljoenflorin, die als extra
inkomsten werden ontvangen,
niet goed besteed werden. Hier-
door had de huidige regering
geen geld om de status aparte
goedvoor te bereiden. In het toen
aangenomen wetsvoorstel werd
opgenomen, dat deSolidariteits-
belasting voor enige jarenver-
lengdkon worden.

Volgens ministerEngelbrecht
gebeurde dit met voorbedachte
rade omdatmenwistwelkeramp
men had achtergelaten en men
wist, dat verlenging noodzake-
lijkzouzijn.De huidigeregering
is met andere alternatieven ge-
komen door investeerders aan te
trekken.

Tenslotte wees de be-
windsmaner nog op, datmet de
8.2 procent Aruba een in-
komsten van ruim dertigmiljoen
had. Dit wordt met dehalvering
teruggebracht tot vijftien mil-
joen,ofschoon ditwel iets hoger
zal komen te liggen — ongeveer
twee miljoen—doorde activitei-
ten in de bouwnijverheid. De
regering zoektnaar allealterna-
tieven om de toestand op Aruba
te kunnen verbeteren.

Voor adviesRuimtelijke ordening

MrRobbers op St Maarten
ORANJESTAD—lnhetka-

der van het Nederlands
technische hulpprogramma
verblijft tot en met 21 decem-
ber mevrouw M.G.W. Rob-
bers- Van der Borg op Sint
Maarten.

Zij is adviseurten behoevevan
deRaad van State bij het minis-
terie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieubeheer op Sint Maarten. Zij
zal het Bestuurscollegevan Sint
Maarten adviseren en
technische bijstand verlenen bij

de organisatie en het efficiënt
functioneren van de afdeling
Ruimtelijke Ordening. Zoals be-
kend isSint Maartenreeds enige
jarendoendewataan deRuimte-
lijke Ordening te doen, hetgeen—vooral door het maar lukraak
bouwendeafgelopenjaren—een
dwingende noodzaak is.

MevrouwRobbers, diekortge-
leden met haar echtgenoot
rechter mr. Robbers nog twee
weken opAruba was,heeft jaren
geleden geruime tijd op het Be-
stuurskantoor in Oranjestad ju-
ridische adviezen gegeven.

ORANJESTAD-De driefrè-
res Laurentius, Vincentius en
Norbertus, die vanuit het verre
Afrika een tijdelijke comeback
naar Aruba maken in verband
met het gouden jubileum van de
frères, waren—samen metande-
re opAruba woonachtige confrè-
res en leden van de commissie
Gouden Jubileum— de gasten
van gouverneurFelipe Tromp.
Tijdens het gezellige samenzijn
bracht de gouverneur namens de
bevolking dank uitvoor de grote
bijdrage, die defrères deafgelo-
pen vijftig jaargavenaan heton-
derwijs en aan hetcultureel-, so-
ciaal-en sportlevenopAruba.Bij
de foto: de frères Laurentius,
Vincentius, gouverneur Tromp,
frères Fredericus (al vijftig jaar
opAruba woonachtig) en Nor-
bertus.

Voor tweedekeer
Twee km zwemrace

voor
Schengle

SAVANETA — Jerry
Schwengle isvoor het tweede
achtereenvolgende jaarkam-
pioen gewordenvan de 2-km-
zwemwedstrijd — van Cura
Cabai naar Savaneta— geor-
ganiseerd door Aruba
Dolphins.

Hij legdehet trajectafin 29.59
minuten. Gino Arendsvolgde op
detweede plaats (30.00 min.) en
Debbie Croes als nummer 3 in
31.13 minuten. Naar categorie
verdeeld, waren de uitslagen:
13-15 jaar:meisjes:Debbie Croes
31.13, jongens: Gino Arends
30.00; dames 16-34 jaar: Natas-
ha d'Arnault 41.40; heren 16-34
jaar: Jerry Schwengle 29.59; ve-
teranen: dames: Ena Schwengle
38.28, heren: Pedro Angela
44.06.

De 1-km- wedstrijd werd ge-
wonnen door Jeroen Weststrate
in detijd van 18.36minuten. Na
Jeroenvolgden in het algemeen
klassement: Neill Thijsen 19.21
en Andy Koek 19.53. De uitsla-
gen per categorie waren: 9-10
jaar: meisjes: Wendy Croes
23.12, jongens: Mare Arends
23.18; 11-12 jaar: meisjes: Noel-
liaEstrada 20.23, jongens: Je-
roen Weststrate 18.36.

Afsluiting
tennisjaar

ORANJESTAD — De Aru-
baLawn TennisBond(ALTB)
zal op zaterdag 12 december
in het Marlboro Tennispark
het tennisjaar 1987 officieel
afsluiten.

Om vijf uur worden de finales
van de club-kampioenschappen,
in de klassen B en C, gespeeld.
Om halfnegen is de prijsuitrei-
king, gevolgd door een barbeque
en non-stop disco. Alle spelers
dieditjaarkampioen ofsubkam-
pioen zijn gewordenvan de door
deALTB georganiseerdekampi-
oenschappen worden verzocht
zaterdag aanwezig *e zijn om
hun trofee in ontvangst te ne-
men. Kaarten voor de barbeque
en disco zijn verkrijgbaar bij de
leden van ALTB, de jeugdcom-
missie en bij de barbeheerder
van het Tennispark.

f Dienstverlening
meteen

Persoonlijk karakter
._>

IBSSBi
Beatrixstraat 34

Tel.: 22720
Bedrijfsverzekering\J
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MALTA AMSTEL
SPORTAGENDA

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

BOWLEN
iDamaeor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02 00 uur: vrijdag en zaterdag
van 16.00uurtot na 02.00uur: zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
iedere maandagavond om 20 00 uur gele-
genheid tot schaken in het Maduro Plaza.

BRIDGEN
«Bridgeclub -Asiento.)
19.30uur4e wedstrijd Kersttoernooi - Rust&
Burgh.

VOETBAL
(Orfik)
Vruminga
19.30uurSuffisant vs Rio Magdalena;
Barber vs Marie Pampoen.
Muskita
Suffisant vs Boca,
Rio Magdalena vs Dominguito - Suffi-
santstadion,

SCHAKEN
lopen schaakkampioenschap)
20.00 uurafgebroken partij Roose vs Moes-
ker - Vergaderzaal Sentro Deportivo
Körsou

WASHINGTON — Het VS minis-
terie van Defensie zal de komende 5
jaareen flinke bezuiniging doorvoe-

ren. Het militaire personeel zal
mogelijk met 4 tot 5 procent in om-
vang worden teruggebracht.

Sterk optreden Frans van Rooy
FC Antwerp als ongeslagen
leider winterstop in
BRUSSEL — In de zeker-

heid datFrans van Rooy niet
meerkan wordenteruggeroe-
pen naar Eindhoven heeftFC
Antwerp zaterdag de eerste
helft van decompetitie in stijl
afgesloten; met een overwin-
ning van 3-0 op Standard
Luik. De koploper bereikte
daardoor ongeslagen de win-
terstop met 28 punten uit 17
wedstrijden.Club Brugge (3-0
tegen Waregem) en KV Me-
chelen, dat moeizaam met 1-0
won van Beveren, bleven in
het spoor van de succesploeg
uitAntwerpen.

Van Rooy, dieeerder op de dag
wasverkocht voor 2 miljoen gul-
den aan deAntwerpse club, vier-
de de mentale overwinning op
zijn oude werkgever fnet een
sterkoptreden. Doordat Vander-
linden was geschorst, droeg de
Brabander de aanvoerdersband.
Hij dirigeerde zijn ploegnaar de
voorsprongenverliet vervolgens
in de 79e minuut hetveld. De in-
greepvan trainerKessler diende
deelsalsapplauswissel, deelsom
niet het risico te lopen dat de
lichte liesblessure van Van Rooy

zou verergeren
Antwerp slaagde er pas in de

tweede helft in te scoren. In het
met 16.000toeschouwers bezette
Bosuil-stadion maakte
Poortvliet, evenals Van Rooy
yoormalig PSV-er, in de 54e mi-
nuut de eerste treffer. Rethy
(70e) en Pister (81e) vergrootten
het verschil.

Club Brugge had het tegen
Waregem moeilijker dan de uit-
slag van 3-0 zou doen vermoe-
den. Niederbacher, de Oosten-
rijkse vedette van Waregem,
hielp de tegenstander de proble-
men te overwwinnen. Hij speel-
de te zacht terug op de doelman.
Brylle kreeg debal ondercontro-
le en scoorde beheerst. Ro-
senthal en aanvoerder Ceule-
mans volgden hetvoorbeeld van
de Zweed.

Trainer De Mos begroette de
vervroegde kerstvakantie met
een opgelucht gevoel. Hoewel
zijn clubKV Mechelen aan een
slechte periode bezig is, bleef de
schade beperkt. Het zwakke
Beveren, voorlaatste op de
ranglijst, was in verdedigend op-
zicht lange tijd de gelijke van de

thuisclub. Emmers bezorgde de
thuisclub deminimale zege.

De doelpunten van Ander-
lecht in de uitwedsdtrijd tegen
stadgenootRacing Jet(1 -4) wer-
den allemaal gemaakt met het
hoofd. Achtereenvolgens scoor-
den Nilis, Lindman, Janssen en
Gudjonsson.

Ab Fafié zag de opmars van
AA Gent gestopt doorCharleroi.
De Waloniërs wonnen met 1-0.
Gent moest vanafde 72e minuut
spelen met tien man. Doelman
Laurijssen werd uit het veld ge-
stuurd nadat hij Brgno, dieeen
solo wilde afronden, omver had
gelopen.

Lokeren zorgde voor de groot-
ste overwinning van de zeven-
tiende competitie-ronde: 6-0 te-
gen het onderaan staande Win-
terslag. De Hongaar Meszaros,
sterspeler van Lokeren, scoorde
drie keer. De Zeeuw Nijskens
droeg met een treffer bij aan de
zege.

UITSLAGEN EN STAND
De uitslagen van het afgelo-

pen weekeinde in de Belgische
competitie zijn:
Club Brugge - Waregem: 3-0;
Charleroi - AA Gent: 1-0; KV
Mechelen -Beveren: 1-0; Racing
Jet - Anderlecht: 1-4; FC
Antwerp - Standard Luik: 3-0;
FC Luik - Beerschot: 1-1; Loke-
ren - Winterslag: 6-0; Kortrijk -
Cerkel Brugge: 2-1;RWDM - St.
Truiden: 2-0.

De stand is:
1.FC Antwerp 17 28
2. Club Brugge 17 25
3. KV Mechelen 17 24
4. Anderlecht 17 22
5. Waregem 17 21
6. FC Luik 17 21
7. St. Truiden 17 17
8. Standard Luik 17 16
9. Cerkel Brugge 17 16
10. Beerschot 17 16
11.Lokeren 17 16
12. Charleroi 17 16
13.RWDM 17 15
14. AA Gent 17 13
15.KV Kortrijk 17 12
16. Racing Jet 17 10
17. Beveren 17 10
18. Winterslag 17 8

WAARSCHUWING
De commandant van de mari-
nierskazerne Savaneta maakt be-
kend dat erop woensdag9 decem-
ber 1987 van 07.00 uur tot 17.00
uureen school- en gevechtsschie-
toefening gehoudenzal wordenop
Anabui en Californië respectieve-
lijk. Er zal met scherpe munitie ge-
schoten worden. Het onveilig zee-
gebiedbedraagt4000meter, terwijl
het onveilig gebied aan landzijde
zal worden afgebakend met rode
vlaggen en waarschu-
wingsborden. A

Voor anti-drugs campagne

Nieuw record
Kenneth Croes

WILLEMSTAD — In het
kader van de anti-
drugscampagnevan deKi-
wanis Club Piscadera en
Radio Hoyer heeft atleet
Kenneth Croes een nieuw
lange afstandsrecord
hardlopen gevestigd. Het
traject liep van Oostpunt
naar Playa Forti op
Westpunt. Om vijf uur 's
middags begon Kenneth
Crocs aan zijn recordpo-
ging. Na het traject van 57
km te hebben afgelegd, fi-
nishtehij even na elf uur 's
avonds op Playa Forti. De

totale afstand legde hij af
in de record- tijd van zes
uur en zeven minuten.

Tijdens zijn recordpoging
werd Kenneth bijgestaan
door een ambulance van de
marine.Verzorgers in de am-
bulance voorzagen hem eerst
om hethalfuur en later in de
race om het kwartier van wa-
ter en voedings- oplossingen.

Er waren veel toeschou-
wers tijdens de race aanwe-
zig. Vooralop Bandabao moe-
digden het publiek de atleet
aan. Een optocht van toete-
rende auto's en zwaaiende

mensen begeleidden Ken-
neth op zijn laatste kilome-
ters. Na afloop was Kenneth
nog redelijk fit, getuige het
feit dat hij direct na de race
gingfeesten.

Zijn volgende record- po-
gingvindt plaats in januari.
Dan zal Kenneth van Klein
Curacao naar Seaquarium
zwemmen, waarbij hijeenre-
cordafstand van 32 km zal af-
leggen.

Kenneth Croes is een pro-
fessioneel atleet. In hetkader
van de anti- drugscampagne
van Kiwanis Club Piscadera
en Radio Hoyer onderneemt
hij verschillenderecord- po-
gingen op lange afstanden.
Hiermee hoopt hij vooral de
aandacht van jongeren te
trekken. Door een voorbeeld
te stellen hoopt hij de jeugdaf
te leiden van het gebruiken
van drugsalsvrijetijds-beste-
ding en in plaats daarvan
meer tijd te besteden aan
sport.

