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NieuwsV in vogelvlucht

TEL AVIV—Een 15-jarigePales-
t'jnse jongen,diedoorIsraëlischesol-daten uiteen vluchtelingenkamp in
Qe bezette Gaza- strook was wegge-
voerd, is door de militairendoodges-
lagen. Dat heeft een VN- functiona-r»s verklaard. Volgens dezelfde man
zouden 42 Palestijnen behandeldWordenaan wonden diezijzondagop-hepen na te zijn geslagendoor Israë-"sche soldaten. Onder de gewondeneen kind (4) dat in het gezicht is ge-lagen, een kind (5) dat een schot-
wond van een rubberen kogel heeft
opgelopenen een man van zeventig.
Waarnemers meldden dat de solda-ten steeds meer met scherp gaan
schieten. Vanmorgen werd een Pa-'estijn(25) op dewestelijke Jordaan-
°ever gedood.

*****JAKARTA—Hetaantal slachtof-
fers alsgevolgvan aardverschuivin-gen na zwareregenval op Java is dit
Weekeinde verderopgelopen.Zeker 4pensen zijn omgekomen toen hun
nuis instortte en tientallenraakten
gewond.

*****DUSSELDORF — Bij het
neerstorten van een tweemotorig
straal-vliegtuig in debuurtvan Mul-
neim in deBondsrepubliek zijnvan-daag alle inzittenden om het leven
gekomen. Hetvliegtuig verongeluk-
"* bij het aanvliegen op de luchtha-ven van Dusseldorf, de oorzaak van
Jjet ongeluk is niet bekend. De
Drokstukken lagen her en der ver-
breid op het land. De slachtoffers
Waren veelal onherkenbaar.

*****CHANDIGARH — Zes ex-
tremistische sikhs in India hebben
zondag 9 hindoes om het leven ge-bracht. Vijf mensen zijn levensge-
vaarlijk gewond.

*****SIDON — Palestijnen die trouw
z'jn aan PLO- leider Arafat zijn een
speurtocht begonnen naar de twee
&candinavische hulpverleners die
atgelopen vrijdag werden ontvoerd
jnLibanon. De VN-organisatievoor
"ulpaan dePalestijnenwaarvoorhet
tweetal werkte, gafdeschuldvoor de
ontvoeringaan dePalestijnen, maaranderen zeggen dat de daderswerknemers van de VN zijn, die wa-
J* ontslagen wegens diefstal. De

N- organisatie stopt mogelijk haar
H e£kzaamheden in Libanon na de
Qubbele ontvoering.

*****
T COLOMBO—India isvan plan delarrnl- rebellen op Sri Lanka voor'ndapriluit te schakelenen wil zijnpoepen in juli van het eiland te-rugtrekken. Ruim 55.000 Indische

proberen op Sri Lanka een
ndete maken aan deburgeroorlog.

*****
Q

EOTJL — Vandaag is volkomen
s «verwacht de voorzitter van de

erkste Zuidkoreaanse oppositie-PartijRDP> Kim Young Sam afgetre-
v n- "ij wil hiermee de weg banenor aaneensluitingvan de gesple-noppositie,zeihij opeenpersconfe-®ntie inSeoul.Kim enzijn politieke
j*genstanderKim Dae Jungzijn in
r Vo«rbije weken door critici opge-
deIr 1 llUnambt neer te leBSen. Bei-
„ !Mms worden verantwoordelijk
dent Voor de"Verlaaginde presi-
omd t v.erkiezingen van december
den Z^ net met eens konden wor-
ka H-^6r een gemeenschappelijke

****:,.

mAMSTERDAM—De dollarisvan-
danSa nru"een een*hogergeopend=n de slotkoers van zaterdag. De
i «.?* noteerde 1,9145 gulden tegen*>ö»65 vrijdag.

*****
Ti J°HANNESBURG-De ZA poli-
ge u vandaag meegedeeld dat in
zin'ti en tussen rivaliserende
ti»

3 *n ne* vo°rbije weekeinde
m n niensen om het leven zijngeko-
We"h ?nderhen2 vrouwen wierkeel
v„ bijdebestormingan hun hut.

*****Ii^QMSHO-Hetnationalevei-
ne*» g gerechtshofvan Somaliaett8personen terdoodveroordeeld
sta^fns samenzwering tegen de

*****gi9NDEN — Een Concorde van
een f Airways is, geholpen doorn sterke wind- mee, in het afgelo-
«£« weekeinde in twee uur,55 minu-
QaaTl5seconden van New York
jjT?r Londen gevlogen.Hiermeever-
vi, [de hettoestelhetrecord voor deuchtover ruim 5.00km met 59 se-inden.

DAMASCUS-DespecialeVS-af-
|?Zant voor het Midden- Oosten,
**urphy,heeftinSyrië geensteun ge-
vijgen voor de VS plannen voor het
Judden-Oosten. Syrië is tegenstan-ervan de"eenzijdigeenvooringeno-
men" VS oplossingen voor het Mid-en- Oosten. Murphy gaat nog naaraudiarabië,Egypte en Israël.

Vrachtschip Bennal drie weken vast

Vakbond wil einde maken
aan komst 'wrak-schepen'

WILLEMSTAD — Vanmid-
dagkomt het bestuur van de
vakbondvan havenarbeiders
CBH/OVP in een spoedver-
gadering bijeenom zich te be-
raden over hetfeit, datde Cu-
racaose haven steeds vaker
door allerlei 'wrak- schepen'
wordt aangedaan, waarna
hier moeilijkheden ontstaan.
Voor de vakbond is nu de
maat vol: "Wat er nu aan de
hand is met het schip Berm,
datkan toch allemaal niet.
Curacao wordt op deze ma-
nier een beerput voor sche-
pen", aldus vakbonds- voor-
zitterGilbert Martina.

Het schip, datafkomstig is uit
St. Vincent ligt nu al meer dan
drie weken in dehaven van Wil-
lemstad.Dezeven koppen tellen-
de bemanning uit Grenada en
Guyana, heeft al die tijd geen
loon ontvangen. Dammers &
Van der Heide Shipping & Tra-
ding heeft enkele weken terug
vijfhonderd dollar 'geleend' aan
de bemanning om voedsel te ko-
pen, maar dat geld is nu op.

De Berm kwam meteen lading
de haven binnen. Het vertrek
werdverhinderd door de scheep-
vaart- inspectie, omdathet schip

niet aan de internationalevei-
ligheids-eisen voldeed. De Berm
zou naar Venezuela varen voor
een 'beurt. De haven- autoritei-
ten constateerden dat bepaalde

Idige certificaten niet aan
boord waren. Formulieren voor
laden en lossenen hetradio- cer-
tificaat ontbraken. Voorts wa-
ren de reddingsboeien en de
brandblus- apparaten lange tijd
niet gekeurd. De haven- veilig-
heids- inspectie houdt het schip
vast totdat de zaken geregeld
zijn. "Maar de eigenaars zijn een
beetje sloom", zegt F.Lew van de
afdeling Operations van Dam-
mers & Van der Heide. "We we-
ten dat deeigenaars van decoas-
ter in St Vincentzitten. Zij moe-
teneerst voor hetgeld zorgen om
de zaken te regelen, maar het
contact met hen verloopt moei-
lijk. Overigenskomt het volgens
Lew vaker voor dat de papieren
van dergelijkekustvaarders niet
in orde zijn. En datzou niet al-
leenDammers & Van der Heide
betreffen. Twee schepen waarde
Antony Veder- groep het
agentschapvoor voerde, werden
enige tijd geleden opgebracht in
Fuikbaai.

Taiwan boos over
erkenning China
door Uruguay

TAIPEI — De regering van
Taiwan heeft heftig geprotes-
teerd tegen de beslissing van
Uruguay om diplomatieke be-
trekkingenaan teknopen met de
Volksrepbuliek China. De mi-
nister van Buitenlandse Zaken
van Taiwan sprak van een "vij-
andelijkedaad".Hijkondigde te-
vens aan datTaiwanzijn ambas-
sade in Uruguay zal sluiten en
dat de landbouw-missie opgehe-
ven wordt. "Uruguay is toch al
niet zon belangrijk land voor
ons", was het commentaar van
dekrant China Times.

PIRATEN-SCHEPEN
Maar de vakbond van have-

narbeiders zit danig met het

schip 'in de maag. Voorzitter
Marchena: "Wekunnen ons niet
bezigblijven houden met derge-
lijke piraten- schepen. Daarom
hebbenwealcontact opgenomen
met de maatschappijen, die der-
gelijke schepen afhandelen en
met de gezaghebber".

"Het is een serieusprobleem",
zozei Marchena. De bond gaatnu
een uitgebreidrapport opstellen,
datnaar de FIOST, de internati-
onale organisatie van havenar-
beiders, zal worden gestuurd. De
FIOST, gezeteld in België, is lid
van ILO. Marchena: "Internatio-
naal moet er ook gezochtworden
naar een oplossing".

ORANJESTAD—In hetvoor-
laatste carnavals- weekeinde
kreeg Aruba drieparades te ver-
werken: de parade te Noord, de

Tivoli lichtparade, die vijftien-
duizend mensen op de been
bracht, en zondagmiddag het
kindercarnaval. Op defoto de

fraaie praalwagen, met het
handgeschilderde Chinese bord
en de vaas met de Tivoli- Joyita,
Darinka Arends.

15 mei
SU troepen weg
uit Afghanistan

MOSKOU — Sovjetpar-
tijleider Michail Gor-
batsjovheeftvandaag aan-
gekondigd dater op 15mei
zal worden begonnen met
een volledige terugtrek-
king van Russische troe-
pen uit Afghanistan, alser
tijdens de vredes- onder-
handelingen bij de Vere-
nigde Naties in Geneve
twee maanden eerder een
akkoord wordt bereikt.

De troepen- terugtrek-
king zou tien maanden
gaan duren en zou eerder
kunnen beginnen, als Af-
ghanistanenPakistan eer-
der tot ondertekening van
een vredesakkoord in Ge-
nevekomen.

COALITIE-PARTIJEN TOT STANDPUNT GEDWONGEN
Der Spiegel-telegram niet noodzakelijk voor verslag

Waldheim-rapport naar
kanselier Oostenrijk

WENEN—De commissie vanhistoricionderaanvoeringvan
deZwitserHansRudolfKurz biedtvandaaghaarrapport over
hetoorlogsverledenvan presidentKurt Waldheim aankanse-
lier Franz Vrai'-ltsky van Oostenrijk. Volgens Kurz slaat het
rapport een ' zeer kritische" toon aan over hetOostenrijkse
staatshoofd. De SPO vankanselier Vranitsky isbangvoor een
breuk in debroze coalitie diezij onderhoudtmet deConserva-
tieveOostenrijkse Volkspartij van ministervan Buitenlandse
Zaken Alois Mock. Deze steunde Waldheim in 1986 in diens
campagne voor hetpresidentschap. HetWestduitse weekblad
Der Spiegelmeldt in zijn editievan vandaag dathet origineel
van hett3legram waarin Waldheim dedeportatieverzoektvan
3.000 Joegoslavische burgers in Joegoslavië is terugge-
vonden.

Op de Oostenrijkse radio is
zondag gemeld dat de Zwitserse
commissie- voorzitter van me-
ning is dat het telegram, waar-
van Der Spiegel vorige week een
kopie afdrukte "niet noodzake-
lijk geweest is bij de opstelling
van het rapport". Over het be-
staan van hettelegram isveel te
doengeweest. Der spiegel publi-
ceerde vorige week een kopie,
waarna hetorigineel 'zoek'bleek
te zijn. Maar zaterdag meldde
het blad onder aanhaling van
een "gezaghebbende hoge Joe-
goslavische functionaris" dat
hetorigineel van het telegram is

gevonden en dat geen twijfel is
dat het echt is. De functionaris
verklaarde volgens het blad:
"Men isin elk gevalzeker dathet
geen falsificatie is. De vraag is
nu alleennog watweermee gaan
doen".

Een Joegoslavische journalist
had een fotokopie van het teleg-
ram enige tijd geleden verkocht
aan Der Spiegel.De kopie zou af-
komstig zijn uithet bezit van de
militair historicus Dusan Plen-
ca, die het origineel tot dusver
niet heeft gepubliceerd. De door
de Oostenrijkse regering inge-
stelde internationale commissie
van historici die het verleden
van Waldheim onderzoekt, had
woensdag de Joegoslavische
regering gevraagd te helpen bij
het zoeken naar het document,
maarBelgrado had daarnogniet
opgereageerd.

TWIJFEL
Maar in Belgrado uitte een

Joegoslavische minister zijn
twijfel over de gemelde vondst
van het telegram. De Joegosla-
vische onderminister van Voor-
lichting, Dragan Ivanovic, ver-
klaarde zaterdagavond telefo-
nisch: "Bij mijn weten is geen
dergelijk commentaar te geven
(door een Joegoslavische functi-
onaris)". "Als een bepaalde
functionaris deze verklaring
heeft gedaan betwijfel ik ten
zeerste ofhij sprak ineen officië-
le functie, aangezien de Joegos-
lavischepositie niet is veran-
derd".

De Zwitser HansRudolfKurz,
voorzitter van de commissie van
historici die het verleden van
president Waldheim heeft on-
derzocht heeft vandaag een ge-
sprek met kanselier Vranitzky.
Hij sluit demogelijkheid nietuit
dat de Oostenrijkse regerings-
leider hem zal verzoeken aan-
vullend onderzoek te doen naar
het telegram. Maarhij noemt dit
verlengde onderzoek zelf "niet
meer dringend".

Een ander lid van de commis-
sie- Kurz, de historicus Jean
Vanwelkenhuyzen, die in de af-
gelopen week in Joegoslavië ge-
weest is, heeft daar de beschik-
king gekregen over documenten
dienaar zijn mening "een steun-
tje in de rug betekenen voor de
stelling dat het Spiegel- teleg-
ram authentiek is".De door hem
verworven documenten stroken
kwa formulering met het teleg-
ram, waarmee Der Spiegel de

zaak- Waldheim vorige week in
een nieuwe stroomversnelling
kwam. In de door Vanwelken-
huyzen opgespoorde documen-
ten, diein hetKroatisch gesteld
zijnenwaarin denaamvanKurt
Waldheim niet voorkomt, is
sprake van "vluchtelingen en
vergeldingsr acties".

GEVOLGEN
Een niet met name genoemd

lidvan de commissie-Kurz heeft
verklaard dat "de president niet
onverschilligkonblijven tegeno-
ver het rapport", dat vermoede-
lijk in deloop van de weekgepu-
bliceerdwordt.

Leden van de commissie-Kurz
zijn behalve de Zwitserse en de
Belgische historici de Britse ge-
pensioneerde geschiedkundige
GeraldFleming, de Israëliër Ye-
hudaWallach die doceertaan de
universiteitvan Tel Aviv, de
Westduitse historicus Manfred
Messerschmidt van deUniversi-
teitvanFreiburgen de gepensio-
neerde Amerikaanse generaal
James Collins, die voorzitter is
van de Amerikaanse commissie
voor militairegeschiedenis.

De commissie-Kurz heeft in
hetkader van haar onderzoek
van vijf maanden bijna vier uur
met de Oostenrijkse president
gesproken. Verder heeft zij tien
getuigenverhoord onderwiezijn
superieur in Griekenland, de
vroegere luitenant- kolonel Her-
bert Warnstorff. Deze heeft een
vraagteken gezet bij verklarin-
genvan Waldheim dat hij on-
kundig was van het deporteren
van duizenden Griekse joden.
"Ik persoonlijk wist het, omdat

iedereen het wist", aldus
Warnstorff. "Het zal voor hem
(Waldheim) moeilijk tebewijzen
ziin dathij nietswist".

COALITIE
De Oostenrijkse kanselier, de

socialist Vranitzky, heeft tot
dusver geendirectekritiekgeuit
op derol van Waldheimin deoor-
log. Slechts een lid van de rege-
ring, de socialistische minister
van Binnenlandse Zaken Karl
Blecha heeft verklaard dat
Waldheim moet aftreden.

De SPO van kanselier Vra-
nitzky is bangvoor een breuk in
de wankele coalitie diezij onder-
houdt met de conservatieveOos-
tenrijkse Volkspartij van minis-
ter van Buitenlandse Zaken
Alois Mock. Deze steunde
Waldheim in 1986in diens cam-
pagnevoor hetpresidentschap.

Hetrapport van decommissie-
Kurz zal de twee partijen toteen
standpunt- bepaling dwingen
over de politieke toekomst van
het Oostenrijkse staatshoofd.
Waldheim zelf heeft verklaard
dat hij in ieder geval zijn
ambtstermijn tot 1992 wil vol-
maken.

De meeste Oostenrijkse kran-
ten en ookeen grotemeerderheid
van de inwoners van het land
hebben zich achter hun
staatshoofd geschaard. Blijkens
een recente opinie- peiling ge-
looft 78 procent van de onder-
vraagden dathij zich niet schul-
dig heeft gemaakt aan oorlogs-
misdaden, terwijl 53 procent
meent dat depresident de waar-
heid heeft gesproken over zijn
oorlogsjaren.

Geen hoge buitenlandse vertegenwoordigers

Manigat beëdigd als president
PORT-AU- PRINCE —Les-

lie Manigat, een voormalige
hoogleraarpoliticologie, is
zondag op Haiti beëdigd als
president. Zijn ambtstermijn
looptofficieelovervijfjaaraf.
De installatie van Haiti's
nieuwepresident in dehoofd-
stad Port- au- Prince werd
doorbijna geen enkele hoge
vertegenwoordiger van bui-
tenlandse regeringen bijge-
woond.

Tijdens het dictatoriale be-
wind van de familie Duvalier,
van 1956 tot 1986 heeftManigat
ongeveer 25 jaarin ballingschap
doorgebracht. De beëdiging vande nieuwepresident vondplaats,
exact twee jaarna deverdrijving
van Jean CLuade "Baby Doe"
Duvalier. De vice- president van
het buurland de Dominicaanse
Republiek was de hoogste bui-
tenlandse gast tijdens de
plechtigheid.

De Verenigde Staten werden
vertegenwoordigd door de plaat-
selijke ambassadeur Brunson

McKinley. De VS en talloze
andere landen hebben hevige
kritiek geuit op de in hun ogen
frauduleuze wijze waarop Mani-
gat aan het bewind is gekomen,
via verkiezingen die 17 januari
plaatsvonden.

Aan deze verkiezingen is niet
deelgenomen door de vier be-
langrijkste leden van de opposi-
tie. Eerdere verkiezingen, waar-
voor zij zich wel kandidaat had-
den gesteld, werden op 29 no-
vember vorig jaar afgelast na
bloedige onlusten, die aan
minstens 34 mensen het leven
kostten. Het uitbrengen van
stemmenwas toenzo goedalson-
mogelijk, vanwege gewelddadi-
ge actiesvan aanhangersvan de
verdreven president Duvalier.

Ook militairen in dienst van
luitenant- generaal Henri
Namphy, die sinds 1986 een
overgangsbewind leidde,zouden
de verkiezingen van november
onmogelijk hebben gemaakt.
Namphy was degene die Mani-
gat zondag de rode en blauwe
presidentiele sjerp omhing.

WILLEMSTAD — De carna-
val- optocht van dekinderen, die
gisteren doorOtrobanda en Pun-
datrok, waseen geweldig succes,
ondanks de lichte regen en on-
danks het kleinere aantal orkes-
ten in de stoet.

Vermoeiend was hetwel, getui-
ge dezef0t0...



Mensen

Vanwege deingrijpende verbou-
wing en nieuwbouw van het
TweedeKamer- complex inDen
Haag zijn een paar afdelingen
ondergebracht inhetvoormalige
Centraal Hotel aan deLangePo-
ten. Om beambten en bezoekers
bij een 'gedwongen' wandeling
droogvan deene naar de andere
afdeling te laten wandelen, zijn
speciale, GENUMMERDE, ka-
mer- paraplu's aangeschaft.

*** * ±

PRINSENS JULIANA zal
maandag 14 maart in de Grote
Kerk inVlaardingendeGeuzen-
penning 1988 in ontvangst ne-
men uit handen van minister-
president Lubbers. De penning
is door de stichting Geuzenver-
zet 1940-1945 posthuum aan
KONINGIN WILHELMINA
toegekend.;De penningis eenre-
plica in zilvervan degeuzenpen-
ninguit 1566. Jaarlijks gaat hij
afwisselend naar een. instelling,
ofeen persoon.

