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Nieuws in vogelvlucht
„Washington - De vs onder-is- commissie die het Iranschan-
Jj^1heeftonderzocht heeft aanteke-
d_t gen vriJgegeven waaruit blijkt

vice- president Bush achter dePen verkopenaan Iran,in ruil voor.Wlaars, stond. De onthulling vanL^ 1*"missie kan de kansen van
tt j°P net presidentschap groteade toebrengen.

Cr.L AVIV~~Het israehscheieeer't vandaagbij nieuwe onlusten in
do_H2ette *^aza" strook 3Palestijnen
va ?eschoten. Volgens inwoners
ve.K *-*aza" strook begonnen de ge-
L) en toen bewoners, diemet ver-
6t|,^ Palestijnse vlaggen zwaaiden
'ato 'sSroot' zongen, bij hetver-Lj n Vanmoskeenna hetvrijdag- ge-
ü» aaÉ.s met Israëlische troepen.
lagers bekogelden het militaire
Co-Pfd kwartier met molotov-

K taiIs en stenen.

tfe
CH ANDIGARH - Ex-

..-^'stische sikhs in de Indische
van?aatPunJaD hebben gisteren en
g "«aag in totaal 7 sikhs dood-
j-i "oten. De politie doodde bij een"etPartij twee sikhs.

*****
tje jT^yL— De Zuidkoreaanse poli-
*Ui_ ef-^een gebouwbestormd in het
stern e cc' van Seoul waar nog
voorjrien m°esten worden geteld
wash verkiezinSen- Het telbureau

Btr ezetdoorongeveer2ooodemon-
ajn nten die de regering van verkie-
st ,raude beschuldigden. Bij de
v»0 Jming raakten 30 personen ge-
klit n z^n aanhoudingenver-te*'" De oppositie- kandidaten He-
te dorlderda£r weten dn uitslag niet
fra^Pteren omdat er volgens hen
hebhl* 'S SeP'eeSd- vs waarnemers
"iet-? n Deves*'Sd maar trekken
uit .1 Conclusie dat de verkiezings-
»,„; ag beslissend is beinvloedten■""fc vanRoh.

— De Dow Jones
"iaaU 'Sdonderdag met50 punten ge-
%__ tot 1924.40 punten. Handela-
i_u nadden geen eenduidigeverkla-
"atuV0-r- dek°ersval .De dollarwerd
aan_-Jkwelalseenvan deredenen
d6|fWezen. In New Vork bereikte
tiwUnt gisteren een nieuw diepte-
C0

Van 1-8200 Ned. gulden. Van-
-Uld opende de dollar °P 1-8230
S|jr-, n- De opleving volgde na uit-
f'itia et?vandeJapanseministervan
-mri ne'en dat de Groep van Zeven

.-at^n rt bijeen zal komen om te
Selit„n oVer stabiliseringvan de wis-
Wd r?.n- De Nikkei- index in To-
teQ wa'de vandaag met 72,86 pun-
.en? 122826,97. In Hongkonggin-
Ko. koersen met38,23 punten om-°B tot 2180,46 punten.

|w *****<!.>>if HaAG — Minister van On-
<i_eft J*.enWetenschappenDeetman
fOH(j j.l°Pte stappen ivm zijn rol
(lie. « e lnvoeringvan de nieuwestu-
efoVer Clerir,g- Wel was men het
'Uchth 6ens **at de bewindsman te
PfoM artiS en oppervlakkigover demen aan de Tweede Kamer

sei-apporteerd.
w *****.IW?INGT°N- BiJ heviSeSenri men in deVS zijn deafge-

-1« v e n
genzeker 83 mensen om het

sHe61l Sekomen. De zware
"iid(j *st°rmen die maandag het
Sterj en zuidwesten van de VS
Jn „ en> trokken woensdag naar
6staaf men noordoosten. Vooral

Vfir<W J°noiskreeg het zwaar teg0Wn' e luchthaven van Chica-
s'Uiten V°°r het eerst sinds 8 Jaarwegens zware sneeuwval.

*****
GAZA — Een Israëlische sol-

daatschopt een Palestijn diezijn
hoofdvasthoudt nadatde soldaat
links hem metdewapenstok had
geraakt. Terwijlin de internatio-
nale gemeeschap soortgelijk
optredenvanlsraël tegendeAra-
bischeprotesten in debezette ge-
bieden afgelopen week is veroor-
deeld, sprak het Zuidafrikaanse
dagblad The Citizen een zeker
sympathie uit voor de joodse
staat. Het pro- regeringsblad:
"Wij kunnen sympathie voelen
metIsraël inzijn werk, omdat we
dezelfdesoort onrust en(interna-
tionale) veroordeling hebben
meegemaakt, alleen veel, veel
erger".

WASHINGTON — Dole, leider
van deRepublikeinse fractie indeVS
senaat en presidents- kandidaat,
heeft donderdag aangekondigd dat
hij zich zal inzetten voor ratificatie
van hetINF-verdrag.

*****WASHINGTON — De VS sturen
ruim 100.000 ton extra voedsel naar
Etiopië ivm de hongersnood. De zen-
ding brengt het totaal van de VS
voedselhulp aan Etiopie dit jaar op
247.000 ton.

Overheidsbonden SEPA en GABA

Beraad over acties
ORANJESTAD — In Tele-noticias lietSEPA-voorzitterGregorio Wolff, horen dat déoverheids- vakbonden zichberaden watergaatgebeuren

wanneer deregering "kostwat kost" de wetsontwerpenwil indienen inzake vrijwillig
ontslag, de Wachtgeldrege-
ling, deverlagingvan deleef-tijd voor pensioenering tot 55jaaren de eliminatie van va-kantie- uitkering voor driejaren.

Vaststaat wel dat de Geza-menlijke vakbonden indien no-dig hun leden zullen mobilise-ren, terwijl de vakbondenvasthouden aan de overeen-komst van Noord. De heer WolfF
liet horen, dat de vakbonden al-
tijd bereid zijn om te praten en
dat de nadruk wordt gelegd, dat
er een overgangsregeling komt
voor hen die geenadequaat pen-
sioen hebben.

Namens de GouvernementsArbeidersbond Aruba (GABA)
verklaarde Butchi Wever, dat
wat de regering wil doen grote
gevaren voor de arbeiders in-houdt, hetgeen niet genomen
wordt. Morgen houdt de GABAeen spoedvergadering met zijnleden om de situatieen de gang
van zaken tebespreken. "Wijzijn
niet vanplanommet«dosplaka»
naar huis teworden gestuurdom
daar te sterven", aldus de GA-BA- voorzitter Wever.

JOHANNESBURG-Na de mas-sa- ontslagen gedurende de stakingafgelopen jaar in de Zuidafrikaanse
mijnen, noemde de zwarte mijnwer-kers- vakbond Cosatu de uitspraakvan de ZA minister Du Plessis een
meesterstuk van understatementen eufemisme". De minister wenstede Cosatu"eengelukkigkerstmis en

een voorspoedie nieuwjaar".

CALDERON: INSTORTING OLIEPRIJZEN NABIJ
Ruwe olie naar laagstepeil in eenjaar

Venezuela verlaagt prijs
zware olie met 2 dollar

CARACAS/LONDEN—Hetmagereakkoorddatde Organi-
satievan Olie Exporterende Landen maandagavond in Wenen
wist te bereiken heeft de oliewereld teleurgesteld. De prijzen
op de vrije markt zijn sinds die tijd metmeer dantwee dollar
gedaald. Daarnaast heeft het Venezolaanse staatsolie-bedrijf
(PDVSA) aan enigevan zijnvaste klanten in deVerenigde Sta-
tenmeegedeeld datzijnruwe oliemettwee tot2,5 dollarpervat
in prijs omlaag gaat. Zo wordt in Venezolaanse olie- kringen
vernomen. Men acht demogelijkheid nietuitgesloten dat deze
prijs-verlaginghetbegin inluidtvaneeninstorting van de olie-
prijzen.

Venezuela, aldus het Ameri-
kaanse persbureau AP, past op
geregelde tijden zijn olieprijzen
aan voor zijnzware olie, waarbij
men de op de oliemarkt heersen-
de tendens aanhoudt. De Orga-
nisatie van Olie Exporterende
Landen (OPEC) heeft op zijnver-
gadering in Wenen geen uit-
spraak gedaanover de prijs voor
dezwaardere olie- soorten. Deze
worden normaliter niet in be-
schouwing genomen. Voor de
andere oliesoorten werd aanbe-
volen de bestaande afspraken
over prijzen en produktie te
handhaven, hetgeen een olie-
prijs van 18 dollar per vat in-
houdt. Het besluit van de
PDVSA om zijn zware olie in
prijs te verlagen is deeerste reac-
tie van de kant van een der be-
langrijke producenten van de
zwaardere olie- soorten op de
nietzo geslaagdeministers- con-

ferentie van de UPEC
Een oliemarkt- deskundige

merkte op dat deze prijs- verla-
ging weleens hetbegin kan zijn
van het ineenstortenvan de olie-
prijzen. "De maatregel van de
prijs- verlaging is bedoeldom de
zware Venezolaanse olie concur-
rerender te maken. De regering
en de PDVSA volgen de ontwik-
kelingen met grote belangstel-
ling", aldus dezefunctionaris die
niet bij name wilde worden ge-
noemd.

De ex-minister van Oliezaken
van Venezuela, algemeen er-
kend als olie- expert, Humberto
Calderon Berti was minder be-
hoedzaam in zijn commentaar.
Volgens hembetekent deze Ven-
ezolaanse prijs- verlaging "dat
de OPEC mislukt is bij zijn stre-
ven de productie te verlagen en
er ook niet in is geslaagd om een
eindetemaken aanhet schenden

van de atspraken met betrek-king tot de productie- limiet door
een paar landen. Dit moet men
zien alseen negatieve ontwikke-ling voor de consumenten. Het
zou mij metverbazen als andereOPEC- landen deze stap volgen
in dekomende dagen. De instor-
ting der prijzen op de oliemarkt
is ingezet.Deze marktverdraagtnamelijk met langer meer deof-
ficiële prijzen van de lichtere
olie- soorten". Calderon Berti
zietnogéén uitweg;namelijkhet
bijeenroepen van een spoedzit-
ting van de OPEC om alsnog tot
een productie- beperking te be-
sluiten. Dan moet men ook ge-
daan krijgen dat iedereen zich
aan de productie- limieten gaat
houden.

In hoeverre de OPEC -landen
hiertoe in staat zijn blijft echter
vraag. Het is een algemeen be-
kend feit dat enkele lidstaten
van het kartel de bestaande af-
spraken over produktie en prij-
zen al maandenlang openlijk
schenden. En de teleurstellende
resultaten van de laatstebijeen-
komst laten zien dat de OPEC
niet in staat is alle ledenop één
lijn te krijgen. P.«*. ijandelijkhe-
den tussen Iran en Iraq vormen
hierbijeen van de obstakels. Bei-
de landen iser alles aan gelegen
een zo groot mogelijke hoeveel-

heid olie te verkopen: de valuta
zijn hard nodig voor de oorlog.
Iraq, ontevreden over het haar
toegekende productieplafond,
besloot zelfs buiten het OPEC-
akkoordteblijven en kan dus ge-
woon doorgaan met het over-
spoelen van de markt.

PRIJSVERLAGING
Naar verluidt in ingewijde

kringen verlaagt Caracas zijn
prijs voor deoliesoortenmet een
API- gehalte van vijftien tot 25
graden met twee dollar per vat.
De oliemet eenAPI- gehaltevan
veertiengraden enminder wordt
2,5 dollar goedkoper. De prijs
voor de belangrijkste Venezo-
laanse zware olie, Bachaquero
genaamd, komt nu uit op 12,20
dollar per vat.

Op devrije markt daalde don-
derdag de ruwe olie uit het
Noordzee- veld Brent tot onder
depsychologische grens vanvijf-
tien dollarpervatenkwam daar-
mee op het laagste niveau sinds
december 1986.

Aan het begin van de middag
kwam de prijs van Brent in de
buurt van 14,50 dollarper vat.
Dat isruim zes dollarminder dan
het hoogtepunt van 20,90 dolar
van begin augustus, toen de
spanningen in de Perzische Golf
hoog opliepen. Sinds de OPEC
maandagavond met veel moeite
toteennoodoplossingkwamvoor
de interneproblemen zijndeolie-
prijzen met meer dan twee dollar
gedaald.

Begroting
aanvaard

WILLEMSTAD — Gistera-
vond om half achtkwam een
eindeaan devergaderingvan
deStatenvan deNederlandse
Antillen met de aanvaarding
van debegroting 1988.Twaalf
Statenleden stemdenvóór en
zes tegen — defractie van de
PNP.

De drie Statenledenvan deDP
Bovenwinden waren maandag
al teruggekeerd naar hun eilan-
den,terwijl Rudy Ellis (UPB Bo-
naire) gistermorgen naar huis
vloog om er 's avonds de ei-
landsraads- vergadering bij te
wonen.

Staten-voorzitterOnofre Bik-
kerverklaarde vanmorgen tege-
nover deAmigoe,dathij 'zeer te-
vreden' is over de wijze waarop
de debatten zijn gevoerd: "Het
peil was hoog. Er werd zakelijk
geredeneerd en de Statenleden
nebben er blijk van gegeven, dat
ze begrepen dathet om een zeer
belangrijke zaak ging: de begro-
ting van ons land".

"Ook hebbendepolitici erblijk
van gegeven, datwein eenineco-
nomisch opzicht 'spannende' tijd
leven. De discussies waren uit-
nemend", aldus de voldane Sta-
ten- voorzitter.

HUMBERTO CALDERON

Junta Haïti:
Alle besluiten
Kiesraad naar
hooggerechtshof

PORTAUPRINCE—Dere-gerings-junta vanHaiti heeft
een decreet uitgevaardigd
waarbij alle besluiten van denieuw in te stellen Kiesraad
moeten worden bekrachtigd
door het hooggerechtshof.

Devoorzittervan de junta,lui-
tenant generaal Henry
Namphy, maakte deze beslis-
sing bekend. Het is Namphy's
tweede decreet met betrekking
tot de verkiezings- proceduren.
Injunibesloothij per decreetdat
de onafhankelijkeKiesraad on-
dergeschikt werd gemaakt aan
de regerings- junta. Daarop
barstte toen een stakings- golf
van ongekende afmetingen los,
zodatNamphy met zijn juntahet
besluit moest inslikken. Op de
verkiezings- dag 29 november
schoof hij de hele Kiesraad opzij
en stelde deverkiezingen uit. In-
middels hebben de vier be-
langrijkste presidents- kandida-
ten al aangekondigd nietaan de
verkiezingen deel te nemen on-
dereen door de juntasamenges-
teldeKiesraad.

Kijk- en luisteronderzoek:

Radio en tv belangrijke
plaats in samenleving

WILLEMSTAD—Ruim de
helftvan de Curacaose bevol-
king van vijftien jaaren ou-
der, luistert dagelijks twee
uur ofmeer naar deradio (58
procent) en kijkt meer dan
twee uur naar detelevisie (52
procent). Eveneens meer dan
de helft beschikt over een vi-
deorecorder(55 procent).

Dat blijktuithetkijk- en luis-
teronderzoek datdeUniversiteit
van deNederlandse Antillen in
samenwerking met de NOS op
verzoek van Sticusa eind
november/ begin december op
Curasao heeft uitgevoerd. Zon
560 personen werden onder-
vraagd,hetgeen deonderzoekers
representatief noemen voor de
Curacaosebevolking.

Slechtsweinigen op heteiland
kijken nauwelijks of nooit naar
de televisie (9 procent) of luiste-
ren nooit naar deradio. Maar
liefst 89 procent beschikt over
een ofmeerkleurentelevisies en
vrijwel iedereen hadeen ofmeer
radio's terbeschikking.

Over de ontvangst van Tele-
Cura^ao waren de meesten te-
vreden: 95 procent zegt dit ka-
naal redelijk tot prima te ont-
vangen. OokRCTV en Venevisi-
ónworden doormeerdan90pro-
cent van de bevolking goed ont-
vangen. Vijftig procent heeft
TDS enéénprocent heeft een ei-
gen schotel.De belangrijkste re-
denom metopTDS geabonneerd
tezijn, is detehogeabonnement-
sprijs.

De meeste mensen volgen het
nieuwsNotisiero Tele-8op Tele-
Curagao goed: gedurende dit
uur,wordt hetmeest opkanaal 8
afgestemd. RCTV is de be-
langrijkste concurrent van het
lokale televisie- station. Voor
vier uur 's middags wordt het
meest naar dit kanaal gekeken

en nanegen uur 's avonds draai-
en de meeste mensen ook de ka-
naalknop weer opRCTV. Twee-
derdedeelvandeondervraagden
zijn van mening dat TeleCura-
cao meer zendtijd moet krijgen,
vooral voor vier uur 's middags
en tijdens het weekeinde ookna
middernacht.

Bijna driekwartvan deonder-
vraagden meteenvideorecorder,
maaktgebruikvanvideotheken,
met name in het weekeinde.On-
geveer de helft neemt zelf tv-
programma's op, vooral speel-
films, novela'sen series.

Deradio is ook populair: meer
dan driekwart van de onder-
vraagden luistertdagelijks naar
deradio. Eenderde deelzei meer
danvieruur perdag deradio aan
tehebben staan.Erwordt echter
veel aan de frequentieknop ge-
draaid: deafstemming op dever-
schillende stationsverschilt per
uur van de dag. Over het alge-
meen genomen lijken Curom (Z-
-86) en Hoyer Ievenwel demeeste
luisteraarstetrekken.

'sMorgensvroeg, tussenzesen
negen uur, stemmen de meeste
luisteraars op Z-86 af. Daarna
komt Hoyer I, Caribe, Korsow
FM en HoyerÜ. Tussennegen en
twaalfuur luisteren de meeste

mensen naar Z-86en Hoyer I. Op
de tweede plaats volgen op dat
uurKorsowFMen Caribeterwy1
Z-86 FM en Hoyer H een derde
plaats hebben.

Tussen de middag(van twaalf
tot twee uur) staat Z-86 bove-
naan de top. Daarna komen op
afstand Caribe, Hoyer I, Z-FM,
Hoyer II en Korsow FM. Tijdens
de vooravondvan zes tot acht
uur, hebben Z-86 en Hoyer I we-
derom een vrijwel gelijk aantal
luisteraars. Daarna volgt Cari-
be, Z-FM, Hoyer II en Korsow
FM. Van acht tot tien uur 's
avonds gaat deknop naar Hoyer
Ibij de meeste luisteraars, direct
gevolgd doorKorsow FM, Hoyer
H, Caribe, Z-86 en tenslotte Z-
FM. Tussen tien uur en midder-
nacht gaat de meeste aandacht
naarKorsow FM, HoyerI, Hoyer
II en Z-FM op gelijk niveau en
tenslotte Caribe en Z-86. Na
middernacht was Korsow FM
doorgaans het meest beluisterde
station.

De radioluisteraars gaven
overigens aan vooral actualitei-
ten, Caribische muziek en
nieuws te beluisteren.

De UNA zal begin 1988 een
volledigerapportage geven van
deresultaten van hetonderzoek.

Episcopaat Chili over
presidents-keuze bijeen

SANTIAGO — De dertig
bisschoppen die deel uitmaken
van de Chileense bisschoppen-
conferentiekomen eind van deze
maand bijeen om zich onder
meertebezinnen over dekwestie
van het plebisciet voor dekeuze
van een president. Ook de on-
langs aangenomen wet voor de
bestrijding van het Marxisme
staatop deagenda.Deze wetver-
biedt het lidmaatschap van
Marxistische bewegingen en
legt aan de massa- media beper-
kingen op.

r%& — 1Naar aanleiding van de succesvolle lezing van deschrijver Harry Mulisch in de U.N.A. organiseert de In-ternationale Filmweek in samenwerking met de
Amigoe
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Mensen

De Amerikaar
Nancy Reagan waagt hier een
dansje met deKerstman (Dom
Deluise). Dat gebeurde tijdens
een ontvangst voor journalisten
op het Witte Huis, waarbij de
kerstversiering in de presiden-
tieleresidentie getoondwerd.Bij
die gelegenheid onthuldeNancy
Reagan datzij en president Rea-
gan elkaar voor kerstmis de
IVOREN MADONNA cadeau
zullen doendiezij tijdens hunbe-
zoek in 1982 aan het Vaticaan,
van de Paus ontvingen. Dat ca-
deautje kost hen 800 dollar. De
Amerikaansewetbepaalt name-
lijk dat cadeaus diedepresident
ontvangt eerst van de overheid
gekocht moeten worden voorbij
zede zijnekan noemen.
In Straatsburg wordenopnamen
gemaakt voor een THRILLER
dielaat zien hoe een Europarle-
ments- lidzijn strijdtegen de in-
ternationale wapenhandel moet
bekopen met de dood in een
Straatsburgse hotelkamer. Zijn
maïtresse, chef van de Neder-
landse tolkenafdeling in

Straatsburg, blijkt gehuwd te
zijn met een Amsterdamse wa-
penhandelaar. In de film spelen
onder andere Sonja Barend en
Willeke van Ammelrooij mee.
Het was uitgerekend de Franse
liberale Simone Veil, oud voor-
zitter van hetparlement en van
het comité voor het Jaar van de
Europese Film, die het van de
huidige voorzitter Lord Plumb
gedaankreeg dathij het draaien
van «Trouble in Paradise» in de
parlements- gebouwen verbood.
De waardigheid van het parle-
ment zou in het geding komen,
werd aangevoerd. Die beslissing
gaf aanleiding tot besmuikte
commentaren, vooral in linkse
hoek. Men vroeg zich afwaarom
de vaak zo ruimdenkende parle-
mentariërs zoveel moeite heb-
ben met de combinatie seks,
Straatsburg en wapenhandel.
En duskwam Plumb opzijn be-
slissing terug. De film mag nu
wel worden gedraaid.Er moet al-
leen duidelijk onderscheid wor-
den gemaakt tussen opnamen
van de debatteninhetparlement
en de dramatische shots voor de
film zelf. Dezelfde voorwaarden
golden destijds ookvoor de opna-
men van "All the Presidents
Men» in de VS.

Sakuji Yoshimura van deWase-
da- universitietvan Tokyo is er-
van overtuigd dat de 5.000 jaar
oude PIRAMIDE van Cheops
niet het massieve blok is waar-
voor men haar houdt. Volgens
Yoshimura bevat de piramide
meer ruimte dan men voorheen
aannam. "Ik geloofdat eraan de
westkant van de piramide vele
nog niet ontdekte holten zijn",
aldus de onderzoeker. Zijn ploeg
vond een30meterlange gang die
parallel loopt met de zogeheten
koninginnekamer. Hij buigt af
naar dewestkant van depirami-
de, waarvan men altijddachtdat
het een steenmassa was. Alle be-
kende vertrekken in depiramide
(de koningskamer, dekoningin-
nekameren de grote galerij) lig-
gen ten oosten van het midden.
Het onderzoek van Yoshimura
wordt uitgevoerd met elektro-
magnetische scanners. De we-
tenschapper gaat momenteeluit
van de veronderstelling dat de
piramide van Cheops, de groot-
ste van de drie piramiden in Gi-
zeh, geen koningsgraf is maar
datzij voor de oudeEgyptenaren
een zinnebeeldige feestelijke
ruimte wasvoor zielenbij hun te-
rugkeer uit de onderwereld.

Vanuit Washington DC ontving
defamilieKlooster hetheuglijke
nieuws dat ERIC KLOOSTER
zijn titel Master ofArts in Tou-
rism Planning aan de George
Washington University heeft
behaald.De titelvanzijnscriptie
luidt: TourismLabour Demand
in Curagao (Qualitatively and
quantitatively analysis of the
present and future tourism la-
bour demand). Eric Klooster is
afgestudeerd in de richtng be-
stuurskunde aan de UNA en
werkt momenteelbij deCuragao
HoldingCompany. EricKlooster
wordt spoedig op Curagao terug
verwacht.

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00+ 24.00 uurLaßamba (’.5.-p.p.).

TELECURACAO
VRIJDAG: 16.30 Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA kv Leo Floridas; 18.00 Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chiki kv OmalioMerien; 18.30Mirai Sku-
cha; 18.45Informe deportivo kv Hector
Rosario; 19.00 TeleCuragao special;
19.30 PR-programma; 20.00 Notisiero
Tele-8; 21.00 Miniserie: «The key to
Rebecca» (2); 22.00 Wega di Number;
22.10ShowdiJob: «Dobleß-SSS/Ma-
cario Prudencia»; 23.00 Sluiting.

ZATERDAG: 16.30De Jimmy Swaggart
Evangelisatie; 17.30TelefiestakuTante
IrmaiTante Shirley; 18.30Studiosport;
19.30 Panoramiek; 20.00 Notisiero Te-
le-8; 20.30 Carrousel kv Gonzalo Cua-
les; 21.30 Estreno: «Between friends»;
22.00 Wega di Number; 22.10 vervolg
Estreno; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

De danseres MARIATHERESA
DUNCAN, de laatste pleeg-
dochter van de danseres Isadora
Duncan is op 92- jarige leeftijd
overleden in New York.AlsThe-
rese Kruger geboren in Duits-
landwasMariaTheresa Duncan
een van dezes jongedanseressen
dievoor dewetdoor IsadoraDun-
can waren geadopteerden die de
«Isadorables» werden genoemd.
Maria Theresa Duncan danste
gedurende 16 jaar met haar
pleegmoeder. In 1922ving zij een
carrière als solisteaan in deCar-
negie Hall in New York en
richtte haar eigen balletge-
zelschap, de «Heliconiades» op.
Maria Theresa Duncan was we-
duwe van de kunsthandelaar
StefanBourgeois en zij had twee
zoons.

Amigoe
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Bcherpenheuvel z/n ofP.0.8. 577
Curagao N.A.
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek.nr: 874.825.10
'Maduro & Curiels Bank nv
CURAQAO
Centrale (alle afdelingen)
672000
Directie:
I.M.Ph. de Maayer-Hollander.
Antillean News Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)
i

Overige ledenRedactie:
Toon van Dongen, Hanneke van Kouwen,
Moniquevan Meerwijk, Nancyvan der Wal,
Sheila Rhodes (secretaresse), Chris van
Grol(sportmedewerker), Solangefsselt (op-
maak) en Ken Wong (fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
'Acquisitie:
ViolaBernardus en Janny Naaldijk.
Aanname advertenties:
Maandag t/m vrijdag van 07.30-16.00 uur;
zaterdag 07.30-10.OOuur.

Afle advertenties voor de*komende dag
moeten 1 dagvan tevoren vóór vieruur bin-
nen zijn of op dezelfde dag vóór tien uur.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 07.30-
-16.00 uur worden opgegeven, behalve op
zaterdag.
Alleen zoekertjes die op maandag en don-
derdag vóórtwaalf uur binnen zijn, kunnen
dedag daarop(dus dinsdag envrijdag) ver-
schijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.
Tel.: 24333(drie lijnen).
Directeur-Hoofdredacteur:
Jos van der Schoot.
Redactie: Ramiro Tromp,Anna Tromp- Van
der Schoot, Djisbie Franken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Josvan der Schooten
Etleen Landsmark.

BONAIRE
Correspondent:
Hubert Linkels,Kaya Gobernador N. Debrot
■ 54, tel.: 8627.

SINT MAARTEN
Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118,tel.: 873859
(Fransekant).

Abonnement en advertenties:
The Chronicle, Grounddove Road, Pointe
Blanche, tel.: 23919.
Losse nummers: Papergarden, Food
Centre, Shipwrecks Stores in: Frontstreet
(opposite Holland House), Great Bay Hotel,
Little Bay Hotel, Mullet Bay Hotel, Papertrip
Julianaluchthaven en Boekhandel Van
Dorp/Eddine.

SABA:
Correspondente:
Ruth Hassell, tel: 2299.

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspondente:
mevrouw Peggy van de Horde, White-
wallweg1.

HILVERSUM
CORRESPONDENTEN
B. JosdeRoo enVictor Hafkamp:Radio Ne-
derland Wereldomroep (tel.: 035-16151
toestel 319).

UTRECHT:
Frans Croes(fotograaf).

Persagentschappen:#WPen AP.
Samenwerkingsovereenkomst met The Mi-
ami Herald, De Haagsche Courant, De Bra-,
bantse Pers.

DRUKKERIJ: Rotaprint NY
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curagao: Districo NV, tel.: 70503,70504en
70304.
Voor klachten gelieve deze nummers op te
bellen. Het abonnementsgeld kan ook be-
taald worden via Girorek. nr.: 208.000, Ma-
duro'sBankrek. nr.: 286.330.08en ABNrek.
nr.: 11.15.626.
Aruba:Nassaustraat 110,tel: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso): mv. A.
Wong-Loi-Sing, NoordSalina.
i

Losse nummers 50 cent:
Abonnementsprijs op alle eilanden van de
Nederlandse Antillen veertien gulden per
maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA/.80,15 per maand (luchtpost) of
NA/,24,- per maand (zeepost); jaarlijks
vooruit te betalen.

TomPoesen dePartenspelerdoor Maarten Toonder

VW.T5 ' e afenten renden ontstemdachter dehavelozef«"l T °_?dat d*6 «eleerd had datambtenaren in uni-veXr »TneTen enei_ te
J
worden ' holde hijwat hijkon, zonderverder aan Torn Poes te denkenwSeS«^°m ui*het,X^svat toen de voetstappen warenM?nu a?Z en draü-df de anderekant °P- ffiJ begreep, date?nsTn H^mor-^SC^eten' o,mdat heer oUie busten al weleens in demoeilijkhedenzoukunnen zitten.

Zover was hetechternogniet. De heervan Bommelstein hadg^"°nd m£ jnstud.eervertrekteruggetrokkenenpeinzend had hij alle gebeurtenissenaanzijn geestesoog voor-bij laten trekken. En omdat hetbrein van een Bommel welis-waar langzaam maar zeker werkt, begreep hij tegen deochtend water aan dehand was.

Kortbesloten ontboodhij zijn bediende. "Joost", sprak hij
ernstig. "Er moetiets gedaan worden!"

"Zeer juist, heer Olivier!" zei Joost.
"Mooi", hernam heer Bommel. "Na langnadenken ishetmij

duidelijk gewordendatTornPoes in ernstige moeilijkhedenisgeraakt!"
"Inderdaadf' zei Joost. "Zijn voogd heeft hem opgesloten

onder valse beschuldigingen — alleen maarom geen last van
hem te hebben, met uw welnemen — en vervolgens zal de on-
verlaat pogen om uuit deweg teruimen, als u mij toestaat!""Hoe weetje dat?" riep heer Ollieverrast. "Jezegt daar iets
waarik, eenBommel,pasnarijp beraad eningespannen studieachter ben gekomen. Hoe weetjedat?"

"Ikben geen Bommel, als ik zo vrij mag zijn!" zei de trouweknecht.

CURACAO
AGENDA
WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS EN 2DE DISTRICT OOST
19december 1987vanaf08.00uurt/m
20december 1987om07.00 uur.
Dokter Winklaar, Spreekkamer: Sta. Rosa,
tel.: 671101; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
616784 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
20 december 1987vanaf08.00uur t/m
21 december 1987om07.00 uur.
Dokter Olie, Spreekkamer: Montana Rey,
tel.: 674821; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Rauchbaar, Braakman, Doran en mevr.Gu-
errero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
18 december 1987vanaf 17.00uurt/m
21 december 1987om07.00 uur
Dokter Rosales-Concession, Spreekkamer:
Brievengat, tel.: 77344; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.;
75611 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman,mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, mevr. Crocs, Heerenveen, Nivil-
lac, King, mevr.Rosales-Concession, mevr.
Pablo en Lucasius)

DERDE DISTRICT BANDA ABAO
18december 1987vanaf 17.00uurt/m
21 december 1987om 07.00uur.
Dokter Wiedijk, Spreekkamer: Barber, tel.:
641658/641605;spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:81261
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van devolgende
artsen: Tweed, Vonhögen,Schellens, Bote-
ro Duque en Spong).

NACHTDIENSTARTSEN: Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigen huisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoende arts is.

WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degeheledag gesloten; na 17.00uur kunt u
dezustervandewachtbellen: zuster Wever,
tel.: 87181, pageboy027-360.
WIJKVERPLEGING CURAQAO (Schar-
looweg 110, tel.: 612040): geopend van
maandagt/m vrijdag van 07.00-18.00 uur;
de wacht heeft zuster Beaumont, tel.:
676240, pageboy027-345.
DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.:ö14000

DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

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

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA ISLA(tel.: 663895):openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voor spoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.
BOTICAS (nachtdienst)
Otrobanda: Paradeis, F.D. Rooseveltweg
468, tel.: 89676.
Punda: Plasa, De Ruyterkade, tel.:
615545.

VERLOFBEGRAFENIS
19december: E.F. Cannister, Schottegat-
weg Oost 25.
20december.R.A. deWindt, Uteweg53.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uurte Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouwCredit Union San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achter Kooyman.
Santa Rosa: iedere maandag-en zaterda-
gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

TIENDADl LEY t/m 11 januarigesloten;"12januariis erweerspreekuur.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM: openingstijden
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-16.00
uur; maandag gesloten.
t/m 10 januari gelegenheidtot bezichti-
ging expositie van lino's, aquarellen, schil-
derijen en tekeningen van Anton Vrede.
KERSTCONCERT; 20.30 uur Orfeón Cre-
scendo 0.1.v. FrankDavelaar - kerk van Brie-
vengat.

ALLIANCE FRANQAISE: 21.00 uur Soiree
Cabaretavec Michelle etRobert -Avila Be-
ach Hotel.

ZATERDAG
DIVERSEN
JANDORET-KERK: 05.00 uur Auroramis
m.m.v. zangkoor «Gran Famia di Zèt» 0.1.v.
Ced-Ride.
«BANPUNDA»-PROGRAMMA
10.00-12.30uur optredenvan St. Vincentius
Harmonie- Plasa JojoCorrea;
16.00-19.00 uur aguinaldos in Punda;
20.00-23.00 uur muziek in Alameda.