'Klassieker' HSV - Bayern München gelijk (2-2)
Onverwacht verlies 1.FCKöln
vergroot voorsprong Werder Bremen

ORANJESTAD - De Dr.
Martin Luther Kingschool is
softball- kampioen geworden in
dejongensD-klasse,terwijlCole-
gioArubano subkampioen werd.
Bij defoto's boven: JulioMaduro
vanIDEFREreikte dekampioen-
strofee uitaan deMLX- captain;
onder: de captain van Colegio
ontvangtdetrofee uithanden van
IDEFRE- instructeurJesseBeu-
kenboom.

KARLSRUHE — Werder
Bremen gaat als lijstaanvoer-
derdewinterstopvan deBun-
desliga in. De koploper zege-
vierde met 2-0 bij Karlsruhe
SC enzag deconcurrentie uit-
glijden. I.FC Köln verloor ge-
voeligbij I.FCKaiserslautern
(0-3) en Bayern München
kwam in de'klassieker' tegen
Hamburger SV niet verder
dan 2-2. Arie Haan verloor
met VFBStuttgartmet0-1 van
I.FC Nürnberg.

Frank Neubarth nam in
Karlsruhe beide doelpunten

voor zijnrekening voor Bremen.
Hij scoorde in de 17e en 85e mi-
nuut. De teleurgestelde aan-
hang van dethuisclub gingnaar
huis in de veronderstelling de
nieuwe kampioen van de
Bondsrepubliek te hebben ge-
zien.Hetnerveuze Karlsruhe SC
kreeg in anderhalf uur geen en-
kele kans.

I.FC Köln bleef tweede op de
ranglijst, maar kwam op vier
verliespunten meer dan Werder
Bremen. De tweede competitie-
nederlaag van de Keulenaren
kwam op naam van I.FC Kai-
serslautern.De ploeg was opalle
frontenbeter.De doelpunten wa-
ren van Kohr, Hartmann en Al-
lievi. International Littbarski
van Köln werd in bedwang ge-
houden doorRoos. Onmiddellijk
na de wedstrijd deelde hij mee
niet met de Westduitse ploeg
mee te gaan naar Zuid-Amerika
(tussen 8 en 18 december). Hij
wil een slepende ontsteking aan
deknieschijf laten herstellen ge-
durendede winterpauze.

Leverkusen, Feijenoords te-
genstander in de derde Uefa-
bekerronde, versloeg degrada-
tie-kandidaat Homburgmet 2-1.
De Braziliaan Tita, die in Euro-
peesverband nognietmag uitko-
men, opende in de 25e minuutde
score. Vlak voor rust kopte Gotz
zijn ploegnaar 2-0. NadatdePool

Wojcicki na een hoekschop de
stand naar 2-1 had gekopt»
kwam Leverkusen bijna niet
meeraan aanvallen toe.Falende
spitsen bij de gasten en gelu*
voor Leverkusen voorkwameIJ
een nederlaag. Falkenmayer*
maker van het tweede doelpun*
in Rotterdam, viel geblesseerd
uit. Hij zal tegen Feijenoord
waarschijnlijk niet in actiekun-
nen komen.

Staartploeg VFL Bochufl»
deed aan Homburg derode l»n'
taarn over. De ploeg won verras-
send van Eintracht Frankfuy
(1-0). Borussia Mönchenglad'
bach was bij Uerdingen op-dree>-
Hetwon met 2-4.CriensenRah 11
scoorden beiden tweemaal vo^Borussia, dat Willaarts aan de
kant hield.

Hamburger SV - Bayern
München zou tot voor kort de on-
betwiste topper van deBundesh'
gazijn. Beide topclubs hebbende
laatste tijd een gedeukt prestige
opgelopen. HSV kon een over-
winninghet best gebruiken. He
werd echter 2-2 in een gelijk^op-
gaande strijd. Het werd 0-1 door
Augenthaler, 1-1 doorVon Hees-
en, 2-1 doorKroth en 2-2 door
Matthaus. De Poolse Hambur-
ger Okonski viel zwaar gebles-
seerd uit.

UITSLAGENEN STAND
Werder Bremen - Karlsruhe

SC: 2-0; FCKaiserslautern - *<-'
Köln: 3-0; Waldhof Mannheim -
Borussia Dortmund: 1-o;.*
Nürnberg - Stuttgart: 1-0; Bo-
chum - EintrachtFrankfort: 1-Wi
Bor. Mönchengladbach-Uerdin-
gen: 4-2; Hamburger SV - Bay-
ern München: 2-2; Leverkusen -
Homburg: 2-1; Hannover '96 -
Schalke '04:3-1.

De stand: „
1.Werder Bremen l 8 jj|!
2. I.FCKöln 19*53. Bayern München 19*.
4. Bor. Mönchengladbach 19#>
5. I.FC Nürnberg 19**
6. VFB Stuttgart 19 *J7. Bayer Leverkusen 19
8. Hamburger SV 191»
9. Eintracht Frankfurt 191'
10. Waldhof Mannheim 19 \'
11.Karlsruhe SC 19_}S
12. I.FCKaiserslautern 19 Jj?
13. Hannover '96 Y\°14. Borussia Dortmund 1» |^
lö.VFLßochum 1° \%
16. Schalke'o4 \*\*17.Bayer Uerdingen 19 l0
18. FC Homburg 19 ió
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Kasparov kiest toch voor halfpunt
Bijzondere schaakpartij tot
verbazing experts remise

SEVILLA—De21epartij in
de tweekamp tussen we-
reldkampioen GariKasparov
£.n zijn landgenoot Anatoli
Karpov mag gezien het ver-
'°op als een bijzondere wor-
den bijgeschreven. De titel-
houder, dieeerder nogklaag-
deoververmoeidheid, durfde
*et zwart zowaar weer eens
Jj't te dagen, maarkoos in een
beslissende fase eenhalfpun-
"3e voorzijn inspanningenen
vondsten in plaats van hoofd-
Pijn en verdere uitputtingvoor winst. Kasparov prik-
kelde, maar stakniet.De plot
yan een weer eens boeiendhoofdstuk bleek slechts een
verrassende' zettenherha-

Ui»g. Karpov, die nog slechts
één keer wit heeft, kwam na
28 zetten met deschrikvrij en
*ag de stand op 10,5 -10,5 ge-
wacht.Bij 12-12blijftKaspa-
rov wereldkampioen.

De beslissendefase in de twee-
kamp werd in eerste instantie
niet gekenmerkt door een
schaaktechnisch, wel door een
Psychologisch interessante in-
val.Kasparov, die de laatste we-
ken met zwart vooral zekerheid
verkoos, keerde maandag terug
laar zijn oude liefde, de actieve
Grünfeld-verdediging. Sinds de
vijftiendepartij wasdie in Sevil-
leniet meer op het bord geweest.
Wet werd dertienzetten ook een
Betrouwe copie van die wilde en

partij, die in re-
mise zou eindigen. De Britse
grootmeester Keene zei van die
Partij: "Ze deden het licht uit en
"akten met bijlenop elkaar in."

Karpov, dienog maareen keer
Wlt heeft en in ieder geval nog
een winstpartij nodig heeft, be-
diendezich maandagnet als toen
Van deRussische variant enKas-parov bleef vertrouwen houden
In de Prins-variant, hoewel die
niet algemeen als ergveilig voor

te boek staat. In 1986 ver-
kor de wereldkampioen er al

eens mee in de 19e partij in Le-
ningrad.

Over de eerste, al bekende 13
zetten dachtKarpov - die met de
ver opgerukte pion op d6inder-
tijd een nieuw strijdplan intro-
duceerde - noggeenvijfminuten
na. Kasparov besteedde er nau-
welijks meer tijd aan. De ver-
nieuwing van deuitdager kwam
op de 14e zet met Lf4. In de tot
dan toe identiekevijftiende par-
tij speelde hij 14.h3. Ogenschijn-
lijk maakte het niet veel uit,
want na 16 zetten stond er, afge-
zien van de witte pion op h3, nog
bijna dezelfde stelling op het
bord als eerder met het al beken-
de tempo-voordeel voor wit. Het
belangrijkste verschil was
echter, datKarpov hettegenspel
van zwart op de dame-vleugel
met a6en b5, wat de titelhouder
enkele weken geleden deed, be-
moeilijkte.

Na een loperruil, waarover
Karpov bijna twintig minuten
piekerde, begingdeuitdagervol-
gens de experts met 19. a3een
fout. Volgens de Sovjet-
wereldkampioene Maja Tsji-
boerdanidze overzagKarpov het
simpele maar giftige antwoord
(Pd3) van de 23-jarige we-
reldkampioen. Dat kwam
prompt. Wit kan het paard niet
nemen, omdat na c4materiaal-
verlies dreigt. Grootmeester
Vassili Smislovkwalificeerde de
zet van Kasparov als 'excellent'
en beoordeelde de stellingna bij-
na drie uur spelen als
vlijmscherp. Tsjiboerdanidze
zag voordeel voor de jeugdigeti-
telhouder.

Kasparov, over wiens onver-
wachte strijdlustdewaarnemers
zich het hoofd braken, bleef ook

in het verdere middenspel uitop
verwikkelingen. Op de 23e zet
rukte hij na ruim een kwartier
nadenken op met de f-pion, drei-
gend de witte loper opf3te ver-
lammen. Terwijl de critici net
doende waren de mogelijke
vuurhaarden de revu te laten
passeren, besloten de twee Sov-
jet-grootmeestersal totblussen.

Karpov gafeen toren voor het
'grote' zwarte paard op d3en een
pion en deedvervolgens maar al
te graagmee aan het dansje voor
dameenpaard, waarmee de snel-
le remise werd nagestreefd.

De kenners waren na afloop
even verbijsterd doorhetbesluit
van Kasparov met een pun-
tendeling genoegen te nemen,
als over de tien minuten be-
denktijd dieKarpov nodig had
het voorstel te accepteren.
"Misschien zag Kasparov wel
iets, wat wij allemaal hebben ge-
mist", zei Sijavoesj Eganov, de
delegatieleider van de we-
reldkampioen. "Wie het weet,
mag het zeggen." Karpov en
Kasparov babbelden nogvijfmi-
nuten genoeglijk na over de al
dan niet gemistekansen.

AUTOSPORT/ LONDEN — De
Engelse Formule 1-coureur Jo-
nathan Palmer zal ook het ko-
mende seizoen voor de renstal
van Tyrrell uitkomen. De ',i\-
jarigePalmer tekende in Londen
een nieuw contract.

SEVILLA — AnatoliKarpov
(links) en GariKasparov kunnen
hier nog lachen. Het was aan de
vooravond van de tweekamp om
het wereldkampioenschap scha-
ken bij depresentatie vanKaspa-
rovs boek 'Het kind van de Ver-
andering. Met nog driepartijen
tegaanin detweekamp moetKar-
pov een keer winnen om detitel te
heroveren.

In de 21e partij liet Kasparov
echterzijnkunnen zien en bracht
de uitdager flink in het nauw.
Maar tot verbazing van de aan-
wezige grootmeesters besloot hijdoor herhaling van zetten totre-
mise.

Eenentwintigste partij

WK Schaken
zet voor zet

SEVILLA — Een aanvan-
kelijk zeer interessante partij"i «evilla tussen wereldkam-
pioen Kasparov en uitdager
f^arpov werd uiteindelijk
,och remise na zettenherha-lng. De wereldkampioen die
goedekansen hadom departij
,Pzijn naamtezetten,besloot"°or herhalingvan zetten tot

deling van het punt. De
btandisnulo,s-10,5.

De partij had het volgende
«ttenverloop:
Jit:Karpov
Wart: Kasparov

Grünfeld-verdediging
\ d2-d4 PgB-f6

"c
p

2
kf ' g?-g6* £bl-c3 d7-d5ifsl-m LfB-g7

£ Ddl-b3 dsxc4
*■Db3xc4 0-0

'" e2-e4 PbB-a6
°- Lfl-e2 c7-c53- d4-d5 e7-e6J°- 0-0 e6xds{l-e4xds LcB-f5

TfB-e8\i' ?5-d6 h7-h6|4.Lcl-f4 Pf6-d7}ö-Tdl-d2 Pa6-b4}6. Dc4-b3 Lfs-e6|'. Le2-c4 Pd7-b6
t°-Lc4xe6 TeBxe6|*_ __S
g-Db3-c2 TaB-c8
2."?. 1_dl DdB-d72_^_;h 4f6-f5g.Td2xd3 C4xd3

Pb6-c4g.Dd3-d5 Pc4-b6
9_r.15-d 3 pb6-c4

Pc4-b6Kemise wegens herhalinginzetten.

Monaco blijft leiden
Bordeaux gelijk met
Racing Club de Paris

PARIJS — Racing Club de
Paris, de ploegvan internati-
onal Sonny Silooy, heeftop de
tweede plaats van de Franse
ranglijst gezelschap gekre-
gen van Bordeaux. Racing
verspeelde op eigen terrein
tegen Nantes een voorsprong
van twee treffers (2-0), die al
na 27 minuten op het score-
bord stond.

Het voordeel, door doelpunten
van Fernier (uit een strafschop)
en Umpierrez, werd uitgepoetst
door doelpunten van Youm en
Anziani. De gelijkmaker werd
een kwartier voor heteinde van-
af grote afstand gemaakt. Voor
Racing was het detiende remise
van het seizoen.

Bordeaux schoof naar het-

zelfde puntentotaal door Lens
met 5-2 te verslaan. Monaco, die
het geplande duel tegen
Montpellier letterlijk in het wa-
ter zag vallen wegens een
wolkbreuk aan de Cote d'Azur,
kwam een daglater tegen depro-
movendus niet verder dan een
doelpuntloos gelijspel.

De uitslagen van het afgelo-
penweekeinde in deFranse com-
petitie:

St. Etienne - Nice: 3-2; Racing
Club deParis -Nantes: 2-2; Niort- Toulouse: 0-0; Bordeaux - Lens-
-5-2; Toulon - Marseille: 1-2;Lille- Auxerre: 0-1; Brest - Paris SG:
0-P;Laval - Metz: 3-0; Monaco -Montpellier: 0-0; Cannes - Le
Havre: 3-0.