Aande Technische Universtiteit
teDelft inNederlandheeft de 23-
-jarige te Curagao geboren
CH.E.J. VAN HESTEREN het
doctoraal examen civiele be-
drijfskunde met gunstig gevolg
afgelegd. IrChuck van Hesteren
zal nogniet directnaar deNeder-
iandse Antillen terugkeren,
doch de studie vervolgen. Hij
hoopt over enige jaren deze te
kunnen afsluiten met zijn pro-

motie tot doctor. Hij is de derde
en jongstezoon vanAnton en Ly-
davan Hesteren. die inDelft zijn
ingenieursbul haalt. De beide
andere broers zijn ir drs MarkA.
van Hesteren, voorheen
werkzaam bijDROV enthansbij
de provinciale griffie in Maas-
tricht (Limburg), enirBrucevan
Hesteren, diebijdeDienst Open-
bare Werken van het Eilandge-
bied Curasao werkt.

De elf- jarigeBrenda Bijker uit
Geldermalsen heeftophetbouw-
terrein achter haar ouderlijk
huis een KIES van een mam-
moet gevonden. Onduidelijk is
hoe de kies daar is terechtge-
komen.

KONINGIN BEATRIX en
PRINSCLAUS zullenwoensdag
9 maart in heet Cannon
Tuschinski theater in Amster-
dam de première bijwonen van
'Cry Freedom', de nieuwe film
van Sir Richard Attenborough.
De film gaat over deapartheid in
Zuid- Afrika, in het bijzonder
over het levenen dedoodvan Ste-
ve Biko. De opbrengst van deze
avond gaat naar Unicef Neder-
land. Het geldwordt besteedaan
basisvoorzieningen op het ge-
biedvan gezondheidszorg, water
en scholing voor thuislozen en
vluchtelingen in een aantal
zuidelijk Afrikaanse landen.

Walter Hudson uit Hempstead
in de Amerikaanse staat New
York die hetkon opbrengen 204
KILO af te slanken, heeft het
niet kunnen opbrengen het huis
uit te gaan waarin hij achttien
jaar vrijwillig opgesloten heeft
gezeten. Hudson, die 544KILO
woog voor hij aan zijn dieet be-
gon, bracht het niet verder dan
de zitkamer, waar hij als aan de
grond genageld bleef staan. De
42- jarige Amerikaan van indi-
aanse afstamming die zijn haar
in vlechten draagt en een groot
deel van zijn tijd doorbrengt met
lezen in de bijbel, keerde
spoorslags terug naar zijn slaap-
kamer. DiëtistDick Gregory, die
op Hudsons vermageringskuur
toezicht hield, heeft zich nu te-
ruggetrokken, met spijt dat met
het vet niet ook de fobie is ver-
dwenen. Waltor Hudson, die
1,82 meter lang is envroeger een
omvang hadvan 2,74 meter, was
in september van het vorig jaar
klemgeraakt in het gatvan zijn
slaapkamerdeur. De brandweer
zaagde hem los en woog hem op
een fabrieks- weegschaal. Hud-
son vertelde wat hij vóór zijn
kuur door de dag at: aan de ont-
bijttafel eenkiloontbijtspek, een
twaalftal eieren, een twaalftal
kadetjes, jamen koffie; rond
twaalfuur 's middags vier forse
hamburgers, vier dubbele kaas-
burgers, acht doosjes friet, zes
minipizza's en 5,7 liter
frisdrank; het avondeten be-
stond uit drie hambiefstukken,
een maaltje gekookte en gebak-
ken aardappelen en boter, alles
'garni' en getruffeld. Voor bij de
televisie waren er hartige hap-
jes, chips, koeken en soms ijs.
Walter Hudson hoopt hetooit op
te kunnen brengen naar buiten
te gaan.

AMIGOE
UtTGEVERUAMIGOE NV
Scherpenheuvel z/ n ofP.OB. 577
CuracaoN.A.
Giro 440.000
Bankrek.nr.: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek nr:874.825.10
Maduro& Curie'sBank nv

CURACAO
Centrale {alle afdelingen)
672000
Directie:
Ingrid deMaayer-Holiander.
AntilieanNews Holding NV
Hoofdredactie:
Ard Horvers (hoofdredacteur)
Hanneke vanKouwen (wnd. hoofdre-
dactrice)
Overige ledenRedactie:
Toon vanDongen, Moniquevan Meer-
wijk, Yvonne van Es, Sheila Rhodes
(secretaresse), Chris van Grol
(sportmedewerker), Sofange tsself
(opmaak) enKen Wong (fotograaf).

ADVERTENTIE-AFDELING
Acquisitie;
Viola Bernardus en JannyNaaldijk.

Aannameadvertenties-
Maandag t/mvrijdagvan 07.30-16.00
uur; zaterdag 07.30-10.00 uur.
Alle advertentiesvoorde komendedag
moeten 1 dagVantevorenvóórvieruur
binnenzijn ofop dezelfdedagvóór 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
donderdagvóór twaalfuur binnenzijn,
kunnendedagdaarop(dus dinsdagen
vrijdag)verschijnen.

UITGEVERIJ AMIGOE ARUBA
Nassaustraat 110.: Tel.;24333(drie lijnen).
Krecteur-Hoofdredacteur:
Josvan derSchoot.
Redactie: Ramiro Tromp, Anna
Tromp- Van der Schoot, Djisbie Fran-
ken (fotograaf).
Advertentie-afdeling: Jos van der
Schooten EfJeenLahdsmark.

BONAIRE
> Correspondent:

Hubert Linke's, Kaya Gobernador .,
} Debrot 154,tet:8627
r ; . . .
" SINTMAARTEN

Correspondent:
Gerard van Veen, Postbox 118, tel.:
873859 (Franse kant).
Abonnementen advertenties:

1 The Chronicle, Grounddöve Road,
1 PointeBlanche, tel.: 23919.
if ■'■■ ;. "«. ■"-. ._.< ■:._;'._ .\;;..fm;.ï..-ï■

SABA:
1 Correspondente:
■ Ruth Hassell, fel.; 2299.
i

ST. EUSTATIUS:
Vertegenwoordigster/Correspon-
dente:
Peggy van de Horde,Whitewallweg 1.

ï HILVERSUM- CORRESPONDENTEN
Jos de Roo en Victor Hafkamp: Radio

r Nederland Wereldomroep (tel.: 035-
16151, toestel 319).

Tel: 672000
*******

Persagentschappen. ANPen AP.
Samenwerkingsovereenkomst met
The Miami Herald, De HaagscheCou-
ranL DeBrabant Pers.

DRUKKERU:RotaprintNV
DISTRIBUTIE (abonnementen):
Curacao: Distrïco NV, tel.: 70503,
70504 en 70304.
Voor klachten gelieve deze nummers
op te bellen. Het abonnementsgeld
kan ook betaald worden via Giro rek.
nr.: 208.000, Madura's Bank rek. nr.:
:286.330:08 en ABN rek. nr.:
11.15.626.

Aruba: Nassaustraat 110, tel.: 24333.
Bonaire (abonnementen en incasso):
mv. A. Wong-Loi-Sing, Noord Salina.

Losse nummers 60 cent;
Abonnementsprijs op alleeilandenvan
de Nederlandse Antillen Vijftien gul-
denper maand.

Buiten Antillen (Nederland):
NA’.80,15 per maand (luchtpost) of
NA’.24,- per maand (zeepost); jaar-
lijksvooruit tebetalen.

Torn Poes en de Klokken door Marten Toonder

2001 — "Latenwe nog even tot twaalf uur wachten", zei Torn
Poes. "Die oude klokker hoeft niet twaalf keer achterelkaar
Twaalfuur' teroepen! Wezullen hem zeggen, datwewelweten
hoelaat hetis en dathjjbeterkan vertellen wathij eigelijk wil.Dat lijktme voor hemzelfook prettiger!"

"Heel goed, jongevriend!" zei heer Bommel goedkeurend.
"Precies wat ik had willen voorstellen!"

Daarna zaten ze lange +\jd stil op de slag van twaalven te
wachten, en Joost, die vond dathetlaat werd,klom zorgzaam

niet een olad anijsmelk detrappen op om zijn meester op dat
lateuur te verrassen.

Hij naderde onopgemerkt, precies op het moment, dat het
klokkedeurije om 12uur opensprong, en heer Olliewild over-
eindkwam. De brave knechtverloor daardoor hetevenwicht
en ging met deverkwikkende dranktengrond, zodat een luid
gerinkel en gebonk de eerste woorden van de oude klokker
overstemden.

"Stop dat lawaai!" riep heer Bommel. "We weten al, dathet
twaalf uur is. Vertel ons liever, wie jebent en watje wil!"

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uur OutofBounds (’.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.00Record music & Te-
letekst; 16.30 Pandamimium; 17.00
ScoobyDoo mysteries; 17.30Awe mike
vnbuki; 18.00Informedeportivoku Hec-
tor Rosario met o.a. voetbalwedstrijd
Undebavs Inter;20.00 NotisieroTele-8;
20.45Karnaval '88 di skina pa skina kv
Hermanito;21.00Dallas; 22.00Wegadi
Number; 22.10Departamentu paKultu-
ra i Edukashon:«Ourfiniteworld»; 23.00
Sluiting.

DINSDAG: 16.00Record music & Tele-
tekst; 16.30 Meatballs & spaghetti;
17.00MTV Musical; 18.00Obra di man
kv Loupe; 18.30Mirai Skucha; 18.45In-
forme deportivo kv HectorRosario;
19.00Musical special; 19.30Smallwon-
der; 20.00 Notisiero Tele-8; 20.45Kar-
naval'88 di skinapaskina kv Hermanito;
21.00 Enkuentro kv Paul de Windt;
21.30 TeleCuragao special; 22.00 We-
gadi Number; 22.10Wrestling Challen-
ge; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

CALIFORNIë—Eenfederale narco-
tica- agent diebij een mislukteinval
betrokken was, is hersen-dood. Hij
wordtkunstmatigin leven gehouden
door apparatuur. Samen met twee
andere agenten maaktePaul Seema
plannenvoor een under-cover drugs
aankoop in Passadena, Californié,
toen gewapende mannenhetvuur op
henopenden. Eenagentwerd onmid-
dellijkgedoodenSeemaen de andere
politieman raakten gewond. Twee
van de aanvallers werden in een
achtervolginggedood.

Vorige week vierde GEORGE
RAMA het feit dathij 25 jaarin
dienst is van deDienst Waterdi-
stributie. Hoofd van de interne
dienst, JOHNNY VOGES, heeft
de jubilaris de bekende envelop
overhandigd.

TENTOONSTELLING
CURAgAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraat z/n): openingstijden dinsdag
t/ mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur; zondagvan 10.00-16.00uur; maandag
gesloten.
t/m 14februari 1988gelegenheidtot be-
zichtiging van expositie Etsen van Hank
3lanken.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhet antwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandag t/m vrijdagvan 08.00-17.00 uur
op zon- en feestdagen alsmede op werkda-
gen na 17.00uur voor spoedgevallentel.:
85917.

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
degeheledaggesloten; na 17.00uur kunt u
dezuster van dewacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728,pageboy 027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor
Scharlooweg 110, tel.: 612040; geopend
van maandagt/mvrijdag van 07.00-18.00
uur; de wacht heeft zuster Olbino, tel.:
641032,pageboy027-345.

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.

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

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

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

"****
BOTICAISLA (tel.: 663895): openingstijden
van maandag t/m vrijdag van 07.00-17.00
uur; zaterdag en zondag van 10.00-11.00
uur. Voorspoedgevallennakantooruren ge-
lieve zich te begeven naar de Ver-
bandkamer.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Santa Maria, Winston Churchillweg, tel
80800.
Punda
Popular, hoek Madurostraat /Columbus
straat, tel.: 611269.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw CreditUnion San Pedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iederemaandag-en zaterda-
gavondom 19.30uurte Aloëstraat 12.

KOMISHON KARNAVAL '88: 20.00-24.00
uur 'Manifestashon popular denbario' - Sa-
vaneta Ballpark.

DINSDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHEPEN
08.00-22.00 uur «Rotterdam» -Ft.L.
10.00-22.00uur «Stefan Batory» - F.
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BEETLE BAILEY By Mort Walker

HENRY By Dick Hodgins

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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INSTALLATIE NATIONALE DRUGSRAAD
Minister-president Don Martina:

Oorlog tegen drugs
WILLEMSTAD — Premier ir Don Martina noemdevanmorgen de installatie van de Nationale Raad voor

Drugsaangelegenhedeneen belangrijke gebeurtenis inde"onzeoorlog tegen dedrugs". Hijweeser op, dat deze
oorlog nietalleen gevoerdkan worden: "Hetis een inter-
nationaal probleem. Daarom zullen we ook moeten sa-
menwerken met de landen in de Caribische regio, metVenezuela en Colombia, metdeVerenigde Statenenmet
onzekoninkrijks-genoten Nederland en Aruba".

Martinazei, dater alveelwerk
wasverzet omtekomen tot de op-
richting van deRaad: "Maar het
echte werk begint nu pas". Hij
dankte al degenen, diezich in de
afgelopen maanden hadden in-
gezet voor de vorming van de
Raad: "Ik dankuvoor uwinzeten
toewijding om het mensdom te
dienen en dat u onze bevolking
wil beschermen tegen drugs. Het
werk is ingewikkelder en moei-
lijker geworden,maar ik ben er-
van overtuigd dat uw toewijding
«e drijvende kracht achter uw
arbeid zalzijn".

De plechtigheid in hetgebouwvan deRaad van Ministers werd
°°k bijgewoond door de minister
van Volksgezondheiden Milieu-
hygiëne, deministervan Onder-
wijs en Cultuur, deministervan
Financiën en de gezaghebbers
van devijfeilandgebieden van de
Antillen. Voorts waren aanwe-
zig de gedeputeerden van
Volksgezondheid van alle ei-

landgebieden, vertegenwoordi-
gers van de inspectie van Ge-
neesmiddelen en van dedeparte-
mentenvan Volksgezondheiden
Milieu- hygiëne, van de directie
Belastingen en van de inspectie
Invoerrechten en Accijnzen.

COORDINATOR
Ook aanwezigwaren dehoofd-

commissaris vanpolitie en de di-
recteur van het Bureau Buiten-
landse Betrekkingen. Procu-
reur- generaal mrRobert Pie-
tersz is de coördinator van de
Raad. Hij heeft de afgelopen
twee maanden alle instantieszo-
ver gekregen, dat er nu in een
NationaleRaad wordt samenge-
werkt. Hetgaat deRaad ompre-
ventie- maatregelen optestellen
tegen het gebruik van drugsen
om de strijd tegen het gebruik
van drugs gezamenlijk aan te
pakken.

Minister Frank Rozendal be-
nadrukte dat debevolking tegen
het misbruik van verdovende

middelen beschermd moet wor-
den.Het geven van straffenvoor
hetbezitvanen dehandel in ver-
dovendemiddelen is nietgenoeg.
Rozendal: "De eilandeiijke en
landelijke overheid moeten een
gecoördineerde actie optouwzet-
ten om de bevolking te doen af-
zien van het gebruik van deze
schadelijke middelen, maar zon-
der de medewerking van elke
burgerheeft dezeactie geenkans
van slagen".

'Reorganisatie hardnodig'

Rapport TeleCuracao
vandaag bij regering

WILLEMSTAD—Vandaag
Wordt hetdefinitieve verslagvan het doorlichtings- onder-
2<>ekvan deAntilliaanse Tele-
visie Maatschappij (ATM),
dathetadviesbureau VanderVelden & Partners heeft ver-
richt, overhandigd aan de
legering. Eén van de conclu-
siesvan hetrapport is dat dehuidige organisatie van de
ATM met name gericht is op
korte termijn resultaten. Ten
aanzienvan de toekomst zul-
len plannen gemaakt moeten
Worden voor een (her-
inrichting van deorganisatie
vandeATM.

Het onderzoek is ingesteld op
verzoek van de Raad van Com-
missarissen van de ATM. Doel

van het onderzoek is een totaal-
beeld te krijgen van de sterkeen
zwakke punten van de televisie-
maatschapppij. Hierbij werd de
totale problematiekvan de orga-
nisatie in kaart gebracht. Tot
slotheeft het adviesbureau voor
zover mogelijk enige aanbeve-
lingen opgesteld.

Van der Velden stelt onder
meer voor een beleidsplan voor
dekomende vijf jaaroptestellen.
Tevens moet de huidige organi-
satie geherstructureerd worden
met als uitgangspunteen integ-
ratie van nauw aan elkaar gere-
lateerde afdelingen. Daarnaast
moet een management- team on-
der leidingvan de(nieuwe) alge-
meen directeur ingesteld wor-
den.De verkoop dienteen duide-
lijkerplaats binnen de organisa-
tie te krijgen, eventueel ge-
steund door een staf- afdeling
marketing. Daarnaast moet de
personeels- situatiebestudeerd
worden en daar waar nodig is,
voor versterking met terzake
kundige personen gezorgd
worden.

Nadat de voorstellen in het
rapport bestudeerd zijn, zal de
overheid eenbesluit nemen over
het te volgen beleid bij deATM.
Thans is waarnemend directeur
J.Rofïnabelast met dealgemene
leiding.

Peruaans
oorlogsschip
in haven

WILLEMSTAD — Het Peru-aanse oorlogsschip "Almirante
yeneval Grau" is vrijdagmiddag
dehavenvan Curagaobinnenge-
lopen. Hetoorlogsschip datvoor-
dien de "Zeven Provinciënheet-
"*> wasvolgensA.M.Albertovan
de afdeling Militaire Zaken van
deKoninklijke Marine, juistte-
ruggekeerd vaneenrevisiebeurt
»i Nederland.

De Almirante General Grau
*as deCuragaose havenbinnen-
gelopen om stookolie en le-
vensmiddelen in te slaan

waarvoor via het
MinisterievanBuitenlandse Be-dekkingen en de gouverneurvan de Nederlandse Antillen,
Prof. dr. R. Romer, toestemming
18 verleend. Zondag heeft het

de haven weer verlaten en
18thans op weg naar Peru.

Winkeldiefstal
WDLLEMSTAD — Vier vrou-

wen hebben zich schuldig ge-
maakt aan diefstal in een zaak
gelegen in één van de Plaza-
bogen. De vrouwen,39,23,19 en
18jaaroudwerdenaangehouden
enovergegeven aan derecherche
voor verder onderzoek. In hun
bezit werden aangetroffen een
fototoestel en verschillende
andere uit de zaak afkomstige
artikelen.

VIJAND
"Detegenpartij, onze vijand, is

veel machtiger dan wij en heeft
bovendien veel meer financiële
middelen en hulpbronnen dan
wij. Wij, de burgers van de Ne-
derlandse Antillen, nemen dit
niet. Onze eilanden zijn geen
'stepping- stone'om debevolking
te corrumperen en te gebruiken
voor financieel gewin. Vooral
het jongere deel van de bevol-
king gaat hieraan ten onder".

"Indien mogelijk moeten wij
de tegenpartij zoveel mogelijk
buiten ons territorium zien te
houden. Met die ene politieboot
die Curacao, maar ook Bonaire
en St. Maarten hebben, latenwe
zien, datwijwelwillen. Ondanks
onze beperkte middelen weten
we toch enorme vangsten te
doen. We blijven onze uiterste
best doen", aldusRozendal.

EMOTIONELE MUUR
Verder pleitte de minister er-

voor dat dat deel van de bevol-
king dat geen verdovende mid-
delen gebruikt, zich verenigt om
het deeldatwelverdovende mid-
delen gebruikt te helpen. Vol-
gensRozendal moet degezamen-
lijke bevolking een "emotionele
muur" opbouwen, omdat de in-
spanningen van de overheid al-
leenniet voldoende zijn. "Dus de
centrale besturen van de eilan-
den moeten de besluiten die op
deze vergadering zijn genomen,
uitvoeren op elk eiland. Wij, als
bestuur, zijn het meest ver-
antwoordelijk voor het welzijn
van onze bevolking en wij zijn
niet bang. Zelfs als we met ons

programma dit jaarslechts één
persoon redden, dan hebben wij
ons doel bereikt. Volgend jaar
komen er misschien tweehon-
derdmensenbij enhetjaardaar-
op nog meer mensen", aldusmi-
nisterRozendal.