TOERISTENSCHIP: 07.00 uur t/m20 de-
cember 02.00uur «Ambassador».

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
Walbeeckplein 13): openingstijden maa"
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdag'»
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 u^j
woensdagvan 10.00-12.00/14.00-^uur;donderdagmiddagvan 14.00-1_3_ üu
en zaterdagmorgenvan 09.00-12.001 uur-
De studiezaal is elke dag open vanaf w-v
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan;
dag open van 14.00-20.00uur(voorvoiw»
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag »a
14.00-17.00uur; dinsdag-envrijdag!"*"1»

van 14.00-19.00 uur.

JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënciesteejj
Plaza Brion): maandag en donderdag»
14.00-18.00uur; dinsdag,woensdag enw
dag 10.00-12.00/14.00-18.00 uur en zan»
dagvan 09.00-12.00 uur. MElkemaandag né 16.00uur: activiteiten»^
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADUR '(Landhuis Rooi Catootje): openings^
dinsdag, donderdagen vrijdag van o»-
-12.00 uur (voor afspraken gelieve me
Dankmeyer, tel.: 34263op te bellen). ,
ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANA
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens»
11.30-12.30 uur en 's middags van itj-«J,
19.00uur (kinderafdeling van 10.00-1 »"
uur en Intensive Care: 18.00-1900uurj-

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: **zoekuren) opname afd. Mannen
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opname» "Vrouwen van 15.00-16.00/18.00-19.0"";
overige afdelingenvan 09.00-12.00/' *"16.00/17.00-19.00uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (S^a
looweg64,te 1.:611733):openingstijden v

08.30-12.00/14.00-17.00uur.

KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEA
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekuren^
gelijksvan maandagt/m vrijdag ofv0"
afspraak.

TENTOONSTELLING M«fi
CURAQAOSCH MUSEUM: openings^/
dinsdag t/m zaterdag van 09.00-I^'«j
14.00-17.00 uur; zondag van 10.00-10-

-uur; maandag gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg. P^/da): dagelijks geopend van 09.00-'^14.30-17.30.

CHRISTOFFEL PARK: dagelijks geoPfJJjj
van 08.00-15.00;zondag reedsvanafu*

uur. Voor rondleiding en andereactivite
te1.:640363. -
KAS Dl ARTEKORSOU (Local Art Gall**
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6:ope'lv
maandag t/m zaterdag van 08.30-10,

uur.

CURAQAO ONDERWATERPAjL-
duiktrips voor lokale duikers in hetwee*
de. Voor ihformatie tel.: 624242/6247U=-
CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKib",
openingstijden maandagt/m zondag
10.00-22.00uur.

SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidomij*
matie te verkrijgen enbloedsuikergehaj'
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek
Canario.

STICHTING KINDERBESCHERMING C'
RACAO (Scharlooweg 61, tel.: 613i*j[j
iedere dinsdag t/m vrijdagocn'e
spreekuur.

PLEEGGEZINNEN CENTRALE CÜP£CAO, Kaya David 157, Abrahamsz,pu'
3311, tel.:672685/614913.

SYNAGOGE MUSEUM: open van rna^dag t/m vrijdag van 09.00-11.45/I*^17.00uur; geslotenop alle feest- en Jo"0^

feestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend va".
maandag t/m vrijdag van 09.30-12-
-15.00-18.00 uur (toegangskaarten ver*w»
baarbij «Curava» en Landhuis Brieveng

De meeste Westduitsers zullen
het wel uit hun lijf laten om zelf
nogeven eenkonijntje, haasje of
hertje voor de kerstdagen te
gaan schieten nu blijkt dat het
merendeel van debeestjesradio-
actief is. Een onderzoeksbureau
in Beieren heeft onlangs de
jachtbuit van dit jaarvoor de
handel ongeschikt verklaard
omdat hetvleeszon hoog gehal-
te radioactief cesium bevatte.
Hetgingom een partij van onge-
veer 100.000 dierendiein debos-
seninhetzuiden van deBondsre-
publiek geschoten waren. De
verklaring voor de hoge graad
vanbesmetting is waarschijnlijk
de eerste naaldval na Tsjerno-
byl. Opdegrondkomt deradioac-
tiviteit in de vegetatie en zo in
het grazende wild. De radioacti-
viteit heeft zich na Tsjernobyl in
de bloeiende naaldbomen kun-
nen vastzetten omdat het toen
zonnig en droog weer was en de
naalden niet doorregen werden
schoongewassen.

HENRY By Dick Hodgins

E^W^M voorstellingen van de films

DDIu^XSaS KISS OF THEW^t^^SC7 enSP,DER WÖMAN
jl *m***' DE VIERDE MAN iji dieopl4decemberj.l.werdenafgelast,zullennugepresenteerdwor- '!

S denop MAANDAG 21 DECEMBER >ji t.w. om 19.00uur:KISS OF THE SPIDER WOMAN i!
i| om 21.00 uur: DE VIERDE MAN \

S de tickets voor deze voorstellingenvan 14 december, blijvengeldig /
I !-L W>or2lctecember^^ I

VRIJDAG 18 D€C€MB6R 19872 AMIGOE

I j in theater !|
j! de Tempel !;
!' Vrijdag 18 december 1987 ]!
<| om 7:00 uur p.m. J»]i Reprise van HAVINCK '!
{' om 9:00uur p.m. Ji|!oNCE UPON A TIME IN AME- i|
'|RICA |i
i 'Een film van SergioLeone, metRobert J i|' de Niro, Tuesday Weld c.v.a. Uitge- i< jbracht doorConcorde Film. . i
'| Entree: ’.7.50] i
11 Zaterdag 19 december1987 ' |< om 4:00 uurp.m. Ji
\ Kindermatinee ,'
\ Reprise van THOMAS EN SE- >< NIOR. >
ij Entree: ’.3.50 \
) om 7:00 uur p.m. ij

ATTENTIE
j!. VERANDERING: !;

'] Charlotte ]>
l' Een film van Frans Weisz, met Birgit <
([ Doll, Derek Jacobi, Elisabeth Trisse- \
<| naar en Max Croiset. S
'i Scenario: ,!
\ Judith Heizberg en Frans Weisz. (i
| om 9:00 uur p.m. <[
i| NAAM VANDE ROOS |>
I' Een filmvan Anneau, naarhetboekvan (,
i' UmbertoEcco.meteenfantastischerol \i| van Scan Connery in deze midde- ji
', leeuwse detective. Uitgebracht door (lI Concordefilm. ('[ om 12:00 uur nachtvoorstelling ]i
1 Reprise van ROBOCOP. '!
i Entree: ’.7.50 i'

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson!

BEETLE BAILEY By Mort Walker!

HAGAR the Horrible By Dik Browne



BEDRIJFSLEVEN SCEPTISCH TEGENOVER WEERGEGEVEN OPTIMISME

Van den Bergh: het is bedoeld als indicatie

Bedrij venenquete geeft
té geflatteerde cijfers
g WILLEMSTAD —De bedrijvenenquete, diegisteravond of-
'c»eel in deKamer vanKoophandel aanhetpubliek gepresen-
J«erd werd, is niet zo enthousiastontvangen. De enquête laat, optimistische geluiden horenen daarzijn vele za-

het beslist niet mee eens. "Te geflatteerd" en "het
"ev»sj evan dezalm" waren enkelereacties diegisterentehoren
*aren. Directeur Siegfried Tecla van het Centraal Bureau
,°°r de Statistiek(CBS) zette bovendien vraagtekensbij debe-
r°uwbaarheid van debedrijvenenquete. Coordinatorvan het
**ccl, drsRob van denBergh het weten datdeenquête"eeneergave jsvan antwoorden"en dathetrapport bedoeld is als
pj> indicatie hoe het met deeconomie gaat. Daar iseen groot
Wbrek aan, zozei hij: "Curacao is een onbekend eiland in het. afibisch gebied en in het buitenland üjkt niemand te weten

°* het hier eigenlijkgaat."

j °nder dekop"Hetgaat ditjaar
c
ecs beter op de Antillen", publi-
I erde de Amigoe al de be-
ijjVSrijksteresultatenvan debe-

Jvenen qUete _j- e _joor middelIj./ 1 mterviews met voorname-
tj

JK grote bedrijven, een indica-
j- &eeft van wat men volgend
I r kan verwachten. De be-
f-^y'kste conclusie is dat Cv-
Ua,° door het diepste punt van
er d^ hjkt tezijn gegaanen dat
fe u'angzaam maarzeker bete-
tyoj^Sultaten verwacht kunnen
v 0 en- Dat geldt evenwel niet

0r allesectoren.

DeKamer vanKoophandel or-
ganiseerde gisteravond een dis-
cussie- avond waarbij de bedrij-
venenquete officieel gepresen-
teerd werd. Daar bleekrelatief
weinigbelangstelling voor te be-
staan: de zaal telde een kleine
dertig aanwezigen. Behalve drs
Rob van den Bergh, die als coor-
dinatorvan del>edrijvenenquete
de resultaten presenteerde, wa-
ren ook alspanelleden aanwezig
minister Marco de Castro van
Handel, Industrie en Werkgele-
genheid, voorzitter Steve Geiler
van de Vereniging van Winke-

liers in debinnenstad, directeur
Sigfried Tecla van het CBS en
medewerker Ten Nolte van dit
bureau.

Steve Geiler werd als eerste
gevraagd een antwoord tegeven
op de vraag "Is het waar wat de
bedrijvenenquete stelt". Een
vraag die door hem negatiefbe-
antwoord werd. Hetrapport zegt
zelfalvoornamelijk grotebedrij-
ven te hebben bezocht en dat
werd door Geiler onderstreept.
De perspectieven gaan volgens
hem ook niet opvoor dekleinere
bedrijven op Curagao die een
zeer moeilijke tijd doormaken.
"Het afgelopen jaar is een ramp
geweest."

GEFLATTEERD
Volgens Geiler geeft het rap-

portbeslist geen goedeweergave
van de realiteit van dekleinere
bedrijven omdat hij detoekomst
nog somber inziet. Namens de
Vereniging van Winkeliers zei
Geiler evenwel dat de zakenlie-
den in de binnenstad nog steeds
hoop hebben en zich zullen blij-
ven inzetten om de situatie te
verbeteren.

Andere zakenlieden in dezaal,
afkomstigvan degrotebedrijven
die wel geinterviewd waren,
sprakenook huntwijfelsuitover
de waarheid van de resultaten.
Eduardo Halabi, directeur van
de Antillean Soap Company liet
weten dat hetrapport een "te ge-
flatteerd" beeld geeft. Verschil-
lendeaspecten,zoalsdeverder te
nemen maatregelen door de
overheden, zijn in hetrapport
niet tot uiting gekomen,terwijl
gevreesd wordt dat de massale
ontslagen bij de overheden, de
economie een behoorlijke klap
zullengeven. Bovendien suddert
de economie nog even voort op
een aantal 'financiële meeval-
lertjes' die er straks ook niet
meer zijn.

Resultaten niet langer verantwoord

Hardees
gesloten

(Jl EMSTAD- Het 'fast
t e „a restaurant Hardees, de
Md !ïanger van Mc D°-
v e«ir' __at op Salinja was ge-
WB ',heeft °aar deurenw 2 sluitei»-De resultaten
«tiet?1 Van aard, dat het
Wa„ V^ger gerechtvaardigd
honrf restaurant open te
teat "Wat er met net Pand
|_e gebeuren, isnog nietbe-

et Personee' dat bij
h ee/!ees werkzaam was,
ktD.l elders een baan ge-

eBen.

ver^, Verklaarde eigenaar Ste-
(Je A "erdesgevraagdtegenover
"W111 goe- HiJwilde niets
VeHi Cets zeggen over eventuele
Hoi-uZen van hetbedrijf maar
«C slechts dathet "nietver-dord was" het bedrijf open

ke iiuuüen.
De sluitingheeftgelukkigniet

geleidtotontslagen, zo liethij te-
vreden weten. Het is gelukt voor
alle personeelsleden elders een
baan te vinden, onder andere in
andere zaken van Geiler. Hetijs-
restaurant Baskin Robbins,
naast Hardees, dat ookvan Gei-
ler is, zal wel open blijven. "Die
zaak heeft er niets mee te
maken."

Gp de vraag of Geiler op de
hoogte isvan devele kritiek die
er geuit werd op de service die in
Hardees werd gegeven en of dit
misschien één van de oorzaken
kan zijn geweest van de teruglo-
pende omzet, antwoordde Geiler
slechts "geen commentaar" te
hebben. Hij zei nietop dehoogte
te zijn van negatieve kritiek op
de service.

VERSCHILLEN
Directeur Minguel Pourier

van de ABN ondersteunde deze
stelling: "Ik geloof niet dat we
metditsoortrapporten opdegoe-
deweg zijn." In tegenstelling tot
het voorzichtige optimisme in
hetrapport zei hij metklem "het
gaat niet de goede kant op." Hij
sprak zijn bezorgdheid uit over
de huidige economische situatie
en pleitte voor een eenduidigbe-
leid. Bijvoorbeeld de
jeugdwerkloosheid, waarvan de
laatste percentages van hetCBS
een zeertriest beeld geven,moet
bestreden worden. Daartoe moe-
ten alle sectoren de krachten
bundelen.

Directeur Siegfried Tecla van
het CBS die gevraagdwerd naar
de betrouwbaarheid van de be-
drijvenenquete, sprak daar zijn
twijfels over uit. Er worden cij-
fers in genoemd, die te veel ver-
schillenmet deconcretegetallen
waar hetCBS over beschikt. De
gemiddelde loonkosten per
werknemer, liggen volgens de
bedrijvenenquete bijvoorbeeld
op 38.000gulden, terwijl datvol-
gens het CBS 25.500 gulden
moet zijn. De consequentie van
het publiceren van zulke cijfers,
is volgens Tecla dat het investe-
ringsklimaat"vermoord" wordt.
"Hetneusjevan dezalm is gepre-
senteerd."

WEERGAVE
Volgens Tecla hebben derge-

lijke rapporten als de bedrijve-
nenquete weinig zin, omdat zeniet in het nationale kader van
statistieken passen. Hij legdeuitdat hetCBS er alles aandoet, omal haar onderzoeken op elkaar telaten aansluiten en volgens in-
ternationale normen voor hetmaken van statistieken, te ver-vaardigen. Alleen dankan een
duidelijk algeheel beeld van deeconomie geschetst worden. Te-clanoemdein ditkader demede-werking van alle overheids- de-
partementen en deprivé- sector
onontbeerlijk.

Drs Rob van denBergh had de
zware taak hetrapport te verde-digen: het is een weergave vanantwoordenvan dezakenlieden
en datdieeen optimistisch beeld
geven, kunnen wij niets aan
doen. Het rapport kan volgens
Van den Bergh niet met de sta-
tistische gegevens van het CBS
vergeleken worden maar moet
gezien worden als een indicatie
van hoe het er methetbedrijfsle-
ven voorstaat. Bovendien zei hij
datdezakenlieden diehij viertot
vijf maanden geleden geïnter-
viewd had, de laatste weken
weer negatiever waren gewor-
den. Ten tijde van de enquête,
was het overheids-bedrijf Sema-
ko bijvoorbeeld net gesloten en
dat gaf de zakenwereld de hoop

dat deoverheden nueindelijk de
maatregelen zouden doorvoe-
ren. Datvertrouwen isondertus-
sen weer wat weg.

SCEPTISCH
In antwoord op dekritiek van

het CBS, lietVan denBergh zich
sceptisch uit over de beperkte
hoeveelheid gegevens van de lo-
kale economic. Curacao is daar-
dooreenonbekend eiland gewor-
den, waar niemand enige idee
lijkt tehebben vanhoe hetmetde
economic staat. Een buitenlan-
der die hier een beeld van pro-
beerttekrijgen, raakt alleenvol-
ledigverstrikt ineen wirwarvan
tegenstrijdige gegevens die hij
krijgt als hij de verschillende
overheids- departementen langs
gaat.Dat beeld wordtnogondui-
delijker als zo'n buitenlander de
moeiteneemt de meningvan de
Kamer vanKoophandel, VBC en
vakbonden te vragen. "Thuisge-
komen zullen ze vast zeggen: het
iseen mooi eiland maarniemandlijkt precies te weten wat er
gaande is."

Van den Bergh zei dat het
noodzakelijk is om jaarlijks een
rapport te maken dat een duide-
lijkbeeld geeft vanhoe hetermet
de economie voorstaat. "Dat is
van enorm belang voor onze pu-
blicrelations in het buitenland,
maar is ook een belangrijke bij-
dragevoor de overheden, depri-
vé- sector en andere organisa-
ties." Om dat tebereiken is een
betere coördinatie nodig tussen
het CBS, de centrale bank en
misschien deauteurs van de be-
drijvenenquete.

DIPLOMATIEK
Minister De Castro kreeg van

voorzitter Lionel Anthony van
deKvK gisteravond het laaste
woord en gaf een zeer diploma-
tiek antwoord na alle kritiek
over en weer te hebben aange-
hoord. Volgens de minister is er
ruimtevoorzowel deconcrete cij-
fers van het CBS alsde indicatie
die een rapport als de bedrijve-
nenquete geeft. Zekeromdat het
CBS, om wat voor factoren dan
ook, niet de actuele cijfers kan
leveren, waar het bedrijfsleven
en de regering ook om springen.
Datdeenquête eenpositiefbeeld
schept, is volgens De Castro al-
leen maar gunstig: als zakenlie-
den immers vrezen dat het vol-
gend jaarslecht gaat, kan het
nooit goed gaan. Indien ze het
jaaroptimistisch tegemoetgaan,
kan dat veel betere resultaten
opleveren.

Uitbreiding
Princess
Beach Hotel

WILLEMSTAD — Morgen-
middagopent gedeputeerde van
Toerisme ir Herman George de
nieuwe 'Pelican Wing' van hetPrincess Beach hotel te Marie
Pompoen. Een 'historische' ge-
beurtenis, want het is sinds ze-
ventienjaar, dateen hotel op Cu-
racao zich uitbreidt. Al diejaren
is er geen nieuw hotel op ons ei-
land gebouwd. En gedurendeal
die tijd werden debestaande ho-
tels niet groter.

Er wordt vanaf morgenmid-
dagvier uur gefeestmet de agui-
naldos- groep GaiterosEstrellas
Brillantes en depianist LeoRe-
naud. Om vijf uur begint de
plechtigheid, waarvoor meer
dan vierhonderd personen zijn
uitgenodigd. De postduivenclub
Curasao zal meer dan honderd
Eostduiven loslatenter gelegen-

eid van de ingebruikneming
van de65 nieuwekamers.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD — De ver-

keersdienst kreeg gisteren 20
aanrijdingen te verwerken.
Hierbij vielen vijf gewonden,
waarvan drie opgenomen wer-
den in het ziekenhuis. De mate-
riële schadebedroeg28.100 gul-
den. Een automobilist werd in
dronken toestand aangetroffen
en twee autobestuurders redendoor rood licht.

Geweldpleging
WILLEMSTAD — De pa-

trouille vanPunda werd naar de
Scharlooweg gedirigeerd waar
demanR.B en devrouwR.d.D el-
kaar na een heftige woorden-
wisseling te lijf waren gegaan.
Er werd geen aangifte gedaan.

Zelfkritiek
KRITIEK LEVEREN OP anderen is gemakkelijk.

Zelfkritiek gaat velen veel moeilijker af. Toch zit er in de
spreuk'verbeter dé wereld, begin bij jezelf, veel waarheid.
Want als iedereenroept dat dekrachten gebundeld moeten
worden en we samen aan een verbetering van deeconomie
moeten werken, moet ook het eigen huiswerl worden ge-
daan.

Toch lijkt zich op Curacao een trend te ontwikkelen,
waarbij slechts heel hard wordt geschreeuwd wat alle ande-
ren, en met name de overheden, fout doen, maar wordt
slechts doorweinigen de hand in eigen boezem gestoken.

Zo ook met dewinkeliers in de binnenstad. Dat het
daarslecht gaat, isvoor iedere bezoeker aan Punda en Otro-
banda duidelijk. Er bestaat begrip voor de winkeliers die
daarsoms amperhethoofd boven waterkunnen houden. Er
wordt ookgetracht gezamenlijk met aantrekkelijke initia-
tieven te komen zoals de 'Ban Punda' actie. De 'Sosiedat di
Komersiantenan' maakt evenwel van elke gelegenheid ge-
bruik om kritiek te leveren opdeoverheden en anderen die
aan 'oneerlij keconcurrentie' doen, terwij Ivelewinkeliers in *hun eigen zaak het service- niveau aanmerkelijk kunnen
verbeteren. Dat zou zekervan invloed zyn op deomzet.

Ook de voorzitter van dezevereniging neemt in zijn
kritiek op anderen geen blad voor de mond. Maar als hem
wordt gevraagd naar deslechte service inéén van zyn eigen
zaken, dan laat hij weten "geen commentaar"te hebben en
zegthij "daarnietvan opdehoogtete zyn". Datrestaurant is
nu gesloten. De slechte dienstverlening zal niet de enige
reden zijn geweest, maar heeft erbeslist aan bijgedragen.
Er zijn immers (gelukkig) voorbeelden genoegvan restau-
rants in hetzelfde genre, diemededankzij hun goede servi-
ce, kunnen rekenen op eengrote aanloop vanklanten. Nog-
maals: verbeter dewereld, begin bij jezelf.MARCODE CASTRO

...diplomatiek...

Steeds meer oneerlijke concurrentie

De binnenstad heeft
een rampjaar gehad
WILLEMSTAD — De

werkloosheid, de ontwikke-
lingenrond de Vrije Zone, de
onzekerheid rond het al dan
nietbelastingvrij maken van
de binnenstad, de slechte re-
sultatenvan het toerisme zijn
zo enkele factoren waar de
winkeliers in Punda en Otro-
banda zich druk om maken.
Toenemende bezorgdheid is
er ook over de "oneerlijke
concurrentie"vanboutique's
diehun Venezolaanse en Eu-
ropese kleding in koffers via
Hato hetlandbinnenhalenen
daar geen invoerrechten op
betalen.

Datbracht Steve Geiler, voor-
zitter van de Sociedat diKomer-
siantenan gisteravond naar vo-
ren in de Kamer van Koophan-
del. De zakenman die zijn 'wor-
tels' in de binnenstad heeft,
schetsteeen somberbeelddat on-
langs ook alverwoord werd door
voorzitter Ron Gomes Casseres
van de Curacao Action Group.

De binnenstad ligt stil en de
zakenlieden worden wanhopig,
was de boodschap van Gomes
Casseres, hetgeen gisteren on-
derstreept werd doorGeiler: "we
hebben een rampjaar achter de
rug." Met name de toenemende
werkloosheid, baart de winke-
liers veel zorgen. Daarnaast be-
staat er nog steeds deproblema-
tiekrond deVrijeZone, waarvan
debinnenstad, volgens hun zeg-
gen,oneerlijke concurrentievan
ondervindt.

Steve Geiler pleitte gisteren
eveneens voor het belastingvrij
maken van de binnenstad en
vroeg de minister van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid
enigszins wanhopig hoe het nu
met het rapport daarover staat.
Geruime tijd geleden heeft een
speciale commissie zich gebogen
over de mogelijkheden om de
binnenstad volledig belasting-
vrij temaken,waardoor Curagao
in het Caribisch gebiedeen bete-
re concurrentie- postitie kan
krijgen, bijvoorbeeld voor wat
betreft het cruise- toerisme.

Hetrapport is inmiddels uit-

gebracht,maar er isverder niets
meer geheurd. Minister Marco
deCastro antwoordde daargiste-
ravond directop:hij erkende dat
het erg stil was geworden rond
deze kwestie. Het probleem is
evenwel dat de materie meerde-
re regerings- departementen
aangaat en dat er veel twijfels
bestaan over de juistheidvan
zonbeslissing om debinnenstad
belastingvrij te maken. Het de-
partementvan Financien vreest
bijvoorbeeld dat dit experiment
deregering teveel geld gaatkos-
ten. Erkan dan ook geen over-
eenstemming over bereikt
worden.

Er wordt evenwel nog steeds
over gesproken, aldus DeCastro,
er zijn meerdere adviezen ge-
vraagd van andereorganisaties
en ook wil men de mening van
het masterplan toerisme af-
wachten. Bovendien worden de
gevolgen onderzocht indien al-

leen zuiver toeristische produc-
ten belastingvrij worden ge-

hnaakt.
Geiler had gisteravond ook

kritiek op het toenemende aan-
tal boutique's die kleding uit
Venezuela en Europa in koffers
'binnensmokkelen. "Er schijnt
een ongeschrevenwet te zijndat
dekleding die inkoffers via Hato
binnenkomt, niet belastbaar is."
Hij is van mening dat dedouane-
autoriteiten deze problematiek
moeten aanpakken.

Kritiek ook had de winkelier
op het feit dat in steeds meer
woonwijken, kantoren, restau-
rants, snacks en winkels ver-
schijnen. Dat haalt het niveau
van die woonwijken naar bene-
den, zo meent dezakenman. Hij
sprak zyn voorkeur uitvoor het
concentreren van dezezaken, zo-
dat de woonwijken vrij blijven
voor hetgeen ze bestemd zijn:
woonhuizen.

J - €LK6 ZfIT€RDfiGfIVOND - >
***************B&fi©£QM
***************f Vanaf 19.30 uur kunt Uop het

Belle Terrace Restaurant
genietenvan onze:
— Barbeque en Salad-Bar
— Live - muziek
— Romantische sfeer
— Zicht op zee

A ***************Reserveer nu Uw tafel bij onsl

cßeach cHotel
"v Penstraat 130- Tel.: 614377

AMIGOE 3ÏÜJfIG 18 D6C6MB6R 1987

m a Voor de elegant geklede heer

\\zs hebben wij een speciale
Tv-Jp Kerstcollectie, bestaande
\^h7 uit: broeken, dassen,
\jjß^p^ sokken, riemen, schoe-

FSb\nen en blazer-sets

l^^^K. \y Wij nemen ook
WtVÊ bonnen aan

f|_Bfcl ■■«___■_____.

Qm/terctam /tore
Curacao Aruba

14 Nassaustraat 10
s^jfeedestraat 29 Nassaustraat 50

■ ■■■■>'■ ■

SSST" Pas binnen p"" |" p

J Eengrote %_Wm

van het bekende merk>fljf fß\

'"W om/terdom /tore _i
Curagao Aruba f[

tQomezplem 14 Nassaustraat 10Breedestraat29(P.) Nassaustraat 50 =■
Waar U kwaliteitkrijgt tegen fj

7 redelijke prijzen! U" -Ifti

van (QJorp «

n.v.
y NETEVEN--^

f lÊ^.S^^kj^' lETS BETER 'CPlaten metKerstliederen Jq^ï,.**^^^ \
Kerstversierselen voor huis en boom =-^^ V~
Enorme sortering Kerstkaarten f=7=^=. r— 1 =̂>T"~""^Kerstkado's *£__\ (_s) y\?V
Kadobonnen. \||k , -!^h^
Enorme sortering artikelen om Uw huis sfeervol te maken voor e)^w^
Kerst. ®*7Q>Koopavond V| 1 -18 -21-22 - 23 decembertot 9 uur p.m. &>Promenade ’ <-^
Koopavond Otrobanda[ 18 en 19 decembertot8 uur.. edldiine n.v. net evéFl iets beterj I <J*

Punda - Promenade - Otrobanda - Schottegatweg Oost-Hato - Drugstore na Princess Beach - Plaza -Holiday Beach - Caribbean - Las Palmas Hotel
Drugstores en Hato geopend tot 9.30 p.m.
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m I Botica Oduber " Best Drugstore " Botica Santa Anna

SPAAR EENDUIZEND FLORIN
OP DE NIEUWE CHARADE g^
Snel, economisch en betrouwbaar HHH

/_j r— _^n r~ r\ .-^^'Wj^; ... .. fIpJL
I_C Qf%I I __'*: ___»"*' W8.:.:.1

Big or small
CARIB MOTORS^.:!^4^B4 1o12 we have them all.

Ib__^lsi?ti?l Iwil
Douanier bedreigd

ORANJESTAD — Een doua-
ne- beambte deed bij de politie
aangiftevan bedreigingtegen de
man F. Laatstgenoemde uitte
zijn bedreiging omdat de doua-
niereen container,dieop het ha-
venterrein stond, had verzegeld
en dit stond F. niet aan.

AFWEZIG
DR. AJLW. V/DLENDE

Beatrixstraat3l
van

23December 1987t/m 21 Januari 1988

Waarnemers: Dr. Guda "

Dr. Schaffer en Dr. van Trigt.________________________mmmmmmmmmm—p
-.^■■■______________Bk.kMk^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOW OPEN
The Colorful Clothing Company for Men,
Women and Children is now open.
20% to 30% cheaper than U.S. and Euro-
pean prices.

CM S Strada Complex
__r__r__"^f__L*X^l ■ \T^ I _."_ m « __fa hi Aruba

OPEN: 9 hours — 6 hours
Ph0ne: 25454.

V /

\A Wij wensen al onze LfypÊÊ^\y_rX klanten en het Arubaanse MmÊ&&\ff\ volk in het algemeen een <*qp~ra

Associated ZaligKerstfeest en

Architects een Voorspoedig 1988
Aruba».,
titn miiuoio Tevens makenwij bekenddatonskantoor GE- §iiiu muyaie SLOTEN zal zijn vanaf 21 december 1987 |dan Oduber tot en met 8 januari 1988. |
karl schotborg «««^«««««««««^^««««««««««««.««««««e»*'

"De Dissel" %^{f4^^
Menu A » Menu B 2 Manu C X jPÜSr '' v'
Arubian Style | Dutch Style | International
Goat Soup 2 Queen's Soup 2 Pot au Feu \^^j__hS^^
Ajaca a Sole Hollandaise » Seafood Cocktail > -^^^ /é^tS
Stuffed Turkey 8 Pork Tenderloin 2 Fillet Wellington A /ii_V.-
Christmas Ham § Cream-Mustard Saute 2 Mushroom Sauce C^V^
Mixed Vegetables f Mixed Vegetables * Mixed Vegetables J "*^Potatoes f Potatoes j Potatoes +Ay *Mixed Salad J Mixed Salad j Mixed Salad V *#
Flan Caramel 2 Dutch Fritters with 2 Christmas Dessert

2 Assorted Icecreams 2 £/»
Coffee 8 2 Coffee with Liquor

* Coffee with Liquor *
S 22.50 Ï S 27.50 » $32.50
Afree Dutch cocktail, a glass ofwine and a surprise are included.
Add 15% service-charge.
We serve these menu's from December 21 till 31. Place your
reservations two days in advance. Open from 6PM till 11 PM.

Restaurant " De Dissel" ><?SÏlj&v
Hospitaalstraat 1 P^^#^^Oranjestad V ®W J

Tel.: 24229

Ti "SSftjgS TTTT Tlt Tl C 1 ÉBByBRiË

l/! \ V Tegelkit pasta 4 kg. 19,75 11,85 J _W^^———m\ _____ fl UtlbCllGVSlblG D-TICCS /^li!ls_!__r_ï^>_^
_M V/\ \A. ."m Plastic cooler 3 gin. R/W 1731 76.50 45.90 fl )7__\\\ fl a -asflTT--. wM^iW^^W J Plastic cooler 5 gin. R/W 1751 101,50 60.90 '___\^7m___\ fl _f IrN I
#/ / ""^2 Plastic cooler 5 gin. B/W 1851 101,50 60,90 H» Rft BUILDING MATERIALS REGULAR SPECIAI/vS

Domino Plastico (Blanco / Color) 25,50 14,80 WÊk '&'■ %

?J \4fv)**_\ Keller wood ladder6 Ft. 74^50 4470 fl l^_^\Xv3flflW -» Porta di cura entrada di auto 357,00 295.00 fl
fIWÜSr J-" Keller wood ladder8 Ft. 137,75 82.65 tjfa»S\^£[<J fl «"' "Balsan" Kruiwagen 97.00 65.00 ff.