De standis nu:
1.Monaco 22 32
2. Bordeaux 22 28
3. Racing Paris 22 28
4. St. Etienne 22 26
5. Marseille 22 25
6. Cannes 22 25
7. Nantes 22 24
8. Auxerre 22 24
9. Montpellier 22 23
10. Metz 22 22
11. Toulon 22 21
12.Laval 22 20
13. Niort 22 20
14. Toulouse 22 20
15. Nice 22 19
16. Lille 22 18
17. Paris SG 22 18
18.Lens 22 18
19. Brest 22 15
20. Le Havre 22 14

MILAAN —Ferrari en Colna-
go ontwikkelden deze 8,5 kilo
zware race-fiets, hier gepresen-
teerd doorFormule 1-rijder Mi-
chelAlboreto (links) en wielren-
ner Giuseppe Saronni. Voorjaar
1988 komt de tweewieier op de
markt tegen een prijs van onge-
veer 6.000 dollar.

Manchester United wint van QPR
Leider Liverpool buigt
achterstand om in winst

LONDEN — De Engelse
voetbalfans liep het afgelo-
pen weekeinde het water re-
gelmatig uit de mond. De
kranten leverden dagelijks
surprises om van te smullen.
De dag nadat de hobby van
Robert Maxwell, het verza-
melen van voetbalclubs, tot
debodem was uitgespit, haal-
de Clayton Backmore alle
voorpagina's. Leider Liver-
pool kon een aanvankelijk
opgelopen achterstandvan 0-
-1 tegen Chelsea ombuigen in
een 2-1 overwinning.Dat was
dan ook noghet echte voet-
balnieuws.

De vleugelverdediger van
Manchester United werd tijdens
een kort verblijfvan zijn club op
de Bermuda-eilanden opgepakt.
Terwijl zijn kameraden zich
bruin lieten branden op het
strand, werd Backmore in
hechtenis genomen op verden-
king van verkrachting. Ontken-
nen hielp Backmore niet. Pas 24

uur later stond zijn onschuld
voor depolitie van Bermuda vast
en kon hij met de club de terug-
reis aanvaarden.

De gebeurtenissen op Bermu-
da hadden de back zo uit zijn
evenwichtgehaald, dathij zater-
dagin dewedstrijdtegen Queens
ParkRangers op dereservebank
zat. De zon had de Macunians
van energie voorzien. QPR, met
de pas van Glasgow Rangers
aangetrokken spits Mark Falco
in de gelederen, kwam er niet
aan te pas. De vaak verguisde
Peter Davenport opende tien mi-
nutenvoor derust voor United de
score (0-1). Na de pauze stelde
aanvoerder Bryan Robson in de
74e minuut deeindstandvast (2-
-0).

Door de overwinningnaderde
Manchester Everton tot op een
punt. De club uit Liverpool
scoort moeilijk in uitwedstrij-
den. In negen uitwedstrijden
werd slechts acht keer doel ge-
troffen. Bij hekkesluiter
Charlton was dat niet het geval
(0-0). Arsenal herstelde zich op
eigenterreinvan demisstap van
vorigeweek, toen hettegen Wat-
ford het ongeslagen record in
veertien wedstrijden uit handen
gaf. Tegen Sheffield Wednesday
zagheter aanvankelijkook don-
ker uit.Michel Thomas mistein
de 26e minuut een strafschop
voor dethuisclub, waarna Colin
Westvijfminuten laterSheffield
de leiding gaf (0-1). Een stor-
machtig Highbury-kwartiertje
hielpArsenal na depauze aan de
winst. Kevin Richardson (58e),
Perry Groves (66e) en PaulMer-
son(73e) tilden descorenaar 3-1.

De kooplust van krantenmag-
naatMaxwell levert meer publi-
citeitop dan de sportieve presta-
tiesvan zijn clubs.Derby County
enWatford deeldendepunten (1 -
1), Oxford United verloor thuis
van Newcastle United (1-3),
waarbij deBraziliaanMirandin-
ha het derde doelpunt maakte.
Derby en Oxford, dat hij van de
hand zal doen, behoren tot de
kleurloze middenmoot, Watford
verkeerd in degradatie-gevaar.

UITSLAGEN EN STAND
Arsenal - Sheffield Wednes-

day:3-1; Charlton -Everton: 0-0;
Derby County-Watford: 1-1;Lu-
on Town - Norwich: 1-2; Oxford
United - Newcastle United: 1-3;
Portsmouth - Coventry: 0-0;
Queens Park Rangers -
Manchester United: 0-2; West
HamUnited - Southampton: 2- 1 ;

Wimbledon - Nottingham Fo-
rest: 1-1; Liverpool - Chelsea: 1-
1.

De stand:
1.Liverpool 17 43
2. Arsenal 1838
3. Queens Park Rangers 18 32
4. Nottingham Forest 1631
5. Everton 18 30
6. Manchester United 1729
7. Chelsea 1826
8. Wimbledon 1825
9. Derby County 1724
10. Southampton 1823
11. West Ham United 18 22
12. Tottenham Hotspur 18 22
13. OxfordUnited 18 22
14.Luton Town 17 21
15. Newcastle United 17 21
16. Coventry City 1820
17. SheffieldW. 1818
18. Portsmouth 1818
19.Watford 1817
20. Norwich City 19 15
21.Charlton Athletic 1811

Vele records voor Tsjech

Lendl veegt Wilander
van baan in 'Masters'

NEW YORK — De finale in
het Amerikaanse masters-
toernooi is maandag geëin-
digd in een overwinningvoor
de Tsjechoslowaakse tennis-
ser Ivan Lendl. De als eerste
geplaatste Lendl versloeg de
Zweed Mats Wilander in drie
sets: 6-2,6-2,6-3.

De hoofdprijs van het toer-
nooi bedraagt 210.000 dollar.
Het was voor de derde achte-
reenvolgendemaal datLendl,
nummer een op de we-
reldranglijst, masters op zijn
naam schreef.De partij duur-
de 2uur en 25minuten.In Ma-
dison Square Garden keken
14.000 mensen naar definale.

Lendl heeft het Amerikaanse
tennis- toernooi sinds 1981 in-
middelsvijfkeer gewonnen, een
record. Maandaghad de27-jari-
ge Tsjechoslowaak geen enkele
moeite met zijn 23- jarige te-
genstander. Dit jaar schreef
Lendl tot nu toe acht toernooien
opzijnnaam—en daarmeemeer
dan een miljoen dollar op zijn
bankrekening.

De gemakkelijke zege van
Lendl op Wilander betekende
zijnvijfdesucces inacht masters-

toernooien. Wilander stond voor
het eerst in definale. Hij was ook
de eerste Zweed sinds Björn
Borg, die de eindstrijd haalde.
Borg was in 1981 nog te sterk
voor Ivan Lendl.

RECORDS
De Tsjechoslowaak slaat mo-

menteel vele records, vooral op
financieel gebied.Maandag ging
hij met zijn vijfde meestertitel
Ilie Nastase voorbij. De Roe-
meen won in het verleden ook
vier keer de masters. De vijfde
van Lendl was goedvoor 210.000
dollar. De zege in het Grand-
Prixklassement van 1987 lever-
dehembovendien een bonus van
800.00 dollar op, waardoor hij

VOETBAL/RIO DE JANEIRO— Internacional Porto Alegre
heeft zich geplaatst voor defina-
le van de Braziliaanse voetbal-
competitie door inBelo Horizon-
te met 1-0 van Cruzeiro te win-
nen. Het eerste duel eindigde
doelpuntloos. Internacional
speelt in definale tegen Flamen-
go, dat met 3-2 van Atletico Mi-
neiro won.

voor de tweede keer in zijn loop-
baan in eenjaarmeer heeft ver-
diend dan twee miljoen dollar
(3,7 miljoen gulden).

Lendl speelde voor het oogvan
14.107 mensen (bijna vijfdui-
zend plaatsen bleven onbezet)
volovertuiging.Naafloopvan de
driesetter was hij duidelijk in
zijn commentaar: "Ik heb mijn
beste wedstrijd van het jaar ge-
speeld". Lendls slagen waren
hard en zuiver, vooral de pas-
seerballen waren op de centime-
ter nauwkeurig. De service van
de 27- jarigemiljonair was nau-
welijks terug te brengen voor
Wilander. Vanzijneerste ballen
serveerdeLendl 89 procent bin-
nen de lijnen. De aces waren be-
scheidener Qua getal: acht.

MARATHON
Wilander moest de loop van de

gebeurtenissen op het veld aan
Lendl overlaten.De Zweed legde
bijna eenmarathon afaan deba-
seline, waar hij van hot naar her
werd gestuurd door Lendl. Als
Wilander een keer aan het net
verscheen om zijn tegenstander
onder druk te zetten,sloegLendl
haast ongegeneerd hard raak.
Lendl was gewoon te machtig
voor Wilander, die dik twee uür
op depijnbank moest.

Lendl deed heel ontspannen
na afloop. "Ik heb me vermaakt
met deze wedstrijd. Drie dagen
geleden tegen Becker ging het
allemaalheelmoeilijk.Indezefi-
nale verliep alles goed. Ik dic-
teerde de wedstrijd, alle ballen
kwamen op deplekken, waar ik
ze wildehebben. Ik vondhetbest
lekkeromzo gemakkelijktewin-
nen", aldus de Tsjechoslowaak,
die dit jaar 74 van zijn 81 wed-
strijden in winst omzette. Zijn
duurstenederlaag was die tegen
Pat Cash in de finale van het
Wimbledon- toernooi.

Voor Lendl is het tennisjaar
voorbij. "Aan de ene kant geeft
dat natuurlijk een goed gevoel,
anderzijdsbenik nu juistinvorm
en danis hetaltijd jammerom te
moeten stoppen". Lendl verdien-
de de laatste twee weken liefst
1.593.200dollar.Naast zijnver-
dienstenbij demasters en in het
Grand- Prix-circuit incasseerde
hijbij de stakes match inFlorida
583.200 dollar. Zijn totaal- ver-
dienste liep voor 1987 op tot
2.003.656 dollar. In 1982 ver-
diende hij zijn persoonlijk re-
cordbedrag: 2.028.850 dollar. In
totaal heeft Lendl in zijn loop-
baan een prijzengeld vanruim
12miljoen(12.210.000) dollarbij
elkaar geslagen.
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Modeshow
's werelds

mooiste
vrouwen

groot succes
WILLEMSTAD - Met

ruim een uur vertraging
begon zaterdagavond in
hetHolidayBeachHotelde
modeshow met 's werelds
mooiste vrouwen. Pilin Le-
on, MissWorld 1980;Astrid
Carolina Herrera, Miss
World 1984, Anoushka Co-
va, Miss Curacao en ande-
re schoonheden wisten op
schitterendewijze de kle-
dingen de schoenente sho-
wen en mochten regelma-
tig een daverend applaus
ontvangen.

De mannequins waren
goed op elkaar ingespeeld en
brachten afwisselend
strandmode, sportieve kle-
ding en avondkleding. De lo-
kale mannequins Anoushka
Cova, Armemarie Braafheid
diein 1968tot first runner-up
werd gekroond bij de Miss
World verkiezing en Mylene
Richardson, internationaal
erkende mannequin, deden
nietonderbij deinternationa-
le schoonheden op het po-
dium.

Tussendoor was er een
optreden van Ingrid Sanchez,
begeleid door Lito Scarso en
zijn orkest, die met het lied
"The Greatest Love ofAll" de
zaalvolkomen wist te boeien.
Ook de Goedheiligman ver-
gat niet even langs te komen
en zorgde samen met zijn
ZwartePietenvoor enkeleca-
deausvoor deaanwezigen.

Gezien het enthousiasme
van de aanwezigen en het
applaus na afloop van de
show, mochtendeorganisato-
ren, Jeanna en Apollonia's
Boutique, Shoes 'n Things en
Etc. Gifts zich gelukkig prij-
zen met een geslaagde mo-
deshow.

PEKlNG—Studenten van een eli-
te- universiteit in Peking hebben
vandaagdecolleges geboycotuitpro-
test tegen de omstandigheden (on-
veiligheid en slechtemedische voor-
zieningen) dieleiddentot dedoodvan
een medestudent. Zang (19) werd za-
terdag op decampus van deuniversi-
teit neergeschoten en overleed later
in een ziekenhuis aan de verwon-
dingen.

OBSTAKELS
Tijdens de patrouilles van de

politie is intensief controle ge-
houden op overtredingen van de
wet. Tijdens de "actie tegen ille-
galiteiten"zijn controles gehou-
den op het plaatsen van obsta-
kels op de weg, hetventen langs
dewegzondervergunning, debe-
kende "truck dipan", hetventen
langs de deur, hetgebruikenvan
de openbare weg als garage en
het organiseren van feesten op
deopenbare weg.

Volgens de hoofd- inspecteur
zijn er in de maanden julitot en
met eindnovember 54 obstakels
op de weg geconstateerd en zijn
deze allemaal verwijderd. In die-
zelfde periode zijn38 venters ge-
controleerd. Drie van hen had-
den een vergunning en twintig
hebben met de hulp van de poli-
tie een vergunning aange-
vraagd. Het is nog niet bekend
hoeveel personen inmiddels een
vergunning hebben ontvangen.
Van de vijftien gecontroleerde
"truck di pan" waren tien in het
bezit van een vergunning. Twee
eigenaren hadden geen vergun-
ningen moesten hun truck slui-

ten. Eén broodjes- verkoper
kreeg een procesverbaal.