Cruise seizoen
dit jaar
veelbelovend

WILLEMSTAD— Het crui-
sejaar 1988 ziet er, voor wat
betreftCuracao,beteruitdan
vorig jaar. Uit de cruise- ka-
lender voor dit jaaren gege-
vens van scheepsagenten,
blijkt datCuracao in 1988niet
minder dan201bezoeken van
cruiseschepen mag ver-
wachten, in tegenstelling tot
172vorig jaar.

Deze week alleen wordt Cura-
gao door zeven schepen aange-
daan: Carla Costa (maandag),
Rotterdam en Stefan Batory
(dinsdag), Fairsea (woensdag),
Berlin(donderdag) en TheVicto-
ria en Ambassador (zaterdag).

De Fairsea, van de cruise-
maatschappij Sitmar, wijkt van
de Colombiaanse havenstad
Cartagena uit naar Curacao en
zal Curacao ook in april, mei en
oktober aan doen. Een ander
schip van Sitmar, de Fairsky,
wijkt ook uitnaar Curagao. Het
betreft officieel heteerste bezoek
van deFairsky, op28 meivan dit
jaar,gevolgd dooreen tweede be-
zoek in oktober aanstaande. De
Fairsky heeft in hetrecente ver-
leden hier gebunkerd, maar had
toen geenpassagiers aan boord.

Hieronder volgt een overzicht
van het aantal bezoeken van
cruise- schepen aan Curagao in
1987en 1988:1987:eerste kwar-
taal: 68, tweede kwartaal: 40,
derdekwartaal: 22,vierde kwar-
taal: 42. Totaal 172; 1988: eerste
kwartaal: 75, tweede kwartaal:
46, derde kwartaal: 23, vierde
kwartaal: 57. Totaal: 201.

Beroving twee
nummerkantoren

WILLEMSTAD— Tweeroofo-
vervallen op nummer- kantoren
aan de Jumentoweg en de F.D.
Rooseveltweg hebben deeigena-
ren van de loterij- zaakjes ieder
tweehonderd gulden gekost.

Inhet eerste gevalverklaarde
een verkoper dat een man met
een masker over zijn gezicht en
een pistool in de hand het kan-
toor was binnen getreden en on-
der debedreiging, hem te zullen
doodschieten, tweehonderd gul-
den wegnam. Een politie- pa-
trouille zocht de omgeving af,
maar kon de overvaller niet
vinden.

Bij deoverval ophet nummer-
kantoor aan de F.D. Roose-
veltweg presenteerde de dader
eveneens een vuurwapen. Dit
keer was de overval gepleegd
door een man met een onder-
broek over zijn hoofd. Ook deze
overvallerwasvoor depolitie on-
vindbaar.

ALM neemt afwachtende houding aan

SLM start deze week
vluchten op Curagao

WILLEMSTAD — De Suri-
naamse Luchtvaart- maat-
schappij SLM gaat met in-
gang van deze week elke
woensdag weer een directe
vluchtuitvoeren tussenCura-
cao en Suriname. Dat hebben
de Antilliaanse minister van
Verkeer en Vervoer, F. Ro-
zendal, en de Surinaamse mi-
nistervanTransport, Handel
en Industrie, drs W. Grep,
zondagavond in Willemstad
bekend gemaakt.

Grep was op uitnodigingvan
Rozendal zondagvoor eenbezoek
van een dag naar Curagao geko-
men om de luchtvaart- relatie
tussen debeide landen tebespre-
ken. Sinds eind 1986 waren er
geen directe vluchten meer tus-
sen Paramaribo en de Antillen.
Erwarenproblemenontstaanbij

het overmakenvan de tegoeden
van deAntilliaanseLuchtvaart-
maatschappij ALM vanuit Suri-
name. Door de deviezen-
schaarste in Suriname kon de
ALMhaar geldeninParamaribo
niet vrij krijgen. In de loop van
1987 zijn alleALM- gelden toch
overgemaakt naar Curagao. De
ALM wil echter pas weer zelf
gaan vliegenalser duidelijkega-
ranties zijn over overmakingen
in de toekomst.

DRS W. GREP

ANTILLIAANS GEBAAR
De Antillen maakten tijdens

de installatievan president
Shankar op 25 januari bekend
dat de SLM weer welkom is op
Curagao. Minister Grep legde er
zondag denadrukop dat dit "An-
tilliaanse gebaar" in Suriname
zeer is gewaardeerd. "Wij snak-
ken naar geregelde vluchten

naar de Antillen", aldus Grep.
De beide bewindslieden willen
de luchtvaartrelatie voor eind
maart definitiefregelen. Tot die
tijdmaaktdeALM geen gebruik
vanhaarrecht omSuriname aan
tedoen. In deweek van20febru-
ari zullenambtelijke delegaties
van de twee landen in Wil-
lemstad bijeenkomen. "Wij stre-
ven naar een algehele overeen-
komst tussen de twee landen",
aldusGrep.

Hij wees er op dat Suriname
nog steedskampt met deviezen-
problemen, maar dat van zijn
kant gezocht wordt naar oplos-
singen waarbij de handelsrelatie
tussen Suriname en de Antillen
betrokken zal worden. De Suri-
naamse bewindsman wilde
echter nog geen concrete zaken
ofprodukten noemen diein dere-
latie eenrol zullen spelen.

Frisdrank-industrie krijgt
woensdag 'definitief antwoord'

WILLEMSTAD — De
frisdrank- fabrikant Ritz die
afgelopen vrijdag besprekin-
genhadmetminister drsMar-
co de Castro van Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid,
over de malaise in de
frisdrank- industrie ophet ei-
land, heeft van De Castro de
toezegging gehad dat er
woensdag een definitief
antwoord van de minister
komt.

Vrijdag wisselde Otto Senior
met de bewindsman van ge-
dachtenover mogelijke oplossin-
genvoor de dodelijke concurren-
tievan Venezolaanse frisdrank.
Protectie van het eigenprodukt
dat veel duurder is dan de
geïmporteerde limonade is een
van de mogelijkheden, zij hetdat
de overheid deze oplossing als

een minder gewensteziet. Opde
vraagofDe Castro tijdens dedis-
cussie liet doorschemeren dathij
bereid was Ritz en de andere lo-
kale frisdrank- fabrikant Frica
protectie te geven antwoordde
Otto Senior: "In zekere zin heeft
hij dat wel laten merken, maar
op deradio zei hij precies het te-
genovergestelde; de zaken zou-
den wat moeilijker liggen. We
wachten aftot het antwoord dat
we overmorgenkrijgen.

Frica heeft vandaag een be-
sDrekingmetDe Castro.

Smoes helpt
inbreker niet

WILLEMSTAD — Een 27-
-jarige man dieeen pogingtot in-
braak deed, is door de politie
meegenomen. De gealarmeerde
agenten geloofden niet in de
smoes van de man dat hij werk
was gaan zoeken op een perceel
aan de Mexicoweg, omdat bleek
dat deman hetdaarbij nodighad
geacht een draairaam te
forceren.

Veilig Verkeer:
wees voorzichtig
tijdens carnaval

WILLEMSTAD—De Ver-
eniging VeiligVerkeer Cura-
cao doeteen dringend beroep
op eenieder die deelneemt
aan de optochten, om de ver-
keers- veiligheid niet uit het
oog te verliezen.

De afgelopen jaren hebben
diverse ernstige verkeers- on-
gevallen plaats gevonden tij-
dens carnavals-optochten en
jumpups, waarbij jongemen-
sen om het leven zijn geko-
men. Bij enkele van deze on-
gevallen zijn de slachtoffers
onder de wielen van zware
trailers terecht gekomen.
Veelal lag de schuld bij het
slachtoffer zelf. Niettemin is
het aan te bevelen dat be-
stuurders en begeleiders van
dezetrailers en anderezware
voertuigen die meerijden in
de stoet, meer zorgvuldigheid
betrachten en er scherp op
toeziendatmeerijders nietop
onverantwoordelijke en ge-
vaarlijkewijzestaan, zittenof
hangen, en dater geen dron-
ken mensen vervoerd wor-
den, aldus een bericht van de
VerenigingVeiligVerkeer.

NCRV-wedstrijd
over Beatrix

WILLEMSTAD — Ter gele-
genheid van de vijftigste ver-
jaardagvan Koningin Beatrix
organiseert de NCRV- televisie,
in samenwerking metR. Stokvis
Produkties, een wedstrijd voor
amateurfotografen en -filmers,
die foto's, Bmm- films of video-
opnamen gemaakt hebben van
Koningin (ofPrinses) Beatrix.

De inzendingenvormen deba-
sis van het programma 'Zij die
gelukbrengt', datdeNCRVop3o
april zal uitzenden. Deprijswin-
naars zullen op die dag bekend
gemaakt worden. In meizal een
ruime selectie uit de inzendin-
gen in dehal van het NCRV- ge-
bouw in Hilversum worden ten-
toongesteld.

Inzendingen, scherp of on-
scherp, zwart wit ofkleur, moe-
ten voorzien van een beschrij-
vingvan hoe en wanneer de op-
name tot stand is gekomen, en
metnaam en adresvan deafzen-
der, voor 15 april binnen zijnbij
de NCRV- televisie, postbus
1930,1200BK Hilversum.

WILLEMSTAD - Onlangs
werd een exemplaar van hetPu-
blic Relations (PR)-plan, ge-
maakt in opdracht van Fundas-
hon TayerEdukativopa Televis-
hon(TET), doordevoorzittervan
deze stichting, broederPius Wij-
en, overhandigdaanRode Palm,
voorzitter van het Cultureel
Centrum Curagao (CCC). Dit
PR-plan is één van deeerste acti-
viteiten van TET om een organi-
satie voor deproductie van edu-
catieve en informatieve lokale te-
levisie- programma's op gang te
brengen. In hetPR-plan zijn on-
dermeer vraaggesprekken opge-
nomen met negentien lokaletele-
visie- programmamakers wiensdagelijks werk het isom televisie-
programma's te produceren.Dankzij de financiële steun vanhet CCC is M. Nagel in staat ge-steld ditPR-plan voor TETop te
zetten. Het onderzoek, dat zijhiervoor deed, zal mogelijk eenbijdragekunnen leveren aan hetproces om tekomen toteen infra-structuur voor het produceren
van lokale, educatieve televisie-
programma's.

Foto: broederPius Wijen over-handigt hetPR- plan van TETaan devoorzittervan hetCCC,Rode Palm, als blijk van waarde-ring voor de financiële steun dieditcentrum gaf. Vlnr: mrCijntje,mevrouw C. van Heyningen'
broederPius Wijen, deheerLauf,Ro dePalm en deheerRojer.

\*Py^ BESTE TOERISTENVRIEND
W/Ctmm. Wif weten dat U bij het aanbevelen van «m^vljfj^2 modezaak aan een toerist ook over-^^gk^
fSKSËStuigd wil zijn dat deze toerist een oPüfjOßPl

male service krijgt. **^M
Niet alleen met kwaliteitsgoederen en re- fjj
delijke prijzen maar dat hij ook met een
glimlach en met veel geduld, heel vrien-
delijk behandeld wordt.

Wij van THE NEW AMSTERDAM STORE
kunnen ditgaranderen.

Bovendien zal onze zaak in de Breede-
straat tot eind april ook in de middag-
uren geopend zijn.

The \T§ Voor de allerbeste service

neUJ^N. Aruba en
/tere c»ra<?ao
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J Theater 87 brengt
En ik dan

19en 20februari
Regie: Harold (Chopi) v.d. Ree.^J

f^isamsorrh
CURACAO . y^S

introduceert in de V^^tt *<SIC^JWaterfort BogenPunda mJÈfU F^^^M

ONE HOUR PHOTO SERVICE (ló ' <A'Foto-artikelen mrC^\ )fxFotoboeken en kado's |Xm/^!
Ter introductie: J
Bij afdrukken en ontwikkelen ont-
vangt Ueen lekker gek

®| PETJE KADO
(Bv ssrnsom sa»*.
zijn Uwfoto's in 1 dag klaar)

§=UJËÈrnriGEPi**nzm
is tijdens de Gran Marcha OPEN voor al Uw
fotoartikelen. f

ËÊEYER TRANSPORT



James jr:onduidelijk waar we
met Nederland over gaanpraten
Nog geen beslissing over
onafhankelijkheid St Maarten

PHILIPSBURG — De be-
volking van St Maarten heeft
vrijdag tevergeefs gewacht
op een duidelijke uitspraak
van de eilandsraad over de
onafhankelijkheids- plan-
nen,diebegin januariwerden
gelanceerd door de politieke
leider van het eiland, Claude
Wathey. De volgepakte pu-
blieketribune was slechtsge-
tuige van het aannemen van
een motie waarin wordt be-
sloten een delegatie naar Ne-
derlandtesturen voor directe
gesprekken over "de toe-
komstige politieke struc-
tuur" van St Maarten. Het
woord onafhankelijkheid
wordt in de motie niet ge-
noemd.

De motie, die werd behandeld
n de voltallige eilandsraad,
verd aangenomen met zeven

stemmen voor en twee tegen.
Voor stemde de gehele fractie
van de Democratische partij van
St Maarten (DP- St Maarten),
onder leiding van Claude Wa-
they. De oppositiepartij St Maar-
ten Patriotic Movement (SPM),
onder leiding van Vance James
jr., stemde tegen, omdat "on-
duidelijk" is waar met Neder-
land over gesproken zal worden.

De eilandsraad stelde tevens
de delegatie samen die op korte
termijn naarDen Haag vertrekt
voor de besprekingen metdeNe-
derlandse regering. De vijfman
sterke delegatie wordt geleid
door JoeRichardson, de gedepu-
teerde belast met staatkundige
aangelegenheden. Verder zitten
in de delegatiedrie leden van de
DP St Maarten(Claude Wathey,
Dennis Pantophlet en Patsy
Flanders) en de leider van de op-
positiepartij SPM, Vance James
jr.Deze laatsteheeft nogniet be-
slistofhij meegaat, nugeen dui-
delijke agendavaststaat.

WAARSCHUWING
De commandantvan demarinierskazer-
ne Savaneta maakt bekend dat er op
dinsdag9februari 1988van 07.00uur tot
23.00 uur een schoolschietoefening ge-
houden zal worden opAnabui en dat er
op woensdag 10februari 1988 van
07.00tot 15.00uur een gevechtsschie-
toefening gehoudenzal worden opCali-
fornië. Er zal met scherpe munitie ge-
schotenworden. Het onveiligzeegebied
bedraagt4000meter, terwijl hetonveilig
gebiedaan landzijdezal wordenafgeba-
kend met rode vlaggen en waarschu-
wingsborden.

Ruzie in dekerk
PHILIPSBURG — 's Avonds

omkwart over elfwerd depolitie
naar de Baptistenkerk aan St.
Peter's Road ontboden waar
twee groepen ruzie met elkaar
haddenen op hetpunt stondente
gaan vechten. De politie sprak
met beide partijen en besloten
werdhet gebeurde tevergeten en
te vergeven.

Om kwart over twaalf echter
werd de politie wederom naar de
St Peter's Road geroepen. Dit-
maal voor een echt gevecht. Het
bleek eenvoortzettingte zijnvan
de eerder gesuste ruzie bij de
kerk en intussen was al devoor-
ruit van een auto gesneuveld.

De man dieditop zijn geweten
had, werd meegenomen naar het
politiebureau en daar vastge-
houden. De volgende morgen
kwam de eigenaar van de auto
om te zeggen dat hij geen aan-
klacht wilde indienen. De ver-
nielerwerddusvrijgelatenna de
belofte dat hij de aangerichte
schade zou betalen.

FICTIE
Een voorstel van de oppositie

om in de motieexpliciet opte ne-
men dat in Den Haag gesproken
zal worden over de onafhanke-
lijkheid van St Maarten, haalde
het niet. Oppositieleider Vance
James jr. vroeg zich daarom af
wat het nut is van de reis naar
Nederlanden waarschuwdevoor
de mogelijkheid dat de reis
slechtsdient om het gezicht van
StMaarten te redden. "Laten we
fictie en werkelijkheid van el-
kaar scheiden en eerlijk toege-
ven dat we nog niet klaar zijn.
Het is volstrekt onduidelijk
waar we met Nederland over
gaanpraten", aldusJames jr.

Claude Wathey bestreed de
gedachte dat Sint Maarten nog
nietrijp isvoor deonafhankelijk-
heid. "We worden al langer dan
driehonderd jaardoor anderen
bestuurd. Hoe lang moeten we
nog wachten voordat we ons
gaan voorbereiden op de onaf-
hankelijkheid?" Wathey legde
er de nadruk op dat de delegatie
naar Nederland gaat om allere-
levantefeiten te verzamelen.

Ruzie betekent vertrek vrouw
PHILIPSBURG - Een dame

op deZagersgutRoad kreegruzie
met een anderen deburen haal-
den de politie er bij omdat de
andere dame met flessen begon
te gooien. Bij aankomst van de

politie was deflessengooister in-
middels verdwenen, maar de
andere dame bleek geen ver-
blijfsvergunning te bezitten en
werd overgeleverd aan de
Vreemdelingendienst.

VERHUISBOEDELI
Inpakken en vervoeren alsmede 1
verhuizingen op Aruba:
OFICINAMARITIMA I

DE ARUBA
Tel.: 21622-21957

Windstraat 34 J

/ \Bo sa eu
AIDS ta mata?

PREVENI POR,
CURA NO!

AIDS-ENFOLINE
Tel.: 48833

TurDiamars
18:00-20:00

TE HUUR
AANGEBODEN

Met ingang van 1 februari
1988. Bij voorkeur met
echtpaar zonderkinderen.

RIANT
WOONHUIS

gelegen in rustige buurt te
Washington. Tweeslaapka-
mers, één badkamer. In-
bouwkasten. Installatie
heetwater voor keuken en
badkamer. Centraal voor
t.v. met antenne & aanslui-
ting in woonkamer, eetka-
mer en slaapkamers. Tele-
foonaansluiting in keuken
en slaapkamers.
Elektrische pomp voor sep-
tic tank. Gastank 50 gall.
Serieuze gegadigden kun-
nen bellen Tel.: 22145.

! Speciale Carnavals aanbieding: Spaar Éénduizend Florin. f" £& l
j EögjSj op de Nieuwe Charade r3[^;^^^^^^. "

♦ we have them all. CARI^MOTO^2e!:^!!irL rjZ'i^l*if^lt IT! J

nS@& 000 / %J~\ (~8~1 HT

No preocupa p'e transaccion eu Bo a lubida,
BANCOMATICO t'ey pa saca Bo for di perta.
Cv Bo karchi personal y number secreto,
BANCOMATICO ta yuda Bo tur momento.

llli SERVICIO MODERNO PA HENDE MODERNO DEN
f UN PAIS MODERNO... 24 ORA PA DIA; 7 DIA PA

SIMAN.
PA INFORMACION CON BO POR HANA UN KARCHI

I __ —. —. PERSONAL PA SERVICIO BANCOMATICO, ACUDI NA
( 1 f ] f ) CUALKIEROFICINADI:

U U U ■ CARIBBEAN
\}] ér^S MERCANTILE

J^ BANK N.V.

Prof iteer van onze
j unieke CARNAVAL SPECIAL |

" JÊJ^*--^ Generator 2650Watt 875.00 5
" A Generator 3750 Watt 1050.00 "
I jK^gm Eidai plywood Brazil j
" «V beste kwaliteit :
: JSate^JjS 1/s" ■ 4mm- 1700 ": jGv^S"^^^ %" - 6 mm. 25.00 :
" 3/8" " 9mm- 3300 *: 1/2" - 12 mm. 42.00 :
j jztk 3/" - 18 mm. 59.00 |

" Jc*V/ Waferboard 13.75 ""i»^ /ffSr Betonplex 3/4" "
iWtSM) f^P Oranje rand 44.00 ":ib^^v^^^ Tl-ll groove :
: |ó^^^Sx p'ywooo 5/s" 3600 i
j J^> CASH & CARRY :

ARUBA TRADING COMPANY
proudly presents

Beauty Advisor of "Christian Dior"
ADOLFO TORRES

L^aW 'm yßw

mm******** PMa.fcW. Au*

Aruba Trading Co.: Febr. 8 to 13 1988
Fanny's Shop: Febr. 16 to 20 1988

i Maggy's: Febr. 22 to 27 1988
Time: 9.30 a.m.