<T"^ mm—WSL^—w^ Foundatio seal Gal. 12,00 7.10 fl H|KV\\fiM fltlf fl Plywood di Cedar 1/2"X4XB' 85.00 70,95 ft
fl Wr^_ë*oo^M Foundation seal Pail 39,00 27,30 flfl^Stf]P!__ W 3 Plywood di Cedar 3/4"X4"XB' 121,00 97.00 $3: flrT f__)£__M Roofcement Qrt. 4,35 3.05 :tBH^ h___H V » Hardboard 4 modelos l/8"( Decora) 17.90 14.00 ö

k_^^2_J_l|^fl Bosch eire. saw Magnum 158,00 94,80 Ëlplll % Wallpaneling Dark Ash 24,00 18.95 5|

U All Weather Hose V_x2s' 16,35 9,80 jjigfl S*_=_ssir_P Hl JS !JS ' =_._, ■ -,-. -.„ /«-. ~m 17 g. W:rB "_ „. , nnnni ji -.-.n ru. "»">_ An ___■■ _KD CTJi 11 «f- Noort es 6 modelos 20x20 /M 2 23,00 l/,"*3 «1
j£ Champion Bicycles 2000 ladies 530,00 J^S.bü HUI fl ft ""'"■*■ «..„_.„_ k- c d 320 00 270 00 fl
w 7*=» J&T Phoenix 7-6470.26" Mens 10 speed 325,00 227,50 (p fl Lavamano pa hoek! blanco 170.00 150,00 »
fl iSSS \) Circular saw 7W-7391 178,00 124,60 SjïSf^ IwÜl ?' Accesorios ceramica pa banjo/set 75,00 25,00^0;

fl I «Hf ; . Yv\i \ ___J__fli^fl B________9 4 a_______L V __I^^H]
fl T,MI I \\TO \ "Semer" Qasstove " 4103 desktopw/oven 390.00 215,00 fl V B| T

-^91. I
~-" — l\\^ With the purchase ofanyLARGE electric appliancesyou will receive B a ; __T_^SnSPë TEL- 45018 _j *^*|HHHHfI Ail/Jf A___ f___*K\\ \\ an electric citrus press, or can opener completely FREE ofcharge B~fe=^lß*/"?_2i H____________ HM -1 I __________

» _fl Hh^fl|Bßl||hßfli|||iHß|^B^^BÉÉÉÉ__________i__É___^^

j ARUBA DAILY
I ENTERTAINMENT _
I ■**"

j /^jr^pfe% Sunday 6.00 - 6.00
I y&grM? Anniversary Party

jfja/ Papito y su Doble Sabor

i lg. smithBlvd. Go/pore PiS Wj^K
\ ZT^T. TAKE AWAY 33541 ASSiJm
: De topn-ghtclub
: vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot06.00 a.m.
5 -L- —" __t?9___ golden tulip Een goed verzorgde' n\W\ ARUBA CARIBBEAN X »»_*■%■*■*»! \_SVV RESORT&CASINO CATERING
i Vit"^FANDANGO NIGHTCLUB welke nelefien-| proudlypresents: Y°°r w,eiKe Qeiegen. ' _ , heidook,The fabulous bei 24544
I INKSPOTreview fA£^MWTÖI daily curtain time 10.30 p.m. »;ï*»f»*»ö^ _,v

except Mondays Restaurant
ciub openfrom 9:00 p.m. tin 2:00a.m. Wij geven U gaarne een

Cover charge show-lime $7.50 min. 2 drinks vriihliil/anrlc. nffortoFor reservations please call 33555 vriJDlljVenae OTTene.
: _
{I Detijdbreektweeraan.dat RESTAURANTI U gezellig metpersoneel of r>^ >-->
j gezin wilt gaan dinneren. - \\' _j Doe het dan in de gezellige --*^*55r9s£ )! sfeer met uitstekende service in €AÏHBffi^JMfö©B&

Wij verzorgen ook Uw catering. - Tel. 22977 en 27833

Boulevard Theatre
I TODAY

8:15 p.m. JL

I'flj |E&

SEX-MOVIE 18yrs.

Drive - In
TODAY

at 8:30 & 12:00 p.m.ACTIOMIBV^ ' SUNDAY at 9:00 p.m.

Boulevard <éÉËÈÊÈ^
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atT»°/|DcAY OUTRAGEOUSFORTUNE
COMEDY 18 yrs.
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ARUBA
AGENDA
ffOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/

■7.30uur; zaterdag gesloten.

"""on: 24333.
w„
C spoedgevallen na kantoortijd: 21639,gen 22316."S-toy: 027-849.

kr<* nr. 10.815.445Banco di Caribe.
Wnoo.

115.

% J^ verschijnen op dinsdag en
'Ï(l0/ 6nkunnen iedere da9 lussen 08.00-
-"«lalv '00"17.00uur worden opgegeven;

* iria
6 0p za,erda9- Alleen zoekertjes, die

V agen donderda9 voor 10.00 uuriiJn *'jn, kunnen de dag daarop (dus
""«g en vrijdag) verschijnen.

Nopen
ffi^ARD THEATERllj^uurMatore (18jr.);24.00uurFam//y
*! jBir>-
■Dn* urOutrageous Fortune (18jr.).
,j "t-IN: 20.30+24.00 uur Dragnet (18

Vm EKRU|S: Oranjestad:tel: 23168;
lj. ?Q'el.:2342s;SantaCruzenParadera:
l)05°f88/25543; Savaneta en Brazil: tel.:
l «u/48301; San Nicolas: tel.:45906; Da-
ty 181-: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
'V|)-. k
% "lrandgevallen, ongelukken of
Ala »J? a nder ongeluk gelieve

""centrale op tebellen, tel.: 115)

*ef IR 18°°Shera PrinCess O' P°-
international news;

Vsn ck,ail musical; 20.00 Telenoti-
Ikjf-30 Movie of the week: «Wet
%. metBrooke Shields);22.00Larrysnow; 22.50 Health week (CNN);
üig *>nowbiz today(CNN); 23.30Slui-

tl.n. IDaG: 18-00 Style with ElsaW*h (CNN); 18.20 Science and
s noiogy (CNN). 18 4Q ThQse ama_
-it ,, lmals; 19.30Cede Aruba; 19.35K|"»(CNI.); 20.00 Telenoticias;
%Z n"Top; 21.00Estreno: «Welcome

y"; 23-05Downtown 23.30

INpORMATION CENTER: dage-
*>< into **"*?van 07.00-20.00uur; na 20.00'Wrnatiesvia verkeerstoren.

!-.OfI_SERVICE CENTER (Oranjestad):
knvan perda6BeoPend(alleengeslo-:fe- 07 s°nd«>9 20.00uur tot maandagmor-

'UOuur).

Vft6? HORACIO ODUBER HOSPI-',B-3oI?n 2430°):be-oekuren 15.00-15.4519.30uur.

h_ IN WILHELMINA FONDS (tel.:
'Snsrt 7': informatiecentrum
W,9 9eopend van 08.30-12.00 uur -en->aaistraatB(boven).
■I&VIERINGEN%<JlUr Co|egio Arubano meteen Oecu-tó^nedienst.

r.Pr°testantse Christen Vrouwen
B"°0D c_. B'"oude Protestantsekerk. Na
8-30 ui ''9 samenzijn - PCVB-zaal.

UrMonPlaisir basisschool.

JORT
Vun o :20°0uurbowlingtoernooi-Ca-nBowling Centre. _

Regering beslist vandaag over winstmarge

Benzine-pomphouders:
ultimatum uitgesteld

ORANJESTAD —De Vere-
niging van pomphouders
heeft het aan deregering ge-
stelde ultimatum, dat giste-
ren zou aflopen, met één dag
verlengd, omdat de minister-
raad zich vandaag over deze
kwestie zal beraden.

Van de zijde van de pomphou-
ders werd verklaard dathet niet
in de bedoeling lag om met mi-
nister Mansur aan tafel te gaan
onderhandelen, maarwel dat de
regering zonder uitstel een be-
slissing neemt ten aanzien van
dewinstmarge voor depomphou-
ders. Zoals bekend willen de
pomphouders, diethans zes cent
per literkrijgen, een verhoging
van2.6centomdatzij anders hun
onkostenniet kunnen dekken.

De pomphouders beschikken
over een accountants- rapport,
datduidelijksteltdatmetde hui-
dige marge niet gewerkt kan
worden. Daarom werd aan de
regering een verhoging ge-
vraagd. De regering zal nu moe-
ten beslissen wat er gaat gebeu-
ren: of dit gevolgen heeft voor de
verkoopsprijs van benzine aan
de """"'mentófdat deregering

het toestaan van een verhoogde
marge in zijn accijnsinkomsten
zal verrekenen.

In ieder geval komen de
pomphouders aanstaande
maandag weer bijeen om de
kwestie in eigenkring tebespre-
ken. Mocht het regerings- be-
sluit niet ten voordele van de
pomphouders uitvallen, dan zal
overwogen worden wat voor ac-
tiesgenomen zullen worden.
Begroting 1988
Staten klaar met
eerste spreekronde

ORANJESTAD — Om kwart
over vier vanmorgen verlieten
ministers, Statenleden en advi-
seurs het Statengebouw en was
er een einde gekomen aan de
eerste ronde van de algemene
begrotings- behandeling 1988,
waarbij de Statenleden aan het
woord waren. Het geheelhadeen
zakelijkverloop. De vergadering
werd tot maandagmiddag twee
uurgeschorst.Dankomen demi-
nisters in eerste ronde met hun
antwoorden.

NIET ZELF GEZIEN
Naar aanleiding van een

pamflet van Carrasquero, dat
enige dagen geleden op Aruba
circuleerde en aan de media
werd gezonden, had de heer
Mansur de officier van Justitie
reeds verzocht een onderzoek in
te stellen. Hierbij verdedigde
Carrasquero zich met te stellen,
datniethij dewapens in de siga-
rettendozen had gezien, maar
dat een ASTEC- functionaris
verklaard had ditgezien te heb-
ben. Ditmaal kan de heer Car-
rasquero zich niet achter ande-
ren verschuilen omdatEl Mundo
op zijnvoorpagina duidelijkstel-
de dat de heer Carrasquero

achter de El Mundo- publicaties
staat.

In Spijkenisse-cocaïnezaak

Beklaagde vrijgesproken
ORANJESTAD —Ver-

dachteE.N., die gisteren te-
recht stond omdat hij betrok-
ken zou zijn geweest bij het
vervoeren van vier kilo
cocaïne naar Spijkernisse in
Nederland, hoorde gisteren— nadat de officier een jaar

fe-d geëist — derechter hem
vrijspreken.

De rechter nam deze beslis-
sing omdat nergens in hetpro-
cesverbaal cocaïne wordt ge-
noemd, omdat men niet van
cocaïne kan spreken omdat niet
eens het resultaat van de test in
hetprocesverbaal werdvermeld.

Bij deverdediginghadzijn advo-
caat, mr. Johnvan derKuyp, er
reeds opgewezen dat zijn cliënt
geen cocaïne in zijn bezit heeft
gehad.Hoekan iemand beschul-
digd worden ietsin Nederland te
hebben ingevoerd wanneer men
daar niet aanwezig is of er aan
deelneemt.

Mr. Van derKuyp wees de
rechter erop dat het hier duide-
lijk een zaakbetrofvan iemand,
diezich teruggetrokkenhad.Be-klaagde E.N. was niet ingegaan
op hetvoorstelvan G.G. om voor
vijftienduizend gulden cocaïne
in zijn huis in Spijkenisse tebewaren.

Voor zeven leden drugs-
bende totaal dertien jaar
hÏon NjESTAD - Zeven
_Ne iÜn **~ viJfvrouwen en
«%.."»nnen — stonden
2-1 in * terecht wegens han-eJdovende middelen,
r Btri«00rderechter stevi-
?Hi. t n werden uitge-val h zevental kreeg in
Vra?ertien jaareevan«?e-

Sts2nbeklaagde,diete-

H'S'ïf.B.T.enAAD^NkS tegen alle<C bl h
f
andeld' °mdat alleenleef ontkennen iets met

deze zaak te maken te hebben.
Doch alle kopers verklaarden,
dat M.C. samen met V.T. de
drugsbracht om teverkopen.

Tegen M.C. eiste de officier
vier jaar. Hij werd veroordeeld
tot driejaar,tegen V.T. vijfjaar,
hijwerd veroordeeld totvier jaar
gevangenisstraf. S.K. en LP., te-
gen wie de officier twee jaaren
zes maanden eiste,kregen ieder
twee jaar.De overigeverdachten
kregen allen een jaar, waarvan
een gedeeltevoorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar en
met aftrek van voorarrest.

ROTTERDAM — De 255 vaten
met giftige chemicaliën die tot dus-
ver zijn geborgen uit de Cason, het
schipdatop 5 decemberaan de grond
liepvoor de Spaansenoordwestkust,
worden naar Rotterdam gebracht.
Het inladenvan devaten werd 3 da-
gen verhinderd door inwoners van
SanCiprian dievreesden datde che-
micaliëngevaar zouden opleveren
voor de omgeving.

PlazaBetico Croes

Kerstfestival
met deelname
vijftien koren

ORANJESTAD — Vijftien
zangkorenzullen aanstaande
maandag van acht tot twaalf
uur deelnemen aan het grote
Kerstfestival op Plaza Betico
Croes.

De twee grootstekoren op deze
avondzijn Coro UniArubaonder
leiding van Eddy Lieveld en Co-
ronan Uni SanNicolas onder lei-
ding vanRufo Odor, metrespec-
tievelijk 325en 232personen.De
overige koren zijn: Coro di Misa
Fatima, Coro MariaGoretti, The
Golden Voices, Coro Brisa Juve-
nil, Coro Parokial Santa Ana,
Coro Tutti Frutti, Methodist
Church SeniorChoir, The Melo-
dies, ArubaSocialChoir, Metho-
distChurch Youth Choir,Luz di
Caminda,Coro Mixto TankiFlip
en Voznan Alegre.

Op Plaza Betico Crocs zal ook
eenKerstmarktwordenopgesla-
gen waar op Aruba gemaakte
Kerstartikelen en hapjes, zoals
ayaca, te verkrijgenzijn.

Oscar Hart-
bowlingtoernooi

ORANJESTAD — Op de
Camacuri Bowling Center-
banen beginnen vrijdaga-
vond kampioens- wedstrij-
den 1987, diewerden opge-
dragen aan de heer Oscar
Hart.

Hij begon reeds opdertien-ja-
rige leeftijd in Club Tivoli deze
sport te beoefenen, dochkon dit
afgelopen jaarniet meer doen
vanwege zijn gezondheids- toe-
stand. Ondanks het feit dat
Oscar Hart niet meer op de ba-
nen speelt, bleef hij toch be-langstelling behouden. In deloop der jaren nam hij deel aan
lokale en internationale toer-
nooien. Als persoon was de heerHart voor vele beginnelingen inde bowlingsport metraad en ad-vies eensteun. Hierbij viel voor-al zijngeduldopom demensen de
sport aan te leren. Hij trok ook
steeds weer de aandachtmet zijn
stijl, waarvoor allebewondering
bestond.

EX UPA-VOORZITTER BEGINT TERUG TE KRABBELEN
Jossy Mansur in slag tegen
El Mundo èn Carrasquero

ORANJESTAD — Dat de
recente publicaties tegen Dia-
rio-eigenaar/directeur Jossy
Mansur een staartje zouden
hebben, stond wel vast. Niet
alleen heeft de heer Mansur
tegen deschrijver van het ar-
tikel alsmede het Venezo-
laanse dagblad El Mundo
rechtszaken aangespannen
waarin stevige schadever-
goedings- bedragen worden
geëist, doch thans blijkt ook
de ex-voorzitter van de UPA
bij dezaak betrokken te wor-
den omdatElMundo gisteren
opzijnvoorpagina publiceer-

de: «En Aruba hay pruebas
contra "Jossy" Manzur por
intento de asesinato a "Beti-
co" Croes», waaraan werd
toegevoegd dat een haven-
vakbondsleider El Mundo in
zijn publicaties steunt.

Dit was voor de heer Mansur
aanleiding ook tegen JuanCar-
rasquero, ex-voorzitter van de
UPA, een rechtszaak aan te
spannen. In het voorpagina- ar-
tikel van El Mundo worden nog
eens de beschuldigingen geuit,
die reeds eerder gepubliceerd
werden door ditblad. De heerJu-
an Carrasquero zal nu voor de

justitiemetbewijzen moetenko-
men ten aanzien van wa-
pensmokkel, het wassen van
geld en de poging tot moord op
Betico Croes. HOOGSTESTRAFFEN

In hetochtendblad Diario ver-
klaarde Jossy Mansur vanmor-
gen dat wanneer Carrasquero
voor derechter een en anderkan
bewijzen, dat hij bereid is daar-
voor dehoogste straffenteonder-
gaan. Anderzijds eist hij voor
Carrasquero dehoogste straffen
indien zijn verklaringen onjuist
zijn.

Het ochtendblad Corant, dat
afgelopennacht een gesprekmet
Carasquero had, kreeg van deze
de bevestiging dat hij contact
met El Mundo heeft gehad. Dit
zou schriftelijk zijn geweest,
waarbij hij zijn instemming be-
tuigdemet depublicatiesrond de
heerMansuren dathijvoorstan-
der was dat een diepgaand on-
derzoekwordt ingesteld. Met na-
druk stelde Carrasquero tegen
Corant, dat hij nimmerbeweerd
heeftdatJossyMansurbij een en
ander betrokken is, maar dater
wel een diepgaand onderzoek
moetplaatsvinden.

Tenslotte wil de heer Carras-
querovan de heerMansurbewij-
zen, dat deAmerikaanse organi-
satieDEA deviercontainersmet
aceton zou hebben gekocht, die
vorige week van Aruba ver-
scheept werden, zoals in Diario
gepubliceerd werd. Belangrijk
noemt hij het aan wie DEA het
geld hiervoor heeft betaald.

Hoofdprijs
Sportlotto
blijft in pot

ORANJESTAD — De
eerstvolgende trekking van
deArubaanse Lotto, welkeop
14 januari 1988 plaatsvindt,
heeft een eerste prijs van te-
gen devijftien mille.

Dit is het geval omdat bij de
trekking van gisteravtpnd debe-
schikbare eerste prijs van
9.307,85 florin in de pot bleef.
Geen der inzenders raadde de
vier getrokken nummers — 20-
-1-2-10 — goed. Voor de tweede
prijs—drie getallengoed—kun-
nen vijfendertig deelnemers ie-
der 86,35 florin incasseren.

Vivons en
chantant
dertig jaar

ORANJESTAD — Het ge-
mengd koor Vivonsen Chan-
tant bestaat dit jaardertig
jaar.

Gedurende dit bestaan heeft
het koor Aruba verscheidene
malen in het buitenlandverte-
genwoordigd, te weten opBonai-
re, de Bovenwindse eilanden, in
Venezuela, CostaRica, deDomi-
nicaanseRepubliek, Mexico en
Brazilië. Morgenavond om half
negen houdt Vivon en Chanteen
Kerstconcert in Cas di Cultura.
Het koor heeft als dirigent Rufo
Odor, pianiste is Hilda Wijnaar,
aan de basgitaar zit David
Letheren en het slagwerk is aan
Patrick Edwards toevertrouwd.

Als adviseurminister
Artsen
commissie
stapt op

ORANJESTAD —De Com-
missie van zeven geneeshe-
ren, die indertijd door de mi-
nister van Volksgezondheid,
mr. Mito Croes, geïnstalleerd
werd om deregering van ad-
vies te dienen bij het sturen
van patiënten naar het bui-
tenland voor medische be-
handeling, heeftperbriefvan
15 decemberen bloc zijn ont-
slagingediend.

Reden hiervoor is — aldus de
commissieleden — dat de huidi-
ge minister van Volksgezond-
heid, Watty Vos, een door de
commissie gegeven advies om
een patiënt naar Nederland te
sturen opzij heeft gelegd en de
betrokken patiënt naar Hous-
ton, Texas, heeft gezonden.

Volgensdecommissie is ditbe-
sluitvan deministereen verbre-
king van het doel van zijn
werkzaamheden. De commissie
vindt dat hierdoor zijn adviezen
en aanbevelingen niet meer no-
dig zijn en heeft deze ver-
antwoordelijkheid weer aan de
regering teruggegeven.

Minister Vos: nauwe samenwerking metFADA

Preventie-campagne tegen
drugs-misbruik intensiever

ORANJESTAD —De rege-
ring gaat de preventie- cam-
pagne tegen gebruik /
misbruik van drugs en alco-
holintensiveren doorhetver-
tonen van spots op de televi-
sieen daarnaopderadio's en
in deschrijvende pers.

De eerste twee televisie- spots
werden gisterenaan depers ver-
toond, waarbij ministervan Jus-
titie /Volksgezondheid, Watty
Vos, verklaarde dat de inten-
sivering in samenwerking met
de «Fundacion Anti-Droga
Aruba» (FADA) geschiedt. De
regering wil samen met de FA-
DA — aldus de minister — de
campagne tegen drugs- en alco-
holmisbruik levend houden door
het jaar 1987 met akties te be-
sluiten en het nieuwe jaar met
akties te openen.

Drs. José Fernandez Perna,
van de FADA, vertelde dat de
eerste spot over het alcohol-
misbruik gaat, vooral het
misbruik onder auto- bestuur-
ders. De andere spots zullen ge-
richt zijn op de verschillende
groepen in de gemeenschap, zo-
als de jeugd, ouders,
leerkrachten, bartenders en
drugshandelaren en pushers.
Volgens ministerVoswerdin de-
ze campagne gekozen voor het
bewust maken van de ge-
meenschapvoor hetgrote gevaar
dat drugs en alcohol met zich
meebrengen. Het introduceren
van strengere wetten terbestraf-
fing van zondaars ziet de nunis-
ter niet als het juiste middel,
waarbijhij Zweden alsvoorbeeld

nam en waar de strenge wetten
geeneffect sorteerden.

EIGENKANTOOR
De minister maakte bekend

datdeFADA vanderegering een
gebouw heeft gekregen voor het
verrichten van zijn werkzaam-
heden.Dit is hetgebouw waarin
voorheen dedienstMilieubeheer
gevestigdwas, aan de Hospitaal-
straat 4 in het complex van de
Gezondheidsdienst/Landslabo-

ratorium. Het FADA- kantoor
zaltelefonischtebereiken zijn op
het nummer van de Ge-
zondheidsdienst, te weten
24200, maar zal spoedig een ei-
gen directetelefoonlijnkrijgen.

Minister Vos besloot gisteren
zijn mededelingen aan de pers
met dankuitte brengenaan me-
vrouw Diana Antonette enkind
en deheerModestoRuizenkind,
die him medewerking verleen-
denaanhettot standkomen van
deeerste twee campagne- spots.

In zaalvoetbal-competitie
Tot tweemaal toe winst voor
bij rust verliezende clubs

SANTACRUZ —In dezaal-
voetbalstrijd verraste Sparta
het team van Zeerovers, door
een achterstand van 4-2 weg
te werkenenmeteen 5-4over-
winning naarhuis tegaan.

Het was na derust dat Sparta
hetheft in handen nam. Giovan-
ni Tromp nam voor Sparta vier
doelpunten voor zijn rekening,
terwijl Pedro Korsen het vijfde
doelpunt scoorde. Bij de Zeero-
vers scoorden JohnDiaz enKa-
rel Slikker ieder tweemaal.

Bijzonder spannend was de
strijd tussenMatlahot enConar,
diena een ruststand van 2-2, in
een gelijkspel 6-6 eindigde. Voor

Conar scoorde Kenneth Sprock
driemaal. Bij de tegenpartij
scoorde Paulus Werleman drie-
maal, Rowald Kelkboom twee-
maal en Emiliano Thiel een-
maal.

Ook Caiquetio wist,een
achterstand in een overwinning
omtezetten in dewedstrijd tegen
Volvox. Bij derust stond Volvox
met 3-2 voor dochna derust trok
Caiquetio van leer en wist een 7-
-3 overwinning te behalen. Hu-bert Vrolijk nam vief doelpun-
ten voor zijn rekening, Eric
Crocs twee en Eusebio Ras één,
terwijl voorVolvox AnthonyTri-
mon tweemaal en Demetrio
Werleman éénmaal scoorden.'

Uitreiking van
Mo Tito y Rufo
Wever-muziekprijs

ORANJESTAD —«Promoeion Cultura
Arubano» (PCA) houdt op30
decemberde jaarlijkseuitrei-
king van de «Premio Mo-Tito
yRufo Wever». Dit geschiedt
vanafhalf negens avondstij-
denseengrootse showviaTe-
leAruba.

Deze prijs wordt jaarlijks toe-
gekend aan een persoon,die zich
inhet teneinde lopende jaarver-
dienstelijk heeftgemaakt ophet
gebiedvan demuziek,zang, dans
of andere culturele uiting. Tij-
densdeshowop30 decemberzul-
len ook dezanger(es),componist,
dirigent, jeugdzanger(es),
dansgroep,folkloristische groep,
arrangeur, musicus en muziek-
band van het jaar worden be-
kendgemaakt. Gerda Salas en
Ruben Garcia treden als ceremo-
nie- meesters op.

ORANJESTAD -De Natio-
nalebibliotheek kreeg vandeheer
Constant deWindtenige literaire
en commerciëlepublicaties uitde
negentiendeeeuw. Ook hetrelaas
hoe defamilie De Windt in 1876
naar Aruba kwam. De publica-
ties werden door de heer Roque
Dirksz inontvangstgenomen (zie
foto) van de heerDe Windt.

ORANJESTAD- Kinderen
tvan de Duna Un Manschool wa-
ren de gasten van deDivi Corpo-
ration. Het werd een middagmet
verschillende activiteiten. Bij defoto: Mariachi Universo speelde
voor dekleintjes. MevrouwRona
Coster, diezeer actiefismetorga-
nisatie van activiteiten in Divi
Resorts, mocht veel dankvoor de
geslaagde middag in ontvangst
nemen.

AMIGOE 5

I SSSSfI gisteravond
plaats

■P*M winnende
nummers

MCNTMOU

Mariboio 2
I- fl 10

1c prijs: 9.307,85florin, geenwinnaar
2e prijs: 35deelnemers, ieder 86,35
Volgendetrekking 14 januari 1988

meteerste prijs tegen 15.000florin.

Met complimenten van:
TobaccoCo.^

Week-end Special:
APPELCARREES }
van 1.65 nu 1,50

Kerstbroden - Kerstkransen reeds aanwezig.
Banketbakkerij l_________ Piet Harsveld

■■■«■WWW»»»»»»*»»»
np»»»^w*p^rw^-»*

j DE DISSEL
van maandag tot en metzaterdag:

6.00 tot 11.00 uur
GEZELLIG DINEREN
zondag: 4.00 tot 8.00

PANNEKOEKEN en POFFERTJES
■»<jw »»»■»■ ■■»»■■mm»

$ffè_i^^_ Nu in éen uur

aT^JK"Nf kleurenfilm
WÉf(^> u klaar
c^L inons nieuwecompu-

terized photo lab in
Harms building nabij

i-^. dehaven.

GSCHECKPOINT
COLOR.. Columbusstraat

k^beroepsfotograaf J



PIJNLIJK
Minister van landbouw Ri-

chard E. Lyng bevestigde de
juistheidvan deze kritiek. Hij
verklaarde onder meer dat de
nieuwebeperkinginhoudtdat in
vergelijking met vier jaar gele-
dende suiker-importmet75 pro-
cent isteruggebracht. Hij zeidat

het "moeilijk en pijnlijk was"
zon beslissing te moeten nemen.
De regering, zo staat in zijn com-
munique, blijft naar wegen zoe-
ken om debestaande wetgeving
aan te passen en de hulp aan de
prijzen teverminderen omzo het
suiker- programmarationeler te
makenen meergeortienteerd op
de suiker-markt.

De Amerikaanse vertegen-
woordiger voor de Internationa-
le handel Clayton Yeutter stelde
vast dathet suiker- quotum van
1988 het laagste is sinds 1875.
De invoer moet drastisch ver-
laagd worden als gevolg van de
wettelijke bepalingen welke de
hulp aan de Amerikaanse sui-
ker- prijs bepalen. Die suiker-
prijs ligt een stuk hoger dan de
prijs op dewereld- suikermarkt.
Dit heeft een negatief effect
"voor vele van onze handels-
partners, vooral in landen in ont-
wikkeling, welkevoor een groot
deel afhankelijk zijn van hun
suiker- export". Aldus Yeutter.

HARD NODIG
Hoewel de landenin hetCari-

bisch gebied en ook deFilipijnen
hun best doen om niet afhanke-
lijk teblijvenvan desuikerkomt

deverminderingvan hetquotum
voor 1988"op een ogenblikwaar-
op zij de inkomstenuit de suiker-
export hard nodig hebben om
hun achteruitgaande economie
te ondersteunen, zo meent
Yeutter.

Volgens ministerLyng is de
voortdurende vermindering van
de suiker- invoer het directe ge-
volg van deverhoging derplaat-
selijke bietsuiker- productie en
van die van de zoet- middeltjes.
Maar ook speelt mee de "om-
vangrijke import van producten
welke suiker bevatten". Hij
voorzag een verdere teruggang
indesuiker- invoer tenzij dewet-
geving wordt aangepast. Op de
duurbrengt deze situatievoor al-
le deelnemers aan de plaatselij-
ke markt met hun misschien te-
gengestelde belangen nadelen
met zich mee. Die deelnemers
zijn ondermeerde suiker-produ-
centen, deexporteurs, de suiker-
verwerkende industrie enz.

Inmiddels is voor elk suiker-
land het quotum vastgesteld
voor watbetreftzijnuitvoernaar
de VS. Argentinië mag volgend
jaar30.100 ton uitvoeren, Bar-
bados 5.770, Bolivia ook 5.770,
de Dominicaanse Republiek
123.000ton, El Salvador 19.776,
Guyana 8.400, Honduras
11.524, St Kitts 5.770, Trinidad
en Tobago ook 5.770 ton, Belice
7.700. Brazilië 101.500 ton, Co-
lombia 16.800, Costa Rica
13.100, Ecuador 7.700, Guate-
mala33.600, Haiti 7.770, Jamai-
ca ook 7.700, Mexico 5.700, Pa-
nama 20.300,Paraguay 5.770en
Uruguay ook 5.770 ton.

ALGIERS — De president van Al-
gerije,Benjedid,heeftdinsdagecono-
mischehervormingenaangekondigd
die het aanzicht van het socialis-
tische land ingrijpend zullen ver-
anderen.De industriëlestaatsbedrij-
ven zullen voortaan eigen ver-
antwoordelijkheidkrijgen en de boe-
ren wordt meer vrijheid gegund bij
het produceren enverkopenvan hun
gewassen.

TegenvallerLatijns-Amerika en Caribisch gebied

Washington vermindert
suikerinvoer drastisch

WASHINGTON—De Vere-
nigde Staten brengen de sui-
ker- invoer volgend jaarmet
nietminderdan25procent te-
rug. Dit isdemeest aanzienlij-
ke vermindering in zijn sui-
ker- import inruim een eeuw.
Het totalesuiker- quotum dat
Washington toelaat in 1988
ligt iets boven de 750.000 ton.
Deze maatregel komt vooral
in de suiker- landeninLatijns
Amerika en het Caribisch ge-
bied hardaan.

Volgens de criticivan hethui-
dige suiker- programma van de
VS worden de suiker- prijzen
kunstmatig hoog gehouden op
welke manier de productie van
de Amerikaanse suiker- indus-
trie wordtbevorderd. Ditbrengt
metzich meedathet land elk jaar
het met minder suiker uit het
buitenlandafkan.

Uitspraak over amnestiewet
Genoeg handtekeningen voor
afdwingen referendum Uruguay

MONTEVIDEO—Eenpeti-
tie voor hethouden van een
referendum over de amnes-
tie-wetin Uruguayheeftmeer
dan 630.000 handtekeningen
gekregen. Dit is aanzienlijk
meerdanhetvoorgeschreven
aantal.Hetwoord isnu aan de
kiesraad om inderdaad een
referendum te organiseren.
Het zou voor het eerst zijn in

Latijns Amerika dateen volk
zichuitspreektoverhetaldan
nietstraffenvan militairen en
politie- agentendie misdaden
hebbenbegaan.

Het bereiken van een derge-
lijk aantal handtekeningen is
een tegenvaller voor de rege-
rings- partij van president Juli°
Sanguinetti. De Colorados- par-
tij heeftnamelijk steedsbeweerd
datmen niet voldoende handte-
keningen zoukunneninzamelen
om een referendum te forceren.
De wetschrijft voor datdaarvoor
eenkwart van de kiesgerechtig-
denhun handtekening moet zet-
ten. In dit geval betekent dit
554.000 handtekeningen.

NAUW SAMENGEWERKT
De actie waaraan delinkse op-

positie en de Nationalepartij, die
de minderheids- regering van
Sanguinetti gedoogt, hun steun
hebben gegevenmoeteenwet te-
rugdraaien welke door de rege-
ring van Sanguinetti is doorge-
dreven met steun van een deel
van de Nationale partij, name-
lijk om amnestie te verlenen
voor misdaden tegen demensen-
rechten, welke zijn bedreven tij-
dens het militaire bewind m
Uruguay.

Dit werkte onder meer nauw
samen met de militairen in Ar-
gentinië toen die daar aan de
macht waren. Totzelfs bij het
doenverdwijnen van lastigeAr-
gentijnsetegenstanders van het
militairebewindaldaar. Via een
referendum zal nu debevolking
zich moeten uitspreken over de
vraag of dit soort misdaden a'
dan nietbestraft moet worden.

Het wordt het eerste referen-
dum van deze aard in Uruguay
Maar' volgens mensenrechten-
ijveraars is het ook een primeur
voor Latijns Amerika. Dit is het
continent waar het leger in -»
zijn verscheidenheid in het be-
lang der "nationale veiligheid
tienduizenden mensenheeftver-
moordofhenheeft doen verdwij-
nen terwijl in andere gevallen
verdedigers van de democratie
en het sociale welzijn voor hun
leven langgeestelijken lichame-
lijk werden verminkt.

Niet alleen in Uruguay tobt
men over devraag ofmen voor de
lieve pais en vree dit soort
misdrijven ongestraft voorbij
moet laten gaan. In Argentinië
speelde deze vraag eveneens.
President Raul Alfonsin heeft
hem beantwoord door een nage-
noeg complete amnestie in de
vorm van het invoeren van het
principe van de "passende ge-
hoorzaamheid". Officieren totoe
rang van generaal kunnen zjch
daarop beroepen om verschoond
te blijvenvan straf. InBrazilië is
de amnestie stilzwijgend ver-
leend enonlangswerd inSurina-
me ook gepleit voor een dergelij-
ke amnestie.

AAN DE FERGUSONSTRAAT— tegenover Supermarket Pue-
blo — opende vanmiddag de
nieuwe autohandelaar Prima
Auto Sales, de Hyundai- agent
voor Aruba, zijn showroom. Dit
gebeurde met gelukwensen —
vooral aan de directeuren Ru-
bencito Yrausquin en Julio Cu-
riel, alsmedehetvijfman tellen-
depersoneel dathierwerk vond.
Volgend jaar zal dit uitgebreid
worden tot acht man. De Hyun-
dai- wagens hebbenook op Aru-
ba inkorte tijdeen snelleopmars
gemaakt. Deze Koreaanse auto-
fabriek produceert 765.000 wa-
gens per jaar en heeft 28.000
werknemers in dienst. Hyundai
Motor Company heeft in Korea
47% van de lokalemarkt in han-
den. De maatschappijbehoort tot
een concern dat24 andere maat-
schappijen omvat waaronder
scheepswerven en electriciteits-
fabrieken.