Van de 35gecontroleerde huis
aan huis verkopers hadden 22
een vergunning en drie kregen
een procesverbaal, omdat hun
vergunningniet helemaal in or-
de was. Drieënvijftig mensen
gingen op de bon, omdat zij de
openbare weg als garage ge-
bruikten. Tijdens de eerste
controle van depolitie kregen 83
een waarschuwing en werd hun
duidelijk gemaakt dat zij een
andereplaats moesten opzoeken
voor hetrepareren van hun voer-
tuigen.Tijdens detweedecontro-
lebleek dat30personen derepa-
raties op een daarvoor geschikte
plaats uitvoerden. De drieënvijf-
tig die steevast dereparaties op
straat uitvoerden, kregen een
bekeuring.

Driemensen moestenhun gas-
ten naar huis sturen omdat zij
geen vergunning hadden voor
hetfeest datzij op straat hadden
gegeven. Twintig mensen wer-
den gecontroleerd van wie ze-
ventien de vereiste papieren in
hun bezit hadden.

Controle tijdens defeestdagen wordt geïntensiveerd

Verkeersdienst van politie
blijft bonnen uitschrijven

WILLEMSTAD—De mees-
te aanrijdingen metdodelijke
afloop worden veroorzaakt
door dehoge snelheid, waar-
door debestuurder de macht
over het stuur verliest. Op de
tweede plaats staat het on-
voorzichtig oversteken, ge-
volgd door het zonder aan-
wijsbareredenen derijbaan
afrijden, geen voorrang ver-
lenen en als laatste op delyst
staat hetrijden door hetrodelicht.Deze vijf oorzaken heb-
benin deafgelopenzevenjaar
voor 166 verkeersdoden ge-
zorgd. Dat werd gistermid-
dag bekend gemaakt tijdens
een persconferentieop depo-
litiewachtRio Canario, waar
deresultaten van dein julige-
starte "actie tegen illegalitei-
ten" bekend werden ge-
maakt.

De geüniformeerde dienst on-
derleiding vanhoofd- inspecteur
AnthonyWillems, heeft toteind
november 2915aanrijdingen be-
handeld, waarvan 18 met dode-
lijke afloop binnen 24 uur en 4
met dodelijke afloopbinnen der-
tig dagen.Degenen diena dertig
dagenkomen te overlijden, wor-
den niet geregistreerd alszijnde
verkeersdoden. De totale mate-
riële schade is geraamd op
4.991.400 gulden. Dat is
937.440,50 minder dan vorig
jaaren ruim twee miljoen min-
derdan 1985. VolgensWillems is
deze daling te danken aan het
feit datdebestuurders de laatste
tijd meeraanrijdingenonderling
willenregelen en de politie er
niet bij betrekken. In die geval-
len worden de aanrijdingenniet
geregistreerd door de politie.

Ook het aantal doorrijders na
het veroorzakenvan een aanrij-
ding is afgenomen. In 1985wer-
den 347 doorrijders aangegeven.
In 1986 was dat 305 en dit jaar
zijn er 248aangiftes gedaan.

BONBOEKJES
Willems probeerde duidelijk

te maken dat heter nietom gaat
om zoveelmogelijk mensen opde
bon te gooien, maar dat de men-
sen zich aan de wet dienen te
houden. Tochheeft depolitie, ge-
zien het rapport datonlangs is
opgemaakt, aardig wat "bon-
boekjes" vol kunnen schrijven.
In totaalzijn in de afgelopen vijf
maanden261processen-verbaal
opgemaakt waarvan één voor
het autowassen zonder vergun-
ning, één voor het opgeven van
een valse naam en twee voor de
hazardspelen, ofwel het gokken.

Naast het geven van proces-
sen- verbaal, heeft depolitie ook
175 mensen aangehouden. Vij-
fendertigwegens het plegenvan
diefstal, 134 voor verdovende
middelen, vijf voor mishande-
ling en één persoon werd aange-
houden omdat hij een crimineel
had verstopt. Daarnaast zijn er
twee illegaleprostituees aange-
houden.

De Havenpolitie heeft 74 ille-
galeDominicanen en 3 Jamaica-
nen aangehouden en hetlanduit
gezeten 176personen aangehou-
den. Ook heeft de Havenpolitie
39 processen- verbaal uitge-
schreven.

KNIGHT-RIDER
Direct na de persconferentie

gistermiddagis depolitiebegon-
nen met het harder aanpakken
van de bestuurders diezich met
onvoldoende verlichting op de
weg begeven. Het is de laatste
tijd de mode om alleen met
mistlampen dewegop te gaan of
onnodigeverlichting om denum-
merplaten of"knight-rider" ver-
lichting voor op de auto aan te
brengen.Deze extra verlichting
en hetrijden met mistlampen is
niet toegestaan en de bestuur-
ders van deze wagens kunnen
binnenkort een bekeuring ver-
wachten.

Tijdens de komende feestda
genzal denadrukwordengeleg
op de controles op het rijden on
derinvloed van alcohol.Waarne
mend commissaris Tweebooi)
zei gistermiddag dat het erg i
als jemetkrukken naar het car
navalmoet, omdat jetijdens ou»
en nieuw een slokteveel op had
maar dat het nog erger is alsy
met krukken naar het carnava
moet omdat iemand anders cci
slok te veel ophad.

Depolitie doeteen beroep op d<
bevolking om tijdens defeestda
gen de auto's in de garage t<
plaatsen omdat "joyriding" ii
dezeperiode ergin trek is. De ou
ders worden verzocht het vuur
werkvan dekinderen in de gater
te houdenen geenpannenophe*
fornuis te laten staan alszij hel
huis verlaten. Zij zullen niet d«
eersten zijn van wie het huis af
brandt door onvoorzichtig ge-
bruik vanvuurwerk ofomdatzij
nog eventjessnelwatboodschap-
pen wilden doen en dachten dal
de pan op het fornuis "geen
kwaad kon".

In Perú
Lawine-ramp
met zeventien
doden
LIMA — Minstens zeven-

tien mensen zijn omgekomen
bij een lawine en grond- ver-schuiving bij het Peruaanse
stadje SanJuan de Übirique.
Erworden ookvijftigmensen
vermist. Men vreest echter
voor hun leven.

Het ongeluk deed zich in de
nachtelijke uren voor op onge-
veer 120kilometer ten noorden
van deAndes- stadHuancayo. In
het stadje wonen ongeveer vier-
honderd mensen en het ligt aan
de voet van een berg. Als gevolg
van een lawine raakte een deel
van het stadje bedolven ondermodderen hout en gesteente.Dit
gebeurde nadat het vier dagen
geregendhad. Zon zestighuizen
zijnbedolven, waaronderook het
schoolgebouwtje. Of daar soms
mensen 's nachtshun intrek had-
den genomen is niet bekend. In
het ziekenhuiszijnvijftien men-
sen met verwondingen opge-
nomen

Olie zoeken bij
Panama begonnen

PANAMASTAD — In de Golf
van Panama is men begonnen
methet speurennaarolie.Dit ge-
beurt door de Western Anchora-.
ge, een onderzoekschip dat toe-
behoort aan Western Services.
De opdracht werd gegeven door
het kabinet van president Eric
Delvalle nagoedkeuringvan het
parlement. Men heeft er goede
hoop op datmeninderdaad mine-
ralen aantreft.
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In het kader van deDe la Try Ellislezingencyclus van de UNA zal

MR. J. SCHILDER
op donderdagavond 10 decembereen lezing houden over

"VRIJHEID VAN VERGADERING
EN BETOGING"

Mr. J. Schilder is medewerkerStaats- en Bestuursrecht van
de JuridischeFaculteit van deRijksuniversiteit Leiden.

Plaats : Aula-UNA
Datum : Donderdag 10 december 1987
Tijdstip : 20:30 uur
Toegang : Vrij.

De Rector-magnificus UNA I HnMmmMr. drs. Alex Reinders. UU/J !ll||LJ||
UniveraJdal Nashonal di Anlia ||

Unrvers.t'_nt vanck;Nedoftvxtee AiriüHi
Urtvprsity ol Itie Nolhofl^nds Anting
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I KERST - ~"\AANBIEDING!
25, 30 en 40%
KORTING BIJ CASH
op enkele horloges van:

\ PATEK PHILIPPE, PIAGET, CORUM,\ CHOPARD EN ANDEMARS PIQUET.

Nv Curasao: Gomezplein Aruba: Main storeX- I: ■___MMMM_#|f

SPRITZER-f-FUHRMANN
A tradition of confidence.

ARUBA-BONAÏRE-CURACAO ST.MAARTEN NEW VORKI

IBFOR ONLY Wm
$ ISO U.S. MONTHLY

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

in the stateofFlorida, where your investment is
guaranteed. Completely developed with four golfcourses,
inland chanels, beach, golf and tennis clubs, Yatch Club,
PrivateAir Port, Schools, Banks, etc. There are more than

Don't miss this opportunity to make the best investment

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

KENESI INVESTMENTCo. INC.

Country Club ofMiami
Hialeah. Miami
FLORIDA. 33015. U.S.A.

ADDRESS

PHONE NUMBER

COUNTRY I
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Ingezonden
Advent

Tijd van
Reclame
dieonsuitnodigt
voor het feest van
Materie
waarin we ons Zelf
bijna
verliezen.
Gehaast
rennen wij afop
het Feest van Christus,
ons Zelf
nauwelijks de tijd gunnend
totBewustwording
van hetLicht,
dat in deze tijd— sterker dan ooit—zijn stralen wil doen voelen
en ons uitnodigt
tot overgave
aan het Hoogste Bewustzijn

Christus.

P.M.
Curagao

AMIGOE
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Stakincjsoproep vindt
in Haïti weinig gehoor
/ORT AU PRINCE — Aan
5j °Proep tot een algemene
Sking in Haiti welke maan-

ïJtm°est beginnen isweinig
deK°r ?eëeven- Behoudens

°edrijven welke door de
j rkgevers zelf geslotenwer-
le ngehouden, werd er op ve-
to D'aatsen min of meer nor-
mal gewerkt. Ook het open-
?Q te vervoer ondervond niet
Vn.ee* n'n<^er van e actie.
fop i?-s waarnemers speelt

rbij de lethargie een rolaarvan sprakje is bij een
Voi-** deel der Haitiaanse bc-. 'king. Ook hetgeringe ver-
Lt en *n depolitici zou aan

van de staking
'«tvreemd zijn.

v "e economische activiteit was
het persbureau AFP

\j 'n 'g minder dan normaal.J*1 de fabrieken welke open
ö

genwerkte 75 procent op zijn
"rtriale kracht. In de hoofdstad«ren vrijwel alle winkels uit
°rzorg dichtgebleven, maarde

zeer talrijke ambulante han-
delaren deden gewoon zaken en
het openbaar vervoer functio-
neerde met halve frequentie. In
de tweedestadvan hetland, Cap
Haitien op 260 kilometer ten
noorden van Port au Prince was
sprakevan een nagenoeg norma-
le gang van zaken. Volgens cor-
respondenten van radiostations
in de stad Gonaives werd aan de
stakings- oproep slechts ge-
deeltelijk gevolg gegeven. In de-
ze stad begon het verzet dat ui-
teindelijk leidde tot de val van
JeanClaudeDuvalier. Hij ligtop
150 km ten noorden van de
hoofdstad.

TERREUR
Het feit dat de laatste weken

een sfeer van passiviteit over
Haiti hing alsgevolgvan hetkli-

maatvan terreur dat de aanhan-
gers van ex-president Baby Doe
hadden opgeroepen en de nade-
ring van de feestdagen evenals
het ontbreken van politieke
perspectieven tegen de
achtergrond van de onenigheid
tussen departijenverklaren vol-
gens waarnemers voor een deel
het mislukken van de nationale
staking.

Daartoe was opgeroepen door
de vier belangrijkste partijen,
waarvan er twee de staking voor
onbepaalde tijd uitriepen terwijl
debeide andere deactie beperkt
wilden zien tot twee dagen. Ook
deAutonomecentralevan Haiti-
aanse arbeiders had zich achter
de stakings- oproep geplaatst.
Het is een der grootste vakver-
bonden van Haiti. Tevens werd
de staking ondersteund door de
bond van Vrachtwagen- chauf-
feurs en deNationale studenten-
bond.Weer-deskundigen:

geen kans meer
op El Nino

GUAYAQUIL — Een herha-
ling van de El Nino- wind, ge-
volgd door een stormvloed, zal
zich niet voordoen. In de jaren
1982en 83 heeftEl Nino veel on-
heil veroorzaakt. Deskundigen
uit Colombia, Ecuador en Peru
hebben tijdens een studie- bij-
eenkomst in Guayaquil, Ecua-
dorzich bezonnen op ditvreemde
natuur- gebeuren. Er is volgens
hen geen reden bang te zijnvoor
een spoedige nieuweuitgavevan
El Nino.Daartoe is nodigeen ho-
ge temperatuur in het zee- ge-
biedtegenover de Ecuadoraanse
kust en dit in een bepaalde tijd
van het jaar.

k^LLEMSTAD - Onlangs
J^f hoofdinpecteurKra-
cfe s het feit dat hij 25 jaargéle-

lri dienst trad bij deAntilli-
is j ê regering. De heerKramers

_>'rf S werkzaam als chefstaf
Vft- Staf hoofdcommissaris en
*o .? et verleden zowel in het
eifs°nderdeel de Bovenwindsel0

an den als het toenmalig
k0rPsonderdeel Aruba als
tel^hef gefungeerd. Bij deze
kg^nheid werd hij toegespro-
°o_n de waarnemend hoofd-

_-to SSar's mr Fred Wiel die
i% e gebruikelijke brief van

rdering overhandigde.

DOELEINDEN
Met hun staking wilden de

vier partijen deels bereiken dat
het opheffen van de Kiesraad
wordt teruggedraaid. Ook
streeft men het aftreden na van
deregerings-juntaonder leiding
van generaal Henry Namphy of
in het andere geval de be-
rechting van degenen die zich
hebben schuldig gemaakt aan
geweld als gevolg waarvan de
verkiezingen onlangs werden
opgeschort. Over deprecieze doe-
leinden van de staking hadden
departijen het ookniethelemaal
eens kunnen worden.