£2-l_ . ■"[[J[|ARUBA TRADING COMPANY
IfIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIt.

ARUBA DAILY
I ENTERTAINMENT [

(?f^a\mtwi Gezellig uitgaan, wij zijn
1 (y/ffffe geopendvan 21.00 uur tot 06.00 uur. |

Gezellige sfeer, goede service.
|^J»t/ De bestePizza van Aruba eet ofhaalt U bij !

! L.G. Smith Blvd. (3>.Q/pQr@! P I2ZA iI ?u?'eSt^7bi! AWAY TEL.: 33541 >fISB«W
I Geopend van n.00a.m.t0t06.00a.m.

I Aruba's most elegant LjOkrestaurant resort & casino

j Fine trench and inter- The óne and only
= national Cuisine. ucDßDccni All meals prepared to the !? ■ " . " .ï". \
I tkïïrtl&ZZ"* »IK«KE
I anaservea onine and musicians.
I stone . dailycurtain time 10.30 p.m. :
| Forreservations except Mondays

Call 24544 club "Pen,r°m 9:00Pm- titl 2:0O a.m....... . ._ Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks
WlineiminaStraat 7 For reservations please call 33555 s

= ' 1Gezellige sfeer, goedeservicevindt U in RESTAURANT

Wij verwachten U voor lunch(12.00-3.00), HAPPY HOUR
(6.00-7.00) of dinner(18.00-23.00).

I Telefoon 22977 of 27833

Boulevard Theatre

I TODAY T|" TODAY
at 8:16 p.m. at 8:45 p.m.

£-3k--'"""'^^**rJ»iijß \

DRAMA 14yrs. COMEDY 14yrs.
jji ■ ■ i i I mi

| DRIVE-IN Jm^iL
AN AMERICAN TAIL $^ÊM SfUf |

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiil
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VERHUISD
Wij willen hierbij onze klanten en Ü3 bevolking

I van Aruba in het algemeen bekend maken dat
onze AIRCOWERKPLAATS voorheen aan de
Fergusonstraat verhuisd is raar de
TOMATENSTRAAT/ANASAS"PRAAT.



AGENDAARUBA

KANTOORUREN AMIGOE: 08.00-12.00/14.00-17.30uur;zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.

Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950 en 22316.Pageboy: i V-743.

Banxrek. nr. 10.815.445 Banco di Caribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
vrijdag en kunnen iedere dag tussen 08.00-- 12.00/14.00-17.00uurworden opgegeven;behalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
°p maandag en donderdag voor 10.00uur
binnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdag en vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER: 20.15uur CampusMan (14 jr.).
II: 20.45 uur Roxanne (14 jr.).DRIVE-IN: 20.30uur An American Tail (18
ir).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: del Pueblo, tel.: 22154.
Paribabrug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord, TankiLeenden, Paradera en Sta. Cruz: dokter J.van Veen, via Dr Horacio Oduber hospitaal,
tel.: 24300.Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterK. Vieira, via Centro Medico San Ni-
klas, tel.: 48833.Kinderarts: dokter Croes, tel: 27591/24300(hospitaal).
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 2316R;
Noord:tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera.
tel: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:47020/48301; SanNicolas: tel.: 45906;Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
'voor brandgevallen, ongelukken ofeen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op tebellen, tel.: 115)

DIVERSENPLIGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00uur informatiesvia verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad)
«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
ten van zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen07.00 uur).

&OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-TAAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8 (boven).

TENTOONSTELLING
GOLDENTULIP ARUBA CARIBBEANHO-
TEL(tot 19februari 1988): iederedagvan
10.00-20.00 uur gelegenheidtot bezichti-
ging van expositie Werken van Gerjanne
Mooy- Grevink - BanquetRoom.

ALLIANCE FRANCAISE D ARUBA: iedere
baandag van 19.30-20.30uur cursus voor
9evorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
''teratuur; dinsdagvan 20.00-21.00 uur con-
"ersatielessen; woensdag van 19.00-20.00
"Ur cursus voor beginners - ColegioAruba-no, lokaal 61/62.

KIWANIS (Palmbeach): 19.30uur dinner
meeting - ArubaBeachclub.

DINSDAGDIVERSEN
MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/ mvrijdagvan 09.00--12.00/16.00-19.0016.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--12.00 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Lagoenweg 9A,
!<* verdieping): iedere werkdag van 07.30-
-2.00/ 13.00-16.30 uur (ook mogelijk af-
haak te maken viatel.: 23145 of25111).

BIBLIOTHEEK CENTRO Dl BARRIO DA-
ic

TA (openingstijden): dinsdag van16-00-20.00 uur en vrijdagvan 17.00-19.00uur.

SHASA(Stichting Hulpaan SlechthorendenAruba), Engelandstraat (Lionsgebouw t/o
tagleclub), is dagelijks geopendvan 08.30-
-12-00/13.00-16.30uur.
CENTROKIBRAHACHA (Dagverblijf
°or bejaarden): openingsuren Dag-

■srblijf; 08.00-12.00 uur; kantooruren:"'■3o-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat3 (tel.: 28159-
SPORT
ZWEMVERENIGING «ARUBA MARLINS»
jwnsdaB+ donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - GoldenTulipAruba Caribbe-an Hotel.
«aterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen (

■PLA,B, C, D,E en F) voorkinderen en vol-wassenen - POVA-zwembad.

Acht gewonden en veel schade
Zware verkeersongevallen in weekeinde
SAVANETA— In het afge-

lopen weekeinde had de Ver-
keerspolitie de handen vol
met enige zware verkeerson-
gevallen, waarbij acht ge-
wonden vielen en enorm veel
blikschade.

Omstreeks half vier in de
ochtend slipte een politie- agent
met zijnwagenop hetnatte weg-
dek en kwam tegen een pick-up
tot stilstand. Diskjockey Ivan
Kelie, die langs reed, stopte zijn
wagen om de politic- agent te
helpen uitzijn wagen te komen.
Een andere aankomende auto,
die een en ander te laat op-
merkte, reed daarnategen depo-
litieman zijn auto en kwam te-
gen deautovan de diskjockey tot
stilstand.Bij ditongeval waarbij
vier wagens waren betrokken,
liepen drie personen snij- en
schaafwondenop.Zijwerden alle
drievoor behandelingin hethos-
pitaal opgenomen.

Ter hoogte van Tanki Flip
vond zaterdagmorgen een ver-
keersongeval plaats waarbij een

jeepen een busje met elkaar in
botsing kwamen. De bestuurder
van de pick-up verkeerde ver-
moedelijk onder invloed enreed
aan de verkeerde kant van de
weg. Hij raakte daarbij in zijn
auto bekneld en moest door de
brandweer bevrijd worden. Met
ernstigeverwondingen werd hij
in hethospitaal opgenomen. Het
duurde even voordat een ambu-
lance ter plaatse was. Eén was
een patiënt aan het vervoeren,
terwijl de andere ambulanceeen
lekkebandhad.De politieriep de
hulp in van deRode Kruis- am-
bulance, doch toen deze aan-
kwam, was juist de overheids-
ambulanceterplaatse gekomen.

Op de kruispunt Boerhaven-
straat/Santa Helenestraatvond
gisteravond een verkeersonge-
val plaats, waarbijvierpersonen
gewond raakten. Zij werden al-
lennaar het hospitaal gebracht,
waareen van henvoor behande-
ling moest worden opgenomen.

Öp de hoek Emmastraat/
Arendstraatter hoogte van Aldo

vond in de morgenuren een ver-
keersongeval plaats omdat de
bestuurder van een verhuurwa-
gen geen voorrang verleende
aan een personenwagen. De be-
stuurders van beide wagens
klaagden over pijn en werden
voor eerste hulpnaar hetzieken-
huis gebracht en konden later
huiswaartskeren.

ARUBA HEEFT IN het afgelo-
penweekeinde wat carnavalspa-
rades betreft niet te klagen ge-
had. Zaterdagmiddag bleek
Noord te klein om een goedver-
zorgde stoet van het Bubaliveld
naarhetBuurtcentrum Noord te
zien trekken. Zaterdagavond
waren naar schatting vijftien-
duizend mensen op de been om
voor het zevende achtereenvol-
gende jaardecarnavals- lichtpa-
rade van de Tivoliclub voorbij te
zien trekken. Terwijl zondag-
middag— alle goede dingen in
drieën — het kindercarnaval
door Oranjestad trok.

VOL ENTHOUSIASME GING
zaterdagmiddag om drie uur de
parade van Noord van start. Pas
om half zeven kwam de laatste
groep bij Buurtcentrum Noord
aan. De kinderkoningin van
Noord—tevens dekinderkonin-
ginvan Aruba—opende destoet
met een fraai praalwagen met
kanten parasols. Deze werd ge-
volgd door een groep gekleed in
'de goedeoudetijd'metlangewij-
de rokken en hun parasols. Er
wasveel te zien teNoord: een me-
nuvan tomaten,festival, hartjes
van Valentine Day, snorkels,
een sambafestival, zelfs een ra-
cewagen met Palo Marga ont-
brak niet.De veel besprokenka-
melen met hun kameelhouder
achter de tralies was ook pre-
sent. "
HET SINT DOMINICUS Colle-
ge was naar Noord getrokken
met het originele idee van 'Un
moton di boton', waarbij met al-
lerleiknopen leuke ontwerpen
werden aangebracht op T-shirts.
Deze groep was de grootste, ge-
volgd doorhet AMG, diedit jaar
met alle districten als holbewo-
ners vermomd kwamen.

OPMERKELIJK WAS BIJ deze
parade dat bij het laatste stukje
van deroute de groep van prins/
pancho metde diversekoningin-
nen niet meer vooraan de stoet
liepen dochbuiten de stoet.

DIT ZORGDE WEL voor eenra-
re indruk van de carnavalsfigu-
ren, dieeigenlijkde leiding moe-
ten geven, niet gewoon. Ver-
moedelijkwarenzij op zoek naar
betere muziek. Zij probeerden
zich misschien aan te sluitenbij
groepen die wel goede
brassband- muziek hadden, doch
kregen daartoegeenkans en be-
slotentoen maarnaast de stoet te
gaan lopen. De enige wanklank
tijdens een geslaagde middag te
Noord, die weer duizenden kij-
kers op debeen bracht.

* * * *****DE ZEVENDELICHTPARADE
van de Tivoli was dit jaar wat
kort, maar wel bijzonder goed
verzorgd.Het schouwspel bracht
ruim vijftienduziend mensen op
de been, waaronder veel toeris-

ten.De politie, onder leiding van
Sjon Pc Krozendijk, zorgde voor
een goedverloopwaarbijervoor-
al gelet werd dat de duizenden
toeschouwers de groepen niet
lastigvielen.We hoordenzelfs de
politie tegen mensen die niet
luisterden deopmerkingmaken:
"Julliehebbentoch geenboterin
deoren".

OVER DE SAMENSTELLING
van de stoet in het kader van de
negende carnavalslustrum van
Tivoli—waar jarengeledencar-
naval begon — berichtten wij
reeds uitvoerig. Ofschoon was
aangekondigd dat de groepen
tussen achten halfnegen zouden
vertrekken, gebeurdeditomhalf
tien. Voor de vele mensen die
reeds vroeg langs de straten
stonden, was hetwachten gebla-
zen, maar destemmingzat erin.

OPVALLEND VONDEN WIJ
de indiaanse hoofdtooi van Mrs
Carnaval, Nougar Mansur, niet
omdat zij de scepter bij collega
Diario zwaait, maar wel het ef-
fect van het licht dat zij droeg.
Het afschieten van de pijl was
ook goed te zien. Het Chinese
bord met het handgeschilderde
tafereel, het vrijheidsbeeld, de
Chinese lampion, de waar-
zegsters- tent met aan de finale
van de stoet een slapende waar-
zegster waren zekerhet aanzien
waard. De lichtparade — waar-
van v elders de foto- reüortage

van Djisbie vindt—duurderuim
een uur,erwas veel muzieken de
tocht was geslaagd. Daarna
werd er opvele plaatsen doorge-
feest tot in de vroege
ochtenduren.
DE JEUGD TOONDE gister-
middag dathet carnavalvoor de
toekomst goede verwachtingen
mag hebben. Er heerste gister-
middag in Oranjestad een uit-
bundige carnavalsstemming.
Achttien groepen namen deel,
terwijl de muziek overheerste
door de straten van Oranjestad.
De parade bracht duizenden
mensenopdebeen, diereeds zon-
dagmorgen vroeg een goede 'uit-
kijkpost' haddengezocht en kort
voordat de parade vertrok 'ont-
haald' werden op een malse re-
genbui. Gelukkig bleef het
daarbij.

********OOK HIER ZORGDE de politie
voor een vlot en goed verloop. Er
werd dekijkers weinig kans ge-
geven om zich in de groepen te
mengen, hetgeen de parade ze-
ker ten goede kwam. Overigens
zijner nogalwat mensenop Aru-
ba, die zich weinig aantrekken
van het 'schoonhouden' van hun
eiland. Op verschillende plaat-
sen was het na afloop weer een
zwijnepan. Gelukkig dat deRei-
nigingsdienst er noodgedwon-
gen als dekippen bij was om te
zorgen dat Aruba weer schoon
werd.

********ER WARENFRAAIE groepente
zien. Sylvia Lourens —reeds ze-
venentwintig jaar actief op dit
gebied — oogstte veel succes en
bewonderingmethaar'AFrika'-
groep. Caribeclubwasineenver-
liefde bui en kwam met een bij-
zonder grote groep in Valen-
tijnsstijl, alles Valentine wat de
Caribe carnavalsklok sloeg.
Verder trokken langs: de Bonai-
re Fantasy, de Tuff Kids,
Buurtcentrum Noord, die de pa-
rade met de kinderkoningin
opende, Stars of Universe, Nos
Turistanan, Pierrot Balloon,
Beauty of the Orient, Tic Tac
Fantasy, Concorde Celebration,
Savaneta en Paradera. In de
commerciële sector ontbrak de
Nederlandse melk Farm niet,
evenmin alsRed Rose.

********EEN FOTOREPORTAGE VAN
deze geslaagde kinderparade —de nieuweroute was goed, maar
wel wat te lang voor de jeugd—vindt u in de Amigoe. Het was
een geslaagd geheel, dat duizen-
denkijkers uren in zijnbanhield
en mede door devele muziek een
waar carnavalsfestijn is ge-
worden.

EN OM VIJFuur vanmiddagop
de fiets naar de gekostumeerde
carnavals- fietsparade, die bij
het stadion vertrekt en vervol-
gens over de boulevardsen Von-
dellaan over de ringweg rond
Oranjestadrijdt.

VANDAAG WORDEN OP Aru-
ba de verschillende deelnemers
vanhetderde internationale Ca-
ribbean Festival verwacht, dat,
zoals bekend, morgenavond om
zeven uur in het RCA- stadion
wordt gehouden.

********

NOORD— Ongelukken bleven
nietuit.Zaterdagmorgen vond op
dewegnaar Noord terhoogte van
Shaba een ernstig verkeersonge-
valplaats waarbij twee auto'sbij

een frontale botsing geheel ver-
nield werden. Drie personen
raakten gewond. Op de foto de
brandweer inactiemethetbevrij-
denvan de slachtoffers.

ZOALS DE AMIGOE zaterdag
reeds berichtte werdNathaly Pi-miehta van de TuffKids totjeugdkoningin van Aruba geko-
zen. Zij werd gekroond door deheer Coffie van Esso Petrolera.
Op deanderefoto devierrunner-
ups van deze geslaagde 25jaar-
jeugdkoningin-verkiezing: Ivet-
teLaclé(ConnieFrancis) , Wendy
Jansen (Santa Cruz), Anna AU(Canal 90) en HerteenKoolman
(Savaneta).

In dronken bui

Een jaar geëist
voor beroving

ORANJESTAD —Een jaar
gevangenisstrafmet beveltot
onmiddellijke gevangenne-
ming luidde vrijdag het von-
nis tegen G.R. (25), die in juni
vorig jaarin Oranjestad een
man had overvallen en be-
roofd.

Na zijn aanhoudingvorig jaar
werd verdachte korte tijd later
opvrijevoeten gesteld, niet om-
dathijonschuldigzou zijn, maar
alleenomdat depolitie toengeen
cellen beschikbaar had om hem
op tesluiten.

Verdachte vertelde dat hij in
een bar aan de Hendrikstraat
het nodige had gedronken, toen
bij het verlaten van de bar een
man hem benaderde die aan-
drong om een andere man die
voor hen liep te beroven, aange-
zien hij wistdatdeze geldbijzich
had. Verdachte viel de man aan,
waarna de andere man het geld
en de benen nam. Verdachte
werd aangehouden. Hij bleek
een blanco strafkaart te hebben

en wist niet waarom hij zoiets
had gedaan.

Voordat de rechter verdachte
conform de eis van de officiertot
eenjaargevangenisstrafveroor-
deelde, wees hij verdachte erop
datmen voor ditsoortmisdrijven
zwaar gestraft wordt en de max-
imumstraf 'n de wet op twaalf
jaarisbepaald. "Het moet nietzo
zijn dat iemand op Aruba op
straat loopt, ineensbewusteloos
wordt geslagen en beroofd", al-
dus derechter.

Geenplaats inpsychiatrisch centrum

Drie jaar geëist
tegen messetrekker

ORANJESTAD — De be-klaagde E.H. bracht in eenwoning aan deMiddenweg de
man S. met een mes een tiencentimeter lange snijwond
toe. Tegen H., die aan hallici-naties lijdt, eiste de officier
van Justitie een gevangenis-
strafvan drie jaarmetaftrekvan voorarrest.

Het was niet deeerstekeer datH. het mes hanteerde. De laatste
keer had hij zowel een man alseen hond met zijn mes snijwon-
den toegebracht. Hij werd ver-schillendekeren naar het Capri-
lesKliniek op Curagaogebracht,

maar treedt bij terugkeer weer
in herhaling- Volgens verkla-
ring van H. voor derechter ging
hij op 14september naar een wo-
ningin deMiddenwegwaar alco-
holisten bij elkaar komen. De
man S. stond in de deur van de
woning en gaf H. bij aankomst
een duw waardoor dezekwam te
vallen. Hierop trok H. zijn zak-
mes enbracht S. hiermee de snij-
wonde toe. Hetslachtoffer S.ver-
klaarde dathij ineerdergenoem-
de woning een onbekende man
tegenkwam die iets tegen hem
zei. VoordatS. een antwoordkon
geven trok de andere man een
zakmeswaarmee hijS. in debuik
verwondde.

De officier van Justitiekwam
tot deconclusie datonder de hui-
dige omstandigheden gevange-
nisstraf het beste is voor E.H.
Hierdoor zullen andere mensen
gespaardblijvenvan het steken
en snijdendoorH., die alsuiterst
gevaarlijk betiteld werd. Vol-
gens deofficier is in het PAAZ-
psychiatrisch centrum geen
plaats voor H., terwijl van de
kant van deAntillengeen mede-
werking ondervonden wordt
voor personen uit Aruba die
mentale problemen hebben.
Aruba is zelfs bereid alle onkos-
ten te betalen, dochvan Antilli-
aansezijdewordt steedseen 'nee'
gehoord.Wanneer hetom perso-
nen gaatdiebij een strafzaakbe-
trokken zijn, is het onmogelijk
hen naar Curasao te sturen, al-
dus de officier die drie jaar ge-
vangenisstrafmet aftrek eiste.

Tweetal bekent berovingen bij
Alto Vista kapel

ORANJESTAD — Gezien
het grote aantal meldingen,
datdelaatstetij dbij depolitie
binnenkwam vantoeristenen
bezoekers diebij dekapel van
Alto Vista werden bestolen,
werd hiervoor speciaal ge-
post.

In het afgelopen weekeinde
slaagde de recherche er in F.B.
aan te houden, die uiteindelijk

bekende dathijzich tezamenmet
A.T. de afgelopen tijd schuldig
had gemaakt aan beroving van
bezoekers van dekapel.