" #.
j Pabien i
" llmrunDH^lJ :

" bij de opening -Oan UvJ nieuwe zaak. \o\] J
" vJensen U een goede Verkoop toe. I

" CARIBBEAN CREDIT CORPORATION l
" LG. Smith Boulevard 116-B l

" " ",

" « "| Proficiat j

\ HYunpni j

" bij deofficiële openingvan Uw bedrijf aan de Fer- "" gusonstraat. "" LUij uuensen U veel succes voor de toekomst. "" Wij verzorgden de airco in Uw gebouw. "

l Fergusonstraat l
9 "
i Proficiat *\
: HYunpni \
" bij de officiële opening \>an Uv? shovJroom "
" aan deFergusonstraat, vJaarvoorvJijbouxO- J
J materialen legerden. I
l Veel succes. 2

"HS3BBl iüjL y in ■ ?

" "I Pabien \
j |JHYUnDHI|| j

met de officiële opening\>an U\\) bedrijf aan de I
" Ferguson straal. "

Jensen U een eerdere gestaagde Verkoop toe. "
j ZUNOCA ARUBA FREEZONE n.v. j
" .#

" """"" "
" JsÊh^ :
" vfc> ■——- /&y m" \faAf,v**j_y

Aruba's oudste bank instelling "
ARUBA BANK ny

" wenst :
" Aruba's jongste autohandelaar "

I HYunpni I
mmk

" _— j. ,__ ___ — -""" " *^d. "
proficiat met de opening yon haar bedrijf aan de J

I Fergusonstraat. UUij uuensen U veel succes toe. "
" "f m 1
| INTERBANK ARUBA N.V. j
\ wenst I
: HYunpni j
: —--■»« :

j proficiat |
" bijdeopeningvonhoarbedrijfaonde :
" Fergusonstraat. "

ïx Veel succes voor de toekomst. 2

" "

" " ".
1 Pabien j
" m 0\ HYUnDHI I

2 bij de opening van Uw bedrijf, waarvoor wij met "" genoegen werkzaamheden uitvoerden.

I ALUMCO n.v.
; Pavilla15-A telefoon 33800 J
". "
r"""BÖÏÏBir!i i
j PABIEN |
I HYunpni I

" Ulij wensen U veel succes toe. "
l ARUBA CAR DEALERS £
: ASSOCIATION :
" Arucar "" Carib Motors *
" Garage Cordia Aruba "
" Star Motor Company "" Topcar

""" »""

6

________\^iE£2iii_H_tfl_lil______i_-_--__l |ca'hatsu|

1 Proficiat Collega I

I ||HYUnDHI|| I

I N\)ij \oensen U I
I veel succes toe. I

Ö DAEWOO
DAEWOO MOTOR CO. LTD. M^.

SUZUKI

AMIGOE VAIJDAGIBD€C€MB€AI9B7



Ruimtesondes blijven informatie sturen

Gehavende Pioneers na
20 jaarnog waardevol

CAPE CANAVERAL— De
Amerikaanse ruimtesonde
Pioneer-8 vierde zondag er-
gens tussen drie en 370 mil-
joenkilometer van de aarde
verwijderd haar 20ste ver-
jaardag. Het onbemande
ruimtetoestel, dat op 13 de-
cember 1967 doorhet Ameri-
kaanse bureau voor ruimte-
vaart NASA op de neus van
een Delta- raket vanaf Cape
Canaveral werd gelanceerd,
levert nog steeds waardvolle
informatie.

Niettemin heeft de sonde in-
middelsbijna 18miljardkilome-
ter afgelegd in haar elliptische
banenom dezon,waarbijzij nim-
mer dichter dan driemiljoenki-
lometer bij onze planeet komt.
Haar verste afstand tot de aarde
loopt op tot 370 miljoenkilome-
ter. De cylindervormige sonde,
die een lengte heeft van slechts
81 centimeter en een diameter
van 94 centimeter is volges-
touwd met instrumenten die ge-
gevensover dezon moesten ver-
zamelen, zoals zonnewinden en
zonnevlammen. Een op zonne-
energie werkende zender stuurt
dieinformatie naar de aarde."De gehelepionier- serie is ge-
zien de massa verkregen infor-

matie een van de produktiefste
en waardevolste programma's
van NASA", zo luidtde mening
van de leider van het project,Ri-
chard Fommel. In hetkader van
het programma voor onderzoek
van dezon werden in de loop der
jarendénummers6,7,8 en 9 ge-
lanceerd. Pioneer-9 werd eerder
ditjaarofficieel 'dood'verklaard,
maar de andere drieexemplaren
van deze serie voeren hun taken
in deverreruimte nog steeds uit.
In feite is Pioneer-6 de oudste
van de familie, zij wordt
woensdag 22 jaar.

Maar de bijna 18miljard kilo-
meter eneen verblijfvan 20 jaar
inhetbarremilieuvanderuimte
hebben van pioneer-6 hun tol
geëist.Slechtseen vanhaar acht
instrumenten, een detector die
het magnetisch veld van de zon
meet,werkt nog.Dat instrument
werd in 1971 uitgeschakeld om
energie te sparen. Maar toen de
NASA in 1984 het contact met
Pioneer-9 verloor, deed het
volgstation in Houston een po-
ging een detector in te schake-
len. Opmerkelijk genoegkwam
het apparaat na 13 jaar niet te
zijn gebruikt weer tot leven en
hetfunctioneert nog steeds.

Iran valt weer
schip in Golf aan

DUBAYY —Drie snelleka-
nonneerboten hebben de
Noorse supertanker Happy
Kari in brand geschoten. De
aanvalvondvanmorgen inde
Straat van Hormuzplaats.

De Noorsereder lietweten dat
er waarschijnlijk geen grote
schade is aangericht. De kapi-
tein heeft niet om bijstand ver-
zocht. Indenachtvandonderdag
opvrijdagvielen de Iraniërs een
Saudische tankeraan. Ervielen
geen slachtoffers en de toege-
brachte schade was gering.

Voordekust vandeVerenigde
Arabische Emiraten (VAE)
vormt zich inmiddels een grote
olievlek,kennelijk vanruwe olie
uitschepen dieIran in deafgelo-
pen dagen trof. Vermoed wordt
dathet over een nieuwtype mu-
nitiebeschikt waardoor schepen
makkelijker inbrandvliegen.

Donderdag schoten Iraanse
snelboten weer een schip in
brand, ditmaal onder de neus
van een van de zwaarste van de
tachtig westelijke oorlogsbo-
dems in de Golf. De ruim 8.000
ton metende Amerikaanse de-
stroyer USS Chandler moest
werkeloos toezien hoe de Ira-
niers tweemaal de met zwavel
geladen Island Transporter uit
deMalcüven vanruim 16.000ton
bestookten met raketgranaten
en kanonvuur. Maar de Ameri-
kanen hebben strikte opdracht
van het Pentagon niets te doen
voor schepen onder andere dan
Amerikaanse vlag. Bij detweede
aanval schoten de Iraanse ka-
nonniersookrakelings langseen
helikoptervan deAmerikaanse
omroep- maatschappij CBS, die
bijhet schipwas om opnamente
maken. Dat gebeurde bij AbuMusa, het Iraanse eiland in hethart van dezuidelijke Golf, van
waaruit Iran aanvallen op de
scheepvaart uitvoert. Er vielen
geen slachtoffers, ook niet op deIsland Transporter. De aanval
vond plaats in wateren waarop
Iran aanspraak maakt.De Ame-
rikaanse destroyer Chandler
bleef in de internationale
wateren.
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; CasaCohen
KM SALINA
MSp£ U wilt Uw huis zo gezellig mogelijk maken
[vffïO. voor defeestdagen; komt Ueens een kijkje
SimZ/^ nemen in onze zaak, we hebben een zeer
__^C\ruL uitgebreide collectie
WrtÉilp KERSTDECORATIES!
JKSjf^ Tafellakens met nieuwe design,

pronkstukken, zijden bloemen,
U/iÉll^f handdoeken, badgordijnen en stro-
mi^^^\Z\ ken voorrond het bed.
W Vrijdag KOOPAVOND tot 9.30

W /m xerwijl de ouders hun inkopen doenkunnen dekinderen
\ \ / /^l/(y^^s vrijdag vanaf 5.00 uur genieten van de show met de
(«^T\\f / Clownsr^^^<f BAKWI, YEYO en LEGRIA
(Lrijf^TX \ Vrijdagavondspeciaal optreden van een

7V( H--^ AGUINALDO GROEP
V7ps\ ÈK vV^^^T Wij zijn ervoor U!

UITNODIGING

JjÈjt^ Hierbij nodigen \oij '^8^
U uit tot het bezichtigen \)an onze iPjL

W u Tentoonstelling |||
W Relatiegeschenken" m

in onze <fS
|l Showroom aan de Dokweg gr
\fL op elke Werkdag tot Jlp

6.ÖÖ uur 's middags. Jmp

i __StW Waterdag tot

LICORES Dokwegz/n- Tel: 76233 MADURO

fe^
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Op Maandag 21 December a.s., om 9 A
uur presenteert

S.E.L. Maduro & Sons (Cur.)
via TeleCuracao Kanaal 8

een programma
met Curacaose Walsen

gebracht door
Robert Rojer

en
Harold Martina

Produktie:
V S.E.L. Maduro Muziekstichting V

Er is weer volop Potgrond.
De beste potgrond voor

... de beste prijs.
Potgrond op professionele basis,
25 liter zak FL 7,25
Potgrond op professionele basis,

]
50 liter zak FL 12,25
Potgrond 'V' met bladaarde,

\ 50 liter zak FL 13,50
1 Potgrond '#1 ■ met 'calceolaria',
; Spliterzak FL 12,50
V suf*"-* --*?$

ij 15.7:77^/ Alleen op vv^-M* /"'■"''i/ zaterdag WMMJfjfTftf 19december- V'^kßPS?SrSL§ Alleen cash \2ÏSS-«a/ If7_>~■yjff zolang de voorraad strekt! WgroflÖ^l
4^_ffJZeelandia Tel.: 613333|pa^p
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«^«^!^^««-^^^^
\X Vanavond, 18 december presenteert Orfeón \^
\x Crescendo 0.1.v. Frank Davelaar haar traditionele
vNv kerstconcert in dekerk van Brievengat. 'S
\X Erzijndriesolisten:Newton,Jesurunenvanßaars. X
««vv ' Begeleiding:2fluiten,2hobo's,2fagottenenlpia- \X
«xs. no(vierhandig) onder aanvoeringvan hetechtpaar XX
«x> Landheer. De pianisten zijn Rojer en Martina. ,^s\

t
Vanavond tussen 7.00 en 10.00 uur kunt vin
Bloempot Shopping Center genieten van een xx
cultureel/folkloristische manifestatie met typische «xx>
muziek, ritmische poëzie en een zangshow van Vi- ws
vienne Frans. c\X\
De entree is gratis. \XX

X\ Zaterdag 19 december vanaf 9.00 uur 's mor-
XX gens tot 6.00 uur 's avonds is er een grandioze XX
XV Ban Topa - Vlooienmarkt bij Valco aan de Sta. xx
X. Rosaweg 48. Nieuwe en tweedehands artikelen sX
x zijn er te koop waaronder Kerstdecoraties en vn
x^ planten. «^NX De etenstands ontbreken uiteraard niet. «xsI
«^ Sosiedat di Komershantenan di Otrobanda or-
xN ganiseert onder hetviaduct inOtrobanda op zater- XX
xV dag 19december specialevoorstellingen voorhet xx«
NX^ gehele publiek en zeer speciaal hun trouwe
§X klanten- Cxxxvxx Tussen 10.00 en 12.00 uur's morgens is er een vx,
sNX optreden van de aguinaldo groep 'Los Gaiteros X\
«XX Reyes' en tussen 3.00 en 5.00 uur's middags XV

een presentatie van 'Grupo Folkloriko Antiaoo'.

x Morgen 19 december zal. Dinah Veeris «x
X\ (schrijfster van het boek 'Remedi i Kustumber di >Xxx nos bieunan) 's morgens (10.00-11.00 uur) en vvxx 's middags (4.00-5.00 uur) in de 'Kas di Arte \X; Körsou' in de Breedestraat, Otrobanda uitleg
x> geven over de gewoontes van onze oudjes voor «X\
Xx wat betreft het gebruik van kruiden als genees- «XS|
vNX middel. SXI Ix^ Zondag 20 december is er een extra vroege «x
Xx bergbeklimming in het Christoffelpark. De x;Xv^ parkgidsen vertrekken om 5.00 uur 's morgens.
xv\ Boven op de Christoffelberg zijn koele drankjes x
vvv verkrijgbaaren rond half negen staat u weerop de «x
vvv* begane grond. X^§V\ X\XX Zondag 20 en maandag 21 december is er een sS
nVX^ "Levende Kribbe" te bewonderen met zang en $K
«XX poezievoordrachten in Landhuis St. Michiel, be- Xn
Xv kend als rancho alegre. x

I IX^ Maandag 21 december om 8.30 uur 's avonds vx
X^ presenteert het koor "Sta. Rosa di Lima" 0.1.v. Pa- «^«x blo Walterhaar jaarlijkseKerstconcert in dekerk vxx>X te Sta.Rosa. vX§
X> De kerstliedjes worden in verschillende talen ge- oXV
XX zongen waaronder Nederlands, Papiaments, En- \xk
Xv gels, Spaans en Portugees. XN^V\ Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de pastorie in de \X
vv^ ochtenduren.

vv^. Orfeón Allegro houdt haar Kerstconcert op
XX maandag 21 december om half negen 's a- >«x
XX vonds in dekerk van Brievengat. x>Een gedeelte van het concert wordt begeleid door V<
X> Doble R. S.S.S. «X
V V\W\V-^««^«S^\NXS«N^\«SS\V^XSV^

I - I
MWkm Computer Institute |j|

Fokkerweg 52 - Phone: 616580 \asgsßss^

Registration Now inProgress!!!
Days : Monday - through - Thursdays
Time : 5 p.m. to 9 p.m.
Courses : Basic programming in Dutch or in English

Lotus 1,2,3 Beginners and Advanced
dßase 111 + Beginners
Appreciation courses, wordprocessing etc.
etc.

For more information pass by orcall.
We are located at Fokkerweg 52, Tel. : 616580.
Courses will start January 11,1988. II_______im
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Naam ook genoemd in drugs-affaire VS
Kolonel Paul centrale figuur
bij actie Stop stembus Haiti
WASHINGTON — Kolonel

Jean Claude Paul is de man
die een "centrale rol" heeft
gespeeld bij het geweld in
Haiti dat er toe leidde dat de
verkiezingen werden op-
geschort. Deze Paul zou zo
machtig zijn dat niemand
hem blijkbaar kan aanpak-
ken. Deze zelfde Paul ook
wordt verdacht van deelna-
me aan de drugs-handel en
zijn bataljon is indertijd be-
schuldigd van het martelen
vanopponenten van deDuva-
lier- dictatuur. Zijn nieuwe
rol als obstakel van de over-
gang naar de democratie is
onthuld in de Verenigde
Staten.

Kolonel Paul staat aan het
hoofd van het bataljon Casernes
Dessalines. Hij komt voort uit
een familie die nauwe banden
onderhield met deDuvaliers, die
van 1957tot 1987 het land heb-
ben geregeerd. Paus vader, die
debijnaam hadvan Boss, diende
indertijd in destadvan Francois
Duvalier. Blijkens de door Bui-
tenlandse zaken in Washington
verzamelde gegevens was hij de
centrale figuur bij de actie Stop
de verkiezingen. Zo verklaarde
eenfunctionaris bijhet Statede-
partment. Daar zijn "talrijke"
berichten binnengekomen hier-
over.

Eenzegsman van het Statede-
partment die anoniem wenst te

blijven verklaarde dat men be-
richten heeft ontvangen dat
Paul "betrokken was bij plan-
nen"voor het gebruikvan groot-
scheeps geweld op de verkie-
zingsdag. Hij zou de aanslagen
hebben "goedgekeurden georga-
niseerd". Zijn bataljon zou heb-
ben deelgenomen aan talrijke
aanslagen in en rond Port au
Prince. De zegsman weigerde de
bron van zijn informatie te noe-
men. Paulsbataljon is het groot-
ste bataljon van het Haitiaanse
leger. Het werd eerder genoemd
als deplaats waartegenstanders
vanDuvalier werdengemarteld.

Het is deeerste keer datdeVS
naar buiten toegeven datmoge-
lijk top- militairen dehand heb-
ben gehad in de aanslagen in de
periode voor de verkiezingen
welke culmineerden in het
bloedbad van 29 november, dat
aan 34 mensen het levenkostte.
Als gevolg daarvan werden de
verkiezingenopgeschort.Tothe-
den toe had Washington steeds
gezegd dat het geweld het werk
van de Tonton Macoutes was ge-
weest, het persoonlijke politie-

korps van de Duvaliers
Officieel hield men er in Was-
hington wel rekening mee dat
misschien "sommige Haitiaanse
militairen" betrokken waren by
de schietpartijen. HetdoorWas-
hington vergaarde materiaal
versterkt echter het vermoeden
dat de door het leger beheerste
regerings- junta onder leiding
van luitenant generaal Henry
Namphy de voorgenomen over-
gang naar een democratisch be-
wind mogelijk opzettelijk heeft
gedwarsboomd.

Paul wordt er ook van ver-
dacht dathij te makenheeftmet
de handel in verdovende midde-
len. Het Openbaar Ministerie in
Miami steltnamelijkeen onder-
zoek in naar zijn aandeel in het
verschepen van Colombiaanse
cocaine naar het zuiden van &
VS. De Amerikaanse regering
had de Haitiaanse regering van
dit onderzoek op de hoogte ge-
steld. Maar tegen deofficier zijn
desondanks geen maatregelell
genomen. "Paul lijkt te machtig
tezijn", zo meent een functiona-
ris in Washington.

Unanieme steun Orde vanAdvocaten
Geen probemen bij benoeming
Kennedy in Hooggerechtshof

WASHINGTON—Anthony
Kennedy, die vorige maand
door president Reagan werd
voorgedragen voor een va-
cante zetel in hetAmerikaan-
se hooggerechtshof, heeft
woensdag deunanieme steun
gekregenvan de Amerikaan-
se Orde van Advocaten
(ABA). Volgens waarnemers
is het vrijwel zeker dat de
rechter, die woensdag voor
de derde en laatste dag door
decommissievan Justitievan
de Amerikaanse senaat aan
de tand werd gevoeld, in het
hoogste rechtscollege zal
worden benoemd.

De si-jarige rechter uit Cali-
fornie is de derdekandidaat diedoorReagan naarvoren isgesch-
oven als opvolger van de gema-
tigderechter Lewis Powell diein
junimetpensioen ging.Reagans
eerste keus, Robert Bork, werd
na een verbitterde strijd door de
senaat te conservatiefbevonden
en afgewezen. De benoeming
van de volgende kandidaat,
Douglas Ginsburg, ging in rook
op toen bekend werd dat hij ooit
marihuana hadgerookt.

De hoorzittingen van de se-
naat- commissie over de voor-
dracht vanKennedy stonden in
schril contrast met de verhoren
van Bork, die opeen slaanderu-
zie tussen conservatieven en li-
beralen uitliepen. Vrijwel alle
leden van de commissie lietenzich lovend uit over dekwalitei-
ten van derechter, die zich tij-
dens dehoorzittingen veel gema-
tigder opstelde dan Bork. De
commissie zal pas in januari, na
hetkerst-reces, haar oordeelvel-
len. Daarna moet de voltallige
senaat zich over Kennedy's be-
noeming uitspreken.

De Amerikaanse OrdevanAd-
vocaten, dieover allebenoemin-
gen voor derechterlijke macht
advies moet uitbrengen, sprak
woensdag unaniem haar steun
uitvoorKennedy. "Wij zijntot de
conclusie gekomen dat rechter
Kennedy watbetreft competen-
tie, integriteit en rechterlijk
temperament tot debeste kandi-
daten voor hethooggerechtshof
behoort", zo zei devoorzittervan
de commissie van de Orde van
Advocaten, Harold Tyler.

Kennedy kreeg verder de

steun van de liberale Harvard-
hoogleraarLawrence Tribe, dtf
bekend staat als een fel te'
genstandervan de door conser-
vatieven aangehangen opvat-
tingen dat het hooggerechtshof
zich aan de letter van o*
grondwet moet houden en oio-
streden zaken moet overlaten
aan hetcongres. "Er is allerede"
om aan te nemen datKennedy
zijn best zal doen en de funda-
mentele waarden van de
grondwet zal beschermen", al-
dusTribe. "Hij is geen ideoloog-
Hij is ruimdenkend".

Daarentegen hekelde devoor-
zittervan deNationalOrganis*'

tion ofWomen (NOW), MoH?
Yard, Kennedy's staat va»
dienst bij hetHofvan BeroeplP
Californie. "Hij is volstrekt o£gevoelig voor de lange strijd vajj
de vrouwen en minderhede
voor gelijkheid", aldus Yard. **>
zei te vrezen dat Kennedy, dl
katholiek is, zal proberen abo£
tusverboden teverklaren. Op °_
hoorzitting van desenaat ver??\
kerdeKennedy echterdathijztf
beslissingen niet zal la*e
beinvloeden doorzijn geloof.

Ook de liberale burge^
rechten- organisatieAmerica^for Democratie Action (A?JL
heeft zich tegen Kennedy vutg
sproken. DeADAleverdekrittf*
op hetfeit datKennedy tot w
voorgedragen werd lid was va^enkele clubs die geen vrouw
toelaten. "Als jetien jaarëe^ ü.
met marihuana roken opge»0

den bent krijg je de baan me^maar wel als je toevallig <>e
maand geleden een uit een <JJ„
eliminerende clubbent gestap '
zo zei een woordvoerder van
organisatie.

STRAATSBURG —HetEuroP^Parlement heeft vandaag uit*
verbolgen gereageerdop hetml^ua-kenvan deEuropese top inKopf „
gen.Rechts en links steunden^motie waarin verontrusting w
uitgesproken over hetuitblijven
besluiten over detoekomstige tin.

ciering van de EG. Het Pf'^ge
dreigthetvertrouwen in deEn"^.Commissie op te zeggen als de t
missie in de onderhandelingen
de regerings- leiders teveel ***£#van de standpunten die inhetp
mentzijn ingenomen.

*****

ANTHONY KENNEDY

%xVT "supermarkets m
iki J Vtj-^ /^ Telt. 74324 Q fi2HL^y V _y Prairieweq 79 - Zijweg di Gosieweg j/jflful /ms ;Ü§9?C^r^ TTfflfntl Habri for di 7'or di mainta -^£=s^. [*/ "Planters" \>k CsSSy/i/JIUV Cheese Curls \ftSSgJS£\ _AHmAMèè_ /^ YMi' 9-25 oz. ’1.3.80 \fü^ _^^^^^^^**^3^-^^ /^/Sherry''GilGalan''N^n W\ ?2g'Hl S&T^ ü °-75c1/'-6-95 M "Markant" |f|
3|| //^^ H Whisky "Black Label" Kl\ Apple Juice 1 It. /£._s%Sï_£-Y__-| /^^Openingstijden voor deKerstweek _l\ 9 9«_ It #1 70 OO /Ji^_\ ’1.1.83 , F/f_&_\§_$§«* A /Maandag 21 dec.koopavond tot8.30 n.m. V* V \l\ *"-* 'T JU 'U"UU «'//NVv J-ff*m?7S?»^ _rl_f/ Dinsdag 22 dec. 7.00 v.m. nonstop tot8.30 n.m. XvWV __ /// <Zs77-\hi fAW f Woensda9 23 dec. 7.00 v.m. nonstop tot 8.30 n.m. \m_\^«!%\ O /f7t77-4-\
Rfcv >v' IMI Donderda9 24 dec. 7.00 v.m. nonstop tot 6.00 n.m. \^k\ \^s JTHIfStT .^7 *%&>
J^S^S \__\W\ f Openingstijden voor de Oude- Nieuwjaarsweek. \M\ //l llllV !^>£v__.
«^HSWS XWml Maandag 28 dec. koopavond tot 8.30 n.m. \HI s_**^~^ _--_s^^^^««st^««- <_^rê2Mtfs*«» IW/ Dinsdag 29 dec. 7.00 nonstop tot 8.30 n.m. Wf /4^ xl.^ /-W^"^ #___Ö^1 / Woensdag 30 dec. 7.00 nonstop tot 8.30 n.m. \w| /(^ /tfS xl_i\ l£7<-ö-j^^. ■ I Donderdag 31 dec. 7.00 nonstop tot 6.00 n.m. I f /_>/ Soft \V. « / YV^iSflBWVgN* U Zaterdag 2 januari 7.00 nonstop tot 8.00 n.m. Ui//7 2 It. ’l. 3.50 \ft/ "Nova" Melk VfcÖS

fit kerstpakket Jlf/ \__ Magere - volle - \H§2
§£££ lil IkiloZa,m 1 ~. 'IIH "Planter*" fc halfvolle C^BP&È I\ ikiioPekeié l fl OQ AA ~\Mfi\ ni u„ il chocolade - mager H J*tflIkiloMakreel f ri«W«ï7__VV )| l\ Cheese balls // iit «nnr fi 1 sm /l *■fetMmV ik"ovarkensoor J * «j^rA^Cheese Curls soz. //L Voor fX' l-50 jf^fl
H&ftJM \«\ Ook verkrijgbaar: Ayaka's, gedroogde ______r^A_MML^\ f '" 2.30 >V \Wv /§/*&&&
--<fïSr \^^A vruchten voor Uw kersttaart, pruimen, ro- _.-_3^^-"""""*-^5t_"^v y__ff \\ Aygiffi
g&Sfè \^K\ z'intjes, kapertjes, olijven, etc. s_ >̂r^ -<___#r^ X_l^ .-^^t--W/ ■*5Pm

Bp*ï IH lll—^^l'/ Whisky *Black Label" \1 r\ -r ( l^p

*>*~--1-*^^^^^^ fÜ PoncneCrema "Caribe" jl _,_J*_^***_*K s^^
Vhi

7SskclT|hl9.2sbel^^ "Penny'^DogFood M
dKT-r_f_r Whi<;l.\/ "Rl_»_-._. I -k„i" V^_ÏS_ _y^ Onze drankafdeling is de grootste en het beste gesor- \^V^«H»P/___r/ vviii&ivy DiaCKLaDei _*<_** teerdvanheteüand. \ k #}_Mf/W/ 75 cl. ’1.23.75 \S-^__^^ÖP^ \VV*H<Uf V^^^^«_P_^^^/ Ook verkrijgbaar: Ham om te koken, ovenhammen, kal- X^^A'^S-_\\_\WW I Picallillv "Hpin7" \ v/_____f / koen, eend, konijnen, gerooktekip, varkensrollade,run- \9yml om ii «La \Bfi !__■/ «Jerrollade, verse varkenspoten, speklappen met been, \ MlB_SIW’ -t. IU gr. ’l. 2.50 IWf |w/ geitenpotenvoor in deoven. Xlll^k

"P'anters" Cashews "Heinz" Vegetable Salad \_l l_/ santaclauspakket: \ iHfcjjW 6.5 oz. ’1.7.15 440 gr. ’1.3.10 M f#| 1 kiioßiefstuk -| LIS^
"Planters" Cocktail \_\\\__\ f ’1- 34.75 ITf^!m\ Peanuts Heinekenbier /fli ■! 1 kiio Loin ribs J llVxi\w\ 6.50z. ’1.2.87 6 blikken ’1.13.50 /Jl I A\ /JF^Sr_\m\ f_Wf \flJ_A 5 lbs. Carbonade ’.15.00 #___l_^ll

/Ami \^k\ 5 lbs.Loinribs ’.13.50 f_W&&r%
Y4fl^_m_\\\^_ JUICe YUkery f^ml - Vanaf 28 december is er alle soorten vuurwerk te koop. f__W hl^^.«Kj^^^^V 3 11. ’I. -C.3U f^wS f^—^^^9 \. St"fenPers""eelmnP'l"SuPermc"' lcetwef>s'a!hun clientèle en de f^B/kSJn^^
tffiffiè \\^_ Whkkv White Labpl S-WT^ ï7~~:"4.77. \__\. een zaligkerstfeest en _^^^__/l_^^P^KS V^__^V ,/ f.xiloeS >^A LfeM; \Vv EEN GELUKKIGNIEUWJAAR 1988 _/_/_^^_7§^ïwi ’1.49.50 %^Wr_^_i7-^^v y-dW/ i^S

8 AMIGOE VRIJDAG 18 D€C€MB€R 1987

___________!__^^^^^\
_______F 'r-*^'_✓"*/*' \^_

WVy. yjt | MÜEBLES KENNEDY'S■r^^~^*Y~*^77gr "* e"t'us'eve
a>HBA_

i__L_^MßMH|^^HanßaßnJ
■ Sclioltegotwêg^B__i We5.357 ■

Verrijk Uw interieur door het
kopen van kwaliteitsmeubelen.

M f Schotlegatweg Jk_§ 11/0/ TC ___/____*___#___#____* f} 1/'^ Tel.: 84639^A W Wes{3s7 /ff V£ QLC * il ClfffC 4/ 7 P Tel 84837 k

J^M Een paar voorbeelden uit onze nieuwekollektie 9^^exclusieve modellen;

Ontvangenvoor dekomende feestdagen -^_^_^_^_^m^m I
nieuwekollektie meubels iB|^^__^^^ van prima kwaliteit.

en reserveer! m*^^



Biljant toren-offer brengt winst

Karpov staat op het punt
Wereldtitel te heroveren
SEVILLA — Anatoli Kar-

P°v staat op het punt de we-
£eldtitel schaken, die hij na
*eö heerschappij van bijna
Fe& jaarop 9 november 1985

aan Gari Kaspa-
\°v. te heroveren. Hij had
donderdag in Sevilla slechts
pventien zetten en een bril-
|*öt toren-offer nodig om
Jpsparov in het vervolg van
j*ecruciale 23eenvoorlaatstePartij tot capitulatie te dwin-

«jten. Alleen dooreen zege in
?elaatste partij van vandaag
?ai-Kasparov de titelnog be-enden. De stand is 12-11 in
°etvoordeel vanKarpov.
, Gesterkt door deuitkomstvan

nachtelijke analysesbegon de
b-jarigeKarpov donderdagaan
j? tweede zitting van de partij,
*e woensdag na 40 zetten werd

**e stand, dieophetbordstond,
a? zodanig gecompliceerd, dat

weinjg kenners er een oordeel
durfden te wagen. Hoe die-ser echter werd geanalyseerd

<*es tevoor de hand liggenderhet
j r̂d, dat Karpov met zijn ver-
raden vrij-pionnen op de c- en
'lijn iets moest hebben. De
Panning steeg navenant. Een
f^pvan Karpov zou immers be-
ekenen, dat de door zijn opvol-
|fer dikwijls verguisde oud-

ereldkampioen er beter voor
k ukomen testaan dan deeersteeer. dathijKasparov tegenover

zich trof. Bij die tweekamp van
driejaargeleden in Moskou, had
hij weliswaar een voorsprong
van 5-0, maartoen moesthij nog
één partij winnen. Daar kwam
het niet van. Toen de Fide-
voorzitter de tweekamp na 48
partijen stopzette, was de stand
5-3. Zeventig partijen - en drie
tweekampen - verder heeft Kar-
pov ditmaal aan een gelijkspel
voldoende om zichweer inhetbe-
zitte stellenvan dewereldtitel.

Vriend en vijand verdrongen
zich bij dehervatting van de 23e
partij. De gelaatstrekken van de
binnenkomenden werden met
meer dan gewone belangstelling
bestudeerd. Hoe stond het er-
voor?OpKarpovs gezichtviel zo-

als gewoonlijk niets te lezen.
Maar het feit dat zijn jonge
echtgenote Natasja breeduit
lachte, werd hier en daarals een
voorteken uitgelegd.

TitelhouderKasparov was ge-
spannen. Hij reageerde
enigszins opgelucht, toen de en-
veloppe werd geopenden wits af-
gebroken zet te voorschijn
kwam. Kennelijk hadKarpov
met Tel-gl niet de zet afgege-
ven, waarvoor in het Kasparov-
kamp de grootste angst had be-
staan. Ervolgde eenperiode van
omzichtig manoeuvreren, waar-
aan zwart plotseling een einde
maakte meteentoren-offer opf 3.Een genialezet,ofeenblunder...
In deperskamer kwam men erzo
snel niet uit, evenmin als de
toeschouwers in de zaal. Velen
verkeerden nog in het ongewis-
se, toen na 57 zetten het ineens
was afgelopen. Wie had ge-
wonnen?

Het bleek Karpov te zijn. De
oud-wereldkampioen hadin stij-
gende tijdnood remise door eeu-
wig schaakomzeilden op de53e
zet van zijnkant een toren-offer
gebracht, dat winnend was.
"Briljant", was de verblufde re-
actie van de diverse experts. In
de perskamer, die wel een hek-
senketel leek, waren het Kar-
povs secondanten, die de ontkno-
ping meteen doorhadden. Onder
aanvoering van Karpovs vrouw
Natasja applaudisseerden zij
voor het video-scherm.

SEVILLA — Door een verras-
sendezege vanKarpov in de voor-laatste partij van de tweekamp
om de wereldtitel schaken tussentitelhouder GARIKASPAROV(met de handen aan hetgezicht),
en oud-wereldkampioen ANA-
TOLIKARPOV, is het laatsteduelvoor dejongewereldkampi-
oen ontzettendbelangrijk gewor-
den.Hijmoét winnenomzijntitel
te prolongeren. Niemand in Se-
vüla verwacht dit echter. Het is
voorKasparov, die in het laatsteduel de witte stukken hanteert:Do or die!'