De regerings-junta en zijn
aanhangzijnblijkbaareen offen-
sief begonnen, waarbij men de

schuld van het niet doorgaan en
alles daaromheenin deschoenen
van hetbuitenland wil schuiven.
De ondertoezicht staanderadio-
en tv- stations zijn in het wee-
keinde begonnen met een cam-
pagne tegen wat men noemt de
buitenlandse inmenging. Tege-
lijkertijdwerdsteun betuigdaan
de regerings- junta, met name
aan generaal Namphy. Met re-
gelmatige tussenpozen werdenboodschappen uit het hele land
voorgelezen waarbij aan
Namphy steun wordt betuigd ofaan detweede man van het hui-dige bewind, Williams Regala.

Ookwordt op deze"spontane ma-
nier aangedrongen op het ver-
breken van de buitenlandse be-
trekkingen met "devijandenvan
het Haitiaanse volk en vader-land". In een paar boodschappen
werd eveveneens krachtig stel-ling genomen tegen de leiding
van dekatholieke kerk in Haiti.
Deze heeft namelijk onver-
bloemd hetgeweldafgewezenende regerings-junta ver-
antwoordelijk gesteld voor het
geweldrond de verkiezingen.

Protest
in Bhopal

BHOPAL — Op de derde
verjaardagvan de gifgas-
ramp in Bhopal, India,
waarbij zo'n 2800 mensen
omkwamenen ertweehon-
derdduizend gewond
raakten, is door honder-
denwoedende slachtoffers
betoogd bij de vestiging
van Union Carbide.

In dit bedrif deed de ramp
zich in 1984 voor. Men ver-
brandde poppen die de voor-
maligepresident Warren An-
derson van het Amerikaanse
moeder- bedrijf voorstelden.
Er werd geroepen Weg met
Union Carbide en Knoop An-
dersonop.Een dagvoor debe-
toging hadNew Delhi meege-
deelddat menAnderson aan-
sprakelijk stelt voor de ramp
evenals tien andere top- figu-
ren van het concern.

Het is nog steeds onduide-
lijk hoe groot de schade- ver-
goedingisvoor de nabestaan-
den van de doden en voor de
slachtoffers. De regering
heeft om ruim drie miljard
dollargevraagd.

RANGOON—Birma heeftzondag
het zoeken gestaakt naar het wrak
van de ZuidkoreaanseBoeing welke
een week eerder verdween met 115
man aan boord in de buurt van de
grens tussen Burma en Thailand.
Thailand staakte donderdag al het
zoeken vanuit de lucht maar op het
land en ter zee wordt het zoeken
voortgezet. Zuidkorea beschuldigde
Noordkorea van sabotage, wat door
Noordkorea is ontkend.

UNSpfIGBD-C6M86R1987

WINNAAR :gjJM^

VAN
SPRITZER & FUHRMANN

Winnaar van de trekking van
5 december jl.:

iiiH____________________________t''
mm\ KSayMi^jJi P
De prijs kan afgehaald worden
bij Mej. Sabat,
Spritzer & Fuhrmann,
da Costa Gomezplein 2.

\ Gelieve indentificatiebewijs
\ mee te nemen!

SPRITZER-fFUHRMANN
A tradition of confidence. -A__»AiONAIIU CURACAO ST.MAARTEN NEW YORK
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SCHENKT EEN KARREVRACHT

LEVENSMIDDELEN TER WAARDE VAN

f1.300,-
-te verdienen door te winkelen bij een van devolgende

zaken:

OGGI FASHIONS DA VINCI JEWELRY
L'IDEE GIFTSHOP BOEKHANDEL SALAS

ST. MICHEAL'S Lingerie & Underwear

gevestigd in ZUIKERTUINTJE SHOPPING GALLERY

DE WINNAARS VAN DEZE WEEK:
14 november - J. van de Veen, Colombiaweg 96
21 november - Majoushka Wanga, Dominguitoweg 18
28 november - Rowena de Mesa, Kaya Aranja 157

5 december - J. Belt, Alablancaweg 73
12 december - U doet toch ook mee?
19 december- ???
23 december - Kerstpakket ter waarde van fl. 700,--

Tokoy^uikertuinie r^^^^^<Wsfl^>g^>.

ONDER EEN DAK! *M j^3£^S___r

Luxurious resort on beautiful Sint Maarten has imme-
diateopenings for qualified personnel experienced in
large resort/hotel operations asfollows:

Rooms Division Manager
Resident Manager
Reservations Manager
Director of Housekeeping
Director of Engineering and Maintenance
Golf Course/Grounds Superintendent
Social Activities Director
Tennis Pro
Food and Beverage Director
Director of Food Services
Executive Chef
Chief Steward
Food and Beverage Comptroller
General Comptroller.

Career position with progressive company - ex-
cellent economic package - life and medical insu-
rance.

Please send complete resumé to Box 309-PJ, Phi-
lipsburg Sint Maarten, Netherlands Antilles.
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/ CONCEPTION

DEVELOPMENT
t . GROUP .ten van de grootstelichtarmaturenfabrikanten uit Eu-
(°Pa diein begin 1988operationeel wordtheeft opkor-
-16 termijn plaatsingsmogelijkheid voor:

~ EEN BEDRIJFSLEIDER
Vereisten: Hoge Technische of gelijkwaardige

opleiding met organisatorische en lei-
fv dinggevende capaciteiten,
,n2e gedachten gaan uit naar een persoon die
Le*ds enkele jaren een gelijkwaardige positienee« bekleed (minimum leeftijd 35 jaar)

v ASSISTENT BEDRIJFSLEIDERvereisten: Technischeopleiding
c. Minimum leeftijd 30 jaar
ervaring strekt tot aanbeveling.

v WERK COORDINATOR
vereisten: M.T.S. of gelijkwaardig diploma

Minimumleeftijd 30 jaar.

n MAGAZIJN CHEF
rn2egedachten gaanuit naariemand dieervaringneeft op het gebied van lichtinstallatie.
~. METAALBEWERKERS
M|nimumvereiste- L.T.S. diploma metaalbewerken.
. ASSEMBLEURS
JJnimumvereiste: L.T.S. diploma elektra.
J'i bieden goede arbeids- en sociale voorwaar-
J!en; Prettige en toekomstzekere werksfeer,
fchriftelijke sollicitaties metvolledigecurriculum
Ierichten aan '/

/ CONCEPTION
DEVCLOfMENTAu am*

v£: sollicitaties die een poststempel hebben van
___?r 18 december worden schriftelijk be-|Jtwoord.
V^lÜ^e geheimhouding verzekerd. j

I T._o& uiker.-i._je I

É

Kerst en Oudejaars Specials
-__. ___■■___■»

/^^w_%^s I <mbW.a , Volop Voorraad OPENINGSTIJDEN [W_
>A I van: I T^J.lJpicSTammen ( Maandag 21 dec. 8.00 non stop 18.30 uur MJ^UJ

j Konijnen - Hazen - Fa- 1 Dinsdag 22 dec. 8.00 non stop 18.30 uur __]—,—^MiJI zanten-Eenden -etc. J Woensdag 23 dec. 8.00 non stop 18.30 uur aT^"*D__l
J --c^r____^^L \y*^*******^y Donderdag 24 dec. 8.00 non stop 17.00 uur /j £J

wA \T-__r7/ H^L^^^^^^^^^ Maandag 28dec-80Qnonst°PlB-30uur/ ooil W poo %^69 J?9 Dinsdag 29 dec. 8.00 non stop 18.30 uur —^^^^T~ll|Jk

__^_s_*_lï__k>*_. ZATERDAG 2 JAN. 1988 ) MjT%¥^
J____^__J-^^9 /W«v_^w^ GEHELE DAG GEOPEND /# / %

ijpr j Delicatessen I Wi______J_____^
Brood %^aWw

a a Banket L. ■ \aWiE ■■ ■ - --i% is -k U^_w^^^^Toko \=/uikertuintje
f^aT__Tß!fflWff_^^ De Grutter met echt alles voortffftfnll 111 \f defeestdagen.
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Oman: olie
produktie

moet omlaag
MUSCAT — De oliestaat

Oman zou het liefste zien dat
de OPEC- landen hun olie-
productie minderen en wil
verder dat de huidige prijs
van achttien dollar per vat
wordt gehandhaafd.

Minister van Olie Saeed Al-
Shanfarivan Oman isdemening
toegedaan dat het het beste is
wanneer men de dag- productie
van de dertien OPEC- landen
vermindert met 1,1 miljoen va-
ten. Op hetogenblik bedraagt de
productie van de Organisatie
van olieexporterende landen
(OPEC) officieel 16,6 miljoenva-
ten maar inwerkelijkheid ligtde
productie aanzienlijk hoger.
Wanneer men de voorgestelde
productie- vermindering door-
voert in de eerste vier maanden
van 1988komt men door de olie-
voorraad heen welke is ontstaan
doordat de markt over- verza-
digd is. De minister van Omandeed zijn uitspraken toen hij on-
derweg was naar de Opec- confe-
rentie in Wenen.

WILLEMSTAD - Afgelopen
woensdag hebben het Be-
stuurscollege, SedeAntias en
Feffyk een overeenkomst gete-
kend over een cursus 'Radio en
Televisie Monteur. Sede Antias
en Feffyk delen gezamenlijk de
kosten van de cursus. Het Be-
stuurscollege betaalt de do-
centen.

Op defoto spreekt gedeputeer-
de Salsbach over de noodzaak
van deze cursus voor de ge-
meenschap in aanwezigheidvan
de heren Maduro, waarnemend
directeurvan het Technisch Col-
lege St.Paulus, Adriaans van de
Dienst Onderwijs, Monte
Horsford, hoofdvan dedienstSo-
cialeZaken, Ronny Lauffer, Tir-
soSprocket, De JongvanKapna,
Laufen Parabiersing.

Onder hoofdredactieRolandRichardson

'Discover St Maarten'
voor tweede maal uit

PHILIPSBURG — Zater-
dagmiddag 5 december werd
het tweede nummer van het
tijdschrift "DiscoverStMaar-
ten" aan het publiek aange-
boden tijdens een receptie in
"Le Poisson dOr" te Marigot.
Discover iseen tijdschriftvan
kaliber en verschijnt een
maal per jaar.

Het verstrekt behalve infor-
matie over hotels, restaurants
en ontspannings- mogelijkhe-
denaan beidekanten van het ei-
land, ook artikelen over archeo-
logie en architectuur van St
Maarten. Het wil iets latenzien
van het werkelijke leven van de
bewoners van dit eiland en een
sluieroplichten van deculturele
waarden die het op bescheiden

wijzerijk is.
Het tijdschrift telt 112bladzij-

den, is op glanzend papier ge-
drukten verluchtmet talrijkefo-
to's. De oorspronkelijke Franse
teksten zijn ook in het Engels
vertaald en de Engels geschre-
ven teksten ook in het Frans
weergegeven. Hoofdredacteur is
de bekende kunstenaar Roland
Richardson, die bij deze gelegen-
heid ook een expositie opende
van een twintigtal schilderstuk-
ken, die allen een bloeiende
flambpyantboom tot onderwerp
hebben.

De doeken zijn in Le Poisson
dOr tebezichtigen tot 15decem-
ber en bevestigen nogmaals Ro-
land Richardson's mees-
terschap.

Opgetreden voor jeugden volwassenen

Kibrahacha en Tipico
Bonairiano op Aruba
KRALENDIJK — Eind vo-

rige week verbleven de
folkloristische groep Kibra-
hacha en de op de Antillen
zeerbekende muzikale groep
Tipico Bonairiano op Aruba.
Dit was op speciale uitnodi-
ging van Bonaire's vertegen-
woordiger aldaar, Wichi de
Palm.

Met de delegatiereisden mee

de waarnemend voorzitter van
het Cultureel Centrum Bonaire
(CCB), de vertegenwoordiger
van hetbureau Culturele Zaken
Papa Cicilia en gedeputeerde
van Cultuur Carmo Cecilia. De
delegatie uit Bonaire werd ont-
vangendoorhetCCA vanAruba
en Lies Frans en reeds op vrij-
dagmorgen traden beide groe-
pen op in het Arubaanse Cas di
Cultura, waar een groot aantal
schoolkinderen bijeen was geko-
men. In dezelfde zaal werd in de
avonduren ook opgetreden,
maarditmaal voor volwassenen,
onder wie een groot aantal op
Aruba wonendeBonaireanen.

Ook de overheid gaf acte de
presence. Voor Bonaire was dat
dusgedeputeerde Cecilia, diein-
middels ook de geneugten van
het reizen heeft ondervonden en
van Aruba deministersvanCul-
tuur mr Mito Croes en van Ver-
keerBermudez. Hetderdeoptre-
denvan debeide groepen was za-
terdagavond weer in Cas diCul-
tura.

Voor Kibrahacha het laatste
optreden, maar Tipico Bonairia-
no trad zondag nog eens op in de
Club Bonairiano. Behalve het
optreden van Kibrahacha met
verschillende Antilliaanse en
Bonaireaanse dansen werden er
ook gedichten gereciteerd en
liedjes gezongen.

Vernieler aangehouden
PHILIPSBURG —Een gewe-

zen werknemer van een
transportbedrijfbegaf zich naar
het erf waar verschillende
trucks van dezeonderneming ge-
parkeerd stonden en begon het
een en ander tevernielen. De po-
litie werd gewaarschuwd, maar
de man was verdwenen toen de

agenten arriveerden. De volgen'
de morgen om zeven uur ver-
scheen de man weerop het werk
met de mededeling dat hij me*
zijnvroegerebaas nog een appel'
tje te schillen had. Deze belde d«
politieen de manL.G. afkomstig
uit de Dominicaanse Republic»
werd gearresteerd.