In eerste instantie ontkende
A.T. ten stelligste iets met deze
berovingen te maken te hebben
gehad, dochbij huizzoekingvond
derecherche Amerikaans en Ne-
derlands geld en de sleutel van
een hotelkamer. Op aanwijzin-
genvan A.T. werden daarna nog
zes portemonnees, credit cards
en papieren, toebehorende aan
toeristen gevonden. Het duo
werd voor verder onderzoek in-
gesloten.
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Carnaval di Aruba
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ORANJESTAD -Bij B.J.
Arends and Sons werd cashier
Sonia Becker (links) gehuldigd
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ORANJESTAD —In hetDivi
Divi Beach Hotel overhandigde
MyrnaJansenvan hetToeristen-
bureau namens de regering het
eregast- certificaat uit aan een
nieuwegroeptoeristen. Dezeper-
sonen brengen al meer dan tien
jaar ieder jaarhun vakantie op
Aruba door. De onderscheiding
werd toegekend aan: Wallace en
Rosalie Trust, Richard en Jean
Marr, Louis en Florence Leone,
Ted en Elayne Cornfeld en Ga-
brielenRose Micchell.

Voor het ont-
■^Lagijjp.Afwikkelen van

d6^ FOTO'S
slechts 70 cent
CTJi CHECKPOINTa*/) COLORColumbusstraat en Harmsbuilding

Uw beroepsfotograaf
Zondagkinder-engrootCarna-

.__jalvanafhalfnegen geopend.
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omdat zij vijftien jaar in dienst
was. Opdefotokrijgt zij debeken-
de enveloppe aangeboden door

floor sales supervisorDianaKel-
ly in tegenwoordigheid van di-
recteur Ebby Arends.
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WILLEM II BLIJFT NUMMER DRIE
Feijenoord verplettertAZ

Minimale zege PSV op Ajax
DEN HAAG—PSV enAjax hebbenzondag inhet on-derlinge prestigeduel beide een deel van hun aanzienverloren. De landskampioen behaalde weliswaar eenminimalezege(1-0) indehoofdstad envergrootte hetver-schilop derangüjst metdebekerwinnaar tot zeven pun-ten,maar het spel inDe Meer was hetpredikant 'tonner'onwaardig.

PSV nam wraak op dat deelvan de Ajax- aanhang dat de
*edstrijd bijna onmogelijk
Waakte. Door het werpen van
uurwerken andereprojectielenwerd het duel in hetbijna uitver-kochte stadion een halfuur ver-traagd. De Eindhovenaren ko-zen voor een vertragings- tac-tiek. Ajax had weliswaar een op-
wsch overwicht, maar bleef hetantwoordschuldig. Devoormali-
Se Ajacied Lerby bezorgde dehouder van deEuropa Cup II de

nederlaag van het seizoenvoor eigen publiek. Na een in-
gooivan Gerets en een doorkop-
balvan Nielsen, schoot deDeen
met zijn linkervoetraak.Willem II bleef de nummer
"ievan devaderlandse competi-«e. De verrassend sterke debu-tant behaalde zaterdagavondzyn elfde overwinning tenkostev,an FC Groningen. De noorder-lingen konden het technische

spel van deTilburgersslechtsbe-
antwoorden met harde tackles.
Ondanks dat geweld wist dethuisclub de weg naar het doel
van Storm te vinden. Godee
stoordetwee keer, waarvan een
maal uit een strafschop. De ove-
rige doelpunten werden ge-
maakt door Groninger Eykel-
kamp en Van deBorgt. Doelman
Stormvoorkwam grotere schade
voor de gefrustreerde ploeg van
Koeman.

FEYENOORD
Feyenoord liet zich tegen deg-

radatie-kandidaat AZniet onbe-
tuigd. De grote overwinning (7-
-2) werd meer veroorzaakt door
verdedigende blunders van de
Alkmaarders dan door sterk
aanvalsspel van de ploeg van Is-
raël. Hoekstra scoorde driekeer,
Hofman maakte twee treffers.
Toen de Rotterdammers een-
maal een veilige voorsprong

hadden opgebouwd, mocht de
Hongaar Roth na afwezigheid
vanbijna eenjaar zijnrentree in
heteerste elftalmaken. Het was
duidelijk te zien dathijwedstrij-
dritmemist, maar tegen AZwas
dat geenprobleem.

De positie van FC Den Haag
werd er nietrooskleuriger op.
Een week na dezwarenederlaag
tegen PSV (1-9) kreeg de ploeg
van Van deMeent ophet Zuider-
park een nieuwe dreun: 0-3 te-
genFC Twente.Debezoekersna-
men pas laat afstand. Balm
opende de score al nazestien mi-
nuten. In de 80e en 85e minuut
werdde margevergroot doorLip-
ponenenKeur.

Nieuwe generatie aan bod

Spraggett verrassend
goed in snel-schaken

SAINT JOHN — De Cana-dees Kevin Spraggett heeftch als laatste geplaatst voor
jekwartfinales van hetkan-
judatentoernooischaken.Bij
J*et send- snelschaken, datin
*a»nt John (Canada) zater-
dag de beslissing moest bren-gen in de match tegen Andre*°kolov, begaven de zenu-wen van deRus het..Bekwalificatie van Spraggett
8een groteverrassing.De Cana-pes mocht alleen dankzij zijn

Rationaliteit meedoen aan deJNstrijdenreeks in eigen land.niitrofdaarbij Sokolov,winnaar

van hetvorigekandidaten- toer-
nooi. De tweekamp over zes par-
tijen eindigde gelijk: 3-3. De
twee extra partijen brachten
evenmin een beslissing, waarna
zaterdagdevolgende fase begon:
schaakpartijen met versneld
tempo. Drie partijen gingen
voorbij zonder winnaar, in de
vierde— waarbijdetotale speel-
tijd per speler slechts een kwar-
tierbedroeg — verloor Sokolov
de controle over zijn zenuwen.
Op de33ezet liethijzijn damein-
staan,waarmee de strijdmeteen
was beslist.

Sport in hetKort
NAIROBI-Paul

j 'Pkoech, wereldkampioen ope tienkilometer, heeftzaterdagen- nederlaag geleden in een
in Kenia. DeKeniaan-J^t zijnlandgenoten Mirandeen öitokvoorlaten.

>- ;" f T- f. + jf. jf. ip. XT,

JOKSEN/SEOUL-Yuh My-
g^g- Woo uitZuidkorea heeft in
(Vftu Zijn wereldtitel boksen
DirT versie)in decategoriepa-
rij „"i gT

ewicht met succes verde-ed. UitdagerWillie Salazaruit«sxicoverloor oppunten.

**********
p°ETBAL/ANTWERPEN —rans van Rooy heeft zijn
entree gemaakt bij FC

De club van Kessler
lüuS oeg 'n een vriendschappe-y* duel het Hongaarse Fe-s^cvaros met 2-0. Severeijnssjorde 1-0, VanRooy na derust

**********P°KSEN/PARIJS-DeAmeri-
teTi1 elvin Seabrooks heeft za-
felHr gavond in PariJs ziJ'n we_
B^-r1 boksen in het bantam-
ï»h h} (volgens de IBF-versie)
gouden. Hij won van de Mcx-
Belf nse uitdager Fernando
den rf"Jn°"ctweederonde gooi-
hanjj helPers van Beltrnn de«nadoek in dering ten tekenanopgave.
>» **********r^KSEN/ATLANTIC CITY -
heß^nierikaan Gre& Haugen
\ictl de wereldtitel boksen
Vesgewicht (volgens de IBF-
*iin l neroverd. Hij versloeg
oDr> genoot Vinny Pazienza
op%u.nte.n.Pazienza nam detitel
Hau Uni van net vorig Jaar van
bii^i n over door eveneens opPu*ten te winnen.
,w **********3NIS/WELLINGTON-De
Hptif se tennisspeelster Jill
doll nngton heeft het 50000
Rew toernooi van Wellington
«ii Hol!?en'ln definale versloeg

J°-eAmerikaanseKatrina Ad-s met 6-1,6-1.
**********r^ETBAL/KOPENHAGEN _

thi "eense voetballer Klaus Ma-rsen van KB 1903 zal bij FC
v o j ninSen enkele trainingen
Ovp ' e 24-Jarige Deen, dieSck-f een goede snelheid be-
de p ' n°°Pt op een contract bijSej^oningse club. Afgelopen
denT scoordehij zevenmaal in
tn^tionale competitie inDene-

NIEUWE GENERATIE
Het isvoor Spraggettdeeerste

keer dat hij is doorgedrongen tot
dekwartfinales van het kandi-
daten- toernooi. In 1985 was hij
deelnemerin Montpellier, maar
bleefdaarvervan deereplaatsen
verwijderd. Er is trouwens toch
sprake van dat bij het schaken
een nieuwe generatie demacht
overneemt. Ook de IJslander
Hjartarsson en Britten Short en
Speelman zijn nieuwe gezichten
in dekwartfinales.

Alsgevolgvan deze verrassen-
de ontwikkeling treft Jan Tim-
man in de kwartfinales Lajos
Portisch tegenover zich. Na de
eliminatie van Kortsjnoi is de
Hongaar met zijn vijftig jaar de
oudst overgeblevene in derace
naarhet wereldkampioen.

De indelingvan dekwartfina-
les: Karpov (Sov) - Hjartarsson
(IJsl), Joesoepov (Sov) - Sprag-
gett (Can), Short (Gbr) - Speel-
man(Gbr), Timman(Ned) - Por-
tisch (Hon).

Nelli Cooman
supersnel

KARLSRUHE — Tijdens in-
ternationale indoor atletiek-
wedstrijden in Karlsruhe heeft
Nelli Cooman zondagmiddag
voor de beste wereldseizoen-
prestatie opde60meter gezorgd.
De Rotterdamse liep de afstand
in 7,07 seconden, waarmee zij
driehonderdste secondensneller
was danafgelopen vrijdagavond
in Sindelfingen toen zij 7,10 se-
condenliep.

Achmed deKom verbeterde in
Karlsruhe het Nederlandse re-
cordopde200meter tot21,37 se-
conden. Hetouderecord stondse-
dert 6 maart 1982 (Milaan) op
naam van Marcel Klarenbeek
met een tijd van 21,47 seconden.
De Kom kwalificeerde zich met
dietijd voor destrijdom deEuro-
pese indoor-titels op5en6maart
in Budapest. Ook verspringster
Edine van Heezik plaatste zich
voor de Europese titelstrijd met
een afstand van 6,51 meter. De
limietstaat op 6,45 meter.

Eerste divisie
DEN HAAG—In de eerste di-

visie werden slechts vier wed-
strijden gespeeld. De overige
werdenafgelast. Van devierein-
digden ertwee in 0-0 (RB - Cam-
buur en Vitesse - De
Graafschap). NAC won met 2-1
bij Helmond Sport en Excelsior
drukte Telstar vaster op de
laatste plaats door met 3-0 in
Velsentewinnen.

GOEDE ZAKEN
Volendam zag deoverigekan-

didaten voor degradatie verlie-
zenen deedgoedezaken dooreen
knappe overwinning op Sparta
(2-1). De treffers vielen in de
eerstehelft.De voormaligeSpar-
tanen Steur en Bockling namen
wraak op hun oude club, waar
hun voetbalkunsten nietwerden
gewaardeerd. Beiden scoorden
voor Volendam. De nederlaag
was voor entertainer Hughes
aanleidingzijn spelers fel aan te
pakken. "Zepompten debalnaar
voren en keken wat er daarna
mcc gebeurde. Van mij hebben
ze dat niet geleerd". De
Welshman mag overigens de
hand in eigenboezem steken.De
entertrainer holt in de aanloop
naar carnaval van hometrainer-
wedstrijden naar optredens en
kan zich daardoor niet volledig
geven voor zijnclub.

VW-Roda JCwasaangekon-
digd als een beladen duel. Na af-

loop restte de conslusie dathet;

slechts een van de vele matige.
Limburgse derbies van dit sei-
zoen was. Zowel dehuidige club,
van Reker als zijn toekomstige
werkgever kwam niet totscoren.

De wedstrijd Fortuna Sittard -DSwerd afgelast.FCDenBosch -FCUtrechtgingnietdoor, omdatde burgemeester van de Bra-bantse hoofdstad nietvoldoendepolitiemensen ter beschikkingnad om de openbare orde te
handhaven.

SPORTAGENDA
MALTA ANISTEL

SENTRODEPORTIVO
KORSOU(zwembad)

geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdagvan 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur totna02.00 uur;zondag vanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CA IRACACi
SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheidtot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uurschaakles en-training voordejeuqd vanaf 7
tot 23 jaar.

SrHAAKSCHOOL «NA PLAKA CHIKI»(0.1.v. Omalio Merien)
geopendvan 14.00-15.15/15.30-16.45en20.00-21.15uurtePiantersrust6.
SCHAKEN
(Schaakvereniging 'Curacao')
20.00 uurvoortzetting clubkampioenschap-Plantersrust.

Davis beker
GAVLE —Bekerhouder Zwe-

den heeft zich zaterdag verze-kerd van eenplaats in detweederonde van het hoofdtoernooi om
deDavisbeker. In Gavle werdza-
terdag tegen Nieuwzeeland een
beslissende voorsprong van 3-0
bereikt. Edberg en Jarryd won-
nen het dubbelspel in drie sets
van Evernden en Lewis. Ook
West- Duitsland plaatste zich
vroegtijdig door in Essen tegen
Brazilië een voorsprong van 3-0
te nemen. Tsjechoslowakije
voegde zich eveneens bij de
laatste acht door in Praag tegen
Paraguay op 3-0 te komen.

Mexico kwam in eigen land
verrassend op gelijke hoogte te-
gen Australië. In de tweede en-kelpartij won Maciel van Masur
in vier sets: 3-6,8-6,6-3,7-5.

Tussenstanden in het hoofd-
toernooi:Palermo: Italië - Israel
2-1; Gavle: Zweden - Nieuwzee-
land 3-0; Mexico: Mexico - Aus-
tralië 1-1; Basel: Zwitserland -Frankrijk 1-2; Aarhus: Dene-
marken -Spanje 2-1; NewDelhi:
India - Joegoslavië 1-2; Essen:
West- Duitsland - Brazilië 3-0;
Praag: Tsjechoslowakije - Para-
guay 3-0.

Zes miljoen
voor Becker

ESSEN — De successen mo-
gen dan verminderd zijn, de
sponsorsstaan nog altijdin derij
voor Boris Becker. De Westduit-
se tennisser tekentmaandageen
reclame- contract met het auto-
concern Ford, dat hem per jaar
een bedragvan 1,1 miljoendollar
(2 miljoen gulden) oplevert. Bec-
ker verbindt zich voor reclame-doeleindenvoor driejaarmet de
autofabriek. Zijn coach in het
Davis- bekerteam, Niki Pilic,
ging ditweekeinde een overeen-
komst aanmeteen concurrerend
automobiel- bedrijf, Opel. Pilickrijgt per jaar80.000 gulden
plus het gebruik van een flinke
wagen voorvier dagenwerkin de
p.r.- sfeer.

Bisschop wint
ski-wedstrijd

BOLZANO — De 47-jarige
bisschop van Bolzano-
Bressanone, mgr Guillermo
Emilio Egger, heeft dit wee-
keinde een skiwedstrijd in
Italië gewonnen. De Franci-
scaan lietznzeventigconcur-
renten — allen priesters en
catecheten uitzijn bisdom —met gemak achterzich.

De wedstrijd over 3,5 kilo-
meter was een onderdeel van
een diocesane skiwedstrijd
die in de buurt van Merano
werd gehouden. Egger is het
skiënoverigensmet de paple-
pel ingegoten: hij is in In-
nsbruck geboren.

Naar verluidt zou depaus,
die als aartsbisschop van
Krakow zich graag per ski in
de hoge Tatra voortbewoog,
enigszins zuur hebben geke-
ken toen hem deuitslag werd
verteld.

TerugkeerAjax uitgesloten

Rijkaard gaat zelf
zijn zaken regelen

AMSTERDAM— Profvoet-
baller Frank Rijkaard heeft
de onderhandelingen over
zijn transfer naar hetbuiten-
land in eigen hand genomen.
Zaterdag lietde 25- jarige in-
ternational in een radio- in-
terview(NCRV) weten, dathy
heeft afgezien van de inmen-
ging van zaakwaarnemers.
Zijn laatste begeleider op
zakelijk vlak was Cor Coster.
Rijkaard heeft eigenhandig
en inzijnbeste bewoordingen
een aangetekende brief naar
Ajax gestuurden daarin aan-
gegeven, dat een terugkeer
bij declub uitgesloten is.Over
de inhoud van de brief wenst
de voetballer niet in detail te
treden.

Rijkaard toonde zich in het
weekeinde zeer optimistisch
over zijn directe toekomst. "Ik
heb nu vier clubs, waarmee ik
praat. Ikkan daarzo aan deslag.
Ikzie de zaken rooskleurig", al-
dus deAmsterdammer, die sinds
27 september van het vorig jaar
niet meer voor zijn werkgever
Ajax is uitgekomen. Rijkaard is
de afgelopen week weer in trai-
ning gegaan. Ajax verleende
toestemming voor trainings- ar-
beid op het sportcentrum van de
KNVB teZeist.

"Ik heb daar een conditie-
weekje gedaan onder begelei-
ding van fysiotherapeut Monne
de Wit. Ik heb ook een conditie-
test gedaan. Die was vrij goed.
Fysiek ziter nog steedsgoedbij",
aldus de verdediger, die de
eindrondeom hetEuropees voet-
bal- kampioenschap in West-
Duitsland voor een voornaam
persoonlijk doel houilt.

GEENNAMEN
Rijkaard, gedeeld eigendom

van Ajax en PSV, wenste geen
namen te noemen van de vier
kandidaat- werkgevers, die hem
wensen in te lijven. Zijn voor-
keur voor een transfer naar
SportingLissabon was naar de
meningvan devoetballer uit het
verband geraakt. "In het begin

van de onderhandelingen wilde
AC Milan me hebben en me dan
tijdelijk uitlenen aan Sporting.
Dat leekmeeen goedbegin omte
wennen aan de Zuideuropese
omstandigheden. De stap naar
Italiëzou niet zo groot zijn. Toen
Milan niet doorging, werd Spor-
ting de strohalm. Nu is er weer
een nieuwe situatie".

Namens Sportingbetaalde de
zakenman Goncalves eenbedrag
van een miljoenaan het duoAjax-PSV voor eenoptie opRijkaard,
die op 1februari verliep. Derest
van het transferbedrag van vijf
miljoen werd deze week niet
overgemaakt. Ajax- directeur
VanËijden lietechterweten, dat
Sporting nog steeds in derace is
voor het aantrekken van Rijk-
aard. In de eerste helft van de
nieuweweekverwacht departij-
eneen afronding van deverkoop
van Rijkaard.

Noordkorea blijft bij boycot Seoul
CALGARY — Noordkorea

blijft voorlopig bij deboycot van
de Olymische Spelen in Seoul.
Dat is deconclusie van JuanAn-
tonio Samaranch, president van
het Internationaal Olympisch
comité, na een gesprek met een
Noordkoreaanse delegatie in
Calgary. "Ik heb geen verande-
ring in het standpunt van de
Noordkoreanen ten aanzienvan
deboycot van deZomerspelen in
Seoul kunnen ontdekken", ver-
klaarde deSpanjaard na het ge-
sprek, datdriekwartier duurde.

Ondanks het recordaantal
tussen beideKorea's over de or-
ganisatie van het evenement. In
Calgary, waarvolgende week de
Winterspelen beginnen, sprak

Samaranch vrij lang met de
Noordkoreanen zondertot resul-
taten tekomen. "De Noordkore-
anen beschikten over geenenke-
le bevoegdheid. Ze zijn voor het
lOC- congres gekomen. De
hoogste autoriteiten zijn niet
aanwezig", aldus Samaranch,
die nog steeds hoopt, dat de
Noordkoreanen het eerdergeda-
ne aanbod alsnog accepteren.
Ondanks destarre houding van
de Noordkoreanen heeft Sama-
ranch geen plannen dehulp van
andere communistische landen
in te roepen.

China met 3-0 verslagen

Nederlanders ook in
Olympisch volleyball

AMSTERDAM—Het einde
kwam op een manierdienau-
welijksverrassend was. Juist
het sterkste onderdeel van
het Nederlandse heren vol-
leybalteam zorgde voor het
laatstepunt. Eenperfect blok
van spelverdeler Blang'e en
Posthuma bezorgde Oranje
de tickets voor deelneming
aan de Olympische Spelen in
Seoul.