FLDL introduceert
Voetbal-kadobon
DEN HAAG—In het nieu-, e Jaarkomt op initiatiefvan, e dichting "'t Is weer fijn

!a»gs de lijn" de voetbal-
op demarkt. De bon,

°or bedragen van tien, vijf-, en en vijfentwintig gulden,
£an aan dekassa's van de 37
{^taald-voetbalorganisaties,.°>Jde KNVB, bij enkelesportbladen envia deFBO, de
eaeratie van prof-clubs, wor-"De stichting

In Ve-"wacht in het aan-
in!P!?ar 1988al een afzet vanIOJ.OOO stuks.
Sr4.arketing-deskundige
..! ,ders verwacht max-'^aal 150.000bonnen tekun-jnverkopen, dan goed vooren omzet vanruim twee mil-JOeö gulden,
elk v.oetbal-kadobon die bij

*e club inwisselbaar is,£°et een nieuwe klantenk-"&gvoor het betaaldevoetbal
Sr? *rekken- De betrokken
"entingverwacht op diema-terveel losse bezoekers over°e streepte halen. Uit onder-teken is gebleken, dat 3,1
Ji-ljoen mannen van 12 jaarn ouder zeer geïnteresseerd
«'Jn invoetbal.

Voor het trouwere tribune-
volk komt volgend seizoen de
voetbalvoordeelpas in dehan-
del. De stichtingFLDL heeft
voor 99% de onderhandelin-
genmet een grote bank afge-
sloten.Die moet voor de dis-
tributie van de pas gaan zor-
gen. Het pasje gaat tien gul-
denkosten. FLDL rekent op
een klantenkring van
200.000 mensen. Via de pas
krijgen dehouderskortingen
op entreekaartjes, sportkle-
ding enbezoek aanrecreatie-
parken. Een voordeel voor de
clubs is, dat betaald voetba-
lorganisaties via het bestand
van pashouders hun voor-
naamste klanten beter kun-
nen bereiken.

De voordeelpas kan ook ge-
bruikt worden in de preven-
tieve sfeer van het voetbal-
vandalisme. "De preventie
zou geïntegreerd kunnen
worden in de pas", aldus de
deskundige Schraders van
FLDL. "DeKNVB zoekt al tij-
den naar zoiets, dus waarom
niet. Er zou samengewerkt
kunnen worden. Met zon pas
heb jealtijd de mogelijkheid
om diein te trekken."

Vervolg 23epartij

WK schaken
zet voor zet
SEVILLA — Het vervolg

van de 23e partij is alsvolgt:
De afgebroken stand:

Wit (Karpov):Khl, Dd3, Tal,
Tel, Ld2, pionnen c4, d5, e4,
g2,h3.
Zwart (Kasparov): Kg7, Df6,
TfB,Tf2,Lcs, pionnen a7,d4,e5, g6, h7.

41.Te1-gl h7-h5
42. Ta2-a5 Df6-e7
43. Tgl-bl h5-h4
44. Tas-a6TfB-f7
45. Ta6-c6 De7-f8
46. Tbl-gl Lcs-e7
47. Tc6-e6 Kg7-h7
48. Ld2-el Tf2-fl
49.Le1-d2 Le7-c5
50. Te6-c6 Tf7-f3
51. g2xf3 Tflxf3
52. Tc6-c7l Kh7-h8
53. Ld2-h6 Tf3xd3
54. Lh6xfB Td3xh3l
55. Khl-g2 Th3-g3l
56. Kg2-h2 Tg3xgl
57. LfBxcs d4-d3

Zwartgeeft op.

Timman doet niet mee
Vijftigste Hoogovens-toernooi
start met sterkste bezetting

WIJK AAN ZEE — De
grootmeestergroep A van het
Hoogovens-schaaktoernooi,
dat van 8 to 24 januariwordt
gehouden, is de sterkstein devijftig-jarige geschiedenis
van het evenement. Dat zei-
den de organisatoren
woensdag in Wijk aan Zee tij-dens de presentatie van de
gouden editie van het toer-
nooi.

De deelnemer met het hoogste
ELO-rating is Anatoli Karpov
uit de Sovjetunie, die de afgelo-
pen weken in Sevilla met zijn
landgenoot Gari Kasparov detweekamp om de wereldtitelheeft gespeeld. De Nederlandse
troef Jan Timman ontbreektechter. De 36-jarige Timman be-
reidt zich begin januari 1988
voor op dekandidaten-match te-
gen Salov, die hij eindjanuariin
Canada speelt. Hoewel het
Hoogovens-toernooi met het oog
op die match een week eerder
wordt gehouden dan gebruike-
lijk, kan Timman niet deelne-
men. De Amsterdammer vliegt
half januarial naar Noord-
Amerika.

Karpov krijgt indegrootmees-
tergroep concurrentievan onder
anderen de 18-jarige Nederlan-
derJeroenPiket (internationaal
meester), Genna Sosonko, Paul
van der Sterren, John van der
Wiel, de JoegoslaafLubomir
Ljubojevic, de Zweed Ulf An-
dersson, de Westduitser Robert
Hübner en deRus Michail Tal.

In de grootmeestergroep B
krijgen jonge Nederlanders een
kans internationale ervaringop
te doen en hun(groot)meesterlij-
ke resultaat te behalen. Joris

Brenninkmeier, Rudy Douven,
Friso Nijboer en Liafbern Rie-
mersma moeten hetopnemen te-
gen onder anderen hun ervaren
landgenoot Gert Ligterink, de
AmerikaanFedorovicz endeRus
Tsjesjkovski.

INDELING
De indelingvandedeelnemers

(met hun ELO-rating) is:
Grootmeestergroep A (toernooi-
categorie 14):
Simon Agdestein (Noo, 2565),
UlfAndersson (Zwe, 2600), Ivan
Farago (Hon, 2525), Kiril Ge-
orgjev(Bul, 2605), Julio Granda
Zuniga (Per, 2525),Robert Hüb-
ner(WD1,2610), AnatoliKarpov
(Sov, 2700),Ljubomir Ljubojevic
(Joe, 2625), Predrag Nikolic
(Joe, 2620), JeroenPiket (Ned,
2450), Genna Sosonko (Ned,
2535), Paul van der Sterren
(Ned, 2525), Michail Tal (Sov,
2625)en Johnvan derWiel (Ned,
2525).

Grootmeestergroep B (toer-
nooi-categorie 8):
Joris Brenninkmeier (Ned,
2345), Roberto Cifuentes (Chi,
2490),Rudy Douven (Ned, 2425),
John Fedorovicz (Vst, 2520),
Curt Hansen (Den, 2550), Rai-
ner Knaak (ODI, 2530), Bagar
Kouatly (Fra, 2470), Zdenko
Krnic (Joe, 2375), Gert Ligte-
rink (Ned. 2450), Peter Lukacs

(Hon, 2520), Friso Nijboer(Ned,
2350), Liafbern Riemersma
(Ned, 2345), Vitali Tsjesjkovski
(Sov, 2485),enLucWinants(Bel,
2440).

HANDBAL/RIJEKA—Joegos-
lavië isvoor eigenpubliekinRij-
ekawereldkampioen handbalbij
dejuniorengeworden. In defina-
le versloegen de Joegoslaven
Spanje met 28-26 (12-13). De
Sovjetunie werd derde door met
34-18 (15-B)te winnen van
Zweden.

Rob Clerc houdt Virni op remise
Gerard Jansen nieuwe
Europees kampioen dammen

MOSKOU — De 23-jarige
Gerard Jansenheeft in Mos-
kou met de hulp van een
landgenoot hetnegende toer-
nooiom deEuropese damtitel
gewonnen. In de slotronde
versloeg Jansen de Israëliër
Modzgrisjvili en kwam titel-
verdediger Virni tegen Rob
Clerc niet verder danremise.
Dat punt-verlies bracht Jan-
sen juistvoorbijVirni, die als

tweede eindigde. Hendrik
van der Zee, de derdeNeder-
lander in deRussische hoofd-
stad, bleef ongeslagen door
een grootmeester-remise te-
gen Sovjet-kampioen Kore-
nevski en deelde de derde
plaats metClerc.Wievan deze
tweevolgendjaarmetJansen
naar het wereldkampi-
oenschap in Brazilië gaat,
moet door de werelddam-
bondworden beslist.
Departij tussen Jansenen de Is-
raëliër, die drieuur duurde, was
niet eens zo spannend. Jansens
tegenstanderkoos voor een voor
hem veel te moeilijk spelpa-
troon, waardoorJansenzijn stel-
lingvoortdurend onderdrukkon
zetten en met allerlei slagwen-
dingen dreigde. Een in vrijwel
gewonnen stand uitgevoerde
combinatie leverde Jansen niet
alleen een schijf, maar ook par-
tijwinst op. Jansen accepteerde
de felicitaties pas nadat Virni
zich definitiefhad verzoend met
remise tegen Clerc. Zestien jaar
nadat Ton Sijbrands in het Rus-
sische Soetsjoemi zijnvierde Eu-
ropese titel behaalde, heeft Ne-
derland weer eens een internati-
onaal succes geboekt.

Dat succeskwam er pas na de
spannende ontmoetingtussen de
Russische titelverdediger Virni
en de Nederlandse oud-
kampioen Rob Clerc. De twee
grootmeestershadden elkaar tot
nu toe steeds in evenwicht ge-
houden. Hoewel Virni voor zijn
laatste kans moest vechten, was
spelen op winst tegen Clerc na-
tuurlijk welvragenom moeilijk-
heden. Voor Clerc daarentegen
gold dathij zich alleen door een
zege op deEuropese titelhouder
konverzekeren van directe deel-
neming aan het wereldkampi-
oenschap en dat bij een neder-
laaghet ticketnaar Hendrikvan
derZee zou gaan, diebinneneen
halfuur de punten met Kore-
nevski deelde.

Hettreffen tussenbeide groot-
meesters verliep aanvankelijk

dan ook zonder al te veel risico's.
Virni leek het in hetklassiek-
achtige speltype iets gemakke-
lijker te hebben. Het zag er zelfs
even naar uit dat Virni op een
voor Clerc twijfelachtige Wol-
douby-stellingwilde afstevenen,
maar deNederlandervoorkwam
dat dooreen van de daarvoor be-
nodigde basisschijven van Virni
weg te ruilen, waardoorde span-
ninguitdestelling werd gehaald
en kort voor de tijdcontrole toch
toteen puntendeling werd beslo-
ten.Dat washetbevrijdende mo-
ment voor Gerard Jansen.

De Italiaan Manzana verze-
kerde zich in de slotronde van
deelneming aan het wereldtoer-
nooi doorremise tespelen metde
Pool Paluch, waardoor hij als
derde Westeuropeaan eindigde
en met de Belg Verpoest en de
Fransman Bonave promoveert.
Oost-Europa wordt in Brazilië
vertegenwoordigd door de Pool
Paluch, die op een uitstekend
toernooi kan terugzien en als
achtste eindigde.

ZUERICH — In Zurich
werd ook de loting verricht
voor dekwartfinales van het
toernooi om het Europees
kampioenschap voor lan-
denploegen tot21 jaar.

Jong Oranje, dat zich via een
4-3 winst op Bulgarije plaatste
voor dezekwartfinales, loottete-
gen Spanjeen zalbij gunstigver-
loop in de halve eindstrijd Grie-
kenland ofTsjechoslowakijeont-
moeten.

De loting voor het Europees
kampioenschap voor jeugdploe-
genhad het volgende resultaat:
A: Frankrijk - Italië
B: Spanje - Nederland
C: Schotland - Engeland
D: Griekenland - Tsjechoslo-
wakije

De speeldata zijn onderling
overeen tekomen. In dehalve fi-
nalesspeelt dewinnaarvanA te-
gen dewinnaarvanC en dewin-
naar van B tegen de winnaaar
vanD.

Bridge-uitslagen
van Asiento

WILLEMSTAD — Dinsda-
gavond 15 december speel-
den 21 paren de5eronde van
hetKerst-bridgetoernooi van
Asiento. De uitslag is als
volgt:
1. Echtpaar Van den Ende:
69,44%; 2. Echtpaar Serphos:
69,17%; 3. Mw. Geenen - Hr.
Brown: 59,26%; 4. Echtpaar Van
Beek: 57,78%; 5. Echtpaar Van
Loon: 54,86%; 6. Hn.Denie-Van
Opstal: 54,40%; 7. Ds. Sheeser -
Schouten en Hn. Groot - Roer-
horst: 51,85%; 9. Echtpaar Ch.
Jilesen: 51,11%; 10. Echtpaar
Engelman: 50,69%; 11. Mrs. Do-
ra Winkel -Hr. Winkel: 50,00%.

De overige paren zaten met
hun scoreonder de50%.De zesde
en laatste avondwedstrijd van
het Kerst-toernooi wordt ge-
speeld op dinsdag 22 december,
aanvang 19.30 uur op Rust en
Burgh. Direct na afloopvan deze
zesde ronde vindt de prijsuitrei-
king plaats. Er is voor alle aan-
wezigen een prijs(je).
MALTA AMSTELSPORTAGENDA

SENTRO DEPORTIVO KORSOU
(zwembad)
geopend van 09.00-12.00/14.00-17.00 uur;
dinsdag-en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
/an 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
/an 16.00uur tot na02.00 uur;zondag vanaf
13.00 uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGINGJANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur
schaaklesen -training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BRIDGEN
(Bridgeclub «Corsow»)
20.00 uur 4e en laatste wedstrijd van het
Kersttoernooi - Scherpenheuvel.

BOKSEN
20.30 uur boksprogramma met40 rounds -HolidayBeach Hotel & Casino.

ZATERDAG
DIVERSEN
SCHAKEN
(Schaakvereniging Janwé)
09.00 uur Kersttoernooi - Buurtcentrum
Janwé.

Loting voorEuropa-Cupduels
PSV tegen Girondins Bordeaux
en Ajax ontmoet Young Boys

ZUERlCH—WoensdagisinZürichdelotingverrichtvoor
dekwartfinales van dedrieEuropesebekertoernooien. Het
lot heeft weer de Westduitse landskampioen Bayern
München tegenover het Spaanse Real Madrid geplaatst.
PSV ontmoet het Franse Girondins Bordeaux eerst ineen
uitwedstrijd.

De tweede en laatste Nederlandse vertegenwoordiger in een
Europees bekertoernooi isAjax. Deploeg van JohanCruijfftrofop
papier dezwakste ploegvan delaatste acht, YoungBoys uitZwit-
serland. Na deloting werden enkele wedstrijden omgezet door de
Uefa in verband met hetfeit dat indezelfde stadofomgeving nog
een EC-duel uit deloting tevoorschijnkwam.

De definitieve lotingvoor deEuropese bekertoernooien is nu:

EC ï(Landskampioenen)
Girondins Bordeaux (Fra) - PSV (Ned)
Steaua Bukarest (Roe) - GlasgowRangers (Sch)
Bayern München (WDI) -Real Madrid (Spa)
Benfica (Por) - Anderlecht (Bel)

EC II (Bekerwinnaars)
KV Mechelen (Bel) -Dynamo Minsk (Sov)
Atalanta(Ita) - SportingLissabon (Por)
YoungBoys (Zwi) - Ajax (Ned)
OlympiqueMarseille (Fra) - Rovaniemi (Fin)

ECIIKUefa-beker)
Espanol (Spa) - Vitkovice (Tsj)
Panathinaikos (Gri) - ClubBrugge (Bel)
Leverkusen (WDL) - Barcelona (Spa)
Hellas (Ita) - Werder Bremen (WDI)

ALGEMEEN/PARIJS — In het
kader van het kiezen van de
sportmanen/ofsportvrouwheeft
het Franse persbureau AFPBen
Johnson,dewereldrecordhouder
en -kampioen op de 100 meter
hardlopen uitgeroepen tot
sportman van het jaar1987. De
lerse wielrenner Stephen Roche
werd tweede. Said Aouita volgt
als derde. De beste sportvrouw
werd SteffiGrafvoorwielrenster
JeannieLongo.

Aanstaande zaterdag

Snel-schaaktoernooi
van schaakclub Janwé

WILLEMSTAD — Ook dit
jaarorganiseert schaakvere-
niging Janwé haar jaarlijks
Kersttoernooi op zaterdag 19
december.

Dit snelschaaktoernooi wordt
elkjaargehouden als afsluiting
van het jaar. Er worden s-
minutenpartijen gespeeld, met
prijzenvoor iedereen. Alle leden
en oud-ledenzijnbij deze voor dit
toernooi uitgenodigd.

Alle deelnemers worden ver-
zocht om 08.45 uur aanwezig te
zijn in buurtcentrum Janwé, zo-
dat de wedstrijden op tijd kun-
nen beginnen. Tevens maakt
schaakvereniging Janwé va
gelegenheid gebru
schaakliefhebbers gelukkige
feestdagen toe te wensen.

Cu«ASAO REGATTA '88:
1,2,3April
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Onze Kerstcollectte
SCHOENEN

is binnen. Zeer exclusief en
apart, en speciaal voor de
tieners ontvangen unieke zwar-
te platte

LAKSCHOENEN!
Komt Ulangs \X>ijzijn speci-
aal Voor U open tot 9 uur 's
avonds.

Wij willen aanonzecliëntenbekend makendat
ons kantoor van 21 december tot 4 januari

GESLOTEN ZAL ZIJN I
Tevens willen wij U allen bedanken voor het in I
ons gestelde vertrouwen.

[^ L I
im co_ü3^v. cöp urnm I
ERIC J.WORMGOOR rr_T_^_J9P///////B
Marsweg -6 VvVV>>>^^ICerrito V_/yv>ï%2^
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Piet Meerburg, organisator
Internationale Filmweek

'Er komt zeker een
Filmfestival Curaçao'

WILLEMSTAD — Het succes
van deInternationaleFilmweek
Curasao die dezeweekin theater
De Tempel wordt gehouden, is
vooral te danken aan de organi-
satorische talenten van de to-
neel-producent Piet Meerburg.
Meerbrug heeft, onderbroken
dooreen korte vakantie in Costa
Rica — "om even op adem tekom-
men" — wekenlang op Curagao
doorgebacht. Zondag keert hij
"zeer vermoeid, maar ook zeer
voldaan" naar Nederland terug:
"Tenminste alser plaats isin het
KLM- toestel."

Gevraagd naar het verloop
van de Filmweek zegt Meerburg
dathij tot nu tevreden is over de
belangstelling van het bioscoop-
publiek: "De voorstellingen van
zeven uur lopen niet zo goed.
Waarschijnlijk is de aanvan-
gstijdongelukkig gekozen, maar
devoorstellingen van negen uur
zijn bijna altijd uitverkocht.
Sommigefilms, zoals "Havinck"
van Frans Weisz, doen het zo
goed dat er een extra voorstel-
ling wordt ingelast (zie kader;
red.). Ook "Odysséd'Amour"van
Pim de la Parra spreekt veel
mensen hieropCuragao aan.De-
ze film zal dan ook na de
Filmweek inroulatieworden ge-
bracht".

"Een film als "I've heard the
mermaids singing" is een moei-
lijke film, maar diewillen we de
mensen toch ook aanbieden, ook
al is de interesse ervoor niet zo
groot. De Nederlandse films

doenhet tot nu toe erg goed, ter-
wijl dieuit deLatijnsamerikaan
se landen zich tot nu toe in een
goedebelangstelling mogen ver-
heugen".

FOUTEN
"Voor deze eerste Filmweek

hebben we een aantal fouten ge-
maakt, diewe in detoekomstzul-
len vermijden. Afgezien van de
technische storingen, zoals die
zich maandag voordeden, heb-
ben we geen problemen gehad.
Een dingweten nu ook zeker: in
de toekomst zullen we de
Filmweek nietmeerin december
organiseren. In de maand de-
cember staat het hoofd van het
bioscoop- publiek niet naar
films."

" Deze Filmweek echter wil-
denwe latensamenvallenmet de
officiële ingebruikname van de
Waterfort- bogen. Dat ereen vol-
gend filmfestival komt, staat
vrijwel vast, alleen het tijdstip
waarop is nog niet duidelijk
vastgesteld," aldus Meerburg.

...REGISSEUR Frans Weisz
geeft aanwijzingen aan Birgit
Doll tijdens de opnamen voor de
film CHARLOTTE...

...briljantefotografie in CHAR-
LOTTE...

Salaris gehalveerd

Bemanning Peruaans
schip in staking

SANTIAGO — De beman-
ning van dePeruaanse boot
José Olaya ging in staking
toen hun boot in Puerto de
San Antyonio lag op ruim
honderd kilometer ten wes-
ten van de hoofdstad San-
tiago.

De boot moest Chileense meel
innemen. Men ging in staking
om zijn eis voor een betere sala-
riëring kracht bij te zetten. De
staking is in feite het gevolgvan
de drastische devaluatievan de
Peruaanse munteenheid inti
metzestig procent. Daarmee, al-
dus de stakers, was in feite hun
salaristot minder dan dehelft te-
ruggebracht.

...scene uit ONCE UPON A TI
MEIN AMERICA...

JERUZALEM- Op het Britse
consulaat in het Arabische Jeruza-lem is donderdagavondeen aanslag
gepleegd met een brandbom. Er is
geen schade aangericht.

*****
WASHINGTON - Het VS Huis

van Afgevaardigden en de Senaat
hebben donderdageen voorlopig ak-
koord bereikt voor verhoging van de
belastingen. Het gaatom een pakket
maatregelen dat de komende 2 jaar
23 miljard dollarmoet opleveren.

Once upon a time in America

Grootse rol van De Niro
WILLEMSTAD — Concorde

Film brengtdefilm "Once upona
timein America" van SergioLe-
oneuittijdens deInternationale
Filmweek Curagao. In de hoofd-
rol speeltRobert deNiro. De mu-
ziek isvanEnnioMorricone.Ser-
gio Leone schreef eveneens het
scenario.

"Once uponatimeinAmerica"
is het dramatischeverhaal van
vier onafscheidelijke vrienden.
Hetverhaal begint in de jaren
twintig in de sloppen van New
Vork tijdens de jaren van hel
"drankverbod"eneindigt temid-
denvan rijkdom, corruptie en
ontaardingin de jarenzeventig.

De hoofdpersoon David
"Noodles" Aaronson (Robert de
Niro) is metdriegezworenvrien-
den lid van een jeugdbende. Met
behulpvan een wijkagent, diezij
chanteren met een foto van het
moment dat de agent zich ver-
grijptaaneen minderjarig meis-
je, maken zij hun woonwijk on-
veilig.

Als devrienden ouderworden,
sluiten ze zich aan bij een bende
gangsters, die veel geld verdie-
nen aan dranksmokkel. Wan-
neer het drankverbod in 1933
wordtopgeheven,viert heel New
York feest. Noodles doet daar
echter niet aan mee, want zijn
drie vrienden zijn de vorige dag
door de politie afgeslacht tijdens

de aflevering van een laatste
partij clandestiene whisky.

Later gaatNoodles naar Dik-
ke Moe, aan wie de vrienden de
sleutel van een bagage- kluis
hebben toevertrouwd, waarin
Noodles en zijn vrienden hun
gangsterwinst van een miljoen
dollar hebbenbewaard. Hetgeld
blijkt te zijn verdwenen en in
plaats daarvan vindt Noodles
een koffer met 250.000 dollar en
een briefje: "Als voorschot op je
volgendemoord."

AangezienDikkeMoe aljaren
in armoede leeft, kan hij de dief
nietzijn. Evenmin heeft Moe de
koffer met 250.000 dollar en het
briefje in dekluis gelegd. Maar
wie danwel? Noodles gaatop on-
derzoek uiten na een aantal bi-
zarre voorvallen ontdekthij wie
de miljoen dollar heeft gestolen
en wie hij moetvermoorden...

Wijzigingen
voorstellingen

Filmweek
WILLEMSTAD — Vana-

vond zijn er in De Tempel
twee filmvoorstellingen. Om
zevenuur is ereenreprise van
"Havinck" en om negen uur
begint "Once upon a time in
America" van Sergio Leone
met Robert de Niro en Tues-
dayWeld.

Wijziging filmvoorstelling:
Vrijdagavond om zeven uur

wordt "Charlotte" van Frans
Weisz vertoond in plaats van de
aangekondigde film "I've heard
the mermaids singing".

Extra voorstelling
Zondagmiddag om één uur

vindt er een extra voorstelling
plaats van "De Aanslag" van
FransRademakers meto.a. Der-
ek de Lint en Monique van der
Ven.

Deze voorstelling is tot stand
gekomen dankzij de samenwer-
king tussen de Stichting Inter-
nationaleFilmweek Curasao en
deAMIGOE. Onzekrant heeft in
verband met dezeextra voorstel-
ling een bon gepubliceerd, die
recht geeft op een korting van
f.1,50.

CHARLOTTE
grandioze film van Weisz

HET IS 1939. Vlak voor het
uitbreken van de tweede werel-doorlog neemt Charlotte (Birgit

Doll) afscheid van haar familie
in Berlijnen vertrekt naar Zuid-
Frankijk, waarhet in dietijdnog
veilig lijkt voor jodenen politie^
ke vluchtelingen. Ze trekt in bij
haar grootouders en dan breekt
de oorlog uit. Op dat moment
wordt het leven van Charlotte
een stuk moeilijker. Haar groot-
moederkrijgt een zware depres-
sieen Charlottespant zich in om
haar grootmoedervan zelfmoord
te weerhouden. Tegelijkertijd
verneemt Charlotte datookhaar
eigen moeder zich indertijd van
het leyenheeft beroofd.

Charlottezietzichvoordekeu-
ze geplaatst: óf ze geeft toe aan
wat hetnoodlotvanhaar familie
lijkt, ófze kan zich schrap zetten
en eentotaal andererichting op-
gaan. Charlotte kiest voor het
laatste en vindt een creatieve
uitweg in haar schilderwerk. Ze
maakt prachtige gouaches en
verovert zodoende haar geeste-
lijk evenwicht. Tenslotte is
Charlotte zichzelf geworden. Ze
zegt van zichzelf datze heeft ge-
leefd.

BRILJANT
De film is geregisseerd door

Frans Weisz, met wie het Cura-
gaosefilm- publiek deze week al
kennis heeft kunnen maken in
zijn succes- film 'Havinck', In
'Charlotte' vervullen naast Bir-
git Doll, Derek Jacobi en Elisa-
beth Trissenaar de hoofdrollen.
Frans Weisz schreef samen met
JudithHerzberg hetscenario».

'Charlotte' kreeg in de Neder-
landsepers juichendekritieken-
De Volkskrantroemde de 'mag-
nifiekefotografie' en de'perfecte
enscenering. Het NRC- Haß-
delsblad sprak over een 'briljan-
te film' en roemde het spel van
BirgitDoll en van Derek Jacobi-

Na zeventien jaar

President
BID gaat
met ontslag

WASHINGTON —De Mex-
icaan Antonio Ortiz Mens
heeft besloten op 29 fabruafl
1988afte treden alspreside»*
van de Interamerikaanse
Ontwikkelings- bank (BID)-
Hij heeft te kennen gegeveij
dathijnaarzijn vaderland wil
terugkeren dat zich in grote
financiële problemen be-
vindt.

De 75-jarige Ortiz Mena had
zeventien jaar lang de leiding
over de belangrijkste officiële fi-
nanciële instelling van het
Westelijk halfrond. Hetbesluit
van Ortiz Mena betekent dat de
44regeringen die deeluitmaken
van deBIDwaaronder ookde do-
nor- landenvan buiten Amerika
danzestig dagen de tijd hebbed
om een nieuwe president te kie-
zen. De waarde van de stem
hangt af van de bijdrage welke
elk land levert aan hetBID- ka-
pitaal. De Verenigde Staten zi.D
de grootste donor.

Onder hetbestuur van Orttf
Menaheeft dein 1960opgerichte
BID zich aanzienlijkuitgebreid-
Zijn presidentschap wordt al 9
succesvol omschreven. Er doen
echtergeruchten deronde dat hu
het niet eens is met de beleid 3'

opvattingen welke binnen de
BIDterrein winnen. Zoprobee^
men van Amerikaanse zijde het
vetorecht te krijgen bij dekre.'
diet- verlening. BID verschai1

zachte kredieten ten behoeve
van de economische en socia'e
ontwikkeling van Latijns Am?'
rika. Onder Ortiz Mena heeft&
BID zijn activiteitenaanmerke'
lijkuitgebreid. De jaarlijksekre-
diet-verlening nam toe van 65
miljoen dollar in 1970 tot ruU»
drie miljard in 1987. Op h?.1
ogenblik heeft BID vo
jard dollar aan leningen uit'
staan.

lêIÏsSS'IP fundashonempresa
f9»ms*o» tmm»cum KOKSOU CHIKIKORSOUBiesheuvel 24 - Tel.: 75002 - 75259

maakt hierbij bekend dat haar kantoor
voor het publiek GESLOTEN zal zijn vanaf

21 december 1987 tot en met 3 januari 1988

De direktie.
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/^Gouden, zilveren en glitter , /J\ 's*

l KERSTROZEN V>Of\-Ap^rtc Jj{_^ Jan Noorduynweg ’ 12 f£

Uw gemak zijn wij

«^^^ zondag 20 december
/J^ van 10 tot

m 2 uur open
1 111 KOOPAVOND

op 21, 22 en 23 december tot 9 uur

BLOEMPOT SHOPPING CENTER

iiiü \——-cs^h 'Roses & Wine xx§K
Vour heart heals quicker -J__ZVour face is flushed ',*E|
"Vou feel suddenly euphoric "
Vou are either in lo\)e or eating

Godiva chocolates
Available at:

fóöses & Wine N.V. ""TTZ?*".w Tel.: 74524 )
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Goedkoop boot plezier!

TENDER 240 (2.40 m) f 1,300.»
CADET3IO (3.10 m) f 2,500.-
GT-1 (3.50 m) f 4,600.-
GT-2 (3.80 m) f 6,500.-

Kompleet met roeispanen, voetpomp, etc.

Spanish Water Marine-£ |
tt Brakkeput Ariba 8 i /Ü. B
Tk Tel: 672003 -611211 _^_ts^s^\_r_\
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BEKENDMAKING
Ingevolgeartikel3vanhet"Arbeidsvredebesluitlll" (P.B. 1978no.
243) maakt ondergetekende bekend dat:
a) de dag van het referendum onder de werknemers van

Spritzer & Fuhrmann N.V. is vastgesteld op dinsdag 12
januari 1988.

b) de plaats van het referendum is het Bureau van de
Landsbemiddelaar teFort Amsterdam.

c) degelegenheid omte stemmen bestaatvan 09.00 uur tot
15.00uur.

d) de vakbonden die gerechtigd zijnom aan ditreferendum
deel te nemen zijn de Curagaose Federatie van Werkne-
mers (CFW) en de Bond di Trahadónan Spritzer &
Fuhrmann (BTSF).

e) slechts de personen vermeld op de bijlage van de brief
vanondergetekendegedateerd 18 december1987aanbe-
trokken partijen, stemgerechtigd zijn en mogen deel ne-
men aan ditreferendum.

Willemstad, 18 december 1987.
De Landsbemiddelaar wnd.
E.R. Locadia.
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Mau di Cas Corá zet zich in voor gehandicapten Curaçao
-doorFrits Stommels-
NIJMEGEN —Mau di

Cas Cora, geboren teDomi
opCurasao, heeft destrijd-
bijl opgenomen. Stam-
mendvan de indianen(Ca-
ciques) en met Duits, Hol-
lands en joods bloed in de
aderen verdomt hij het om
als halfverlamde zijn hand
opte houden.Platopbed in
deSint Maartenskliniek in
Nijmegen is hij bezig met
het organiseren van een
kruistocht tegen de ellen-
de, waarin de gehandicap-
ten op zijn eilandin dezon
verkeren.

Als het aan hemligtgaan
**koppen van kopstukken
rollen. Want hij wil ze niet
laar deogen kijken,ook al-
heefthij de gelegenheidge-
kregen om in Nederland te
revalideren. Dat is geen
geld van de regering, zegt
hij. Dat isgeldvan hetvolk,
doorbelastingen bijeenge-
bracht. En alleen aan het
volk ben ik verantwoor-
ding schuldig.

Mau di Cas Cora, in deNij-meegse kliniek beter bekend
als Maurice Willem, zegt een
ellendig leven van dertien
'ange jaren achter de rug te
""ebben. Dat isbegonnen op 30
aPril 1974. Op diedagreed hij
toet zijn auto een hond aan.
Uitgestaptom dehond te ver-
borgen, werd hij zelfaangere-
den. In het Sint Elisabeth
SasthuisopCurasao zette een
dominicaanse orthopeed het
toes in hem. Later bleek hoe
verkeerd dat is geweest.

Het is in zijn ogen en in die
van twee Amerikaanse hoog-
leraren de belangrijkste re-
den waarom hij nu vanaf het
toiddel verlamd op een
tochtbed ligt.

En tochdurftdeze4s-jarige
toan meteen zoon van dertiena«-n de andere kant van het
water, te zeggen dat de

de wereld nog niet
tot zijn. Daarmee doelend op
zichzelf en het geluk dat hij
Jets wil gaanbetekenen voor
Z-Jn' mensen aan de over-kant. Waar politiek, zoals hij
2egt, meer weg heeft van
straatvoetbal, maar waar de
toensen vriendelijk zijn en
["et eiland mooi en aan-trekkelijk.