OPENBARE
VERGADERING

van de
STATEN VANDE
NEDERLANDSE

ANTILLEN
op DONDERDAG, 10 december
1987, des morgens om 10.00uur.
TE BEHANDELEN
ONDERWERPEN:

1. Ingekomen stukken.
2. Ontwerp-landsverordening

totwijziging van deLandsve-
rordening op Stichtingen
(P.B. 1967, no. 191) (Zitting
1987-1988-1006).

3. Ontwerp-landsverordening
tot wijziging van de "Rege-
ling tijdelijke modificatie
loonperiodieken 1986/7"
(P.B. 1986 no. 85) (Zitting
1987-1988-1008).

4. Ontwerp-landsverordening
tot wijziging van de
Wachtgeldregeling over-
heidsdienaren(P.B. 1986, no-
-83)(Zitting 1987-1988-1012).

5. Ontwerp-landsverordening
tot wijzigingvan:
de Landsverordening op de
Inkomstenbelasting 1943
(P.B. 1956, no. 9),
de Landsverordening op de
Loonbelasting 1976 (P.B.
1975, no. 254),
de Landsverordening op de
Winstbelasting 1940(P.B.
1965, no. 58),
deSuccessiebelastingveror-
dening 1908 (P.B. 1908, no.
48),
deGrondbelastingverorde-
ning 1908(P.B. 1908, no. 27),
de Gebruiksbelastingveror-
dening 1908 (P.B. 1908, no.
47),
de Zegelverordening 1908
(P.B. 1908, no. 52),
de Overdrachtsbelastingve-
rordening 1908 (P.B. 1908,
no. 49)
de Registratieverordening
1908(P.B. 1908, no. 51),
de Landsverordening uit-
voerrechtopdelfstoffen(P.B.
1970, no. 55),
de Verkoopingverordening
1908(P.B. 1908, no. 51),
de Landsverordening op het
beroep in belastingzaken
1940(P.8.194,n0.12),
de Landsverordening op de
invordering van directe be-
lastingen 1943(P.B. 1942, no.
248),
de Landsverordening Alge-
mene Ouderdomsverzeke-
ring (P.B. 1960, no. 83),en
de Landsverordening Alge-
mene Weduwen- en wezen-
verzekering (P.B. 1965, no.
194) (Zitting 1987-1988-
-1015).

IDeGriffier,
mr. CM. Grüning-

Dianan di fiesta ta aserkando. Probable-
mente den bo hansha di preparashon bo
no a kai ariba ku e

RESIBU DI LUNA DI NOVEMBER
A KADUKA

Ta p'esei nos kier a avisabo ku

DIA 14DI DESEMBER PROKSIMO
LO BAI SERA E TELEFONNAN

DI KUAL RESIBU DI NOVEMBER
NO TA PAGA AINDA

Evita momentunan desagradabel i tambe
gastunan èkstra pa bo mes.

PAGA BO RESIBU PROME KU
DIA 14 DI DESEMBER 1987

Tl SETEL
Servisio di telekc_____ashon

mmt^mmmamÊmm^l'ÊltmMm^m'mt^mmammmÊmfm%%%%mm^^^mÊ

*!z> Sphinx ' " kwaliteit j|— Tl^B^^ ~""~ l~Dat is nou een goed woord om mee aan te geven waarin MIIL^, W7I^ JËf! Ijl "■

Sphinx uitblinkt. De beste materialen en het fijnste vakman- jkmmm^ SlM\schap gaan samen om prachtige tegels en bijpassend kwali- W tëg=^fe^L P^"^. N<\

_
~ C/3teitssanitair te creëren. __^LS=B^% __^o jè JL

Bij CTC/LATRA ligt uw Sphinx voor u klaar. }k:/ ~^N—— T
_______É_É^i.^^^ Sphinx geeft 'e dat riike gevoel. r^4fj(- Ui \/j £ 4 I \ ""^^ 5J 1

_TT_r /■ _lr_ri*_l ~ 1. I v^#V' \\#g,,\ \ _AJJ I— J
*,■!, ■___■_■■___! Zeelandia Tel. 613333 X

®
Hkoclemio di Komputer

Attentie:
In de toekomst zal iedereen te maken hebbenmetcomputers. Bereid U hierop voor!!?_?_,_. KAÖEM,A Dl KOMPUTER verzorgt sinds1982 computeropleidingen, volledig afgestemdop de praktijk. a M

In de week van 8 februari 1988 gaan wij wederom van
start met vernieuwde opleidingen en kursussen.

COMMERCIËLE
INFORMATIKA:

* Basiskennis informatika
* Programmeren
* Bestandsorganisatie
*Systeem Ontwerp.

PERSONAL COMPUTERS
TRAINING:

* Introduction to Personal Computers
* DBASE 111
* LOTUS 1,2,3
* Wordprocessing

COMPUTER BOEKHOUDEN
Praktijklessen worden verzorgd op
IBM - PC's

Informatie en inschrijvingen:
SecretariaatAcademia di Komputer
Irenelaan 3 - Tel. 73048
maandag t/m vrijdag
9.00-12.00 v.m.
3.00- 6.00 n.m.

\ J
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I KERSTPAKKETTEN
NAAR NEDERLAND

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

" slechtsf 3.50 per kg!

" min. prijs f 45.-
-" max. gewicht 20 kg.

" max. afmetingen 80 x 50 x 60 cm.

"Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.

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

ELMERD LIBERIA ARUBA: Tel. 22470: SHURNA DONAS RUDY RODRIQUEZ

Él_i________l _________ r—r^/TïiTrTOS \fordd Kv r' ~a \

tu^k*mm—fM\ L^ m^. .AM k. Am. A M

'^^mmmmmmmmmmmmmmm^^^^m CetroniC Radio Cassette CC7I7
1 ___________"^^

Cash sPecia,: FL-235,-

JÊf^T " ; ; <♦iT.TT__BB _,■ H Cetronic Stereo Set 528■ Cash Special: FL.329,-
-of3mnd. van f 1.133,-.133,-

- -■■■ .-> n;—--fM

l ~ TB) j 1 Goldstar TV 9405
r"T^s_ > 1 CaSh SPecial: FL-835,--iL>w.< ■ ui. Ij ]j f Wk. of3mnd.van_.34s,-

-l|_g_g__gßßfc|^gs^r Mitsubishi Split Airco 2242

Ls^aJw,- Cash Special: FL.1760,--.SSSSH^^^ItIIj of3mnd.vanfl.73s,-

Cetron Ijskast 3553 £etron Gasstoof 154
Cash Special: FL.750,- W I Sc^Sïffl?.

Zeelandia Tel: 613333 j

KIJKEN NAAR
dB ONZE FANTASTISCHE

VOORRAAD! ï*
[/" '^ -j ■ .>"\ ' I Vloertegels en
'/'-’ ’■». '' J*"rHjjiiïi_.T plinten (zowel

/vf^^^SSJfojto^pS^^ vuizen en wand-

I SANTA ROSA Tel. 671264 / 4T^L% _V_/T>_ /■ SANTA MARIA Tel. 83322 f \l\W^ *. VI .V i/s>v/^ /■ DOMINGUITO Tel. 613433 V^»^^^,^ /

I bij Kooyman bent Uingoede handen /



BONAIREAGENDA

POLITIE: 8000BRANDWEER: 8222
TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

'-ANDFILL teLagoen: maandag t/m vrijdagvan 07.00-16.00uur; zaterdag 08.00-12.00uur; zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

en donderdag van 14 00-18.00Ju. dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/'400-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur) M

voor lezers)
"Oensdag van 14.00-19.00 uur.

maandag t/m vrijdag
*"9etekende stukken 15.45 uur; gewone""Aken 16.30uur.
SERVICE CLUBS

donderdagavond 19.30uur - HotelBonaire.
informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.

Ijound Table: elke tweede maandag -
°"urtcentrum TerraCorra.
notary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.
BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:1,8 00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
Pend.

J^UZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
[iiervan gelieve contact op te nemen met de
"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopendop vrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-
°a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
*tuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00uur te
Hincon.
*OKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
w>sdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
Kaya Nikiboko Zuid 3.

j-W: openingstijden slachthuis maan-dag t/mwoensdag van 07.00-12.00/13.00-
-]6.00 uur en donderdag en vrijdag van
06 00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTENj»»tBernarduskerkKralendijk:aa96tijks 18.45uur;zondag 08.30 en 19.00

J^roinotokerkAntriol:aa9elijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
Uur
MidovicuskerkRincon:
"agelijks, ook zondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
L«cique4.

MEER PROJECTEN
Voor Criabon werd het

contract ondertekend door voor-
zitter Emerenciana. Hij memo-
reerde dat de verenging alweer
zes jaargeleden werd opgericht.

Nu is de stap vooruit wel erg
groot, aldus Emerenciana, want
de vereniging zal kunnen be-
schikken over een eigengebouw
dattevens opslagplaats is. De le-
den zullen hun medewerking
moeten verlenen, aldus de Cria-
bon- voorzitter, want nog voor
het jaarten einde is, zal Criabon
nogmeer projecten op stapel zet-
ten. Aan hetproject van Criabon
gafook de overheid medewer-
king, aangezien bij financiering
van de Sede Antias de vereni-
gingzelf 25procent moet inbren-
gen. Daaraan heeft de overheid
bijgedragen.

Volgens de voorzitter van de
Fomag R.S. (Shonma) Carolina
liggen Criabon en Fomag in el-
kaars verlengde. Immers in de
praktijk is Fomag vaak betrok-
ken bij landbouw- projecten. In
het verleden is wel gebleken, al-
dus deFomag- voorzitter, dathet
ploegen niet altijdnaar wens ge-
beurde. De cursus voor bestuur-
ders van zwaar materieel is dus
zeer nodigen gewenst. In hetka-
der van sociaal en educatieve
ontwikkeling bleek het orga-
niseren van een cursus dus in-
derdaad mogelijk. Te vaak, al-
dusCarolina, moeten er mensen
van elders aangetrokken wor-
den. Als er opgeleide Bonairea-
nen zijn, dan is het aantrekken
van werknemers van buiten het
eiland dus niet meer nodig.
Shonma Carolina hooptedatook

in de toekomst Criabon en Fo-
mag vruchtbaar zullen mogen
samenwerken. Gedepu-
teerde van Landbouw, Veet-eelt en Visserij (LVV), Ra-
moncitoBooi, noemde heteen
toevallige samenloop van
omstandigheden dat juistde-
ze tweebelangrijke organisa-
ties in de gemeenschap goed-
gekeurd zijn. Vooral de
landbouw- sector en het fok-
ken van kleinvee zijn in de
ogen van de gedeputeerde
een belangrijke schakel in de
economie.

Reeds geruime tijd, aldus ge-
deputeerde Booi, is er al aan-
dacht voor het vandaag ge-
concretiseerde project. Toch is er
in eenrelatief korte termijn een
belangrijk deel bereikt. Want
met de nieuwe opslagplaats zalCriabon in de meeste gevallen
volledig tegemoet kunnen ko-
men aan de vraag van de leden.
Dat zal er ongetwijfeld toe bij-
dragen, aldus gedeputeerde
Booi, dat in detoekomst een nog
betere coördinatie zalkomen op
hetterrein van de LVV.

Met nadruk stelde gedepu-
teerde Booi voorts, dat decursus
voor bestuurders van zwaar ma-
terieel zeer belangrijk moetwor-
den geacht. Nietalleenis hetvan
belang dat de werkzaamhedenverricht worden zoals delandbouwer dat wil hebben,
maar dekennis die wordt opge-

Daan bij de cursussen, zal er te-
vens toe bijdragen, dat de le-
vensduur van de dure landbouw-
werktuigen wordt verlengd. De
overheid heeft goede nota geno-
men van de situatie, zoals die
was, aldusBooi,envervolgens in
korte tijd er toe bijgedragen dat
de wensen werden gerealiseerd.
Dit is een begin van een onder-
steuningvan onze economie, al-
dus Booi, waarvan de komende
generatie de vruchten zal kun-
nen plukken.

Dronken man wil
ambulance niet in

PHILIPSBURG -Op de Nis-
bethRoad werd een man aange-
troffen die dronkenwasen hevig
bloedde. Het personeel van de
ambulancedienstvroeg om hulp
van de politie omdat de man B.
weigerdemet deambulancemee
te gaan. Hij kon geen redelijke
verklaring geven voor zijn ver-
wondingen. De agenten
brachtenhem naar hethospitaal
waarhij dooreen arts behandeld
werd.

KRALENDIJK - In
jeugdhuisJongBonaire werden
decontracten tussen Sede Antias
"/? Sede Bonaire enerzijds en de
coöperatieve vereniging Criabon
en de stii htmgFomaganderzijds
ondertekend. Voor de overheid
was aanwezig gfideputefr/*

R.Th. Booi itweede van links),
naast hem devoorzitter vanCria-
bon.

In het midden voorzitterSe-
de Bonaire Raymundo P. Saleh
en tweedevan rechts devoorzitter
ran de stichting Fomag R.S.
Shonnuu Carolina.

In kader sociaal-educatieve ontwikkeling
Sede Antias financiert Criabon, Fomag

KRALENDIJK — Onder
auspiciën van Sede Antias en
Sede Bonaire werd afgelopen
week een tweetal contracten
getekend. Een van de
contracten betrof de bouw
van een kantoorvoor decoöp-
eratieve Criabon, de tweede
wasvoor Fomag, die via deze
financiering de noodzakelij-
ke cursus kan organiseren
voor bestuurders van zwaar
materieel. De ondertekening
werd geleid doorRaymundo
Saleh, die Sede Antias en Se-
de Bonaire op heteiland ver-
tegenwoordigt.

Saleh benadrukte dat naar
zijn mening beide projecten van
uitermate groot belang kunnen
zijn voor Bonaire. Vooral de fi-
nanciering dieCriabon heeft ge-
kregen, stemde Saleh tot tevre-
denheid, aangezien deze coöpe-
ratieve vereniging juist tot de
verenigingen behoort, waarvoor
Sede Antias altijd bereid is fi-
nancieel te helpen. Er is be-
langstelling genoegom deAntil-
len vooruit te helpen, aldus Sa-
leh, die daaraan toevoegde dat
Bonaire daar direct gebruik van
dient te maken.