Na bijna anderhalf uur bleek
de droom van iedereen die het
volleybal in Nederland een
warm hart toedraagt, geen
nachtmerrie. Door de alles zeg-
gende3-0overwinning opChina
in de finalevan hetkwalificatie-
toernooi in Amsterdam,
plaatsten de Nederlandse heren
zichvoor de spelen.

Meer dan anderhalfjaar heeft

de voorbereiding op het olym-
pische kwalificatie- toernooi in
Amsterdam geduurd. De voor-
ronden van hetEuropesekampi-
oenschap, het titeltoernooi zelf,
maar ook de successen van Mar-
tinus hadden eigenlijk slechts
een doel: deelneming aan de spe-
len. Hetbesefdat zoiets al in Se-
oul in 1988 mogelijk zou zijn,
groeide pas in de loop van het
proces.Ineerste instantie waren
de gezichten gerichtop 1992, en
als het even kon dan ook nog in
Amsterdam. Seoul leek ineerste
aanleg veel te dichtbij. Maar de
treinvan vooruitgang diedoor de
komst van Arie Selinger in be-
weging was gezet, bleek niet
meer te stoppen. De successen-
reeks kreeg tenslotte een echte
climax bij het kwalificatie- toer-
nooi in Amsterdam. Grieken-
land was albetrekkelijk eenvou-
dig aan dekant gezeten ook het
eerste treffen met de Chinezen
werd gewonnen. De psycholo-
gischbelangrijke triomfdeedhet
zelfvertrouwenvan deOranjese-lectiebijna tot in de hemel groei-
en. Het geloofin een afloop was
groot. De spanningen vielen
daarbij bijna in hetniet.

Desetstandenwaren: 15-8,15-
-9, 15-9. De laatste keer dat de
volleyballers op olympisch ni-
veauuitkwamen, was in 1964in
Tokyo.

Protest Volendam
tegen Ajax-plannen

VOLENDAM — Volen-
dam zal een protest indie-
nen bij deKNVB, indien
Ajax volgende week zon-
dag met zijn eerste elftal
verschijnt voor het duel in
de derde ronde van het
KNVB- bekertoernooi.
Trainer JanBrouwer stel-
de zondag, dat de Amster-
damse club wel degelijk
verplicht is metzijntweede
elftal naar Volendam te
komen.

Ajax 2 schakelde in de
tweede ronde FC Groningen
uit. Het eerste elftal verloor
van FC Den Bosch. De regle-
menten van de KNVB voor-
zien echter niet in deze situa-
tie, zodat de Amsterdamse
club de mogelijkheidheefthet
sterkste team op de been te
brengen voor het bekerduel.
De technische staf heeft in-
derdaadaangekondigd datde
nummer twee van de eredivi-
sie zal spelen.

Volendam denkteen incon-
sequentie in deregels te heb-
ben ontdekt, waardoor Ajax
verplicht is zijn tweede elftal
in actie te latenkomen. "Gro-
ningen zou aanvankelijk
thuis spelen. Omdat Ajax 2
als een amateurclub werd
aangemerkt,werd het duelin
Amsterdamgespeeld.Nublij-
ken het opeens profs te zijn,
omdat Volendam — Ajax 2
niet is omgezet. Dat is tegen
alle logica in. Wij wachten
met welk teamAjax volgende
week speelt. Daarna zullen
wij eventueel protest indie-
nen", aldusBrouwer.

Twaalf voetbal-
ploegen in
competitie

ORANJESTAD — Uit het
wedstrijdschema voor het
warm-uptoernooitervoorbe-
reiding opdenieuwe voetbal-
competitie blijkt, datdefini-
tief twaalf ploegen hieraan
zullen deelnemen. Dit zijn de
zes eredivisie- ploegen en zes
eerste divisie-ploegen.

Het toernooi begint zaterdag
27 februari in het RCA-
sportcentrum met de wedstrijd
tussen Bubali en RCA. Na deze
datumzaler alsvolgtworden ge-
speeld:

Zondag28februari: Deportivo
Nacional - Arsenal (4 uur, Wil-
helminastadion); dinsdag 1
maart: San Luis Deportivo - La
Fama (8 uur, Lago Sportpark);
donderdag 3 maart: Dakota -Universal (8 uur, RCA-
centrum); zaterdag 5 maart:
JongSanNicolas - JongAruba (4
uur, Wilhelminastadion) en
Sportboys -Estrella (8uur,RCA-
centrum).

De tweede ronde begint zon-
dag 6 maart om vier uur in het
Wilhelminastadion met de ver-
liezers van deeerste twee wed-
strijden tegen elkaar.

Lafranchi wint
marathon Oita

OITA — Bruno Lafranchi
(Zwi)heeft zondag deinternatio-
nale "Mainichi Beppu" mara-
thon in het JapanseOita gewon-
nen. De 32-jarige Zwitser, diein
de laatste honderd meter in de
sprintzegevierde over de Japan-
ner Futoshi Shinohara, legde de
42kilometer en 195meter af in2
uur, 11 minutenen 58 seconden.
Shinohara, dienahet40kilome-
terpuntaan deleidingwas geko-
men, finishte twee seconden
achterLafranchi.

De lopers hadden op het par-
koers te maken met een straffewind en een lage temperatuur.
Lafranchi, die de eerste be-langrijke overwinning in eenmarathon boekte, voldeed met
zijn tijd aan deZwitserse limiet
voor de Olympische Spelen, dievoor de marathon op 2.12.30
staat.

De uitslag is: 1. Lafranchi(Zwi) 2.11.58; 2. Shinohara (Jap)
2.12.00; 3. Takahashi (Jap)2.l2.l4;4.lnahara(Jap) 2.12.22--5. Kosaku (Jap) 2.12.42.

CALGAR7_ Sadanand Be-negal, devoorman van een groteschildersfabriek uit Toronto, isbezig met het schilderen van eengigantisch, drie meterhoog en 45kilo wegend ijshockey-masker.
Het gevaarte zal op 13 februarionderdeel uitmaken van de ope-ningsceremonie bij de Olym-pische Winterspelen in Calgary.
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Bank van de Nederlandse Antillen
al 160jaar centrale geld bewaarder

WILLEMSTAD—De Bank van deNederlandse Antil-
len, ookbekend onder de naamCentraleBank, werd op
26februari 1828alseen overheidsbankopgerichtmetals
voornaamste functie het verstrekken van handelskre-
dieten. Zij fungeerde ook als circulatiebank en ver-
zorgde de uitgifte van muntenen bankbiljetten. Er kon
echterniet gesprokenwordenvan een echtbankbedrijf.

In 1907 werden de statuten herzien en kreeg de Bank
behalve een officiële naam, De Curacaosche Bank, ook
een duidelijkomschreventaak nl. debevorderingvan de
economische ontwikkeling van dekolonie Curacao.

De Centrale Bank, diezater-
dag haar 160- jarig bestaan
vierde heeft alsbelangrijkste
Staken het in omloop brengen
van bankbiljetten; de gel-
domloop binnen de Antillen
te verzorgen, het girale ver-
keer te vergemakkelijken en
hetbetalingsverkeer met het
buitenland te bevorderen.

Tevensfungeert zij alsban-
kiervanalleBanken die opde
Nederlandse Antillen geves-
tigd zijn, waarbij zij dewaar-
de van de Antilliaanse geld-
eenheidopeen zodanigewijze
behoort te regelen "als voor 's
lands welvaart het meest
dienstig is" en dewaarde van
deAntilliaanse guldenzoveel
mogelijk moet stabiliseren.
Verder beheert de Centrale
Bank 's lands deviezen-reser-
ve en oefentzij toezicht uit op
het kredietwezen. Ook is de
Centrale Bank de bankier
van hetgouvernement van de
Nederlandse Antillen.

WILLEMSTAD — Zaterdag
vond in deOrangeRoom van het
CuragaoPlaza Hoteleen receptie
plaats ter gelegenheid van het
160-jarig bestaan van de Bank
van de Nederlandse Antillen.
Niet alleen was de ontvangst
druk bezocht, maarookzeergoed
verzorgd. Vertegenwoordigers
uit allegeledingen van de maat-
schappijgaven blijk van hun be-
langstelling.

Foto: v.l.n.r. mrElmer Jou-
bert, regerings- commissaris
Donnie Bakhuis, drs V. (Vimi)
Servage directeur van de Bank
van de NederlandseAntillen en
mevrouw Heerenveen.

HISTORIE
Tot het einde van deWest In-
dische Compagnie heeft men
op Curacao gerekend met de
Spaanse Peso, daarnaast wa-
ren ookPortugese, Franse en
Deense munten op Curacao
in omloop.
Na het chaotische Engelse
monetaire bewind moest het
muntwezen dringend gesa-
neerd worden. Meer dan de
helft van de in omloop zijnde
Johanessen (gouden Portu-
gese munt) waren vals. Plan-
nen om een bank van lening
op te richten en een eigenko-

loniale muntuit tegevenvon-
den geen bijval. Eind 1824
was de sanering ten einde en
in 1826 werd, althans op pa-
pier, het Nederlandse
muntstelsel van 1816, met
als betaalmiddel de gulden
ingevoerd. Per oorlogsschip
werd voor 70.000 gulden aan
munten gebracht. Alle
vreemde munten, behalve de
Spaanse pilaar en enkele
andere, werden uit deroula-
tie genomen.

400.000 GULDEN
Omdat de handel in die tijd
heel moeilijkaan geldkonko-
men - derentevoet was 9 tot
12percent - werd op 6 februa-
ri 1828 deCuracaosche Bank
opgericht, zij het niet onder
die naam. Deze als over-
heidsbank opgerichte instel-
ling zou als circulatiebank
gaanfungeren en mocht voor
400.000 gulden aan bankpa-
pier uitgeven, waarvan de
helft gedekt werd door goud.
Daar particuliere instellin-
gen inNederland zich niet in-
teresseerden voorhetAntilli-
aanse kredietwezen moesten
de fondsen door de Neder-
landse regering worden ver-
strekt.

In 1907 werd het banksta-
tuut herzien enkreeg debank
de naam 'Curacaosche Bank'
en fungeerde nu niet slechts
als circulatiebank maar
kreeg detaak de economische
ontwikkeling van Curagao te
bevorderen.

NAAMSWIJZIGING
In 1961 werd het banksta-

tuut weer vernieuwd, waar-
bij naast de naamsverande-
ring tot Bank van de Neder-
landse Antillen de bank de
taak kreeg de stabiliteit van
de Antilliaanse gulden te be-
vorderen. Daarnaast werd de
B.N.A. de centrale deviezen-
bank van de N.A. enkreeg zij
hetbeheer overen decontrole
op de besteding van de be-
schikbare deviezen.
In de jarenzestig is deB.N.A.
naast haar circulatie-
werkzaamheden andere acti-
viteiten gaan ontplooien en
haar taak als centrale bank
meer aan te passen aan de
normen die in de internatio-
nale monetaire wereld gel-
den. Zij stelt de aan- en ver-
koopprijzen vast voor de be-
langrijkste valutas en houdt
toezicht op hetbinnenlandse
bank- en kredietwezen.
Het bankstatuut maakt de
CentraleBank tevens de'len-
derof last resort. De B.N.A.
kan onder meer wissels en
schatkistpapier belenen en
daarmee de lokale banken
helpen om tijdelijke liquidi-
teits- tekorten te overbrug-
gen. Tevens treedt zij op als
'clearing bank.
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V %pF J Nederlandse Antillen

Dur Sincere Congratulations
with your anniversary.

onze welgemeende felicitaties
met deze mijlpaal.

Un Pabien Kaluroso
KU E DIA MEMDRABEL AKI.

CITCO
CITCO CURAQAO INTERNATIONAL TRUST CO. N.V.

CITCO BANKING CORPORATION N.V.

CITCO BANK ANTILLES N.V.

CITCO INSURANCE SERVICES N.V.
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y^y Nederlandse Antillen

160JAAR
Van Harte Proficiat

nog vele jaren

toegewenst

INamens I

Vereniging Offshore Belangen

( I^§lf I Bank van de
\ / Nederlandse Antillen

r^~- Congratulations

WITH THE CELEBRATION OF

YOUR 1 6DTH ANNIVERSARY.

WE WISH YOU A CONTINUED
SUCCESS IN THE FUTURE!

TORt ’ FIRST CURAQAO INTERNATIONAL BANK n.v.
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I / Directie en personeel

/V\_^/ Bank van de
[ Nederlandse Antillen

Onze hartelijke

gelukwensen

met deze mijlpaal.

BANCO INDUSTRIAL
DE VENEZUELA }J

WILLEMSTAD — Directeur van de Centrale
Bank is drs V.A. Servage.
Directeur- secretaris is mr S.M. Petrian.

In de raad van bestuur hebben plaats: rege-
ringscommissaris D. BakhuisRA en de commissa-
rissen drs S.J. Francisco, J.G.J. van Delden, me-
vrouw Peternella - Pieters Kwiers en mr R.F.
Gibson.
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' UW ERVARING EN
EXPERTISE DPGEDAAN

IN 1 6D JAAR IS EEN
GARANTIE VDOR EEN

SUCCESVOLLE TOEKOMST.

Masha Pabien!

(Ell BANCO<3'PROVINCIALI OVERSEAS N.V. Ivs "— —JJ
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l %(^n# j Nederlandse Antillen

(*^ Onze
welgemeende

felicitaties met

uw 1 6d-jarig bestaan.

WIJ WENSEN
DIREKTIE EN PERSONEEL
NOG VELE SUCCESVOLLE

JAREN TOE.

ABN Bank

/^^ { DIREKTIE

V^^JIJgF J Personeel
fs~^_^y Bank van de

Nederlandse Antillen
Onze felicitatie

en
beste wensen

op deze grote dog.
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Congratulations!

Gefeliciteerd!

Masha Pabien
MET DEZE
MIJLPAAL!

ONTWIKKELINGSBANK VAN
DE NEDERLANDSE ANTILLEN N.V.
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Bank van de Nederlandse Antillen

160 iaar

I / Bank van de\ J Nederlandse Antillen

een respectabele leeftijd
van 1 6d jaar bereikt men
slechts door expertise,

enthousiasme en
doorzettingsvermogen.

Onze felicitaties en
een solide toekomst

toegewenst!

\^p7 BANCO DI CARIBE N.V.

I w!^^w 1 Bank van de
V / Nederlandse Antillen

/V-*^^^^/ W,J HEFFEN HET GLAS

[ OP HET 1 60-JARIGE
JUBILEUM

VAN MADURO HOLDING.

UW DOORZETTINGSVERMOGEN
IS EEN GARANTIE VOOR EEN
SUCCESVOLLE TOEKOMST

Pabien en Prddst!

jtfé^ antilliaansGO^MSTEm\ >a7-.Itoctl Brouwen] n.v.

A N°. 118. **T"A PUBLICATIE. V tj
*JË Wy Paulus Roeloff Cantz'laar, Ridder der orde van den Ne-L jij
jfc,derlandschen Leeuw, Schout-bij-nacht in dienst van Zijne Majes- iraBjteit den Koning der Nederlanden, Gouverneur van Curacao enW» onderhoorige eilanden Bonaire en Aruba, en Opperbevelhebber
*' van de land- en zeemagt aldaar, enz., enz., enz.

Allen dengenen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut'.Si
B doen te weten: w**2 Dat Zijne Excellentie de Commissaris-Generaal van Zijne %j2I Majesteit den Koning-voor de Nederlandsche West-Indische ko- *§m
3 lonien, tot voorkoming van alle verkeerdheden, die er zouden ff"J\_A kunnen begaan, worden met indiening van requesten door de 9*JE ingezetenen collectief, noodig en raadzaam geoordeeld heeft te LjÉ
7+ verklaren, zoo als hierbij wordt verklaard, dat dezelve, om dieen JM
IA meer andere daartegen bestaande redenen, geen request van dol^'Vm ingezetenen collectiefkan of zal aannemen en veel minder daarop Hij
J disponeren , maar dat do ingezetenen individueel hunne belangen,

Mij 1828. N°. 118 en 119. 325 1^
J* hetzij in persoon op de audientiedagen, of schriftelijk kunnen j\
■L en mogen voordragen, waarop alle billy'ke acht zal geslagen wor-CF don, zoo als zulks naar bevinding zal bevonden worden te behooren. *%*
fi*j Gedaan op Curasao den 18den January 1828, het 15de jaar j^
ËÜ van Zijner Majesteits regering.' E*f□A (get.) Cantz'laar. £t*%*r Ter ordonnantie van Zyne Excellentie,
Ét* ■ ■ (get.) W. PitnrcE, Gouv.-Secr. ..TV.*-Ju Gepubliceerd binnenliet fort Amsterdam en in de Willemstad ,'VÉ2■ dato ut supra. \fyV (get.) W. Pkince, Gouv.-Secr. Ami\

Wt' PUBLICATIE. |n
Wf ET NAAM DES KOSISGS. \SLW Wy Johannesvan den Bosch, Generaal-Majoor, Ridder der 3de fc

K , x? J*^ j
Müitaire Willemsorde, Commissaris-Generaal voor ■jfm: do Nederlandsche West-Indische bezittingen. fjt

?j^ Allen, die deze zullen zien en hooren lezen, salutl doen te ÉUweten: 'T
Overwegende dat het Zijner Majesteit goedgunstig heeft be- "Sjj

haagd te bepalen, dat eene kapitale som van vier maal honderd Alduizend guldens in deze kolonio zal worden in omloop gebragt, ffLzoo tot het aanmoedigen on begunstigen van den handel, als tot '\4Êm het vermoerderen van hetthans circulerend kapitaal; overwegende Wum dat Zyne Majesteit tot het bereiken van dit doel, bevolen heeft 91m het oprigtcn eener Bank, welke, op de nader te bepalen wijze, de «■"mf genoemde som van ’ 400,000 in bankbilletten zal in omloop bren- \h5j gen, met dien verstonde nogtans, dat de houder van zoodanige .7m bankbilletten dezelve, des verkiezende, zonder de minste korting Ut4 of oponthoud, tegen goudon of zilveren speciën, by do Bank, zal £1H moeten kunnen verwisselen; MmJjk Hebben besloten, gelyk Wij besluiten, by deze: J*VlJjL Over het Kapitaal der Bank.

,W Het primitief fonds der Bank zal bestaan uit vier maal /iwirfianliSlJJ duizend guldens (’ 400,000) aan bankbilletten; boven en behalve Mlm de hierna te bepalen som in specie. ËmmM

Wa Art. 2. Mj
AUe nitSaven dor Bank- netzy tot het beloenen van koopwaren ,jg

i JPwl i Bank van de ]
V l|llF / Nederlandse Antillen
/S""* KU INMENSD ORGUYD NOSTA SELEBRA

1 60 ANA Dl EKSISTENSIA Dl NOS BANKD SENTRAL
Dl ANTIAS HULANDES, E BANKD Dl SIRKULASHON

MAS BIEU DEN NDS HEMISFERIO.
SU KDNTRDL RIBA NOS RESERVA Dl ORO I DIVISAS,

SU RESPDNSABILIDAT PA MANTENE BALDR Dl NOS MONEDA
SU SUPERVISHON RIBA KREDITONAN I GTRD

RESPONSABILIDATNAN DESPUES Dl 1 6D ANA TABATA I
LO TA UN GARANTIA PA NOS FUTURO DESAROYO.

MASHA PABIEN NA DIREKTIVA I PERSONAL Dl
BANKO SENTRAL Dl ANTIAS KU E SELEBRASHONAKI.

NOS BANKO SENTRAL PA AYERA - PA AWE I PA SEMPER.

tGOBIERNUDl ANTIAS HULANDES
MINISTER PRESIDENT
DON F. MARTINA

1|PP*:" (CENTRALE BANK)
*x'ivr' . ''x-i'&'i

160 JAAR
Ifjf TOEWIJDIIVG AAN EEN MOEILIJKE TAAK.
■X\ *X***X\*X*'- IvAviv.'vv'

VAN HARTE PROFICIAT!X*X\'X*X;X;> " yyyyyylyyyy

x*x*x*i*"'X*x* *x*x*x*x*xv

IS MADURO & CURIEUS BANK NV.
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Verdachte gearresteerd
PHILIPSBURG — De Franse

gendarmes hebben derecherche
meegedeeld dat zij dinsdagmid-
dagde man C.A.M, hebben gear-
resteerd diemaandagmorgen in
Philipsburg erin slaagde te ont-
komen toen de politie zijn huis

hadomsingeld. Er wordt noguit-
gekeken naar vijf andere ver-
dachten, die waarschijnlijk een
serie roofovervallen, inbraken
en gewapendeovervallenop hun
naam hebben staan.