SCHULDIGEN
Tegenzijnzin werdhijer in

j?8lin het jaarvan de gehan-dicapten uitgeroepentot man
Van het jaar:"Ik wastegen die
uitverkiezing", zegt hij, "zo-
a's ik ook tegen dat jaar op
z-ch was. Per slot van reke-
f1111!, ben jevoor derest van je.even gehandicapt ennietéén
Jaar.Er zijn dat jaarheel wat
c°n_missies opgericht, maar
Waar zijn ze gebleven?"Mau diCasCora zegt opzijn
achtst gezegd geen hogepet
P te hebben van de ge-

;,,„°ndheidszorg op Curacao:

Verlamd maar niet verslagen
"De verpleegkundigen wer-
ken er hard en doen erg hun
best. Aan hen ligt het niet",
zegt hij. "De schuldigen zijn
de leiders. "Zij doennietsvoor
de mensen. De gehandicapten
krijgen geen aangepastestoe-
len en geen goede therapie.
Als ze niet werken,krijgen ze
200guldenindemaand.Daar
moeten ze alles van doen, de
huur betalen, het levenson-
derhouden ook de bijzondere
dingendiesamenhangenmet
de handicap. Het grootste
deel neemt daarom een bij-
baantje in het verkopen van
loten. Ik hebook voor de lote-
rij zitten verkopen. Je moet
wel. Het a- socialebeleidtege-
nover gehandicapten prest je
daar toe.

...Mau di Cas Cora wil vanaf
zijn ziekenhuisbedveel bete-

kenen voor de gehandicapten
op Curagao...

VERBORGEN
Hij zegt dat er op Curagao

met zijn 160.000 bewoners
anno 1987 nog altijd geenre-
validatie- centrum is,geenre-
validatie- arts en geen ergo-
therapeut. Er is weleen socia-
lewerkplaats, maar dieligt in
een uithoek en isvoor gehan-
dicaptenmoeilijkbereikbaar.

"Mensen boven de achttien
jaar moeten voor hun revali-
datienaar Nederland, als het
er alvan komt. Want datkost
handenvol geld".

"Daarom is acht jaar gele-
den door Henk de Beijer van
Aruba aleenconcept naar mi-
nisterRozendal van deDemo-
cratischePartij gestuurd.Tot
op de dag van vandaag is er
niets mee gebeurd. En als mi-
nister De Koning uit Neder-
landkomt, krijgt hij alleen de
hotels te zien. Hij wordt niet
meegenomen naar Kanga,
Buena Vista, Marchena,

Noord Zapateer. Dan zou hij
echt zien wat er op ons mooie
eiland aan dehand is. Nu blij-
ven deproblemenvan de5000
gehandicapten voor hem ver-
borgen".

Ook van de jongeren die in
Europa hebben gestudeerden
enthousiast terugkeren heeft
hij geen hoge verwachtingen:
"Ze komen met prima ideeën
naar Curacao, maar vinden
daar de oude garde tegenover
zich. Ze moeten er als het wa-
re tegen de bergen opboksen.
Hun nieuwe ideeën kunnen
ze danvlug vergeten".

DOEL
Het belangrijkste doel van

Mau di Cas Cora is om in Eu-
ropa zoveelmogelijk informa-
tie te verzamelen: "Ik wil me
verdiepen in de gehandicap-
ten- zorg. En zoben ik meteen

aanhetwerk. Het is helemaal
nietsvoor mij omwerkloos te
blijven liggen en aan het eind
van demaand mijnhandop te
houdenom geld te innen".

De handen uit demouwen
steken ishem altijdalgoedaf-
gegaan, ooktoen heteigenlijk
niet meer kon vanwege zijn
invaliditeit.Bij zijn terug-
keer van zeven maanden re-
validatie in Miami is hij op
Curagao in het fruit gegaan.
Hij gingmet zijnrolstoel in de
VAN, de truck die door een
vriendvan hemvan Tropical
Motors was aangepast.

Over zijn handel zegt hij:
"Ik kochtfruit inbij dehoffies,
zoals wij zeggen van mensen
die een klein tuintje hebben,
en verkocht dat dan door op
het hele eiland. Ik wasvan de
vroege morgen tot de late
avond van huis en het was
hard werken. Maar het was
gezellig en ik piekerde niet
over het feit dat ik velamd
was. Ik was onder de mensen
en datzinde me zeer".

Maurice Willem heeft tot
zijn twaalfde in Otrobanda
gewoond,waarna hijverhuis-
denaar Cas Cora,vandaar de
naam Mau(rice) di Cas Cora.
Tot de vijfde klas liep hij
school bij de fraters van het
St. Willibrorduscollege.
Daarna zat hij tot de achtste
klas op hetPauluscollege van
de Broeders van Dongen. Op
de driejarige lagere
technische schoolwerd hij au-
tomonteur, waarna hij in de
autohandelverzeildraakte.

Na twee jaarginghij in een
drukkerij werken en weer
twee jaar laterkwam hij in
het levensmiddelen- bedrijf
terecht, eerst als assistent-
bedrijfsleider en daarna als
bedrijfsleider. De laatste
twee jaarvoor zijn ongeluk
had hij een snackbar.

Mau di Cas Cora werd op
slagbekend ophet eiland toen
hij driejaar na hetongeluk op
de televisie verscheen voor
een interview. Al vlug werd
hij uitgenodigd als be-
langrijkste spreker op een
symposium over lichamelijk
gehandicapten.Hij was de op-
richter van deVerenigingAp-
hafi — later de stichtingFup-
hafi — diezich inzette voor de
gehandicapten opCuracao.

Eenmaal in Nederland
heeft hij pas gezien wat ge-
handicaptenzorg echt voor
mensen kan betekenen. Hij
heeft zichzelf beloofd om iets
daarvan ook op Curacao te
verwezenlijken. Hij heeft di-
recteur Lionel Capriles
(Paps) van Maduro en Cu-
riei's Bank opCuracao achter
7 '^h staan.

Aan Mau di Cas Cora heb-
ben ze geen gemakkelijke,
ook al moet hij plat opbed lig-
gen aan de overkant van de
oceaan-

Geïnteresseerden kunnen
met Mau di Cas Cora bellen.
Tel. 0031-80-241301.

Stem onthouden inzake
biljoenen-lening Chili
«chtL *voor het tweede
van feenv°lgende jaar zich
tieKstemming onthouden in
l*ldhStuurB" raad van deWe"
va6 „^- toen daar de lening
chir * milJoen dollar aan
"tow sprake kwam. Dit,,

B j„;'°Pgevat worden alseen
«el, al".?an Chili ten aan-

-11 Z^'n mensenrec'lten"

e^erlandse vertegen-
staa?lger het uit 22 man be-
<-.ttr ,°-agelijkse bestuur van
het reJdbank, p- Arlman heeft
toe„-,.ederlandse stemgedrag
is voi'lcht De stem- onthouding
aaldppls-Arlman "een signaal
gen j~ dater grote zor-
gland 11 over e situatie iQ

datzezich nogeens op

nei acniernooia zuuueu inue.en

krabben, wat zij aan het doen
zijn".

' Arlmangaftoe dater over valt
te twisten of het signaal duide-
lijk genoeg is. Anderzijds stelde
hij vast dat hetevenzeer devraag
isof deWereldbank deaangewe-
zen instelling is om een signaal
te geven. De Wereldbank mag
zich volgens zijnstatutennietin-
laten metpolitieke zaken. Op fi-
nancieel- economisch terrein
kunnenechterweldegelijk eisen
worden gesteld.VolgensArlman
waren er in hetWereldbank- be-
stuur "zeer harde vragen" ge-
steld over de sociale gevolgen
van de aanpassings- program-
ma's, waarvoor de lening is be-
stemd. De lening waar het om
ginggaat toch dooromdat er vol-
doendevoorstemmers waren.
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«HERBLIQEUR 35%alcohol -70proof
cont, 56selected herbsroots &fruits

<___ aperitif - plus café - goes well with
_M_ M| beer try Jager bitter lemon; jager

|rjS«SI COkC
always serve chilled

I«^ 'J* I availableat:

! - | BroadwaySupermarket
iH______B___il__mi Mangusa Supermarket

Las Vegas Supermarket
P! Centrum Supermarket

| «P^SHa"! P'ta Supermarket
BelloHorizonte Supermarket
Rio Canario Supermarket

oËinsPSïr— __ Ferreira Minimarketm Central MadeirenseSupermarket.

DI JS ENTERPRISES N.V.
k Janwéstraat 10- Tel.: 615740

Toko yZ7 uikertuiritje

É^
Kerst én Oudejaars (X)pee iaIs

jvanri^^ri^ ft (^mml^s I i s»lI White Label -JL, , Volop Voorraad OPENINGSTIJDEN
) Bols jonge jenever [ ** Tf \ van: J 7^\"lf Ponche Colima S ,/£§-% )pickn.Thammen ( Maanr,aa 21.dK. B.oonon stop 18.30 uur CMTË?y

Cockspur Rum ___^^\i^^_ [ Konijnen - Hazen - Fa-1 Dinsdgg 22 de(. 8.00 non stop 18.30 uur r__ r̂^fc|
\*A~***++**.%AA*yJ _^7^___^7^__ zanten-Eenden-etc. Wwiisdag 23 dec. 8.00 non stop 18.30 uur TT^^TTjJf \£****?**f*+o*'^ Don lee! 8.00 non stop 17.00 uur /N £;" K%

_^rl T^f^-L-Ml^ Y^L*^^^^-^*'^ Maandag 28 dec. 8.00 non stop 18.30 uur /£_4~\ S fcCttm

ZATERDAG 2 JAN. 1988 1êTtw^(^^^^>\ GEHELE DAG GEOPEND Ê \
wêéJW ) Delicatessen i >^^_ C^^^E^i

Brood >MX

ft ft ft |^^S!^Jroko \=/uikertuintje
De Gutter met echt alles voor

IfifffSÉ vr defeestdagen.

_____R_ __^ __________ _____r "__■_*. 'mwAm W /*>K_____ r__H __r L-*—& _T%r>^^^___________ ' _H_7 . tMr éYi - _____F_fc'^m_________ _____ ;^ssbEW,^'________ t-ArW '%_W^ :-&wlBBk _w _éP*_W____ mam f __cP^ ____H

Don't you forget
Duracell batteries!

buy DURACELL before Santaforgets

bib! s?'° Tradin9 Co-N-v*

DURACELL The Copper Top battery.
No regular, battery looks like it...
or lasts like it.

<&wkenhAidji
SfcofliMtg Gatömj

SCHENKT EEN KARREVRACHT
LEVENSMIDDELEN TER WAARDE VAN

f 1.300,-
-te verdienen door te winkelen bij een van devolgende

zaken:

.GI FASHIONS DA VINCI JEWELRY
L'IDEE GIFTSHOP BOEKHANDEL SALAS

ST. MICHEAL'S Lingerie & Underwear

geUstigdin ZUIKERTUINTJE SHOPPING GALLERY

DE WINNAARS VANDEZE WEEK:
lovember - J. van de Veen, Colombiaweg 96
lovember - Majoushka Wanga, Dominguitoweg 18

28 november - Rowena de Mesa, Kaya Aranja 157
5 december - J.Belt, Alablancaweg 73

12 december - Marianela Strick, Cassandraweg 31
19 december- ???
23 december - Kerstpakket ter waarde van fl. 700,-

Toko^uikertuinje l^S|S3S«H^LMjg?\'

ONDER EEN DAK! V È^^E_^SÊ_fc



Zielinski: GeenRitz ijs in vriezer Lovers Ice

Benzinepomphouders slepen
Curoil voor de rechter
WILLEMSTAD — "In geen

enkel Shell pompstation in
Nederlandkan jeTexacopro-
ductenkrijgen en uitgeen en-
kele Coca Cola automaat rol-
len blikjes Pepsi." Hiermee
wil advocaat Erich Zielinski
aantonen dat de eis van de
benzine station- houders
Vanddis en Schotborgh, om
in hun Curoil- stations pro-
ducten van de concurrent te
verkopen,niethaalbaaris.De
beide pompstations begon-
nen eenkort gedingomdatzij
het niet eens waren met de
bepaling van Curoil dat zij al-
leen diens producten mogen
verkopen of dat anders de
levering van producten,
waaronder de gasoline, aan
deze stations zou worden
stopgezet.

De beide pompstations vallen

onder de categorie "dealers" of-
wel wederverkopers. Zij moeten
zich houden%an dewederverko-
pers- overeenkomst, die nog
stamt.uit de tijd van de Shell.
Daarinwordtbepaald datzij uit-
sluitend gasoline en andere
Shell producten mogen verko-
pen.Bovendien zijndewederver-
kopers geen eigenaar van de
pompinstallatie, de opslag-
tanks, noch debijbehorende ver-
gunning. Die behoren toe aan
Curoil (vroeger SNAV).

VERPACHT
De overeenkomsten en de

plaatsing in categorien was ge-
regeld doordeShellNederlandse
Verkoopmaatschappij (SNAV).
Bij de beëindiging van de Shell-
activiteiten op Curagao werd de
raffinaderij overgenomen door
het Eilandgebied Curaao en
daarna verpacht aan PDVSA,
terwijl de SNAVwerd overgeno-
men door Curoil NV, een naam-
loze vennootschap van het Ei-
landgebiedCuragao.

Advocaat Zielinski meldde tij-
dens zijn pleidooi dat met de
overname van de activiteiten
van SNAV alle overeenkomsten
met de pompstations zijn opge-
zegd. Curoil leverde de produc-
ten op"spot-basis" watbetekent
datdeproducten zondercontract
worden geleverd en tegen de
dagprijs van hetbetreffende pro-
duct. Curoil besloot met de we-

derverkopers te onderhandelen
om tot nieuwe contracten te ko-
men, maar deze besprekingen
liepen vast op de exclusiviteit
van deproducten diebij de stati-
ons worden verkocht.

WENSEN
Nadat gedurende de eerste

helftvan 1986besprekingen wa-
ren gevoerd tussen Curoil en de
Curasao Oil Products Distribu-
tors Association" (Copda), de
Vereniging van pomphouders,
stelde Curoil een "wederverko-
pers- overeenkomst" op, die
praktisch gelijkluidend was aan
de voormalige overeenkomst
met de SNAV,maar waarin met
de wensen van Copda rekening
werd gehouden. Deze overeen-
komst werd door enkele
pomphouders niet ondertekend
omdat zij het niet eens waren
met een aantalpunten.

Volgens de advocaat van Cu-
roil, Erich Zielinski, hadden de
pomphouders tot 1 december vo-
rig jaardetijdom huneisennaar
voren te brengen anders zou de
relatie met ingangvan 1 januari
van dit jaar worden beëindigd.
Die datum is later verschoven
omdat Curoil eerst de onderhan-
delingen met de andere catego-
rie, de "operators" wilde afhan-
delen. De operators zijn de ex-
ploitanten die de pompstations
exploiteren waarvan eerst de
SNAV en nu Curoil volledige ei-

genaar is. Deze onderhandelin-
gen liepen beter en in december
vorig jaarwerden de contracten
ondertekend. Curoil kon toen
zijn aandachtvolledigrichten op
de"dealers".

In Mexico:
Ruim tweehonderd
gewonden als
gevolggifwolk

MINANTITLAN — Als ge-
volg van problemen in een be-
drijf in de Mexicaanse stad Mi-
natitlan zijn ruim tweehonderd
mensen met vergiftigings- ver-
schijnselen in ziekenhuizen be-
handeld. Een paar duizendmen-
sen moesten worden geëvacu-
eerd.

Uit een installatievan het pe-
trochemische bedrijf stroomde
acrylnitril naar buiten, welke
alseengif-wolkzichover destad
verspreidde met als gevolg dat
veel mensen moeilijkheden met
hun ademhalingkregen. Acryl-
nitril is een grondstof voor de
vervaardiging van diverse
kunst- stoffen. Het is op zichzelf
zwak- giftig, maar bij verdam-
ping beschadigt het de ademha-
lings- organen, de ogen en het
centrale zenuw- stelsel. Bij ar-
beiders die er vaak mee in con-
tact komen werd kanker ge-
constateerd.

RECHTER
Gisteren stondenbeide partij-

envoor derechter en de eisers, in
deze zaak de pompstation- hou-
ders Schotborgh en Vanddis
(Van der Dijs), stelden dat het
enige dat de partijen verdeeld
houdt, de termijn is waarop de
exclusieve verkoop van Curoil s
verpakte olieproducten zal aan-
vangen. Zij zijn op den duur wel
bereid om alleenCuroil- produc-
ten teverkopen, maar willeneen
overgangs-periode en willen dat
de onderhandelingen worden
voortgezet. "Curoil beschouwt
deze exclusieve verkoop van de
producten als een wezenlijk on-
derdeel van haar verkoop orga-
nisatie en beschouwt de eisers
die voortgaan met de verkoop
van concurrerende producten iö
de pompstations te kwader
trouw.Curoilzegtopgrond daar-
van de overeenkomst op en kon-
digt aan, als gevolg van deze op-
zegging, de levering te zullen
beëindigen" aldus stelde advo-
caatZielinski daar tegenover.

Zielinski: "Wij willen geen
monopolie positie innemen.Van
derDijs kan alle merken produc-
ten verkopen. Daar hebben wij
niets op tegen, alshij die maar
niet in het pompstation ver-
koopt. Hij staat het ook niet toe
dat de snackbars zakken ijs van
Ritz in zijn vriezers bewaren en
moet daaromkunnen begrijpen
dat wij geen producten van de
concurrent in onze benzinestati-
ons willen hebben. Dat is niets
nieuws, dat geldt over de hele
wereld."

NIEUW CONTRACT
Zowel Schotborghals Vanddis

willen datderechterhet stop zet-
ten vandeleveringverbiedt,ver-
derwillen zij dat deonderhande-
lingen over een eventueel nieuw
contract wordt voortgezet. "Er
valt niets meer te onderhande-
len. Curoil weigert de beide
pomphouders toe te staan nog
langer concurrerende producten
teverkopen. Curoilwil in hetge-
heel geen termijn aan de eiser
toestaan. Het is genoeg ge-
weest", vindt de advocaat. <

De eisers in deze zaak waren
niet voor commentaar bereik-
baar. De rechter doet aanstaan-
de maandag om negen uur
's morgens uitspraak in de»e
zaak.

Radio Vaticana
Lovende woorden

voorAlfrink
VATICAANSTAD—Ra-

dioVaticanaheeft donder-
dagin deItaliaanseuitzen-
ding de voorname rol van
kardinaal Alfrink als pri-
maat van de Nederlandse
rk kerk in de delicate na-
conciliaire periode ge-
roemd.

Vanaf het begin van de
voorbereiding was kardinaal
Alfrink een van de be-
langrijkste figuren van het
Tweede Vaticaans Concilie,
aldusRadio Vaticana. Tij-
dens het concilie heeft hij in-
terventies gehouden over de
rol van het priesterambt, de
missionaire roeping, het
huwelijk en de vraagstukken
van vrede en ontwapening.
Over laatstgenoemde proble-
men heeft hij zich in de erop-
volgende jarennog meerma-
len geuit alspresident van de
Nederlandse en van de inter-
nationale rk vredesbeweging
Pax Christi. TTPaus Johannes Paulus U
heeft donderdag, onmiddel-
lijk nadat het overlijden van
kardinaal Alfrink bekend
werd, ineentelegramzijnme-
deleven uitgesproken. Daar-
in wyst hij op debelangrijke
rol die kardinaal Alfrink als
leider van derk kerk in Ne-
derland heeft gespeeld.

PANAMASTAD — Tijdens
een betoging van studenten
tegenhetbewind van de ster-
ke manvanPanama generaal
Manuel Antonio NoriegaJU»
zeker zes overheids- voertui-
gen in brand gestoken. *r
werden ook blokkades opge-
worpen.

Tientallen studenten namen
aan de betoging deel welke ge-
houden werd op de Dag van ac
Trouw. Ditmaal trad deoproer-
politie niet op. De brand-
stichting deedzichvoornamelijk
indeomgeving vanhetuniversi-
taire complex voor.

WILLEMSTAD - Gistera-
vond ontving de directie van de
Islaraffinaderij devertegnwoor-
digers van depubliciteits- media
in hetpaviljoen Rust en Burgh.
Tijdenseen gezellige engoed ver-
zorgde barbeque werden de ge-
beurtenissen van het bijna afge-
lopenjaar besproken. Foto: Isla-
directeurGuillermo Archila(ui-
terstlinks) ingesprek met enkele
pers- vertegenwoordigers. Ui-
terst rechts staat Isla- pr- man
Niels de Paula. In het midden
AlaxBaralt, managergeneralaf-
fairs van Isla.

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

" horex n.v. "alhier, een verzoekschrift bij het Bestuurscollege
heeft ingediend ter verkrijging van een vergunning in-
gevolge de Hinderverordening Curacao (A.B. 1953
no. 21) voor het hebben van een opslagplaats voor
licht ontvlambare stoffen aan de

Schottegatweg Oost 82
(Landhuis Zeelandia), alhier

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

De Gezaghebber.

8 Selikór
PARTISIPASHON

Enkonekshon kv e dianan difiesta benidero, Selikór, Servisio diLimpiesa diKörsou, tapidiatenshondiptiblikopa
e siguiente

KAMBIO TEMPORAL DEN REKOHEMENTU Dl SHUSHI Dl KAS.
Esaki ta enserékv:
Selikór tatraha djasabrai djadomingotambe parekohé tur shushi dikas promé kv dianan di fiesta.
Selikor tapidivni tur tenekuenta kv ekambiotemporal akii ta deseapueblodiKörsou vn FelisPasku i vn ana 1988
yen di dichai prosperidat.
Nos ta sigui hasi esfuerso pa duna pueblo mas imiho servisio.
DJADUMINGU 20di december DEN DIA na luga di djalunadan dia
* Abrahamsz-WestRonde Klip-Vetter
* Noord Zapateer -Kirindongo Abou -Maria Christina
* Sta. Rosaweg kompletu - Janboos-Libië -Kwarchi
* SeruLoraweg - Sta. Rosa A.B.C.
* Otrabanda
* Barbouquet - Toni Koenchi "Las Almas
* Caracasbaaiweg- Janthiel - Nrd. Scherpenheuvel
* Seru Loraweg - Janwé- Korporaal
* Semikok -Granbeeuw -Oost Sta.Rosa

' Nieuw Nederland- Cocowijk -Araratwijk
* Pietermaai - Baai Macola
* Westpunt -Lagun
* Sta. Cruz tekv Landhuis Sta. Martha
DJADUMINGU 20 di desèmberANOCHI na luga di djalunaanochi
* Brievengat Pariba -Ledaweg
* Brievengat meimei - Schelpwijk (vn parti)
* Brievengat bieu- Schelpwijk (vn parti)
* Jongbloed- Cassandraweg
* Cas Cora - Damacor - VanEngelen (vn parti)
* Rooi Catootje - Mahaai - VanEngelen (vn parti)
* Nrd. Zapateer - SanFuego - Oost Jongbloed
* Jongbloed-Bonam
DJALUNA 21 di desèmber DEN DIA na lugé di djamars dandia
* Brakkeput ariba - meimei -abou - Jan Sofat - Janthiel-Caracasbaaiweg (vn parti)
* Montana Abou (vn parti) - MontanaRey - Mamporituweg (Kas di Pueblo)
* Koraal Partier - Sta. Catharina (vn part!) - JanLuis -Kent U Zelf
* Montana Rey - Hoenderberg -Basora Pretuweg - MontanaAbou
* MontanaRey - Pariba di misa - Choloma -West Gr. St. Joris
' (Kas di Pueblo) - Montana Abou - Herst - Weto
* Weg naar Fuik " Seru Macho -Seru Grandi - Hannenberg
* Rooi Santu -Caracasbaaiweg -MontanaAbou -Coronet-MonteVerde-Sta.Annaweg-Berg Carmelweg

" Otrabanda
* Banda Abou: Gr. Sta. Martha tekv Krakeel -Wakawa -Flip -Leliënberg
DJALUNA 21 di desèmberANOCHI na luga di djamarsanochi
* Koraal Specht
* Kustbatterij - Steenrijk (vn parti)
* Shèr Asile - Steenrijk (vn parti)
* Marie Pampoen
* Dominguito
DJAMARS 22 didesèmberDEN DIA na lugé didjérason dan dia
* Marchena- Kas Chiki -Sucasa- Veeris
* Sta. Helena -Santa Inecia - Welgelegen - Seru Dómi
* Charo-Veeris
* Mundu Nobo - Juan Domingu
* Penstraat -Oranjestraat
* Salina -Coba -Dr. Maalweg -Kintjan
* Boca Sami - Jandoret
* Wishi -Enoch - Australië - Sucasa
* Dómi - Baraltwijk - Roraimaweg
* Otrabanda
* Bou Barber -Barber -Patrick
* Dokterstuin -Sumbu -Asension
DJAMARS 22di desèmberANOCHI na luga di djérason anochi
* Klein Rio Canario - Gr. Kwartier -Trai Seru
* Weis - Mon Repos -vn parti di Gr. Kwartier - Hand
* Blenchiweg -Francia -Snipweg -Matancia
* Zeelandia - Gr. Davelaar - Gaito -Biesheuvel
* Rio Canario -Emmastad
* Klein Davelaar - Cerrito -Bloemhof
DJARASON 23 didesèmberDEN DIA na lugé didjawaps dandia
* Buena Vista - Bivak - Jumentowegtekv Ceylonweg
* Buena Vista -Blanquillawegte kv Ceylonweg
* Buena Vista - Barbadosweg - St.Kittsweg - Cubaweg
* Buena Vista -Puerto Ricoweg -Sombreroweg - St. Johnweg
* Buena Vista -Kaya Kaiman - St. Domingo -Den Julian
* Moontjiweg - Amerikaweg
* Malpais -Bullenbaai -Boca - SamiLiber
* Morgenster -Pretu -San Raphael - Grinoli te kv Peruweg
* Jandoret
* Normandie -Bermudaweg -Politiewoning - Garipitu -Dein
* St. Jago- Scharioo - Zwaan
* Banda Abou: Tera Cora - Krakeel - Willibrordus te kv Seru Grandi
DJARASON 23 di desèmberANOCHI na lugé di djawepsanochi
* Sta. Maria -Esperanza - Goede Hoop- Salsbach -Buena Vista entre Cubaweg Churchillweg
* Rooseveltweg -Sucuweg - Mainshiweg -Pueblo Nobo -Mahuma

Julianadorp -De Savaan - Kas di Pueblo
* Brazilweg -Elminaweg - JuanHato
* Sta. Maria entre Cubaweg, Hispaholaweg i Winston Churchillweg
* Romar - Blok Nobo
DJAWEPS 24 di desèmberDEN DIAna lugé di djabièrnè dan dia.
* Gosieweg - Amerikanenkamp
* Muizenberg bieu - Muizenberg nobo
* Muizenberg nobo(vn parti) - StenenKoraal
* SeruFortuna -Fortuna -Kas di Pueblo StenenKoraal
* Suffisantdorp kompletu
* SeruFortuna -Kas di Pueblo Cabo Verde
* Monte Carmelo - SanDomingu - Suff isantwegkompletu -Lagoweg-Essoweg
* Kanga-Dein
* Waterloo -Rancho - Sabana Hundu
* SouaxPabou
DJADUMINGU 27 didesèmberDEN DIA na lugé di djalunadan dia
* Abrahamsz-West Ronde Klip-Vetter
* Noord Zapateer -Kirindongo Abou - Maria Christina
* Sta.Rosaweg kompletu - Janboos-Libië -Kwarchi
* SeruLoraweg - Sta. Rosa A.B.C.
* Otrabanda
* Barbouquet -Toni Koenchi - Las Almas
* Caracasbaaiweg- Janthiel- Nrd. Scherpenheuvel
* SeruLoraweg - Janwé"Korporaal
* Semikok - Granbeeuw- Oost Sta.Rosa
' Nieuw Nederland-Cocowijk-Araratwijk
* Pietermaai -Baai Macola
* Westpunt-Lagun
* Sta. Cruz tekv Landhuis Sta. Martha
DJADUMINGU 27 didesèmberANOCHI na lugé di djalunaanochi
1 Brievengat Pariba - Ledaweg
' Brievengat meimei - Schelpwijk (vnparti)

* Brievengat bieu -Schelpwijk (vn parti)
* Jongbloed - Cassandraweg
* Cas Cora -Damacor - VanEngelen (vn parti)

' Rooi Catootje- Mahaai - Van Engelen (vnparti)* Nrd. Zapateer -San Fuego -Oost Jongbloed
* Jongbloed-Bonam
DJALUNA 28 di desèmberDEN DIAna lugé didjamars dandia

Brakkeput ariba - meimei - abou - Jan Sofat - Janthiel "Caracasbaaiweg

' Montana Abou (vnparti) - MontanaRey - Mamporituweg(Kas diPueblo)
' Koraal Partier - Sta. Catharina (vn parti) - JanLuis -Kent U Zelf

MontanaRey - Hoenderberg -Basora Pretuweg - Montana Abou' Montana Rey -Pariba di misa -Choloma - WestGr. SL Joris
t

(Kas di Pueblo) -Montana Abou-Herst-Weto
(

weg naar Fuik - Seru Macho- Seru Grandi - Hannenberg
o?' SantU'Caracasbaalwe9'Montana Abou-Coronet-MonteVerde-Sta.Annaweg-Berg Carmelweg

Banda Abou: Gr. Sta. Martha tekv Krakeel -Wakawa -Flip -Leliënberg
DJALUNA 28didesèmber ANOCHI na lugé di djamarsanochiKoraal Specht
' Kustbatterij-Steenrijk (vn parti)

' ShèrAsile-Steenrijk (vn parti)* Marie Pampoen
* Dominguito
* Dominguito
* Dominguito
DJAMARS 28 didesèmber DEN DIA na lugé dl djérasondan dia* Marchena-KasChiki-Sucasa-Veeris
* Sta. Helena-Santa Inecia-Welgelegen-Seru Dómi
* Charo-Veeris
* Mundu Nobo-JuanDomingu
* Penstraat - Oranjestraat
* Salina-Cobé-Dr. Maalweg-Kintjan
* Boca Sami - Jandoret
* Wishi-Enoch- Australië-Sucasa
* Dómi- Baraltwijk- Roraimaweg
' Otrabanda

i* Bou Barber-Barber-Patrick
* Dokterstuin -Sumbu - Asension

DJAMARS 29 didesèmber ANOCHI na lugé didjérason anochi
* Klein Rio Canario - Gr. Kwartier -Trai Seru
* Weis -MonRepos (un parti) -Gr.Kwartier -Hand
* Blenchiweg -Francia - Snipweg - Matancia
* Zeelandia- Gr.Davelaar - Gaito -Biesheuvel
* Rio Canario - Emmastad
* Klein Davelaar -Cerrito -Bloemhof
DJARASON 30di desèmberDEN DIAna lugé di djawepsden dia
* Buena Vista-Bivak - Jumentoweg tekv Ceylonweg
* Buena Vista -Blanquillaweg tekv Ceylonweg
* BuenaVista -Barbadosweg -St. Kittsweg -Cubaweg
* Buena Vista -Puerto Ricoweg - Sombreroweg - St. Johnweg
* Buena Vista -Kaya Kalman "St. Domingu-Den Julian
* Moontjiweg- Amerikaweg
* Malpais -Bullenbaai - Boca - SamiLiber
* Morgenster -Pretu -San Raphael - Grinoli te kv Perüweg
* Jandoret
* Normandie -Bermudaweg -Politiewoning- Garipitu -Dein
* St. Jago - Scharloo - Zwaan
* BandaAbou: Tera Cora - Krakeel -Willibrordus tekv Seru Grandi
DJARASON 30 didesèmberANOCHI na lugé didjawepsanochi
* Sta. Maria -Esperanza - Goede Hoop - Salsbach -Buena Vista entre Cubaweg Churchillweg
* Rooseveltweg -Sucuweg - Mainshiweg-Pueblo Nobo- Mahuma
* Julianadorp -DeSavaan -Kas di Pueblo
* Brazilweg- Elminaweg - Juan Hato
* Sta. Maria entre Cubaweg, Hispanolaweg i Winston Churchillweg
* Romar- Blok Nobo
DJAWEPS31 di desèmberDEN DIAna lugé di djabièmè dendia
* Gosieweg -Amerikanenkamp
* Muizenberg bieu - Muizenberg nobo
* Muizenberg nobo(vn parti)-StenenKoraal
* SeruFortuna -Fortuna -Kas di Pueblo StenenKoraal.
* Suffisantdorp kompletu
* Seru Fortuna -Kas di Pueblo Cabo Verde
* Monte Carmelo- SanDomingu - Suffisantweg kompletu -Lagoweg - Essoweg
* Kanga-Dein
* Waterloo-Rancho -Sabana Hundu
* SouaxPabou.
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Amerikaans congres:
Visum-weigering op grond van
ideologie niet meer mogelijk
„.Washington—Aan pre-
sent Ronald Reagan is het
etBontwerp voorgelegdaarbij de mogelijkheid

i °i"dt geschrapt om buiten-
?J?ders detoegang tot deVer-
zegde Staten teontzeggenop
wond van hun ideologische

of wegensroegere afgelegde verkla-ren of het lidmaatschap
*& bepaalde organisaties.
**n wet welkeal 35 jaarwordt

/^gewend om aan vreemdelin-
de voet dwars te zetten op

|Pond van -jezeredenen alszij de
in K w^den komen heeft
p verleden menigmaal ook

opgeleverd als het
"gom vooraanstaande figuren
tX buitenland dienul op het
/«est kregen als zij de VS wil-n bezoeken. Die wet is aange-

end tegen deroman- schrijver
j anam Greene, maarook tegen

*eduwevan de op 11 septem-

ber 1973 omgekomen Chileense
president, Hortensia Allende.
Zelfs de ultra-rechtse Salvado-
raanse politicus Robert d'Au-
buisson werd erdoor buiten de
Amerikaanse deur gehouden.

In hun gevallen waser nogwel
een mouw aan te passen doordat
het mogelijk was op Buiten-
landse zaken in Washington een
beroep te doen om de weigering
ongedaan te maken. De Colom-
biaanse Nobelprijs- winnaar
voor de literatuur, Gabriel Gar-
cia Marquez, heeft steeds gewei-
gerd een dergelijk verzoek in te
dienenen kwam dusnooit deVS
binnen.