REORGANISATIE
Inmiddels bleek de met veel

fanfare aangekondigde reorga-
nisatie van de PDB door Jopie
Abraham volledig mislukt. Ab-
raham trok zich derhalve terug
als woordvoerder en partij- voor-
zitter en benoemde alszodanig
via het bestuur Avelino Cicilia.
Tevenskondigde Abraham aan,
dateen van dereorganisatieszou
zijn, dat alle partij- leden hun
functie beschikbaar zouden stel-
len. Alleraadsleden en Statenle-
denvan de PDB moesten dusaf-
treden. Niemandbleekdaarveel
voor tevoelen en behalve de wij-
ziging van fractie- leider in de
raad, een taak die nutoebedeeld
werd aan José Winklaar, bleef
alles bij het oude.

Tot afgelopen maand. Op 14
november werd door het partij-
bestuur wederom eenbrandbrief
samengesteld met de medede-
ling dathet inleveren van de po-
litieke functies geen uitstel ge-
doogt. Naar algemeen wordt
aangenomen een stelling die
door een tweetal actieve advi-

seurs worat geponeerd. Deze
briefis niet in goedeaardegeval-
len en de politici van dePDB die
niet tot de reorganisatie kring
behoren stellen zich dan ook te-
weer. De laatste berichten zijn
datreeds enkele ontslagbrieven
zijnbinnengekomen.

In onveilig
Sintmaartens
verkeer drie
gewonden
PHILIPSBURG—Van maan-
dag tot vrijdag in de afgelo-
pen Week haddener achttien
verkeersongevallenplaats,
waarbij drie personen licht
gewond raakten. De totale
materiele schade bedroeg
51.000 gulden.

Een van de ongevallen had
plaats op de Airport boulevard
waareenauto meteenpick- up in
botsingkwam, omdat de be-
stuurdervan deauto om nogon-
bekende reden aan de linker
kant van het wegdek reed. Hij
werd gewond aan hoofd en enkel
en moest na behandeling in het
hospitaal te observatie worden
opgenomen.

Bij een ander ongevalraakten
twee personen licht gewond, die
na behandeling in hethospitaal
huiswaartskonden gaan. Zij wa-
ren betrokken bij een botsing
tussen twéë personenwagens
waarvan de een geen voorrang
hadverleend aan de ander.

Geen gevolg gegeven aan verzoek bestuur

Reorganisatie binnen
PDB schept problemen

KRALENDIJK—Nadat ex-
minister Jopie Abraham die
tevens partij- leider en
woordvoerder was van de
Partido Democratico Bonai-riano(PDB) beslotenheeft om
af te treden, werd dereorga-
nisatievan de partij in han-den gegeven van de tweede
man ex- wnd gezaghebber
Avelino Cicilia. De reorgani-
satie heeft echter grote wre-
vel opgewekt bij een aantal
partij- getrouwen en het zal
niet verwonderlijk zijn, wan-
neer de ingezette reorganisa-
tie zal leiden tot een breuk inde Democratische Partij Bo-
naire.

De problemen stammen overi-
gens al van een jaar her. De
eerste symptomen van ontevre-
denheidkwamen al tot uiting op
het moment dat partijleider en
voorzitter Jopie Abraham —naar men zegt noodgedwongen
—zijn ministerspost ter beschik-
king stelde. Datbracht in hetBCgeweldige veranderingen, wantkort nadat Statenlid Monchin
Soliana uit hetBC was getreden
wegens de benoeming van zijn
zoon George tot gezaghebber,
werd gedeputeerde FranklinCrestian aangewezenom de mi-
nisters- taakvan Abraham over
te nemen. De jeugdigeen onerva-
ren Ernesto Meiaan, die precies
drie maanden Statenlid was ge-
weest, moest deze functie af-
staan aan Jopie Abraham en
kreeg de ondankbare taak de
laatste drie maanden als gede-
puteerde in hetBC werkzaam te
zijn. Overigens in de we-
tenschap, dat de verkiezingen
van april 1987voor hemopde ze-
vende plaats op de PDB lijst een
verloren zaak waren.

Nadat de verkiezingen waren
gehouden, bleek de grootste
stemmen- trekker na Jopie Ab-
raham ex- gedeputeerde en ex-
wnd gezaghebber Avelino Cici-
lianietbereid zitting tenemenin
de eilandsraad. Naar hij mede-
deelde,wegens gezondheids- toe-
stand. Dat maakte de weg vrij
voor Ernesto Meiaan dienu in de
eilandsraad vertegenwoordigd
is. Cicilia bleek dus politiek ge-

zien volledig non- actief, maar
bleek plotseling, naast JopieAb-
rahma een Statenlidmaatschap
te ambiëren. Daarvoor moest
echter de vice- voorzitter van de
Staten Monchin Solianahetveld
ruimen. Deze weigerde datperti-
nent en opeen cruciale vergade-
ring van departijraad, waar So-
liana te verstaan werd gegeven
dat hij zijn plaats diende af te
staan aan denieuwepartij-voor-
zitter Avelino Cicilia
antwoorddeSoliana doodgemoe-
dereerd: "Over my dead body".

DIEPTEPUNT
Hetzieternaar uit,datdePDB

weer naar een derde dieptepunt
in het politieke bestaan wordt
geleid. De eerste maal was in
1969bij de beruchte cambio van
de POB van Broertje Janga, de
tweede maal in de laatste jaren
van 1970,toen dePDB nog maar
over twee raadsleden in de ei-
landsraad beschikte. Bij de
komst van Jopie Abraham is er
een korte opleving geweest, die
leidde tot winst bij de ei-
landsraads- verkiezingen en de
verkiezingen van de Staten. Ge-
zien de huidige situatie is dat
kennelijk een stro vuurtje ge-
weest.

Nieuwe afspraak
voorrij -examen

PHILIPSBURG — In verband
met de weersomstandigheden
moesten de rij- examens in de
maand november worden afge-
last. Alle personen die zich had-
den opgegeven voor dit examen
omhunrijbewijs tebehalen, wor-
denverzocht zich temeldenbij de
politie- administratie op
woensdag 9 december om een
nieuwe afspraak te maken.

4gg|& CREDIT UNION LOURDES
Rincon, Bonaire, A.N.

JA_ KONVOKASHON PA REUNION
*««___ ■_.-_. C.U. LOURDES

Direktiva di Credit UnionLourdes kier invita tur sumiembronan na un
REUNION GENERAL EKSTRA ORDINARIO

kua) io tuma luya: djadumingo 13 desèmber 1987
Ora: B'or anochi.
Luga: Edifisio di C.U.Lourdes, Rincon.

puntonandi Agenda:
1-Aperture.
2- Partisipashon di Direktiva.
3- Politika di Fiansa pa 1988.

*" Tasa di Interes pa 1988.
5- Kompra Kolektivo.6- Klousura.
Direktiva takonta ku presensia ditursumiembronan.Esaki ta unreunion di
Suma importansia. Na nómber di Direktiva di

C.U. Lourdes.. Presidente:
\_ C. Marsera. J

|jr**lj

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximum prijzen voor heteilandgebiedBONAIRE, ingaande8 december 1987;
verpakking kleinhandel consument

Koffie
ST0. DOMINGO 12/340 gr.

(120z.) ’. 53.58 ’. 4.96 -’.1.08MOCCONA INSTANTrood 6/200 gr. ’. 51.68 ’. 9.41 +’.0.22<tecafe 12/50gr. ’. 34.92 ’. 3.15
gOUWE EGBERTSROASTEDaromarood 24/250gr. ’. 83.58 ’. 3.78 +’.0.01
selectzilver 24/250gr. ’. 85.13 ’. 3.85 +^0.01r°sta 24/250gr. ’. 75.95 ’. 3.56 +’.0.14
excellent goud 12/250 gr. ’. 47.73 ’. 4.28 +’.0.04
P'azzaexpresso 12/250 gr. ’. 47.78 ’. 4.30 +’.0.02
rcoccaroyal 12/250gr. ’. 45.56 ’. 4.12 +’.0.05
decafe 12/250 gr. ’. 45.25 ’. 4.10 + ’.0.02Thee

pICKWICK
ceylon 24/20x4gr. ’. 41.15 ’. 1.85 +/.0.05
ceylon 40/100x2gr. ’.249.38 ’. 6.71 +/.0.19china 12/20x4 gr. ’. 21.47 ’. 1.93 +’.0.10tea for one 24/20x1.5gr. ’. 27.05 ’. 1.24 +’.0.11
ceylon 24/20x2gr. ’. 31.04 ’. 1.43 +/.0.08"*?'kpoeder

24/454gr. ’. 71.71 ’. 3.14 +^0.14
12/1134gr. ’. 81.45 ’. 713 +’.0.28
6/2268gr. ’. 77.07 ’.13.63 +/.0.67

'"stant 24/400gr. ’. 71.11 ’. 3.10 +’ 11
."stam 12/900gr. ’. 81.62 ’. 7.15 +^0.29
'nstant 6/1800qr. ’. 77.11 ’.13.54 .’.0.58MORNY
!nstant 24/400 gr. ’. 60.37 ’. 2.66 +’.0.05

'"stant 6/2500gr. ’. 82.45 ’.14.84 +’.0.34"J?* in blikHALVAMEL(.est. geëvap.) 12/170gr. ’. 10.19 ’. 0.94
Jgestgeëvap.) 12/410gr. ’. 13.99 ’. 129
~°AST(ongesuikerd) 48/410 gr. ’. 44.92 ’. 1.02 +’.0.03
"a'garlne
ALBERT HEIN 40/250 gr. ’. 18.72 ’. 0.53 +’.0.03
weet margarine 24/250 gr. ’. 34.38 ’. 1.56 +’.0.04IfCEL 40/250 gr. ’. 65.83 ’. 177BLUE BAND
wikkelpapier 40/250 gr. ’. 37.55 ’. 1.04 +’.0.04*>Pl]solie

MAZOUcornoil 24/1 pt. ’.47.46 ’. 2.13 .’.0.082>rn°" 12/1 qt. ’. 43.90 ’. 3.93 +/0.14COfno« 8/1 1/2qt.„ (480Z.) ’. 40.15 ’. 5.37 +’.0.61Corno" 6/3 qt. ’. 54.09 ’. 9.68 +’.0.80
De eerstvolgendepublikatie geschiedt op 11 december 1987.
°°r '"formatiebetreffende hoogsttoelaatbare prijzen gelievetel. 8960op te bellen.

De Minister van
Handel, Industrie en Werkgelegenheid.

m GOB) ERNU DI KÖRSOU

Hefe i Personal di SELIKOR kv pena ta partisipa
fayesimentu di

CERILIO ALEJANDRO BLINDELING
na bida emplea na e servisio menshona.

Kv e sosega na pas.
E Hefe menshona,

Dept. R.P. JG. Francisco.

mmWMLMLmMLm.mLMmLmmLm....^LmmMLMÊLmMÊLmm

BEKENDMAKING
Met diepleedwezenmaken wijhierbij bekend dat
onze dierbarecollega, hoofdagent

Lionel Peter PIETERSZ,
op 4 december 1987 is heengegaan.

Hij was laatstelijk werkzaam bij het Bureau
Vreemdelingendienst Luchthaven van het
Korpsonderdeel Curacao.
Zijn toewijding en plichtsbetrachting zullen al-
tijd in onze herinneringenblijven.

KORPS POLITIE NEDERLANDSEANTILLEN

I%WÊÊÊÊmÊLWÊÊÊÊÊÊ.m^immMÊLmWLmMÊÊÊIm^LmÊkWÊÊm
■

PARTISIPASHON I
Kv hondo pena N.A.P.B. Ta partisipa fayesi-
mentu repentino di su miembro na bida
yama:

LIONEL PETER PIETERSZ I
Su gran sentido di kolegialidat> amistat i
kompanerismo lo keda semper den nos me-
moria.
Pas na su restunan.

NEDERLANDS ANTILLIAANSE
POLITIE BOND

M__iH___MH_i_____H___B

..Il 11111111 "■■■■■(■■lll 11l111111 111 UK

f Koersen Centrale Bank j
__m--m_____________________________ m_m_^^
m

z Noteringen centrale bankvan deNederlandsean-
„ TILLEN GELDIG OP DINSDAG 8 DECEMBER 1987 EN TOT
Z NADER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
Z CRN DOLLAR 1.34 1.36 i .38
S PND STERLING 3.135 3.19 3.25
I N6DGLD 94.40 95.12 95.92_ BOUVRR — — —: ZUUFRRNCS 130.37 131.09 131.89
Z FR FRANCS -30.25 31.35 32.05

DUITS€MAfIK 106.34 107.06 107.89
S SURGLD — 100.07 102.59_ ITLIR6 1.13 1.43 1.49
: RR FLORIN 98.00 100.00 100.20
I KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
Z LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-= MENTVAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 8 DECEM-
Z 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.

5 9.75% OBUGRTI€L€NING_N P€R 85/89 98.49: 13 % OBUGRTI _L6NING€N P€R 86/90 104.08
Z 12 % OBUGATI6L€NING€N P€R 88/92 103.31
Z 10.5 % OBUGA_€L€NING€NP€RI9BB 99.60
S 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 98.56

HET EFFECTIEVERENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN- Z
ï GEN BEDRAAGT 10.78%._ DEAANKOOPVANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
S BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
5 mil 3
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» stockrnsrket «
B^ mWÊL%%\W tM L\w m\\\\\

CIfISDC MARKET CCM_NT DECEMBER 7, 1987.
It was a victorious day for the bulls, as they drove the
industrials ahead by approximately 40.95 points at 1807.69.
Volune was relatively li^it, with the transports and Utilities
gaining respectably but secondary measures and breadth lagging.
Telex Corp. , surges sharply ahead today after an acquisition
proposal from Memorex International N.V. , Dow Chanical,
Southland Corp., and Iteledyne also gained. General Electric
rallied as well while appearing on today's irost active list.
Dicrpson Medical CO. , was sharply lower after a buyout proposal
made by a nsmagenent-led group was withdrawn. Oontrol Data ardAtlas Corp. surrendered. The Bulls have a bit mare breathing
rocm above the Dow 1738 October 19th closing low but are stillnot out of the woods . Breadth readings could starri semeinprovanent.
E.H. HOTTOJ RESEARCH.