SCHULD SVB
De minister toonde verschei-

dene documenten waaruitblijkt
dat er al langer een briefwisse-
ling bestaat tussen St Maarten
en de Centrale overheid aan-
gaande onder andere de schuld
die St Maarten heeft van 25.1
miljoen gulden aan de Sociale
Verzekerings Bank (SVB).

In maart 1986 werd al onder-
handeld over de terugbetaling
van deze schuld. Er werd op dit
punt een overeenkomst bereikt

m oktober 1986, dat St Maarten
om de schuld in te lopen 100.000
gulden per maandextra zou af-
dragen met ingangvan 1 januari
1987. Eenjaar lang werden
echter geen betalingen verricht
zoals was overeengekomen, en
dat was een van de redenen dat
deministermethetBestuurscol-
lege aan tafel gingzitten. De mi-
nistertoonde zich dankbaar dat
op 29 januarij.1., dus drie dagen
voor zijhkomst naar St Maarten,
een bedragvan 1.3 miljoen werd
overgemaakt om de schuld af te
lossen.

Eentweede opmerking dieNa-
varro wilde benadrukken was,
dater inhet geheelgeenverband
bestaat tussen dit bezoek en de
politieke ontwikkelingen op St
Maarten die delaatste weken op
gang zijn gekomen. Dit was dan
ookgeenpunt van bespreking in
de vergadering met het Be-
stuurscollege. Het werkbezoek
van de minister was uitsluitend
een routine- bezoek onder ande-
re om de betaling van de
achterstallige schuld te bespre-
ken. Hetzelfde werd gedaan op
Saba en ook op StEustatius.

Op St Eustatius echtermet dit
verschil, dat in tegenstelling tot
wat de ministerdacht dat het ei-
landgebied vier miljoen gulden
aan de Centrale overheid schul-
dig was, dathet Bestuurscollege
duidelijk heeft kunnen aanto-
nen datopdat eiland totaal geen
schuldis.

Op 11 februari zal er een ver-
gadering zijn met het Be-
stuurscollege van Bonaire en
danzullen ook dergelijke onder-
werpenbesproken worden. "Er is
dus nietsnieuwsonderdezon, zei
de minister".

Al langercontact over schulden StMaarten aan Antillen

Minister Navarro zet puntjes op de
PHILIPSBURG—Aan heteinde vanzijn werkbezoekaan de

Bovenwindse eilandenkort voorzijn terugkeer naarCuracao,
heeft minister van Financiën, mr Leslie Navarro, zaterdag-morgeneen persconferentiegehouden in hetBestuurskantoor
ommogelijkemisverstanden die—ongewild—gewektkondenzijn door de persconferentie van de gedeputeerden van St
Maarten uit deweg te ruimen.

De minister dievergezeld was
van zijn adviseurs, S.D. de La-
nooi (Landsontvanger), F. Gala-
raga (inspecteur der Belastin-
gen op StMaarten) en TonyPina
(departement vanFinanciën, die
ook alsPR- man optrad), maakte
eerst enkele algemene opmer-
kingen voordat hij overging tot
het behandelen van de onder-
werpen die dinsdag 2 februari
aan de orde waren geweest in de
vergadering van deministermet
het Bestuurscollege van St
Maarten.

De minister steldedathet niet
deeerste keer wasdathijnaar St
Maarten was gekomen om be-
sprekingen tevoeren aangaande
de financiële verhouding tussen
heteilandgebied en deregering.
Ook ishet nietzo, datStMaarten
het enigeeilandis waarmee deze
zaken besproken worden. Gedu-
rende 1986ging deminister ver-
schillende keren naar Bonaire,
St Maarten, Saba en St Eustati-
us, en waren er ook meer dan
eens discussies methet eilandge-
bied Curagao betreffende finan-
ciëleaangelegenheden.

Als de eilandgebieden schuld
hebben aan de regering, dan is
het de taak van de minister van
Financiën erachter heen tegaan
en eenregeling tetreffen. "In dit
opzicht discrimineer ikniet", zei
mrNavarro, "enbehandel ik alle
eilandenop dezelfde manier".

OUDERDOMSPENSIOEN
Navarro ging vervolgensin op

de aard van de schulden waaro-
ver gesproken werd. Het groot-
ste bedrag is dat aan de SVB.

namelijk 25.1miljoen gulden. In
grootte volgt daarop een lening
aan de JulianaAirport van 9.02
miljoen en als derde groteschuld
de af te dragen gelden voor het
Algemeen Pensioenfonds (AP-
NA): 6.7 miljoen.

In hetkortzette deministerui-
teen, dat de gelden van deSVB
bestemd zijnom ouderdomspen-
sioen uit te betalen.De premies
werden ontvangen door het ei-
landgebied, en het eilandgebied
heeft er andere uitgavenmee ge-
dekt. Dat is een autonome ver-
antwoordelijkheid, maar door
geen afdrachten te doen voor de
SVB, wordt deze instelling in ge-
vaar gebracht. De minister van
Financiën moet deze instelling
bewaken om de mensen van de
Nederlandse Antillen tekunnen
geven waar zerecht op hebben.

Ongeveer hetzelfde geldt voor
het Algemeen Pensioenfonds.
Als de ingehouden premies niet
worden afgedragen, dan gaat de
APNA failliet. Dan zouden men-
sen, die jarenlang gewerkt heb-
ben als ambtenaarenrecht heb-
ben op pensioen, dit niet meer
kunnen ontvangen. Als andere
gebieden waarvoor de Centrale
overheid geld nodig heeft, wer-
den genoemd de politie, de ge-
vangenis en de Voogdijraad, al-
lemaal instellingen om de men-
sente beschermen en demensen
te helpen.

Na deze inleidendeopmerkin-
genging deministerover tothet
behandelen van de punten die
met het Bestuurscollege waren
besproken, zoals de overdracht
van het nuttigheids- bedrijf GE-
BE, definanciële situatie van St
Maarten, de Inspectie derBelas-
tingen, de leningaan het Juliana
Airport en het Solidari-
teitsfonds.

PHILIPSBURG —Op deUni-
on Road kwam een motorrijder
in botsing met een personenwa-
gen. Hij liep verschillende ver-
wondingenop en moest naar het
hospitaal worden vervoerd waar
hij voor behandelingwerd opge-
nomen. Naar de oorzaak van het
ongeval heeft een onderzoek
plaats.

Wathey
verbaasd

PHILIPSBURG — Gedu-
rende eenvergadering van de
Eilandsraad van St Maarten,
waarin een motie werd aan-
genomen, dateen vertegen-
woordiging van de Ei-
landsraadnaarDen Haagzou
afreizen om mogelijkheden te
bespreken op welke wijze
veranderingen kunnen wor-
den aangebracht in de huidi-
ge politieke constellatie,
merkte Claude Wathey op,
dathij verbaasd was en dathij
niet wist dathij zoveel macht
in hetkoninkrijk had.

Wanteen opmerking ineen te-
levisie- gesprek, nietnamens de
DemocratischePartij maar hele-
maal persoonlijk, op 3 januari,
had opeens het hele koninkrijk
in rep en roer gebracht. Ver-
baasd was hijookdatzogenaamd
intellectuelen, dieniet eens van
StMaarten zijn opeens vreselijk
paniekerig gingen doen, alsofze
bangzijn, datze hetgoede leven-
tje, dat ze nu leiden, niet zullen
kunnen voortzetten omdat er
danmeercontrole ophenzal zijn.

Verkeerscontrole
PHILIPSBURG—Bij eenver-

keerscontrole werden wederom
negentien motorfietsen in be-
slag genomen die zonder num-
merplaatreden. Het merendeel
behoordetoeaan een verhuurbe-
drijf. De eigenaar daarvan zal
meer eerbied moeten hebben
voor de weten denodigestappen
moeten ondernemen om zijn be-
drijfop legale wijze te runnen.

VERKOOPUNTEN AMIGOE
LOSSE NUMMERS van dü Ami-
goezijn verkrijgbaar bij:
Boekhandel Van Dorp/Eddine:
CuracaoPlaza Hotel, Punda, Prin-
cess Beach Hotel, Promenade,
Schottegatweg Oost, Otrobanda,
HotelLas Palmas,CaribbeanHotel
Casino, Holiday Beach Hotel,
Bookshop Hato
Paul Maduro Enterprises, vertrek-
hal Hato
Kappel, Winston Churchillweg
Celia, Postkantoor
Celestina, Berg Altena
Faulbom, Berg Altena
Boekhandel Mensing, Punda
Mensing's Caminada
Boekhandel Salas
Gallery Salas (Zuikertuintje)
Novo'sBook andGiftshop
Salina Snack
Cafeteria/Restaurant Salina
Samsom
Gasora nv, Caracasbaaiweg
Armara Liquor Store, Sta. Rosa-
weglBB
Sousa, Cas Coraweg
Toko Mangusé, Cas Coraweg
Ritz Centrum, Mahaai
Kort, Rio Canario
Cerrito Supermarket, Schottegat-
weg Oost
NosHollandse Bakkerij, Handweg
JeanLouisLiquor Store,Gosieweg
Bloempot Book andToyshop
El Chico, Wolkstraat
La Bonanza (O)
NosTienda, Hospitaal
Shon Ma Center, Welgelegen
Boekhandel Sta. Maria, Winston
Churchillweg
La Estrella, Winston Churchillweg
Toko Las Palmas, Schonegevel-
straat
Eddy's, ColebraBerde
Edmy Liquor Store, Ronde Klip
SupermarketDe Freitas, Erosweg.
Toko Fruteria Cerra de Agua, Ma-
huma

Inbraken
PHILIPSBURG — Afgelopen

maandag werden vier inbraken
bij derecherche gemeld.

Uit een appartement in de
Frontstreet werd 270 dollar aan
cash geld weggenomen.

Uit een supermarkt in Cole-
bay 125gulden, sterke drank en
etenswaren.

Uit een huis op de Little Bay
Road, gedurende de nacht een
sleutelbos waaronder ook autos-
leutels en uit een zaak te Mada-
me Estate een bedrag van 740
dollar tussen half één 's nachts
en halfzeven 's morgens.

Verkeersdienst
WILLEMSTAD—Dertien ge-

wonden waarvan één zwaarge-
wond: dat is hetresultaat van de
35 aanrijdingen dit weekeinde.
De verkeersdienst van depolitie
schat de opgelopen schade op
80.000 gulden.

Zwemmers
bestolen

WILLEMSTAD — Twee toe-
risten zijn tijdens een zwempar-
tij van hun geld beroofd. De uitCanadaafkomstigetoeristen lie-
ten hun tassen op het strand tePlaya Kalki achter om te gaan
zwemmen. Toen zij terugkwa-menontdektenzij dathuntassen
waren doorzocht. Ongeveer 680
Amerikaanse en Canadese dol-lar worden vermist.

Auto-inbreker
aangehouden

WILLEMSTAD — Een 23-
-jarigemanis opdeKayaKres Ul-
der betrapt op het openmaken
van aldaar geparkeerde auto's
en is dooreenpatrouille vanRio
Canario aan derecherche over-
gedragen.

Landkaart
BOEDHOE TRADING N.V.
heeft een reliëf landkaart van
Curasao met afbeelding van Cu-
ragao, het wapen, de vlag en
Klein Curagao op de markt ge-
bracht. De landkaart is gemaakt
van PVC materiaal en aan twee
zijden bedrukt: devoorkant is in
kleur terwyl de achterkant een
zwart- witte werkkaart is. Hij is
uitstekend geschikt voor ge-
bruik opscholen,kantoren en als
wanddecoratie.
De kaart is in Nederland over-
handigd aan de gevolmachtigde
minister Hernandez en-op Cura-
cao aan gezaghebber Casseres.

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Dinsdag 9 februari 1988
vanaf09.00 t/m 16.00 uur

* Kaya Fifi Romer, Kaya O.C. Bernabela, Kaya Nene
Hueck, gedeelte Kaya Amador Nita, Kaya Nene
Rozendaal, Kaya Alderlieste, Kaya Dr. Frank de
Castro. Kaya Chonchi Sint Jago, Kaya Henny
Eman, Kaya Dr. Gungu Maal, Schonegevelstraaf,
§edeelte Mekkastraat, gedeelte Bastetstraat. ge-

eele JanNoorduynstraat (van Brazilwegtot Juan
Hatoweg), Brazilweg, gedeelte Indianaweg, ge-
deelte Oklahomaweg, Virginiaweg, Elminaweg,
gedeelteEl Salvadorweg, Nebraskaweg, Canada-
weg, gedeelte Juan Hatoweg (vanaf Indianaweg
tot Jan Noorduynweg), nieuwe verkaveling Juan
Hato.

BOiKODEI_A^S
Openbare Verkoop

Opdinsdag9 februari 1988desvoormiddagsom 10uurzal tenkantoreaan
de Polarisweg 31-33 ten overstaan van een van de notarissen of diens
plaatsvervangervan hetkantoor Palm & Senior in het openbaar worden
verkocht ex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:

a. het perceel grond gelegen in het Stadsdistrict van Curacao, groot
202m2,kadastraal bekend alsKadastrale Afdeling Stadsdistrict Sec-
tieA nummer 4888 met het daaropgebouwdeplaatselijkbekend als
Zoutsteeg/hoekBraksteeg;
b. vier percelen grond bestemd voor de vestiging van kantoren of
bedrijven, bekend als dekavel nummers 24.25,26 en 27 van hetver-
kaveflngsplan "GROOT DAVELAAR", gelegen opCuracao, kada-
straalbekendalsAfdeling 5. Sectie SM,nummers 152,153,f54en 155,
respectievelijk groot436nr, 425m2 en 368m2.
Een situatieschetsvan dezepercelenIsverkrijgbaarbij ondergete-
kende notariskantoor.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notariskantooren
houden onder meer in dat iedere bieder gehouden is terstond een bank-
garantieof anderevormvan zekerheidte stellentot nakomingvan zijn bod
en de bijkomende kosten.
Intonatie betreffende eventuele financiering door de executant iste ver-
krijgen bij ondergetekend notariskantoor.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
Tel.: 613199-613655

Openbare Verkoop
Opdonderdag 11 februari 1988desvoormiddagsom 10uurzaltenkantore
aan dePolarisweg 31-33 alhiertenoverstaan vaneenvan de notarissenof
diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm & Senior in hetopenbaarwor-
den verkochtex artikel 1203van hetBurgerlijk Wetboek:
het tot 19 maart2017lopendrecht van erfpachtopeen perceel grond
gelegenop"VREDEBERG", tergrootte van 1.060m2, naderomschrtvven in meetbrief nummer 1 van 7 januari 1957, met het daarop ge-
bouwdeplaatselijk bekend alsCaicosweg 16en 16A.

De veilingsvoorwaarden liggenter inzageop voormeldnotariskantoor enhouden onder meer in datiedere bieder gehouden is terstond een bank-garantie ofandere vormvan zekerheidte stellen totnakomingvan zijnbod
en de bijkomendekosten.

NOTARISKANTOORPALM & SENIOR
Polarisweg 31-33
te1.:613199-613655
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.^
Twee sterren stralen fM

fl*[&Kij&
voor U van derijst *^/
met een aanbieding van Rice Cookers

Knip twee sterren van 2 pakken rijst, breng zebij Mensing Agencies / /óf/ -UI f WJfV' .Q/\ 1 1- Zeelandia 2-en U ontvangt voor de helft van de prijs * I /A J^lVf I / //) J^axJ'' J
een rice cooker (2 maten) /£\? j£j| /IvC? JP^yf

De normale prijs is ’.lOO.- Voor Unu slechts ’.49.- IJPffi «*..-,. " -fl
De automatischerice cooker is er in verschillende kleuren. "

' -*—>5 \'. at^w^Z^ '¥

Alesie rijst, bereid in dezerice cookers smaakt zo
heerlijk, dat jeer geen genoeg van krijgt! x-^lft. Bnl^k^Alesierijst plakt niet en is lekker korrelig. /ap^^^B^»*»»».*.»»\i*m**mmmm^^\Beiderice cookers zijn automatisch. Arfm "*"--*<= r.^****^
Als de rijst klaar is, slaat de rice cooker auto- *w^- \\^ _ „.«a^^ *matisch af en als de temperatuur daalt, slaat m ■ * jÊ fchij weeraan, dusderijst blijft op goedetempe- _ MmÊÊÊÊ *~
Ook eenrestje rijst kunt U in dezerice cooker

Alesie rijst blijftkorrelig en rul. am^ fl
Daarom wilt U zeker nóg een \@\ f
Nog enkele producten van Alesie Foods Inc.: - W

*y^***mmT tl/imt' ' / mr M**m\*^M*M%ËË\ WT^mW WS*^ ■&,. ' f■TaTaTB W2T a#Élßi ; 'J Cu.acso Melange «^ ■ mamW^V THTiTM■fcUkafl lat kt..».,, J V - «nfl r'^^ 4 Jr^mw
iimm^^^i i ■^****Wm*W**%**! i aii-^

I\\)innaarOm de slicker >Jan de maand 1

' aW^ Raffiflia^^^^^a ■fl / t^amVaX^Bßam\^9^m**^ ' : £91 \^m\W>

De eigenaar \)an deze auto |
kan bij ons langskomen I

Madurostraat 4
om de prijs bestaande uit ’. 100.- aan arti-
kelen bij ons op te halen,

U de -Oolgende v)innaar -Worden??
Kom langs bij

Fashion Palace |
om Uv) sticker op te halen. 1

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voo? U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
destroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 9 februari 1988

vanaf 09.00 t/m 12.00 uur* Gedeelte Banda Abou (vanaf ZEGU tot GroteBerg).
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Karnaval Kaleidoscoop
DE KINDEROPTOCHT WAS
een groot succes. De commissie
starttedeoptochtprecies omtien
uur met een toespraak van ge-
zaghebber Ronald Casseres inhetbijzijn van gedeputeerdeAn-
gel Salsbach en Grootvorst Ar-
nold Bertens uit Nederland. De
meeste groepen waren goed ver-
zorgd. Sweet Sugar, Jumping
Hats Hubenil enRayonan diSolobehoorden tot de mooiste. De op-
tocht werd geopend door onze
Jeugdprins en -pancho, gevolgd
door de jeugkoningin in een
Prachtige praalwagen. Er ont-

brak wel hier en daar wat mu-
ziek, maar over het geheel washet publiek tevreden.

WEL VROEG lEDEREEN
gisteren waarom de optocht inzon snelle vaart langs trok. Bij
nader onderzoek is gebleken, dat
dit jaargeen opstoppingen in de
optocht werden geconstateerd,
zodat de stoet in éénruk richting
Piasa Mundu Merced ging. En
het ging goed.

DE TRIBUNES OP de Pater
Eeuwensweg waren niet hele-
maal vol, maar de organisatoren
verzekerden ons dater voor vol-
gende week niet voldoende
plaats zal zijnvoor de grote mas-
sa, die zeker de grote optocht
vanaf dieplaats wil gaan zien.

********SWEET SUGAR STELDE ver-
schillendewereldbollen voor,
waarop enkele kinderen hele-
maal boven waren geplaatst.

********

RA YONANDI SOLOkwam met
een fantasie over een tikmachi-
ne, waar alle kinderen een be-
paalde toets voorstelden.
JUMPINGHATS HUBENIL, de
mooistegroep, kwam metdeChi-
nese cultuur. Allekinderen wa-
ren in prachtige Oosterse kle-
ding gestoken en hun mooie
praalwagen zal zeker de eerste
prijs winnen.
NIET MINDER DAN vijf
brassbands waren er in deze op-
tocht. Wij kunnen ons herinne-
ren datde groepPa Pasa vnPret
enkele jaren geleden deze soort
muziek introduceerde. Nu ma-
ken er verschillende groepenge-
bruikvan.