BERN — Aanhangersvan Green-
h.hKe 'n diverse Europese landen

°ben donderdag actie gevoerd uit
Nerf 1tegen de veroordelingvan de
k. p'andse Greenpeace- medewer-
J fGuyt. Guyt zit op het ogenblik in
v4h^ een gev-tf-gems-s-raf uit
retl m'>anden wegens het blokke-
r at>de lozingspijpvandenucleai-

°P*erkings- fabriek in Sellafield.

WILLEMSTAD- Onder de
$ou r£ANT°- breaking New
<_e jij.wordt volgendjaarmei
Oosit'Jkse conferentie en ex-
itioJf v7n °k Caribbean Associ-
*kat° ational Tele' eommu-
._ 7>H' Organizations opCura-

wMden' Dat rrw&te Setel
tehep?' organisatievan dit

■ °l°Pzich heeft genomen.

ïfiardr*","letverschillende afge-
c«..je lS(^n uit detelecommuni-
ten 'Wereld heeft Setel onlangs
Sm^"^gehouden waar
io«t«j„ behandelingvan de beg-

or volgend jaar ook dit
k Be,Jkse evenement aan deorde'fiUeest.

dieditjaarin
0Werdgehouden is be-

fh Curagao volgendjaar
'++^*teiland magoptreden voor

nei nuuuKit van, deCANTOconfe-
rentie en expositie.

De conferentie en expositie
vindt van acht tot twaalf mei
plaats in hetCuragao Caribbean
Hotel. Volgens deberichten zul-
len dertig telecommunicatie- be-
drijven deelnemen aan de ex-
positie en zullen 125personen
deelnemen aan deconferentie.

Foto vlnr: C. Hordatt, verte-
genwoordiger uitTrinidad; An-
gelKook, directeurvan Setel; R.
Hernandez, vertegenwoordiger
uit StoDomingo; E. Cijntje, ver-
tegenwoordiger van Setel en R.
Bartlett, directeur van het tele-
communicatie- bedrijfuit deBa-
hamas. Wel aanwezig maar niet
op de foto: C. Fletcher, vertegen-
woordigeruitCanada enF. Nog-
uera, algemeen secretaris van
CANTO.

NEWYORK -Eenondergronds
ln IftvM depat in een zoutkoePelJ-W Mexico, datduizenden jaren

6St bÜjVen' blijkt niet wa"

J-.es 10(, . Volgens de New York Ti-
ï r «ana jer sterk zouthoudend wa-
elt t °sde wandenen ontstond een
cflts.h i. 1^ het boren van een

\T^. nacht_een onderaardse wate-

iüuci wciu uuorsneden. De ruimte
zou door het lek binnen 25 tot30 jaar
vollopen. Bovendien zou het zoute
water de vaten kunnen aantasten
waarin plutonium- houdend afval
van de VS atoombommen-productie
wordt opgeslagen.Het depot -kosten
700 min dollar-ligt opeen dieptevan
655 meter en zou volgend najaar in
prphmik worden genomen.

GRONDWET
De nu door de senaat en het

huis van afgevaardigden aan-
vaarde wet verbiedt het weige-
ren van een visum op grondvan
enige geloofs- overtuiging, ver-
klaringof lidmaatschap. Al dan
niet inhet verleden geuitof aan-
gegaan. Hierbij gaathet congres
uitvan hetprincipe in deAmeri-
kaanse grondwet dat de Ameri-
kaanse staatsburger op deze ge-
bieden geheel vrij is.

PresidentReagan heeft tot he-
dentoenogniet latenblijken wat
.zijnmeningover deze materie is.
Zo weet men ook niet of hij zijn
veto zal aanwenden om de wet
eventueel de grondin te boren.

Opregionaal niveau
Machtswisseling
in Argentinië

BUENOS AIRES — Met de
installatie van Eduardo An-
geloz tot gouverneur van de
Argentijnseprovincie Cordo-
ba is de machtswisseling op
provinciaal en stedelijk ni-
veau afgerond.

Deze verandering van depoli-
tieke wacht was het gevolgvan
de begin september gehouden
verkiezingen. Deze brachteneen
klinkende nederlaagvoor deRa-
dikale partij van president Raul
Alfonsin en een grote overwin-
ning voor de"vernieuwde" Pero-
nistische partij. Met het aanblij-
ven van Angeloz als gouverneur
in Cordoba blijvener nogslechts
tweeprovincies inhandenvan de
Radikalen.

Op Sint Maarten
Vonnissen in drugszaken:
van één tot drie jaar

PHILIPSBURG —Dinsdagmorgenstonden acht
beklaagden terecht die allen
verwikkeld waren in het ver-
voeren, verkopen of bezitten
van verdovende middelen.Conform de eis van de officier
tweeweken geledenwerden G.E.
en W.W. van respectievelijk 22
en 21 jaar oud veroordeeld tot
drie jaar gevangenisstraf voor
het onder bedreiging van afper-
sen en beroven van drie dames
uit Jamaica die zich met hun
handelswaar op een hotelkamer
bevonden. M.C. en W.J. die op
het vliegveld waren aangehou-
denna hun aankomst uitJamai-
ca, werden veroordeeld tot twee
en drie jaar hechtenis. S.B. en
I.L. kregen ieder twaalf maan-
den, waarvan zesmaanden voor-
waardelijk en en proeftijd van
twee jaar.

Hetvonnis voor de twee Aru-banen die te maken hadden meteen cocaïnezaak luidde voor ie-der twee jaar gevangenisstraf.De moeder I.F. had de cocaine

van Aruba naarSt Maarten ge-
bracht, en de dochterM.L. werd
schuldig bevonden aan mede-
plichtigheid. Bovendien werd
haarvalse getuigenisverweten,
waardoor de man M.R. geruime
tijd onschuldighadvasterezeten.

WILLEMSTAD - Een beeld
van deCuragao- stand tijdens de
onlangs inRotterdam gehouden
grote expositie Euro-Latina,
waarin zes Curacaose bedrijven
depositieve punten van ons ei-
landtoonden. In tegenstelling tot
andere landen, trok de Antilli-
aanse stand veel belangstelling,
volgenseen woordvoerdervan het
InternationalTradeCenter, ITC.

Foto: Jos Schoonen van het
ITCgeeft voorlichtingaan burge-
meesterBram Peper van Rotter-
dam,R. deBok (voorzitter van de
Kamer van Koophandel inRot-
terdam), H. Leerentveld (CBl-
directeur) en L. Minguel van het
Antillenhuis.

Managua: 7.773
gevangenen

MANAGUA — Nicaragua
telt in totaal 7.773 gevange-
nen, van wie er 1.863 voorma-
lige leden van de Nationale
gardeuit de tijdvan deSomo-
za- dirtntuurzijn. Verder zit-
ten er 1.590 contra's vast en
4.320 gevangenen zijn inge-
slotenwegens "misdrijven te-
gen degemeenschap".

Minister commandant Tomas
Borge van Binnenlandse zaken
maakte dit bekend bij de inge-
bruikneming van een vrouwen-
gevangenis waarin zich dertig
vrouwen bevinden wegens
"landverraad" zoals samenwer-
king met de contra's.

—>1 CORTICAL CRÈME
W\ v;^ ÏBHB^ RELAXER

i^L^[^^ Sof n' free
met

5 ,2-80 Penetrant": om Uw haar te beschermen en opdat
i U langer plezier heeft van Uw
| straight.

Distributeur:
Bofrei Agencies

r~ ■ >
Verkoper/Verkoopster

voor het bezoeken vankantoren en bedrijven
* In het bezit van auto
* Minimum M.A.V.0.-opleiding
* Talenkennis Nederlands, Engels, Spaans
* Ervaring is een absoluteplus.

Winkelverkoper/koopster
* Minimum M.A.V.O. + HandelspakketTalenkennis Nederlands, Engels, SpaansGoede contactuele eigenschappenErvaring fotografie en/of kantoorboek-handel.

Alleen schriftelijke sollicitaties
met volledige gegevens aan

i SSmSDm Curagao,

13

|p% JV^£jQroo*se eind van het iaar campagne^4^C Wr*lk'
i \Xaw van JÊLtpi^K^iV^SPk^ MOSAICOr^ 5nS *
t nniMMinaüArtinnan ___- op alle artikelen korting*I 9eTn iezelfaeS 16 NOVEMBER -30 DECEMBER grote sortering tegels voor |
& r^T. een gezejnge sreer elk plekje van Uw huis. 8V «HUiJSÜ819

■■ Uw huis is Uw kasteel en in dit kasteel EV waardevolle prijzen ,VM *as>lcc Ook nieuw ontvangen: 8
J /^^ onder deKerstboom MOSAICOf^ hyper modern sanitair, etc. 8
\tg^ natuurlijk tegels van ©^Rffl^MlM^ buta buta bai f

" "■■""tM-i^B M _^_w _W

Met ingang van heden zijn:

°-ze meuwe
!{fajPZ*7'rJ^^ telefoonnummers-———

■ : ... J
"«■"■■"■""■■■"■■■"■""■■"■""""■■■■"■■"■■■■■mms""" "■"■■"""■■■"L "__■■"■ *

SE? RECTIFICATIE f#2j\ op MENU zoals verschenen in advertentie van *Q/_ll\ donderdag 17 december. £rPv_7 NB" ?6 decembereveneens alacarte./vT8"^ Reserveringen op de_____ nrs.:_88044 of 88014.

S^Jhristtnas Diningl
£$b\ KERST MENU 25 DECEMBERJ^iS' pflT€ D€ Fol€ UJfILDORf

fsj CHAUD - FROID D€ DINDONikA Koude gepocheerde kalkoen *
V\ CONSOMM€ LRDV CURZON

Heldere schilpad soep 2\A met oogeklopte room E

Ysl CHAMPAGNE COCKTAIL

jfiCf RABI6 D€ LI6VR6 R LR CR€M6
jfljr Hazerug metroomsaus 2

AJT SUPR€M€S DC TURBOTfl t"AMIRAI
UgX Gepocheerde Tarbot file's j|[Vf\ gevuld met garnalen champignons «r

ï& (Se-** SURPRIS€ DU CH6F t
t\M m_^Vk_^MOC<:^^^ bonbons JW^Lï^^___M I PRUS PER PERSOON NAf. 62.50 5

Wj KINDEREN NAf. 50.00 l%>x -!■ Wk 4 EXCLIO% SERVICE. J<^

IpP^j^Antüleaii Lumber Company N.V.Jfjfëjtèiï^ Houtloods Scharloo
422% GESLOTEN wegens vakantie
'Mw * vanaf 21 decembertot 6 januari 1988 E
«'i|\v j
*< Wij wensen al onze kliënten |\ ' 'PrettigeKerstdagen en een
t GelukkigNieuwjaar
5a sasasa sasa sasasasa sasasasasasasa saei sasa«»w

TOK N.V.
Established in Curagao (Netherlands Antilles)

Notice of Annual General Meeting of Shareholders to
be held on Januari 18,1988.
Notice is hereby given that the Annual General Meeting of
Shareholdersofthe companywillbe held attheoffices ofthe
company, 6 JohnB. Gorsiraweg,Curagao, N.A. on January
18,1988at 10.00o'clock inthe forenoon (local time) inorder
to approve thecompany'sfinancial statementsfortheyears
ended December 31,1985 and 1986.
The Official agenda of the meeting may be inspected by all
shareholders at the office of the company. Telex no. 1069
PHPC NA. Telephone no. 613955.
Shareholders shall be entitledto vote atthe meeting in per-
son of by proxy.,

THE MANAGING DIRECTOR J
t___%^_S_s_S_^_W__Bliïl_BW ' ' ——— ~'

Wak den bo
paginanan hel.
Yudansa t'ei!

n SETEL
M Servisio di telekomunikashon

WORDT LID VAN ONZE SERVICE CLUB EN U KUNT:
Uw oude naaimachine inruilen en Ukrijgt

/
-~ %__„__

f. 150.- voor Uw naaimachine en tevens » __WÊèL.I
50% KORTING W-WW**'$__\\ mmmawm*mmwW^mzS^^^x '~

Prijs Volautomatische naaimachine ’.830.- $ jl ..J^om
Inruil oude naaimachine ’.150.- 1 L-°~~~
Saldo ’.680.. , /jF)
50% korting ’.340.- i itf) v*^
Dus U betaalt slechts ’.340.-

Dit is slechts éénvan develeaan- - ~4Ë&*trekkelijke offertes, er zijn nog
meer. \ _-. i;,.
Kom langs en overtuig U zelf. —— _--*""^

I Wijservicen enrepareren alle merken naaimachines |
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C PATDTnrc 1 C GEVRAAGDPATRICK'S NEDERLANDER
for of

""*Lca} ECHTPAARaccessories
Willem de om samen zaken te doen I

'ï'Wss 1 asastfcndrt,. ITel.: 73298 Brieven onder letter T.B. I
\~_ jA rJ \ \ | J aan het bureau van dit blad, I
] m ~ '

__________L? -■ m y Curagao. y

CLIMACARS H ,
jßmS'~*\ ê_}___ Heren leren riemen
Ifrf/'^ 'Jfc^wfe in verschillende kleuren
_^^_É_i_M_V- O Polstassen, rijbewijs-

___¥&£ etui's en portemonnees

' tÈ2 BF~ La |nd'ana n>v-
AüTOAiRcoNDiItoNiNG U. Hendrikplein 11

Herst M - Tel. 672059 Sta. Roso J
""■"■"■" -■ ~».—...»»^.>....J ' . __
( K-Othrine® (Deltamethrine) "^Nieuwe generatie insecticide. Effectieve en veilige bestrijding

van:Termieten, kakkerlakken, vlooien,karpatten, muggenen
overigekruipende en vliegende insecten. Doeltreffend-veilig-
langwerkend-reukloos.

I Agent/Distributeur:
V SANITAS N.V. - Comanchestraat 155-Tel.: 79047. J< Weekly Sailing From

MIAMI
Please contact:

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

NewTime- Share projecton SintMaarten has an open
position for an
ASSISTANT PROJECT MANAGER
Job requires a degree in civil engineering and ex-
perience in the field.
Career position withprogressive company - excellent
economic package - life and medical insurance.
Please send completeresumé toAmigoe newspaper.
Mark the envelope attention Box 309 PJ.

J Di7ShorvdiArteLokal
Djasabra 19 didesèmber

Sra. Dinah Veeris
I Kusubuki

"REMEDIIKUSTUMBERDI NOSBDZUNAN"
I t'ei den Otrobanda, papapiaku bo di uso dikustumberdi nos hendenanpa ku yerba:

10'or pa 11'or/4'or - s'or
m Tin yerbapabopurba.Binpuntrele iskucheledi subukiku aserbatisa 12di desèmber

I 1987.I Den e siman di 19-24 di desèmber nos lo duna 10% direbaho riba su buki.

Kas diArte Körsou
__hk Breedestraat 126- Otrobanda - Telf.: 624516 £

l)b) (Cl*
C^ Ontvangen £gC

Sportieve combinaties
van „HangTen",
„Suburban" en „Wearabouts" -^

Boutique fij&*>
__^_ Caracasbaaiweg Jr--' -Cm *(ty»
3g) Tel.: 613496 U fK-*_U fêjß

J Grandioze *v
BAN TOPA - VLOOIENMARKT

bij VALCO - Sta. Rosaweg 48
Zaterdag 19 decembervan 9 -6 uur.

Nieuwe en tweedehandsartikelen 0.a.:
Kerstdecoraties, pronkstukken, kleding voor de
hele familie, horloges, beddespreien, haaracces-
soires, huishoudelijke artikelen, planten en nog
veelmeer. «..-«^^(.^^^«asi,.
Tevens een stand van D.K.K. (Do- y^a^^^W^_^^
berman Klub Körsou) en een r___^^_r^^i^
etenstand. Komt U langs! i^^^ÊfwMs^

GRATIS PEPSICOLA

Pierson, Heldring & Pierson (Curacao) N.V.

Zoekt ten behoeve van haar stafleden represen-
tatieve

ONGEMEUBILEERDE WONINGEN
in een goedebuurt met minimaal

2 è 3 slaapkamers.

Aanbiedingen tijdens kantooruren:
Tel. 613955, toestel 271 dhr. Donny Panneflek.

SO; De gelukkige win- (g@JF n||||
«/JW naarvan de waar- __%f w_ __ lIVIdebon van ’.lOO.-Van*"! ■ " ""17 december

CAUSA MARCHENA QA _KI
Kayalxora w_H.i^l_ ._, kavel 46ML PABLO

3g, Caracasb^^ëj FANTASTISCH!
Spj Tel.:613496 («-«jSJri V /

Slntemotlonoleverhuizers enverschepers

inTERSTERG
Dokuieg z/nachter Maduro Plaza - Curoaao N.ft.
Tel.: 70140/70141 Telex 3493CaredN.A.
Volledigverzorgde internationale

verhuizingenvan huis tothuis.
*——»——mammmmmmmwMtmmmmmmmmmmÊmmwmgmmmwmmmmmm

C~ "ASONOR" ~1
helpt bij hinderlijksnurken
zorgt voor een rustige nacht

Distributor/Agent:
S Sanitas N.V. - Tel.: 79047 r

f EXPOSITIE SCHILDERWERK "^en KUNSTNIJVERHEID ARTIKELEN
48 Schilderijen In olieverf en waterverf van lokale en Internationale artlsten.
Ook pronkstukken kerststukken en kunstbloemen tegen redelijke prijzen.

Plaats: FUNDASHON PRO PATRIA
Hoek Van Lansbergeweg-Mgr.Kieckensweg 44,Welgelegen
ZATERDAG 19DECEMBER 9 a.m. -1 p.m.
ZONDAG 20DECEMBER 4 p.m. -8 p.m.
Wij nodigenU hartelijk uitonze expositietekomen bezoeken.Kom ons helpen
om anderen tehelpen.

V GRATIS ENTREE. J

VERKOOP VANWARENHUIS PRODUKTEN
Vier defeestdagen met artikelen uit Duitsland van %

" MIGUEL& BROTHERS "
0.a.: Kerststollen met de smaakvan Marsepein, Rum,
Hazelnoot, Appelmoes van zoete appels, Makronen
van Marsepein, Servische soep. Allerlei soorten koek-
jesen nog veel meer.

Naast Wondersteam Salina

F v /If^S^^Caracasbaaiweq
Q#f|pv t/o Lunapark (

f vWw/W Tel.: 611563. I
7 Ontvangen: ]
l KINDERKLEDING voor 0 tot 12 jaar \
l MEISJESSCHOENEN en MEISJESJURKEN j

Jgflm Ccüwlbm IfHud Btmlu\m
Zeer leukeen exclusieve collectie

*J| » KERST en NIEUWJAARSKLEDING
ook rokken, bloesen, tweedelige pakjes enbroeken. Tevens grotesorteringbijouterieën uit :

§ Oostenrijk, verder leren tassen en portemon-nees, parfums van bekende merken, etc. Komlangs, zoals U weet is onze service uitstekend.Caroline's Mini Boutique, nu in een ruimeren modern lokaalop Druifweg 36, Dominguito.
Jtfß Denk aan onze leuze»klein maarfijn". Open da-A_WM 9el'iksvan 9am- nonstop tot7uurp.m. De zonda-

mf m gen in decemDer zijn wij geopendvan 9 a.m. tot3

Atenshon, atenshon ffersrzr^«^^«^^
Mayan, djasabra.lo tin dMO'ordimaintate V>(
kv 12'or di merdia e Grupo di Aguinaldo: \^A^_y»

LOS GAITEROSREYES
kv lo aktua bou di Viaducto den Otrobanda. ]
Tramerdia di 3'or pa s'or lo tin aktuashon di

GRUPO FOLKLORIKO ANTIANO
kv lo toka ibalia nan piesanan.
E aktuashonnanaki ta wdrdu ofresé na nosPübliko iklientenan dor
di

SOSIEDAT DIKOMERSHANTENAN
DI OTROBANDA

kv ta desed vn i tur
UN FELIS PASKU i UN PROSPEROANA NOBO

mwAwm\W___\ -Hu_u___H __________ l-*j< % fM,__H_____r ________! ______T^^^B ,*V x j^

fT£ F^^ SALINJA _
i| Speciale aanbiedingen (tot eind van demaand) voor deko-|i mende feestdagen
,| Het hele gezinkan zich naar de laatste mode kleden tegen [
;' Pantalons van ’.129,—119,—en 99,— |
j! nüvoor/.25r-
;| Jurken van ’.229 —199,—en 149,— i'

nu voor ’.so,—en ’.30,-- ;!
!; Hemden en blouses ’.99,—, 89,—en 79 —!; Kinderkleding vanaf fA?-. nu voor ’2o,— ]i
1! Elke dag wordt de voorraad aangevuld.

SKY HIGH FASHION
j MESKER-GEBOUW
\ Elke dag open vanaf 8.30 non stop tot 7 uur 'savondsj;

AMIGOE14

ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

iTrT&ïs*-^ tot 10 woorden

F. 5,50 /^k///ir Elk woord meer ÜSM
/// l|\ UITSLUITEND j_sg^j
/^> Ijl A CONTANT!

HALFNIEUWE __ 2'/.Lada 1985
prijs’ 5700,- (overprijskan wor-
den gehandeld)Tel:84527

FIAT REGATTA bj. 1985
(i.z.g.s.) ’ 7900,-; Mazda 929 bj.
'81 prijs n.o.t.k. ; 2 Dobermann
puppies over (Ned. stamboom)
F.D. Rooseveltweg 373 Tel:
81821

2 SCHATTIGE MALTHEZER
Leeuwtjes (v) met comb, prik +
ontworming. Tel.: 675623 na 6
uur.

EETKAMERSET ’.350,-. Ficus-
weg 4. Tel.: 82535.

INBOEDEL: EIKEN: wan-
dmeubel; eethoek; bankstel; be-
dden; kasten; wasmachine; tv;
video en diversen. Tel.:675404.

AUTO CHRYSLER Volare. Tel.:
648776.

TERREIN, GROOT Piscadera,
860 m 2.Tel: 76537.

EETKAMER, RONDE tafel + 4
stoelen; legkast; hang-legkast;
wandmeubel; tv; frame twee-
persoonsbed; bed twijfelaar; ba-
bybed; three-in-one. Zaterdag 9-
-13 uur: Kaya Kokolishi 102.

LEDIKANT + MATRAS, wit;
salontafel. Tel.: 675139.
WEGENS OVERCOMPLEET:
spiksplinternieuwe Volkswagen
Amazone, staat nog bij dealer,
winkelprijs ’.13.500,-. Snelle be-
slisserskunnen voor ’.12.000,-
-deze wagen hebben. Financie-
ring mogelijk. Tel.: 674251 na
19.00uur.

IBM TYPEWRITER; antiek:
wandklok ’.200,-; kapstok
’.250,-; Thonet (Bentwood) 3-zitsbankje + armstoel + rechte
stoel+ tafeltje + plantentafeltje
’.995,-; caféstoelen; salonkastje
’.1.450,-; salontafel ’.285,-;
bronzen kandelaar ’.65,-;verzil-
verde kandelaar ’.55,-; koper &
tin v/a ’.5,-; kofferkist etc., etc.
Ficusweg 17 (Julianadorp). Tel.:
82383 dagelijks 9-12 en 17-19
uur.

PORCH-SALE: matras 2.10-
-1.20; wandmacramé; grote
weegschaal; Eheim aquarium-
filter (nieuw); eenpersoonsbed;
foodprocessor; bureau; Engelse
en Nederlandsepockets en ande-
re boeken.DidowegB vrijdag3-6,
zaterdag 10-3. ,

TOYOTA STARLET '83; Toyota
Corolla Stationwagon '83. Tel.:
75476.
VERSTELBAAR BABYZITJE;
kinderbedje (leeftijd tot 3 jaar)
inclusiefmatras. Tel.: 675359.
1 EETKAMERSET; 1 porchset;
1 wandmeubel. Tel: 615161 na
17.00uur.

MIiSISSSSBÉfI
HUISAANhetwater, JanSofat/Yachtclub. Brieven: A.D. Will,
Brakkeput Abao Paradiso 7.
1 CONTAINER 40 VOET of 2
containers van 20 voet. Tel.:
79533 b.g.g. 613155 mevr.Gordon.

GEMEUBILEERD HUIS per 1jan. 1988: 3 slaapkamers, 1badkamer.] Tel: 648776.

NIET-GEMEUBILEERD woon-huis met 3 slaapkamers, 2 bad-kamers, in rustige buurthuurprijs tussen ’.500,- en’.600,-. Tel.: 70077 toestel 225.

NEDERLANDS MEISJE zoekt
gemeubileerd huis of apparte-
ment voor 4personen, maximale

huurprijs NA/.1.000,- all-inn,
voor de periode van 27 maart tot
7 mei 1988i.v.m. overkomst ou-
ders. Tel.: 75537.

ONGEMEUBILEERD HUIS: 3
slaapkamers. Nette, rustige
buurt. Tel: 623270.

WEGENS VERTREK: goed te-
huisgezochtvoor 3halfhoge hon-
den.Graagbellen tel.: 75765.

OPPASHUIS GEZOCHT voor
ouderechtpaarzonderkinderen.
Periode februari of maart. Info.
tel.: 616701.

ARTSEN ECHTPAAR (dieren-
en planten- liefhebbers) zoeken
oppashuis voor januarien febru-
ari ofged. daarvan.Tel.:616621.

GENERATOR DENYO 10
KVA; Panasonic VHS video- ca-
mera;piano; camera's& lensen;
orgel Yamaha, portable keybo-
ard; grote waterfilter; koperen
artikelen; huisartikelen; gas-
barbeque, eet. Herman Gorter-
straat 6 tussen 4-6 pm.

GOED ONDERHOUDENwoon-
huis op eigendomsterrein. Tel.:
26352.

GEDEELTELIJK GEMEUBI-
LEERD woonhuis in Oranjes-
tad. Tel.: 26352.

GEZOCHT OPPASHUIS (evt.
tegen vergoeding) of apparte-
mentvan 1februari tot 10maart
(of gedeelte hiervan). Tel.:
47034.

Te koop J
Volautomatische was-
machine, droogtrommel
grenen eetkamer, 1 per-
soonsbed, schommel-
stoel, linnenkast, planten, I
servieskast,boekenkast. I

ZATERDAG EN
ZONDAG

9 - 5 uur
PENSTRAAT 258 J

DRUGSTORE^. If
(gelegen op het terrein van
Trupial Inn Hotel te groot
Davelaar(
Voor al Uw:
'geschenken 'cosmetica
'boeken 'snoepgoed
"tijdschriften 'zoutjes etc.
Dagelijks geopendtot20.00
p.m.
(Ook op zondag) *

Elektra en
Novatee is
een begrip!

C* " * " " """$." TEHUUR:

" 19" I *

, T.V.'s, «

" VIDEO'S "
"poi*_-jt_^oruoci#

Schottegatweg Oost 36
Tel.: 79785-79787V _*.__-.__.__. __."/— ■««- - - -- ■ - - — -r

Caribbean Hotel [^t' V__JL^Vj LA BELLEZAITALIANA -
■ e_J^_L_*____P " __■ ■ Kx^_____TS.

-HtS^^^È Vlßlv ___¥ ~_ ___¥ \__m
BËTÓN-MÏX CENTRALE

FUNDERINGEN, RINGBALKEN, BLOKKEN, BOUWMATERIALEN.
OOK VOOR VERKOOP VAN BLOKKEN, ZANDEN GRIND

Brakkeput Aribaz/.n(naast Technische School) __—.

l Tel. 674673 - 672204

I=> decorative ö g Tel.: 77658
\ ant'!'7J,lrf f t/o Industriepark z/n Brievengat♦_ ceramics vv , . _~ .. *—. . T

B ,
% / achter Golden Drive-In 'Ook dit jaarhouden wij een speciale ,

KERSTCAMPAGNE
Voor iedere aankoop boven ’.25.- ontvangt U van 16t/m 31 decern- ,, ber 1987een leukesurprise onder dekerstboom. Behalveonze
normalekollektie van lokaalvervaardigde souvenirs, plantenpotten, '1 lampen en andere gebruiksartikelen, hebben wij nu ook wat nieuwe ii aparte souvenirs o.a. Kerststalletjes. ), Openingstijden: Ma. t/m vr.8- 6 uur )

Za. 9-1 uur \
Z0.9-luur /



BOWURE
AGENDA
J2UTIE:8000««ANDWEER: 8222
i^ICENTRALE: 8845"OSPITAAL: 8900

~;NDF!LL te Lagoen: maandagt/ni vrijdag
°n 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00ur: zondag gesloten.

j^NBAREBIBLIOTHEEK
P-ningstijden voor het publiek)
-"andag en donderdag van 14.00-18.00

en vrijdag van 08.00-12.00/
uur; zaterdag van 10.00-12.00

sen'ngstijden5en'ngstijden voor lezers)
van 14.00-19.00uur.

°STSLUITING: maandag t/m vrijdag
..getekende stukken 15.45uur; gewoneStukken 16.30 uur.

jJNICECLUBSj*«nis:donderdagavond 19.30uur - Hotel

j?ns:informatieE. Felipa, te1.:8546/8238..°Und Table: elke tweede maandag -«^«centrum Terra Corra.
"«ry: woensdag 12.00 uur-Hotel Bonaire.

JSTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
/14.00-15.30uur loketten geo-

J2IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging. gelieve contact op te nemen met de
Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pLITiECLUB (Weg naar Willemstoren):
lew nd °Pvnida9 van 20.00-24.00uur; za-
*_ van 12.00-24.00uur.

d "EEKUUR (gezaghebber): elkedonder-'9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
daUrskantoor. Kralendijk: laatste donder-b,9van de maand van 10.00-12.00uur te

HairKOLISHI (tel : 8198): verzameling Bo-
jini^aanse schelpen en koraal; open van
X.„ a 9 t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -'"ra Nikiboko Zuid 3.

«Sn. penin_!stijd«"> slachthuis maan-Ig9'-'"'woensdag vano7.oo-12.00/13.00-
-"6rin Uur en donderdag en vrijdag van,u°-11.00/11.30-14.30 uur.

j&Mmber.
Kant CONCERT: 20 30 uur zan9koor
tw rkldia <van Rincon'"Sentro di Bario

a '«Pfnarduskerk Kralendijk:
üür Jks 18-45 uur; zondag 08.30en 19.00

CtmotokerkAntrioi:
-ür ' 193°uur;zondago9.ooen 18.00

d^?vi<=uskerkRincon:mm,ook zondag, 19.30 uur.

aa^HTENBEZORGING doorgeven
c « mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayae,«.ue 4.

OPVOLGER
Al deproblemen rond de toen-

malige partij- voorzitter, partij-
leideren woordvoerderJopieAb-
raham leidden er toe, dat er een
scheiding van functies kwam.
Hetwas trouwens Abrahamzelf
die—bijdeeerste mislukte—re-
organisatie voorstelde defunctie
van partijleider en partij- voor-
zitter onverenigbaar te maken.
Abraham trad af en stelde voor

datAvelino Cicilia — die sterke
papieren heeftin dewijk Nikibo-
ko — dfunctie van tijdelijk voor-
zitter zou waarnemen, baarbij
werd Cicilia dan ook belast met
een totale reorganisatie van de
partij.

Eén van deeerste stappen van
Cicilia washetsamenstellenvan
een werkgroep diehem inzijnre-
organisatie- werk zou bijstaan.
Op 2 novemberwerden de leden
van de werkgroep bekend ge-
maakt en volgens Cicilia bleek
niemand bezwaar te hebben te-
gen de samenstelling. De eerste
werkdag van de commissie was
op 14november en die dag werd
een plan decampagne opgesteld
hoe dereorganisatie zou worden
aangepakt. Dit was ook de dag
waarop de veel besproken brie-
ven de deuruitgingen.Aan dele-
denvan deeilandsraad enaan de
ledenvan deStaten. Ook debrie-
venaan debestuursleden gingen
de deuruit. De inhoud was kort,
maar veelzeggend: In Verband
met dereorganisatie van de par-
tij is het gewenst dat de huidige
functie beschikbaar wordt ge-
steld.

MANDAAT
Overigens was dezebriefniets

nieuws onder de zon, want ex-
-minister, ex- partijvoorzitter
JopieAbrahamhadzichin begin
mei — nadat de verkiezingen
waren verloren—in dezelfdezin
uitgelaten. Het inleveren van
partij-politiekefuncties was dus

in feite een advies vanAbraham
zelf. Reorganisator en werkcom-
missie bleken echterweinigsuc-
ces te hebben met hun verzoek.
Er was geen enkele respons dan
van debeide eilandsraads- leden
Marelva Soliana-Pourier en
ErnestoMeiaan. Zijverklaarden
echterdat zij geenszinsvan plan
waren hun functies ter beschik-
king te stellen. Abraham rea-
geerde ook,maarnietmethet ter
beschikking stellen van zijn
functies, maar met verdere sug-
gesties hoe de reorganisatie zou
moeten verlopen. Verder waren
er dus geenreacties.

Avelino Cicilia: „Ik ontken de
negatieve publiciteit die de
laatstetijd in denieuwsmedia is
verschenen. Ik ontken eveneens
dater plannen zijnomkoppen te
laten rollen. Ik heb dereorgani-
satie terhand genomenen ikheb
getracht de discipline in departij
terug te brengen."

Ondanks het teit dat AvelinoCiciha dus een mandaat heeft
gekregen van het partijbestuur,
doethijzijnreorganisatie- werk,
naar hij zegt, in nauwe samen-werking met de huidige leider.Woensdagavond volgde nog een
vergadering met de Staten- enraadsleden. Aangezien Ciciliazelfalmeedeelde datJopieAbra-
ham niet zou komen wegens

drukkewerkzaamheden, datmi-
nister ing.Franklin Crestian en
fractieleider in deraad, José
Winklaar, evenmin aanwezig
zoudenzijn, terwijl raadslid Ali-
pio Goeloe ziek is, lijkt dezever-
gadering niet al te vruchtbaar.