Ilffj MAMJKO & CIJKIEL'S BANK X.V.
*__$ INVESTMENT DEPARTMENT
fcTJbi For further information call

Tel. 612511/612991/612294

...%%%%WL....^Lm^miyÊÊmLmmÊimmmmmmmWLmwJ

Bpn(0 moUSTRIBL DE UEÏIEZUELA
> É *\^au\-^ maakt de wisselkoers bekend
'^Sé?--^ van de BDLIVAR, geldig tot

WOENSDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque
’.5.05 ’.5.25 ’.6.25

AMIGOEDINSDRGBD€_€MB€RI9B7 11
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i pfrfcfe- tot 10 woorden

F. 5,50 r£k
/VST Elk woord meer (4@\ )

// li\ UITSLUITEND Dg-.
/^ A CONTANT!

2 SCOOTER HONDA 50-80 pa
’.BOO,- i ’.1.500,-; 1 judopakno-
bo, 1 biaha usa. Kaya Boko 22
despues di 18.00 uur.

WASMACHINE (ZANUSSI),
volautomatisch, praktisch
nieuw, ’.700,-. Tel.: 72580 (na
18.00uur.

1 TELEVISIE EN videorecorder
PAL- system (VHS); 1 elektro-
nisch orgel met pedalen. Tel.:
74235.

EETKAMERSET. FICUSWEG
4. Tel.: 82535.

FORD PICK-UP, bwjr. '84, auto-
matic, power- window, airco.
Tel.: 674971 na 18 uur.

1 AIRCO SPLIT unit Wal Moun-
ten, 13.000 BTU, ’.1.500,-; vn
kashi di bambu ’.375,-. Mas in-
formashon yama 87682.

CHEVROLET LAGUNA,
i.z.g.s., 8 cyl, airco, radio, kl.
rood. Tel.: 74340.

INBOEDEL, ZO goed als nieuw.
Nu '/i deel lagere prijs. 5 Stuks
zaalmeubels; eettafel (6 hoek),6
stoelen. Adres: Brokopondo-
straat 90.

DAIHATSU (DELTA) light
truck (long bed, 2 ton), bj. 1983,
in goede conditie. Infor. op tel.:
72933 tussen 7.30-16.30uur.

MOTOR maaimachine merk
Wolf’ 295,- tel: 75023

DOBERMANN puppies metNe-
derlandse stamboom 7 weken
oud ’ 650,- Rooseveltweg 373
Tel: 81821

RENAULT 4 TL 1979 ’ 1100,-
Tel: 672946

WOONHUIS in rustige buurt
inf. Tel: 625324

PER 1 JANUARI 1988gemeub-
ileerd appartement Tinweg 21-
Korporaal, te bevragen Tinweg
23 na 5 uur

WOONHUIS IN nette buurt
door echtpaar zonder kinderen.
Tel.: 72273.

GEZOCHT: OPPASHUIS, peri-
odehalfdecembert/mhalfjanu-
ari 1988.Tel.: 671747 tussen 6 en
Bpm.

VERMIST
omgeving Dominguito

een kleinebruine

KNOEKOEHOND
Dik lichaam, kleine kop. Tegen
beloningterug te brengen.

Monteursweg 18, (tel. 611975 of79487)

CLIMACARS

AÜTo________mo_ÏNG
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

o*jmim*o*ommmi*9imom*m+>o*omm**m'mmi*\t i.m i^^^^ m̂tm^m^tm^m^mP
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SURFPLANK TIGA Jump 2.70
mNPU speedzeil 5.2 m 2, mast en
giek, i.z.g.s. Prijs ’.1.000,-. Tel.:
47100 tst. 112 Steenbreek.

BEAUTIFUL FURNISHED
apartment at Sisalstraat, 1 or 2
pers. .nf. Mrs. De Ruyter. Tel.:
27881.

/ IWAARSCHUWING
De commandant van de mari-
nebasis Parera maakt bekend
daterop, 9 december 1987van
07.00 uur tot 13.15 uur schie-
toefeningen worden gehouden
op de schietbaan Hato.
Maximum verheffing
± 5000 ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit de kustlijn. J

GEVRAAGD
KASSIERE

met leidinggevende capa-
citeiten.
Vereisten:
* Diploma Havo of hogere

opleiding
* Kennis van de Spaanse,

Nederlandse en Engelse
taal.

Brieven met curriculum vitae
en pasfoto te sturen naar Ma-
durostraat 4.

FOR SALE
* Zenith Videocamera V-

-6000 (as new) ’Is.1.700.
* Fisher VHS-HQ videore-

corder(as new) ’ 15.735.
* Buick Century, 1979 (not

as new, but mechanically
perfect) acceptable
bid.

Call 76843 (office)
\^ or 75718

/-=-—__-__■
Voor

BIJLES
NEDERLANDS

bel 81790
tussen 12.00
en 18.00 u.

. ■■B-____________________y

| W Breedestraat2s(P.) W
I % Te1.'612175 <

'Voor de komende feestdagenJ ontvangen
ii mooiekollektie

KLEDING
en metprachtige bijpassendemi mSSSr J

r iPATRICK'S
for

musical
accessories

Willem de
Zwijgerlaan 1

Tel.: 73298
È_F^^^J j J J

De gelukkigewin- \V4£^I £jssy naar van de waar- \%CKï^debon van ’.lOO- van^-—1
6 december is

M. Romer
Franschebloemweg 19
Boutique Sp

AT^tr***^***^UJaL\ Caracasbaalweg (2&d55C2< Tel.: 613496 (ÖSS

WAARSCHUWING
De commandant van het Deta-
chement Suffisant maakt be-
kend daterop 09en 11 December
1987 van 07.00 uur tot 14.00 uur
schietoefeningen worden ge-
houden op Hato.
Maximum verheffing
±5000ft.
Onveilige zeegebied
± 4000 meter uit dekustlijn.

Wasserettemum
Wij kunnen Uwwas compleet ver-
zorgen- ’.9.00 voorvolle wasma-
chine.
In december kunt U (met geluk)
gratis wassen.

Tel.: 615188
\Seroe Loraweg 35*AJanwé/

"
w

"

" ESTÊE LAUDER A j
COLOR DYNAMICS j
Over $100.00 in value vJDT* KTI-liL/ PundaI Yours for only $22.50 with any Estée Lauder fragrance purchase. rl-l^ll/Y Caribbean Hotel. I
______.*» *-.-__.-__-__.-__.-_.___>__-.___.___.__»-_.-__.__.__-___--_.-__.«.*«_ --___-__.-__.-__.-__.___.__-. +*

H AANGEBODEN H
Passaatstraat 14 en 16 Elk voor Haf. 45.000,-
Pietermaai Haf. 70.000,-■ Kaya Hein Stelp(Jan Doret) Haf. 75.000,-
Snipweg Haf. 80.000,-
Hoogstraat Haf. 84.375,-
Scharlooe.a Haf. 115.000,-
Kaya Pachi JanBakhuis Haf. 120.000,-
JanSofat(financiering mogelijk)....Haf. 125.000,-
Kortijn Haf. 125.000,-
Beurs Haf. 125.000,-
Muizenberg v,.Na/. 127.500,-
Caracasbaaiweg Haf. 135.000,-
Bramendiweg Haf. 135.000,- ■Snipweg Haf. 140.000,-
Brandhofstraat/Bitterstraat Haf. 150.000,- I
Oleanderweg Haf. 150.000,-
Salirïa Haf. 150.000,-
Kaya Damasco (Jan Thiel) Haf. 160.000,-
Kaminda Elektrishèn (Salina) Haf. 175.000,-
Jan Thiel Oost Haf. 195.000,-
Jupiterstraat Haf. 195.000,-
Cadushistraat (Sta. Rosa) Na’. 225.000,-
De Savaan Haf. 225.000,-
Cas Coraweg (Rooi Catootje) Haf. 245.000,-
Prof. Enrique Ecker ...Na/. 248.000,-
Pietermaai Haf. 325.000,-
Marktstraat/v. Speyckstraat Haf. 360.000,- I■ Girrouette Haf. 470.000,-
Fokkerweg Haf. 350.000,-
Kaya Flamboyan Haf. 750.000,-
Heerenstraat/Handelskade Na/.l 300.000,-

Inlichtingen bij:

K^YimT^V rapid n.v.
d^ULLyj^ Makelaars en Taxateurs I■n|U*l MADURO PLAZA
llfU U Tel.: 76244/76256

e^r_BtQ__BE.SFARCH MEDICAL DENTAL CLINIC
D' Roy Martina M.D. - Dr. O.E. Kirindongo M.D. - Dr. J. Stienen D.D.S. - R.C.B. Martina
Adjudantenweg 14A - Curasao, Neth. Antilles - P.O. Box 3923 - Tel.: 74904

CHARLA LEKTURA DISKUSHON

REKTIFIKATIE
FECHA: 9 DI DESEMBER.

ORA : 20.00'0r.
LENGA : PAPIAMENTU.
LUGA : AULADIU.N.A ENTRADA ta GRATISV )

'mW^ Openingstijden: ma. - vr. 8 - 5.30 uur.
v>. za. 9-1 uur {

cAraWak^ Clay Troducts
t<? decorative ö ? Voor de komende feestdagen: j
j 0c architectural f Kerststallen, olielampen, |
{ v ceramics / plantenpotten, porons, wie-

"■ *»> _.__«>" ' rookpotten, konfó.
i |

Tel.: 77658 t/o Industriepark z/n Brievengat
achter Golden Drive-In:| |l

!""■_■_ lp. ■■■■■■■"■■*■■■■!"_»■■■"""""""■"■"■"■""■■"""""■■-""■■■■■"""■_"■■■■»■""■■"■■"■■■"""■"■■■""■""*»"""""*

I TE KOOP
HET

WEST-END
GEBOUW

MOLENPLEIN
(Eigendomsgrond 1.450 m 2)

Inl.:

& CO. N.V.
P.O. Box: 3125

Tel.: 70322/70222

Een grote sortering L j j_ C-É§£.
KERSTBLOEMEN \yQfy\ y\J\p^T\JC'

( presenteert op Woensdag 9 December in theatre( De Tempel

DOWN BY LAW
( Een Amerikaanse film van Jim Jarmusch. j( Aanvangstijd: 8.30 p.m. (

V TE KOOP
WITTEWEG 56

Goed onderhouden stadshuis,

uitstekend geschikt voor kantoor of dokterspraktijk
3 slaapkamers, 1 badkamer, voorkamer, eetkamer. Uitgang
op de Rembrandtstraat. 417 m2eigendomsgrond. Oplever-
baar in overleg. Prijs: ’.80.000,-.

Él||||k Inlichtingen:
Arraratweg *J:aresto m"-""sh

"Service is ourBusiness" „y^

jfir For All Cargo to

/M ST. MAARTEN
4m Please contact:

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

St. Maarten Guava Berry Co.
Require a Local, Regional and International

Liquor Sales and Marketing Manager
Applicants must have:

* Provable succesfull sales and sales management
experience.

* Thorough knowledge of the liquor business, basic
sales administration andthe strategic introduction
of new products.

* Boundless energy, enthousiasm and ambition.

Experienced professionals should immediately reply
in writing only, including curriculum vitae andcurrent
photograph to: The ManagingDirector, St. Maarten Gu-
ava Berry Co. No. 10 Front Street.

V , I

FOOD AND BEVERAGE CONTROLLER
REQUIRED BY BUSY FIRST CLASSRESTAURANT
BUSINESS CATERING TO LOCAL AND TOURIST TRAFFIC
ON SINT MAARTEN.
Applicant must have professional experience of -OPERATING ABUSY F & B DEPARTMENT WITHIN BUDGETED
F.P. MARGINS.
FORMULATING PURCHASING POLICY.
THEENTIRE PURCHASING FUNCTION RELATING TO THEDAILY
SUPPLY OF ALL F & B CONTROL SYSTEMS STATISTICS.
STORE-ROOM CONTROL, STOCK CONTROL,DAILY AND WEEKLY
STOCK-TAKING.
KNOWLEDGE OF COMPUTERISED F & B CONTROL WILL BE
ADVANTAGEOUS BUT NOT A NECESSITY, AS WILL SENIOR RES-
TAURANT MANAGEMENTEXPERIENCE.
This isa jobfor a highly trained, authoritative and competent young
person who is unlikely to be unemployed but who is looking for a
position onSint Maarten where hard work andreponsibily will be re-
garded with a high salary and opportunities for improvement.

Interested personsshouldapplyby letteronlytotheManagingDirec-
tor, P.O. Box 488, Philipsburg, Sint Maarten, enclosing typewritten
Curriculum Vitea, detailed evidence of the necessary experience, a
recent photograph and home telephone number, if any. Mark en-
velope ODO ADV. ,

Allesop hetgebiedvan
yi bevestigingsmaterialen
JBL en gereedschappen.

__i_H
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§3§|l^HJ 9 1 is«fjfl J_H_BllS^'—:

'9 » * IH* VMHvPi^Hi^Pivf^H S___f______
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■""***___r __%"<=>"
CARIBBEAN FASTENERS N.V.

INDUSTRIETERREIN (achter Maduro Plaza)
TELEFOON 76227 - TELEX 3408

Ookopzaterdag GEOPENDvan &30-12.00 uur.
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