De overgebleven actieye poli-
tici zijn dan immers Marelva So-
liana en Ernesto Meiaan als
raadsleden en Monchin Soliana
als Statenlid. De eerste twee
hebben al tekennen gegeven dat
zij niet zullen inleveren, terwijl
Monchin Soliana alverschillen-
de malen heeft gezegd, dat hij
zijnperiode als Statenlid zal af-
maken. Pijnlijk is dathij juist de
plaats inneemt die de tweede
man en reorganisatie van de
PDB Avelino Cicilia ambieert.

In de werkcommissie dieAve-
lino Cicilia bijstaat heeft een
aantalmensen zitting die— wel
aan dePDB isgelieerd—nietac-
tief politiek betrokken waren.
Dat zijn onder anderen Norwin
Willem, drs Charly Martijn, de
heren Flores, Semeleer, Gijs-
bertha enChirinoEmerenciana.
Desgevraagd verklaardevoorlo-
pigpartijvoorzitterAvelino Cici-
lia, dat destreefdatum om dere-
organisatie- werkzaamheden te
beëindigen, is bepaald op mei
1988.In diemaand zal namelijk
het partijcongres worden geor-
ganiseerd.

Nummerplaat-belasting

verhoogd
KRALENDIJK - Voor hetkomende jaarzalermeer geld

betaald moeten worden voor
de autostickers. Voor een au-
to wordt dat 230 guldenper
jaar,terwijl bus oftaxi eenbe-dragvan 112,50 guldenzullen
moeten betalen.

Auto's met dieselmotor beta-
len vijftienhonderd gulden enmotor- en bromfietsen negentig
gulden. Deze verhogingen zijn
tijdens de eilandsraads- ver-
gaderingvanvorige maandgoed
gekeurd. De eilands- ontvanger
maaktbekend, datvoor elkever-
andering van eigenaar van het
voertuigkennis moet worden ge-
geven op he. ontvangerskan-
toor. Indien het autonummer
wordt ingeleverd, zal volgens ar-
tikel 19 van het A.B. 1954 het
resterende bedrag aan betaalde
belasting worden geretour-
neerd.

Reorganisatie partij verloopt volgensplan

PDB-voorzitter Cicilia:
geen sprake problemen

KRALENDIJK — Ondanks het feit dat hetmerendeel
van departijleidersnietheeft gereageerd op hetverzoek
de huidigefunctie beschikbaar te stellen, gelooft de tij-
delijke voorzittervan de PDB, ex- gedeputeerde Avelino
Cicilia, niet dat diteen gevolg is van onvrede. Ikben ge-
vraagd om onze pactij tereorganiseren en heb daarvoor
eenmandaat gekregen, aldusAvelino Cicilia, diesamen-
werkt met een werkcommissie van opmerkelijke sa-
menstelling.

Tijdens een partij- bijeen-
komst afgelopen woensdag gaf
Avelino Cicilia een overzicht
vande standvanzaken. Zoals be-
kend is Cicilia na ex- partijvoor-
zitter Jopie Abraham de sterke
man in de Partido Democratico
Bonairiano. Sedert de partij in
1983 devolle winst wist te beha-
len bij de eilandsraads- verkie-
zingen, bekleedde Cicilia de
functievan gedeputeerde, diehij
na twee jaarverwisselde voor die
van waarnemend gezaghebber
wegens delangdurigeziekte van
de toenmalige gezaghebber
Alfred SintJago.

Bij de laatsteverkiezingen die
door de PDB werden verloren,
behaalde Cicilia na Abraham —als lijsttrekker — de meeste
stemmen en werd gekozen in de
eilandsraad, waarvoor hij overi-
gens bedankte. Zijn motief was
dezware belasting van de gezag-
hebbers- functie deafgelopen ja-
ren, waardoor Avelino Cicilia
zich voorlopig wilde terug trek-
ken uit deactievepolitiek.

KRALENDIJK — Zoals be-
kend heeftafgelopen week deStichting Fomag via de Cede
Antias een financiële onder-
steuning gekregen om een
aantalcursussen te organise-
ren voor werknemers diemet
zwaar materieel werken.

Deze cursus is echter niet be-
perkt tot werknemers die in
dienst zijnvan de Fomag, maardecursus staat openvoor andere
belangstellenden ook. Wie
geïnteresseerd is kan zich op
maandag en dinsdag respec-
tievelijk 21 en 22 december van
tien tot één uur opgeven bij deStichting Fomag, Kaya Indus-
tria 26. De cursus duurt zeven
weken. Er is wel een inschrijf-
geldverschuldigd.

Tijdens OKSNA-bestedings-overleg

Twaalf Bonaireaanse
projecten goedgekeurd

KRALENDIJK -Van 9 tot
11 december werder opSaba
een bestedings- overleg ge-
houden van de OKSNA. De
OKSNAwordt gevormd door
de gedeputeerden van Cul-
tuur van de eilanden die met
deministervan Cultuurover-
leg plegen. Voor Bonairewoonde gedeputeerde Carmo
Cecilia voor de eerste maal
dezevergadering bij.

Op Sabawerd dusbestemming
gegeven aan de gelden die Ne-
derlandbeschikbaar steltvoor
culturele doeleinden.Die projek-
tenmoeten aangevraagdworden
en derhalve konden de verschil-
lende verenigingenen organisa-
ties op Bonaire via de gedepu-
teerde van Cultuur hun verlan-
genskenbaar maken voorhetko-
mende jaar. Het resultaat was,
dat er een twintigtal projekten

werd ingediend, waarvan er
twaalf tijdens het bestedings-
overlegwerden goedgekeurd.

Goed gekeurd werden de pu-
blikatie van historische regi-
straties, de inrichting van een
museum, de conservatie van de
folkloristische tradities, literai-
re workshops, een programma-
hulpvoor debibliotheekvan Bo-
naire, de basis voor een
Kunstschool, programma- hulp
bij culturele en sociaal-culturele
activiteiten, theater stage- en
equipment- aanschaf, hulp aan
het zangkoor Kanta Orquidea,
uitwisselings- programma's metNederland en een dans-duo-
tournee vanuit New York naar
de NederlandseAntillen. Verder
werden er nog enkele kleinere
projekten goed gekeurd.

Gedepteerde Carmo Cecilia
werd vergezeld door het hoofd
van Culturele Zaken Frans Booi
en een lidvan definanciële com-
missie C.N. Montero. Desge-
vraagd verklaarde gedeputeer-
deCeciliatevreden tezijn met de
behaalde resultatenen eveneens
met de werkwijze van deOKSNA.

Cidema kiest Sporter 1987
KRALENDIJK — Circuito

Deportivo Manparia Cuto
(Cidema) heeft in samenwer-
king met deIndebon ookvoor
1987een sportman-vrouw ge-
kozen.

Volgens de voorzitter van Ci-
dema is deze verkiezing belang-
rijk, aangezien het de sportlui
stimuleert hun best te doen.

Daardoor zal zeker ook het ni-
veauvan desport- activiteitenop
Bonaire wordenverbeterd, aldus
Papy Cicilia. De bijbehorende
prijzen voor de sportman en de
sportvrouw van het jaaren hun
runners up, zullen vandaag om
halfzes's middags wordenuitge-
reikt op de patio van het Lisboa
restaurant (hotel Rocheline).

Op 11 december 1987 overleed te Caracas, Vene-
zuela

Mevr. Anna Catharina van Meeteren-Winkel
Pijpers van Meeteren
Fam. Lilian Pizziolo-Winkel
Fam. Booky Winkel-Statius Muller
Overige familieleden

De begrafenis vindt plaats op zaterdagmiddag, 19
december 1987om 4 uur, vanuit El Tribute Parera,
naar de Protestantse Begraafplaats aan de Oranje-
straat.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 1 uur 's mid-
dags.
Gelieve geenrouwbezoek.

KRALENDIJK -Inde mor-
genuren van donderdag werd
aandacht besteed aan de 157e
verjaardag van de sterfdag van
de Venezolaanse vrijheids- strij-
derSimonBolivar.Kransen wer-
dengelegd doorde Venezolaanse
consulen doorgezaghebberen ei-
landssecretaris van Bonaire. Bij
defoto: het moment dat gezag-
hebber mr GeorgeSoliana en se-
cretaris mrFrits Goedgedrag dekrans van het eilandgebied aan
de voet van debuste plaatsen.

KRALENDIJK — De kleuters
van de Trinitaria- kleuterschoolhebben donderdagmiddag onder
leiding van de hoofdleidsterBertha Martis en met medewer-king vanBonaire Tradingeenge-
zelligeKerstmiddag gehadinhetFlamingoBeach-hotel. Negentig
kinderen namen deel aan delunch waarvoor ook FlamingoBeach een bijdrage leverde. Ui-teraard hadden leerkrachten enkinderen zelf ook een financiëleinbreng.Bij defoto: dekleutertjesindediningroom van een van deduurstehotels vanBonaire. Jonggeleerd is oudgedaan.

'VK ■■■ .J:ï:s:S.s;:-:k:->-::--:-:--'S': SüfS , -v":' :'

eg<3LJl=?<_«J|^y.|f\[OCo
AflOnt^-. COMPANIA * ANONIMARentes generales para f

Venezolanas SAAvensa.üeseando al pueblo de Bonaire,.. FELICES PASCUAS yVN PROSPERO ANONUEVO
srieel placeren anunciarsus nuevasfacilidades devuelos direc-ts entre Bonaire, Caracas, Bonaire, los Viérnes y Domingos

?.ALIDA MAIQUETIA 03.00 P.M.
S__7?ADABONAIRE 03.40P.M.«ALIDA BONAIRE 04.00 P.M.
j^EGADAMAIQUETIA 04.40P.M.
*J? Sus reservaciones, etc., favor contactar teléfonos:

Orinoco)
jjjg"(Aeropuerto Avensa)
'quai Federico Martinez)

lrner|te puede contactar su agenda deviajes preferida., Atentamente,
V»-«- Seguros Orinoco CA.

EILANDGEBIED BONAIRE
Deont BEKENDMAKING
bekenH Hn9er van het Eilandgebied Bonaire maakt hierbij
de innir,' aa0P21 decembera.s.begonnen zal worden met
Bij ZhS v.an de motorrijtuigbelasting over 1988.
a. w °p«!»ng moeten worden overgelegd:

halffe r sbewi's be,astingjaar 1987 (tweede
geldigbewijs van verzekering van het motorrijtuig.

o-w, PARTISIPASHON
lastinnWtl. *

°onaire teparticipacu por cuminsapaga be-
?.ecembS 19f.7e ® motor)pa eanja 1988entrante21
3a n?,»!"10^' pa9° mesterentrega:
b- Drulhl ? P! go dl e segundo mitar anja 1987prueba vahdo eu e auto (vehiculo) ta seguré.

toIJDfIGIBD€C€MB€RI9B7 AMIGOE 15

>> stockmarket <<

AMSTERDAM TCOAY DECEMBER 18,1987

tegon 57,00 __ 28 90~*>ld 60 >00 Menö» 36 50J*ü? r 89-80 RiiUpe . 28,80°7"*«>. 42>00 Rcyal Dutch 192,20
r TT__ 21,80 Ttelegra&f lqR nnGist-Broc. 23 40 Ü-Z-, _Ts'°,°oHeineken 125i50 «^^

105,40

MEW YORK STOCK EXCHANGE
Abbott Labs. 47 . m ra. 155 4Aterioan Exp. 23 i/8 - i/2 m „ 5/g . *

7 1/1 unch Jchnson _J. 7 7 3/8 - 2 1/2Am.Tel.. Tel. 28 1/8 - 3/4 McKesson 27 . /4Atoa. 64 5/8 - 1 1/4 Merck _ Co. 157 1/4 - 3 1/4Anheuser B. 32 1/4 - 5/8 Minnesota Mng 61 1/2 - 2 7/8Bectan Dick. 48 1/4 - 1 1/2 Mobu Corp. 36-1 7/8J****" S. 54 - 1 ftonsanto 78 1/4 - i/8Chiysler 22 3/4 - 1/2 «CE c<_rp. 62 _'/8 _
Citicorp 17 3/8 - 1/8 Norf^th. 26-1 /iCboaCola 38 3/4 - 1 1/4 pre _____ 35 _ __'/sDiebold 38 + 3/4 Riilips Ind. 14 1/2 - 3/4Digital nj. 133 5/8 - 1 1/8 PlaceTD .M. 15 14 unchrjpont 80 3/4 - 1 7/8 Northrcp Corp. 25 5/8 - 1 1/8EastJtodaJ. 49 1/4 - 1 5/8 ftiïSt Pta. g 2. 4S»00" 38 7/8 - 1 1/4 Pfizer }°, ]'l + ]'t

Fxggxe -A' 47 1/2 . 2 pta^, J41/2 - 1/8
Firestone 30 1/4 + 1/8 Philip Marris «« \'\ **Fluor 12 5/8 _

5/8 o^^. |/« ""ch
Genl.Electr. 45 - 1 5/8 RJR Nabisoo „ 5/g , V.lGenl.Motors 61 - 1 3/4 Sara Lee 34 ]% . \ \'lGulf 8 wast. 73 3/4 . 1 1/4 Shell Trp.Tr. 71 ' l \'lHecla Mng. M 1/8 . 3/8 Southern u. 8 1/2 ♦ 1/4Hilton- -69 3/8 "- 2 '3/8 Unisys 33 7/8+ 1/8Hcmestake Mng. 16 3/4 unch Unocal 26 3/4 . 5/8
K» JaffiS LOCAL STOCK
Industrials 1924,40 - 50,07
Transportation 748,86 - 15,86 Ant.Brewery HFL. 75-85
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT DECEMBER 17,1987The stock market pulled back today on profittaking (atyesterday's close of 1974.47 the DJIA had moved up 207 73points or 11.8 pet in eight trading days). Today the marketopened lower and steadily moved down with little pressure
The decline picked up a bit during the last hour of tradingThe Dow Jones Industrial Average closed at 1924.40 down50.07 points. Declining issues outnumbered advancing issuesby a 3 to 2 ratio (about 997 down and 626 up). Volume wasapproximately 192 million shares. The OTC composite averagefinished about with a slight gain. Some large losersincluded Cray Research, Philip Morris, RJR Nabisco and XeroxSome large gainers included Paco Pharmaceutical, Wynn« Int'land Morgan Stanley.
E.F.HUTTON RESEARCH.

ijpfj maiujko & H Kill S ItWit N.V.
t£_*_U INVESTMENT DEPARTMENT
fe^Jj For further information call]^^_W Tel. 612511/612991/612294

mmmmmmmmmmmÊ-mm^mmmmmÊmmmmmmmmê
>-^--l ■■■--■■ 111-ll■--__-■_______.__■■_■ 11lII ■l.______ll___ v

Ê Koersen Centrale Bank i
f NOTERINGENCENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSEAN-
E TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 18 DECEMBER 1987EN TOT §
E NADERORDER: 3

fUS DOLLAR 1.77 1.78 1.80 -CRNDOLLAR 1.34 1.36 1.38
E- PND STERLING 3.20 3.255 3.315
E NCDGLD 96.80 97.52 98.32 .9
E BOLIVAR — — — V-S
t ZUU FRANCS 134.64 135.36 136.16 'S
S FR FRANCS 31.12 32.22 32.92

DUITS€MARK 109.07 109.79 110.59
e SURGLD — 100.07 102.59
E ITUfl€ 1.17 1.47 1.53
E ARRORIN 98.00 100.00 100.20 3
"E KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER- E
Z LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
E MENTVANFINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 18DECEM-
E 8ER1987 EN TOT NADER ORDER.
E E
E 9.75% 08UGATI€L€NING€NP€R 85/89 98.08 3
'5 13 % OBUGATI€L€NING€N P€R 86/90 103.51
E 12 % OBUGATI€L€NING€N P€R 88/92 102.50 E
m 10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€AI9BB 99.19
g 10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986PÉRI99O 97.79 -E HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN- j
E GEN BEDRAAGT 11.07%. 5

DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN 5
E BU HETLOKALE BANKWEZEN. E

■""""■ :^i>ii_iiiii"(""lil■■ "lllUlllllUlin.^llliijLir

L «5?fPnCO mDUSTRmi °* ÜEnEZUEIP

-ÉJTwt maakt de wisselkoers bekend
mW&' van de BOLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30uur

caSh AANKOc^ue VERKOOP
’.5.25 ’.6.25
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'\sBb__\\\\\\\\\\\\\w __\
"'" aP!*^^*"''a^!!!!^ I___W \&i:i:i*ivi:i:-:::

""1 /2i^# ' K« iÉt you're .ve/comelTTT Ij ROSE GARDEN \ X»^^ Sft'fr?> WS" EKSftvan. >:IBL atthe %~> Bar Restaurant ;.; \dfc*X*'_" RT^MlSWhlil Schubappelweg) ,% IT-fl J_b*/1 1 __^kt!_\__' >' m, " Oude Caracasbaaiweg 56 - Tel.: 614574 " .^m%S.«#_^_[ _______ #«%&MS_W Te,:614855 * F lfHit«■ ■■'''■ ;" EENSFEERVOL -J «WK " \fc#>'
CHILEENS GOURMET »% £ hotel-bar-restaurant ." RESTAURANT MET A \ ". #^iV«^\TlM(§ W_Ml® (ö(§lili«liï?T m»V«

RESTAURANT V Baai Macolaweg - Parera ,* CHINESE 1 J?M ,% gö. Xe* "V^_
" SPECIALS: Empanadas Chilenas V (Fasan Grahan) ," GERECHTEN [JÊm mm 'lm X^J" -¥■' \/ X_>*^^___^_ *ti!K& \w/Pastei deChoclo. ► « He.restaurantbijuitstekvooreenkrioyomaal- ," en een gezellige bar. l/«nKffi_flW >" -—*>*__-£--—"T/f // *^^"^V. _^ ?^BPlA_!^_Bt*«' _____*
»*
,

>« tijdzoals:mula,guiambo,söpiyuana,funchi- " Gponpnd vanaf W.'AC-SHS _W ,*_. / V J/ i/ "' X«*«^_________. __f#l_!_rt_OT_«2_!_f-to£ RL\ MMMkortopvriJdaglunchenopzorKtogbarte- "' tafel, etc. etc. ». „ 1?' UTTrÉW " [ é-*mcWl'A/\ "W-K iT!ï_^MP_SÊSSksTN Vl" qtwChltono. »/ GEOPEND elke dag van 12-2en van 7-10. » 11.00_v.m. -11.00 n.m. .%*J\ W , \ W^*^f'/f \ >É^^^^E|3K^SK f I»_.Sw GEOPEND: Donderdag
w __*&.' *^_ zondag gesloten _^r»*^%^_U bent van harte welkom. L~-~~>"^"»^^__ ___»^T*T,« P '^^^mÖSSN»!PWw^ t" *r^-«««- vrijdag,zaterdag _^^«*. # ,^^^_. Onstei.nr. 54291 0t54294 __*r* "" " _***" "" » ' «-^____. ______T_[*«-"_.".' Q wEHlfi -_ü£9 feP Ife ■__■

" "\^N^_ enzondag. _^T?%"" " " «^-H^.. Tot ziens inBelw^T» »« " » »TV _^^*_.*_.*_.*_.*_.*..*..*«^-W _*T*» "" " - cïW __^H'""""^S_ _-__***75.*.,.*.*.*.*.V« »^i»_!pPaea__i_ïrJ« """ " "ViViNk. _^r* """""""""*""""" " »^^^ _4_^T* """ \m » , :nnifw_.v^^.*.,.,.,.,.*»>^ ~,«V^^ >/" i yr / Ww_\

» " JCF^Os, ", *. ,/ .^=9-:r?T " » " ____J nieuwe Menukaart
'" *< Kerstmenu in 'I Verjaardagsfeestje? \ jA " H

ft < I^B|| McDOnald'S "* Jjtflfl BPtt *' I 'CoqwllesSUacques au NoiihfQ:: Ml " Jfortüaóöau ": Hl — ■:.*j*raar|S; -- -.CHP::R ,s^*",*-c*^- □P .« IUJMJifI La Bistroëlle "" Wij zorgen voor «lipjl^ '" !'U * escalope de teauzingara MM
Het sfeervoile restaurant .' ,* alles. .^^^sT ." ;^1 .'I * Mousseau chocolat. WM

nu OOk geopend Op "] «' Voor inlichtingen W !" L_lJ "' 1 Een aeurine attentie wordfllL
" Zondagavondvoor Diner " „. . .. ... '. en afspraken «J^S^.' ifl "'H ÏÏÏSïïSn^ÏÏS HVoor informatie gelieve » ■ /\ /\ i^^^S ,* -II aanseDoden namens |^

<■>>__ ____ «-_.____._.__>__ "." ,_. " /\# \ "^«ys«_«s«M "* -' I LaCasaAmarilla m^W
J - »Ört9Ul^mt K Andre of Debby iy\^*^J .. . LM

mÊÊÊW *-* restaurant fc .
# |McDonalC« "' T I O PEPE " OPEN voor lunch: 12-14.00 uur U. no meal iscomplete _ f. , i®.°Xll °£_i«« _. *.W_. I " 1. _J*K_ "~*~~^^ " ■_■ diner: 18-

«„houtagood Reserveringen via: tel. 76929 of 70408 "TS^ Tai-T^nnn/ __X<^.*^,^_. " M

:^^!^-:^^^ Renéeen^Boogaard □
::l>^ "" :::\>*^ndhuiS^<^:.:.:.:.:.:.>^\v> #^^^^^.^^>>^7C " M voor reserveringen.

"a>>^mejointhefunatV^.^>X>^ >" '?m**<f\*_*^ S"^^* H Te1.:612178 U
■ V T*r lf#Mlk +1/Ï-* 1' Tt^V RooiSantoe62o <*’ .«.f O L^-**^ " %^\ I __1

V Zn***' ; ; V^J KWnZuunak-Te1.:e75105 i^! J^-^C^. PB-~~~~——*"^fß
TPUPIAI INN '"* |_M^-^i^wS -^l^ _/ '!*! Caracasbaaiweg bij Sorsaka j£§& "*" ' '-y *. UfiDl IIFM FIRl\7P.l N*________lIKUrlfiLinn '"' HB^^f»« ?Vj/*^ "" "■"<*"" eerstestraatrechts. iw\ Jj3 "" «Ss* «^ * ■■UÜLÜCW UMI VC-I-Tl-P

GTe| D7BV2M ar X iedere zondag'" ,\; Een nieuwe uitgaansplaats^X^gg^, .\ SALOON-STEAK HOUSE .U Vriirian Pn Tflt_,rH__n MTe... 78200 V^ #
. ...9 f 4 « .. Zowelvoor een gezelhg NTJ| ■■ .. JES AIN NON BETTER \ I Vrijdag en Zaterdag U. Fri HappyHour '." gezelligesreer van *"» uur «

#
« drankje ais voor een / V fVHS . . . .. -. . I om 9en 12uur mmm

5 -9uurMartacUFortuna V metmuzikale begeleidingvan iV heerlijkDiner, j AJK^^f.*. nu in het Seaquanum ." I 7nnHan nmO mir U
9-2a.m.Plü_lenta&D.J.MaclnTosli. "." The^Three Voices & Company ,-.< y zit in een zeer sfeerTc^ómgëvmg> .;. Geopend 7 dagen perweek .' P| «naagomsuur

*. Sat: 9 p.m. -12 a.m. '.* In de Funchi-Pot kunt u ook terecht voor i*.' met een bijzonder mooi uitzicht,vooral .*" Openingstijden: .' kJ
Dancing with Pimienta '." overheerli'ke

I(|rmrtWrt„„„,, .'.' bij avond is dituniek. .*. 5-7HappyHour .* I
6 Romance '." "KRIOYO ETEN" |»-« GEOPEND vanaf 6.30 n.m. ,'. Speciale prijzen /■■ !«*«, mgfrn) \^_U

Sun.: Sunset Hour Party '." ledereen IS welkom Entree: ’.6.-per auto. .
#
. 'smaandags GESLOTEN. ,«. Snacks On the house .« LI /jl fafl

7p.m.-12a.m.win.EraenD.J.HugoSu- '.« Het is echtgeen gok, gezelligheid vindt Uop ,V Totziensin ". Dinner 6-11 p.m .' H £^"A^ perstar. J/L „ Jx?"-"^ jf|P| ♦o 19tl>llt ÉX'.'Vj^etoeSa"f totßarenßestaurantJ,. |J .^;.vsV Ent"nce:/.5,p.P. ><vX\^v >Jv/>>^vS^ __^<wX I I \__W~3Ék Fl"" " «^^^w_ ___^*« """"""" »»w. ___^» " """"""" «'^^^w __«*»" """""""" """^w^ ' ___^n» " " " " " |
" """"" *«W _^r» """""""""" S^^_ _^m """"""""""" _^% """""■"""-""" __^^r " """■"" __L___J _fsm ■ -_____£__.-._ _B
" """"" " v^^ _^n """""""""""" " »W. ___*"" """""""""""" «^_«W__^^^"""""""""""""" "^^^^ra " " " " " »_^i | _■■ __P^l "_____ __rW

" *L_* " " " " " «T^^r " """""" - *> - " " " " " «^^^ _^^ " " " " " «_^^_> """"""" " " """"""""""""""""W^» """""" uH a m —%_ ■ ■r'<nS __■ _______M' —^£_* """""""""""" " _^^^%C_ " " " " " *^h^^« """ " "_^^ """""""""""""" «_^^«W_> """"""""""■""%_^^_* w. * |_ft _« ■ ■ft> I »«__■ -B"""""""""" «_ju^^^ " " " " " " " " " " " %^r """""""""""" "_^^^^,«^_« """""""": "" _ï^^ ■< I ■BT'{""__. Vj___l
"""""*"" "_a^^ """""""" *_y^^ """""""""" ■ /;/) """"""""" %^_~^ _* \\\—_\ Wé 'm rt*. ;>"■.___¥ Ifl !____■

.; iets d««nier^:^ij^ ;<c:v%kwn ,iteitis ;□ HU I H: Véél eerder >; «ch-^g^^^-T^». ~. iNOON£S/A R— ;J (W«W ;3 altijd ietsje duurder <Q J| :Pf^lH H
'"' heeft voor iedereen die 7^wAc?M *" Mercuriusstraat 13-15 .4. (£jswJtsfs>Mj *J !' ______! 1C fct Nli_lF__l'_lf __Nl. '"' van lekker eten houdt fe-^__/^ *" Telefoon 612606of 612999 #t|WLjl hjwviwwv ,"1 ____«>_gJi__M___. . movie Hf_|] lm ' _ -. *__ <| I irv Uranusstraats-Te1.:615485 "■ _M ______ 1 _______§ ____)___ Wn*

" " heerlijke arepitas, --r^fevlr ." « . . "] RU Wfc; __ j fl m ", P4
■Vvanaa.: °°k°PZ°nt,ag W6ef°pe"' O "^Reserveer tijdig Uw \ pP .LJ --«l»*»-^»»»" M

_J| C; kaas vlees, kabeljauw kip, ge- N^*^^^^i^fi" ,'H ,fe re"?ur?n* onz^pNvt % l B "LABAMBA » IJl *m " stoofd vlees en elke dag een ". DE EARLY BIRD SPECIAL» A l& roomsofindesfeerJolver- -, Gun U zelf het beste .« I M
;< spectelv.^ J. ; i^te tu in met zijn ter- ; .; Entree: ’,5, p.p. D

", jy « RiMviweißß,
b

« voorS|echtshvintjggu|den ." JS|^ rassen. ft. " M Alle leeftijden.
"! Il 'J ook verkrijgbaar pastel, sandwl- "* kleine gastentien gulden. ," j iifi I Kerstmenu's |.« Distributeur: *■ I*J —%m\\J| *« ches, kabeljauw ingemaakt in »; nl9

uSVOOrU'maar dan wel ln ",ndonesia" " 4yWi^’.30.- ’.45.- en ’.50.1.' " I U

" '«f ;i > >: ,enrfJnw,,flrßaflvanlï; aTe<" :D Specialiteiten: HP I!« rs_-n_w-nrf W.n7uur I«morcien«non«too * reserveren vriendelijk aanbevolen. [", dienst met Onze fc< oftf*.*/„»* .", _M VIV-lII IV H-^i i.

KWïC^___S?T__SrfAsL_ 1»-»-^:^*^10 -U Dezeuueek:|?J^^»s^^»Hsm£i_M^^S«^iR "--"- |:::::::::s_ii»i^^^,^::::::"^ i:^:!«^«i»__:":":"^: n fresh p0rk Roost □
"SSSSï'. ï PVIWI ï fflr\BMflH*C ft 1- I ▲ BH topple compóte □

»"( _*- Bestellingen voor Uw rijsttafel voor de "*! \m*"J ' _fÊ§§ V \\^J'W.t 11 jl ,"J / JÊÊL \ "'P"J *****."< "i komende feestdagen nemen we aan "". \?fcg>««i. '"" |■> l^-JB I■ ILL ■ «b^l éTi ’ /1r%^-flffK /-»»..' o \ *"_____■ o i _j i l_ __n
t mlsdecember. V W,ttL,pW »% Pastry Shop & Terrace »" HD (MinThfl TIS "_ _W-\ Broiled Lobster U

Wxl Vopxditweekend " ,», (achter Postkantoor, tel. 76881 "" I ' —| ft ’ *' _______ £7C c\c\ \W_1 (JJ\ BLOEDWORST, ROTI V R.h.Ualh A»_c#al »*« KERSTCAKE »V \ 0 ’ ." I ’. _S_S.UU |J
EN DIVERSE ANDERE J.] Bebe Malta Amstel ,«, in Kerstverpakking ’. 12,95 ft \^ <?/ {H on Turkish Rke Pi laf

TevensS^e^Shoeveei- "} . Pa,maS |C« Overheerlijke cheese-cake, roombo- Cj V^/j. , irA^/ 5U *****heid gebakken uitjes, serundeng en B#, SalU * energia %« terkoekies, kaaspasteitjes, saucij- W V^lE^^y/ il J o^^^orAWAlAce -MW «^f diverse andere spullen. ,«, * Vitalidat H zebroo°Jes' zoutjes voor bij de bor- 'jjfl ' _-\f~\ öoröeQUX H-^-Per 9IQSS ■

MISS ANN BOATTRIPS I /£'~~777 rd/S-WW B
AND RENTALS N.V, INDOMESISCH (ÉhQtmh irkM

__^^___7L,Q
lAROUSSEH

Nü ook verhuur van vissersboten zeil. it Tr^mW^W-JÜ},^-^ l \ RESTAURANT || res t a u ïTA^rf] .boten. 2eilnlanlf-_.rn/or.o. t,^. o _._^S WT aan derand van deCaraïbischeZee in hetSeaquanum. Geo- MCj V __ — «■

W/ator
w,,H,4,nßen vanaT "et Spaanse 1 |F pend voor lunch van 12.30tot 15.00 uur, behalve maan- L -GOURMET CUISINE U

vvdier. 'w''«^iwwiiiiiÉiMßM^ Ü dagen zaterdag, ledereavondopenvanaf 18.30uur behalve (J
Inform.: Solange. Tel.: 671579 in de weekeinden Tpl " 7QQQft °P maandag. Voor reserveringen: 616419 en b.g.g. 7726Ö. Pens . wt 5-Tel.: 55418 Ml
Adres: JanSofat232A. Niesje.

uc" ,e'" /i,!,i,D Eerste Kerstdag zijn wij geopend voor de lunch. W
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	AAN DE FERGUSONSTRAAT — tegenover Supermarket Pueblo — opende vanmiddag de nieuwe autohandelaar Prima Auto Sales, de Hyundai- agent voor Aruba, zijn showroom. Dit gebeurde met gelukwensen — vooral aan de directeuren Rubencito Yrausquin en Julio Curiel, alsmede het vijf man tellende personeel dat hier werk vond. Volgend jaar zal dit uitgebreid worden tot acht man. De Hyundai- wagens hebben ook op Aruba in korte tijd een snelle opmars gemaakt. Deze Koreaanse autofabriek produceert 765.000 wagens per jaar en heeft 28.000 werknemers in dienst. Hyundai Motor Company heeft in Korea 47% van de lokale markt in handen. De maatschappij behoort tot een concern dat 24 andere maatschappijen omvat waaronder scheepswerven en electriciteitsfabrieken.
	WILLEMSTAD – Gisteravond ontving de directie van de Isla raffinaderij de vertegnwoordigers van de publiciteits- media in het paviljoen Rust en Burgh. Tijdens een gezellige en goed verzorgde barbeque werden de gebeurtenissen van het bijna afgelopenjaar besproken. Foto: Isladirecteur Guillermo Archila (uiterstlinks) in gesprek met enkele pers- vertegenwoordigers. Uiterst rechts staat Isla- pr- man Niels de Paula. In het midden AlaxBaralt, manager general affairs van Isla.
	KRALENDIJK — De kleuters van de Trinitaria- kleuterschool hebben donderdagmiddag onder leiding van de hoofdleidster Bertha Martis en met medewerking vanBonaire Trading eengezellige Kerstmiddag gehad in het Flamingo Beach-hotel. Negentig kinderen namen deel aan de lunch waarvoor ook Flamingo Beach een bijdrage leverde. Uiteraard hadden leerkrachten en kinderen zelf ook een financiële inbreng. Bij de foto: de kleutertjes in de dining room van een van de duurste hotels vanBonaire. Jong geleerd is oud gedaan.
	KRALENDIJK -Inde morgenuren van donderdag werd aandacht besteed aan de 157e verjaardag van de sterfdag van de Venezolaanse vrijheids- strijder SimonBolivar. Kransen werden gelegd door de Venezolaanse consul en door gezaghebber en eilandssecretaris van Bonaire. Bij de foto: het moment dat gezaghebber mr George Soliana en secretaris mr Frits Goedgedrag de krans van het eilandgebied aan de voet van de buste plaatsen.