OOK WAREN ER enkele DJ's,
die over zeer slechte muziek- in-
stallaties beschikten, waardoor
de muziek heel povertjes uit-
kwam en na twee meter afstand
niet eens te horen was.

OP DE TRIBUNESaan dePater
Eeuwensweg maakten wij ken-
nis met een echtpaar uit New
York, Grace en David Weil. De
heerWeil zei na afloopvan de op-
tochttegen ons: 'We love the pa-
rade, we love Curagao, hutmust
of all the people. Dit echtpaar
was niet geïnteresseerd in het
kijken naar mooie gebouwen

e.d.,maar wildeechtkennis ma-
ken mét de bevolking.

INSPECTEUR MEULENS
TOONDE zich gisteren bijzon-
dertevreden methetverloop van
deoptocht, diezonder incidenten
door de straten van Willemstad
was opgetrokken. Over het ge-
drag van het publiek had men
niets teklagen. Men zag geenen-
kele politie- agent in deoptocht,
maar dezenbevonden zich onder
hetpubliek om bij eventuele on-
geregeldheden direct op te tre-den.Omtwee uur's middags wa-
ren delaatste groepen albinnen
opPlasa MundoMerced,zodat de
kinderen heel vroeg naar huiskonden.

********HET WEER WAS heel fris gedu-
rende de optocht ofschoon dere-
gen op zekere momenten dreig-
de. Maar de enkele druppeltjes
waren geen enkele last voor de-
dolgelukkige kinderen die
enthousiast door de straten van
Otrobanda en Punda jumpten.
Gelukkig was deze optocht wel
vroeg afgelopen, want na drie
uurviel ereenzwareregenbui in
de stad.

********HILDEGONDE FUNDADORWERD zaterdagavond tot kar-
navalskoningin van Bandabou
gekroond. Zij kreeg ook de prijs
voor de meest talentvolle kandi-date. Eerste finaliste werd Sha-

riella Silberie en tweede finalis-
te Aileen Nicia. Tot tumbako-
ning werd gekroond Angelo Al-
berto met het lied 'Ocho pami,
ochopabo.

DE AMSTEL BROUWERIJ
werd gistermiddag nauwkeurig
geïnspecteerd door de Lim-
burgse Kabrieten en hun gasten.
De leidingen waren wat dikker
geworden en Vorst Huub was er
van overtuigd dat er genoeg
voorraad isvoor dekomende kar-
navalsdagen. Er is wel een pro-
jectin studie om een directe lei-
ding aan te leggen vanafdebrou-
werij naar zijn huis (miljoe-
nenplan!).

VANAVOND IS ER een jump-
up in de Sabana Ballpark, waar
hetpubliek gratisop muziekvan
enkele muziekgroepenkan jum-
penom zichvoor dekomende gro-
te optocht in een sfeervolle Car-
navalsstemming voor te be-
reiden.

ONZE GELUKWENSEN
GAAN uit naar de Karnavals-
commissie, die dekinderoptocht
in zijn geheel, zonder tussen-
komstvan depolitie, heeftgeleid
en ditopeen keurige wijze heeft
gedaan. Edgar Fraai van deze
commissiehad ditplan opgesteld
en boekte hiermee groot succes.
Pabien!

Priesterwijding van
broeder Flavianus

WILLEMSTAD — Donder-dag zal in de kerk van Brie-
vengat broeder Flavianusvan Riel van de Congregatievan de Broeders van OnzeLieve Vrouw vanLourdes uitbanden van mgr. W. Ellis dePriesterwijding ontvangen.
JJit is een zeer bijzondere ge-
beurtenis, aangezien broeder
*lavianus de eerste broeder-J-eligieusis, diedepriesterwij-
r} në gaat ontvangen in dit
bisdom.

Sindseen aantal jarenis het in
sommige mannelijke congrega-
ties mogelijk om bij hoge uit-
sondering de priesterwijding te
ontvangen. De congregatie eist
"at de broeder- priester een vol-
ledige opleiding krijgt, wat in-houdt datbroeder Flavianus vol-
waardig priesterzal zijn, terwijl
Jjij alle rechten en plichten van
'e congregatie behoudt. Zijn
Priesterschap mag dan ook geen
belemmering zijnom aan het le-

ven van de broeders deel te
nemen.

Na de priesterwijding blijft
broeder Flavianus gewoon 'broe-
der' en zal hij zich naast het pas-
torale werk op Santa Maria nu
ook kunnen inzetten bij de
hulpverlening intehuizen, en in-
stituten en zal hij eveneens,
waar dat nodig is, hulp kunnen
geveninparochies. Hij zal echter
geen verantwoordelijkheid mo-
gen dragen voor een parochie.
Dat is één van de voorwaarden
die de congregatie aan de broe-
der- priester stelt.

Na zijn priesterwijding zal
broeder- priester Van Riel zijn
eerste heilige mis opdragen te-
midden van zijnconfratersen fa-
milie. Aanstaande zaterdag zal
hij deEucharistie opdragen in de
kerk van Santa Maria. In juli
vertrekt hij naar Nederland om
ondermeer een speciale kursus
te volgen in de kerkelijke ba-
sisgroepenvanLatijnsAmerika.

WILLEMSTAD-Donderdag
heeft de gedeputeerde Henky
Gummarus dieonder meerbelast
is met Sociale Zaken, gesproken
met de Stichting Geestelijk Ge-
handicapten over uitbreiding
van het Centrum.

Foto: Gedeputeerde Gumma-
rus en directieleden J.
Jonckheer, S.Goeloe, F. van der
Grest en I. Schnitzler-Boutmer.

ZAKENVARIA
WILLEMSTAD- Vrijdag-middagvond de grootse openingplaats van deFuji Image Plaza"The Arches" op het Plasa ColaDebrot ineen van deFortbogen inPunda. Het is deeerste 'één uur

foto service' zaak in Punda, een
speciale attractie voor de toeris-
ten. Een goed gesorteerde zaak
waar u terecht kunt voor het snel
en vakkundig ontwikkelen en af-drukken van filmrolletjes. Te-
vens zijn ercamera's, foto- en ka-
doartikelen verkrijgbaar. Op de
foto eigenaar.Wim van Wickeren
laat trots zien hoe het 'one hour'
apparaat werkt.

MAPUTO—Opstandelingen heb-
ben in het weekeindezeker 14 men-
sen gedoodbij een aanval op de Mo-
cambiquaanse stad Moamba, op 50
km ten noordwesten van Maputo.

Bus in brand
PHILIPSBURG — 's Middags

om één uur had een aanrijding
plaats opdeA.J.C. Brouwers Ro-
ad. Er waren een motorrijder en
een kleine bus bij betrokken.
Beide voertuigen vlogen in
brand en de motorrijderwerd in
het horspitaal opgenomen voor
behandeling. Aandekantvan de
weg werdeenenveloppe metwat
marihuana aangetroffen, maar
het is niet zeker dat dit toebe-
hoorde aan een van de bestuur-
ders die bij het ongeval betrok-
ken waren.

*****BONN — De ministers van Bui-
tenlandseZaken van de EG- landen
zijnvandaagin Bonn bijeenom te be-
zien in hoeverre zij in scherpe be-
woordingen moetenreageren op het
Israëlische gedragin de bezette ge-
bieden.

Hij voegde hieraan toe dat de
Sovjetunie ook zou moeten op-
houden met haar militairehulp
aan de Sandinistische regering
van Nicaragua "omdat ontwape-
ning deel uitmaakt van ons
plan".

Arias, die in 1987 de No-
belprijsvoor devredekreeg voor
het ontwerpen van het vre-
depslan voor Midden-Amerika,
zei dathij deSovjetunie en Cuba
nog niet had benaderd met het
verzoek om hun militaire hulp
aan Marxistische opstandelin-
gen stop te zetten, maar hij
zinspeelde erop dat hij het zou
doen.

Arias vroeg deVS met de San-
dinisten te gaan praten. "Wij
zoudenonsnooitvan een gesprek
met onze tegenstanders moeten
laten afhouden", zei hij.

Volgendefase vredesplan
President Arias: SU en Cuba moeten
militaire hulp Midden-Amerika staken

WASHINGTON—De presi-
dent van Costa Rica en No-
belprijs- winnaar voor de
Vrede, Oscar Arias Sanchez,
heeftaan deSovjetunie enCu-
ba gevraagd alsvolgendefase
in het vredes- proces al hun
militaire hulp aan Marx-
istische opstandelingen in
Midden- Amerika te beëin-
digen.

In een interview met de Was-
hington Post van zondag juichte
Arias het besluit vanhetAmeri-
kaanse Huis van Afgevaardig-
den toe om geen militaire hulp
meer te geven aan de contra's in
Nicaragua.

Hij zei dat ditbelsuit niet uit-
gelegd moest worden als een
gunst aan president Ortega van
Nicaragua, maar als een "kans
voor het vredesplan" dat devijf
Midden-Amerikaanse presiden-
ten in augustus ondertekenden
terbeëindigingvanburgeroorlo-
genen bevorderingvan dedemo-
cratie in het gebied.

"Nu dehulp aan de contra's is
stopgezet, moeten wij de Sovjets
en deCubanenen allen diedegu-
errilleros inEl Salvadoren Gua-
temala hebben gesteundvragen,
diehulp tebeëindigen", aldus de
Costaricaanse presidentvanuit
zijnhoofdstad San José.

Ta p'ami, pabo, p'e
Korsou kqmpletu

\ TA BEBE.' J

j^jft SEDE Dl PAPIAMENTU
Prueba Kurso II
Dia: djamars, 9di februari 1988Ora: mitar di kuater atardl (15:30)
Luga: Maria College, Otrobanda
Maestronan kv no a pasa e pruebakv éksito no por
partisipé na KURSO 111. Nan mester bai KursoII di nobo. Materianan kv maestronan tin seisóf masp'e ta keda valido te final diKurso II nobo.

Por fabor, inskribi na SEDE di
Papiamentu, na telefón 616471.
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Bekende
NA«mU»Mn ..!« U.i **m**\ FU.AbdoelKhan .&*%%%. R.L.deHaasgeZlCnien Uil Mei ÉPSI BoKonsoflorodi Assurantiekantoor

verzekeringsvak. ihf Üü"^^ ifcr*!
Uwonafhanke- ff* T

K
aa£Konchil f/- Te 1:77952

lijke agent. Laat " Te 178115 T^
u door hem. «dMatck R. Emerenciana G.B.Alberto
adVlSeren. k*\\ EEL Banco di Caribe MB Assurantiekantoor
r»^i l. I Schortegatweg- Jl | J.P.vdLubbeNVBel hem gerust MH ■ oost^s ***^ piutostraat2

~.., rtn j' A W^lWTei: 616588 Te):616611voor nadere **pf Lid wrw
informatie.
OOk FATUM J Eleonora I.S. Raghunath

hohnnrt éf SeguroscaNV JT~ 'm CannaNV
UCIIUU tl l«a Sèl Dokweg z/n #* **»

Caracasb"weg 40
tnt 7Ïïn nalflfOt *,**.# MaduroPlaza ■ |» Tel: 613315/lUI £IJII Udrvrvei. Tel 72244 I 613073/613740

S#"
9k Assurantiekantoor Hk Seguros

f Winkelcentrum : --^l I Staßosaweg 113

IANTHONY J& I
VEDER égfö
& Co. N.V.

Wij gaan door! '^ÈÉgt-
PAKKETTEN naar ~"~-cf=L

NEDERLAND
* Luchtvracht per K.LM.
* 3.50/kg, minimaal ’. 45.-
-* mcl. verzekeringen douane kosten
* voor meer informatie IISfSX
TEL.: 614700 f*0

UITNODIGING
In het kader van de De la Try Ellislezingencyclus van de
UNA zal

DR. H. TEN HOVE
(medewerker Zoölogisch museum,

Universiteit van Amsterdam)
op donderdagavond 11 februari 1988 een lezing houden
over

BLOEMEN IN ZEE
verlucht met dia's

Plaats : Aula-UNA
Datum : 11 februari 1988
Tijdstip : 20:30 uur m^ m^Toegang Vri, 111 jjSN/SN
Mr. drs. Alex Reinders lIUII I IU
De Rector-magnificus UNA. I Hiri

Univfcreidat Nashonal dl Ante J I

Universiteitvan de Nederlandse Anlteri
Ur»veratyolthetetherta.TdsAnt»es
Univereidad dé las AnöHas Neertandesas

ll"l|lllHr LANDSRADIO (Afd. CURACAO)

\\\*Ér MAAKTBEKEND,
/ dat de rekeningen over de boekmaand DECEMBER 1987 zijn

V verzonden.
Jr Deze rekening dientuiterlijk voldaante zijn per

12FEBRUARII9BB
Telefoonnummers waarop alsdan nog rekeningen openstaan zullen

— geblokkeerdzijn voor ALLE inkomend interinsulairen internatio-
naal (automatisch en niet-automatisch) telefoonverkeer.— geen telefoongesprekken via onze internationale telefonisten
kunnen aanvragen.— telefonisch geen telegrammen kunnen aanbieden.— geblokkeerdzijnvoor alle in- en uitgaande telexgesprekken.

Voorts zullen bovengenoemderekeningen, in handenwor- J
den gesteldvan een incassoloper c.g. incasso bureau. De Jr\
extra incasso-kostenkomen voor rekening van de debiteur. /mIL

Men gelieveer rekening mee te houden dat bank- ymlÊr\ LI
en girobetalingenons pas na meerdere dagenbe- j IIk^ " Mm
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AGENDA

BONAIRE
POLITIE: 8000"RANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845HOSPITAAL: 8900

LANDFILL te Lagoen:maandagt/mvrijdag»an 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00uur;zondag gesloten.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
voor het publiek)

en donderdag van 14.00-18.00
üU'r dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/

'4-00-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00uur) a
openingstijden voor lezers)w°ensdag van 14.00-19.00uur.

maandag t/m vrijdagAangetekende stukken 15.45 uur; gewone
16.30uur.

SERVICE CLUBS
donderdagavond 19.30 uur - Hotel

Bonaire."ons: informatie E. Felipa,tel.: 8546/8238.
Table: elke tweede maandag -°uurtcentrum Terra Corra.M°<ary:woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

J^STuuRSKANTOOREN BEVOLKING
2.00/14.00-15.30 uur loketten geo-pend.

[j!uZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
"ervan gelieve contactopte nemen met de"eerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren)
Slopend opvrijdag van 20.00-24.00uur; za-
'wdag van 12.00-24.00uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elkedonder-°a9 van 09.00-11.00 uur op het Be-
""Wrskantoor, Kralendijk; laatste donder-
dag van de maand van 10.00-12.00 uur temncon.
*°KOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-aireaanse schelpen en koraal; open vanJ'isdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -NikibokoZuid 3.

"V: openingstijden slachthuis maan-°a9t/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-b-00 uur en donderdag en vrijdag van

1.00/11.30-14.30 uur.

'ötBernarduskerkKralendijk:
18.45uur; zondag 08.30en 19.00

JoromotokerkAntriol:
19.30 uur; zondag 09.00en 18.00

Ludovicuskerk Rincon:ua9ehjks, ook zondag, 19.30uur.
doorgeven

*a«i mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kayaacique4.

Vreemd
gedrag

PHILIPSBURG - De politie
werd om half negen 's morgens
geroepen naar de Beach Bar
waar een jonge man deklantenlastig viel. Hij werd daar in debuurt aangetroffenen meegeno-
men naar het politiebureau om
tekalmeren. Hij bleekoverstuur
te zijn, maar de ontboden arts
achtte het nietnodighem een in-
jectiete geven.

Anderhalfuur later liep een
andere jongeman, F.G., in de
Frontstreet en had met een stuk
hout al twee auto'o Janigtoege-
takeld. Hij werd meegenomen
naar hetpolitiebureau en de we-
deromontbodenarts zei in ditge-
val alles in het werk te zullen
stellen om de jongeman ge-
plaatst tekrijgen in de DrCapri-
lesKliniek te Curacao.

JOPIE GISKUS.ongeregistreerd.

CONSUMENT
De integratie op zich, aldusing. JopieGiskus, is voorspoedig

verlopen. Hij schroomt daarbij
niet dank uitte brengen aan het
vroegere hoofd van de DWD, CaiMarsera, die alle medewerking
heeft gegeven om het proces zo
vlot mogelijk te doen verlopen.
Overigens is deDWD dekomen-
de maanden nog actiefbetrok-ken bij de integratie, aangezien

de administratievan deze over-
heidsdienst nog niet geheel is
geïncorporeerd in dievan WEB;
ookalworden sedertoktobervan
het vorige jaarde waterrekenin-
gen alvia decomputer van WEB
uitgedraaid.

Zoalsgezegd, de administratie
overgang schijnt probleemloos
te verlopen. Anders ligt dat met
het technische gedeelte, waar-
voor decheftechnische dienst, I.
de Palm — die overigens letter-
lijk niet één woord heeft gespro-
ken op depersconferentie—ver-
antwoordelijk is. De consument,
aldus Giskus, kan ervan verze-
kerd zijn dat WEB op de meest
verantwoorde manier zal wer-
ken en debelangen van deklant
behartigen. Toch heeft deconsu-
ment daarin ook een taak, aldus
de WEB- bedrijfsleider.

Het is
namelijk een vicieuze cirkel,
want wanneer deklant niet aan
definanciële verplichtingenvol-
doet, danis WEBniet instaat op-
nieuw te investeren. Dat bete-
kent dan rechtstreeks proble-
men met onder andere dekwali-
teit van het wateren detoestand
van hetbuizenstelsel.

Medewerking consument noodzaak
Ing. Jopie Giskus: integratie
DWD in WEB zonder problemen

KRALENDIJK—Hetbegin
van hetnieuwekalender-jaar
en deovername vandeDienst
Water Distributie (DWD) wa-
ren voor de bedrijfsleiding
van hetWater- en Energiebe-
drijf Bonaire (WEB) nv aan-
leidingomeen overzichtte ge-
ven van de bereikte resulta-
ten. Algemeen bedrijfsleider
ing. Jopie Giskus bleek
geenszins ontevreden. Er is
echter nog wel een aantal
knelpunten uit de weg te rui-
men: dekwaliteit vanhet wa-
ter dat momenteel uit de
kraanstroomt en detotale in-
tegratievanhetfinanciële ge-
deelte van de Waterdistribu-
tie- dienst.

Hettweede gedeelteis deafde-
lingvan hethoofdvan de admini-
stratie I. Luyano die daaruitge-
breid op inging. Hetfeit, dat in
hetverleden dekwaliteit van het
water en de onbestendige kleur
eenzaak was diealtijd ophetcon-
towerd geschreven van deLWD,
zolanghet WEB betrofen opre-
kening van WEB zolang het me-
dedelingen van de DWD betrof,
zijn sedert 1 januari de ver-
antwoordelijkheid voor ing. Jo-
pie Giskus.

Hij is zich daarvanwelbewust, maar kan opditmo-
ment andere oplossingen naar
voren brengen dan de medede-ling dat bepaalde chemische
middelentoegevoegd zullenwor-den, die het probleem van het
bruine water — veroorzaakt
door losrakend rudiment in het
leiding- systeem—zullenbeper-
ken. Toekomst- muziek dus, die
door deDWD integratiein WEBwel weer de aandacht heeft ge-
kregen, maar toch pas in een la-
ter stadium zal worden aange-pakt.

ONGEREGISTREERD
Eén van de grootste proble-

men waarvoor de water- distri-
butie die nu in handen is van
WEB gesteld is, blijkt volgens
Giskus het ongeregistreerde
verbruikvan hetwater. Hetgeen
de gemiddelde consument ge-
bruikt, wordt via de meter gere-
gistreerd. Inmiddels heeft een
oppervlakkig onderzoek van
WEB al uitgewezen, dater reke-
ningmoetworden gehoudenmet
eenongeregistreerd gebruikvan
20 tot 25 procent van het door
WEBgeproduceerdwater. „Veel
te hoog", aldus Giskus; „wij zul-
len dit zo snel mogelijk terug
moeten brengen. Ongeregi-
streerd is er altijd, maar dantot
een aanvaardbare hoogte." Vol-
gens Giskus ishet aanvaardbare
niveaurond tienprocent van het
totale gebruik. Desgevraagd
verklaart Giskus het ongeregi-
streerde gebruik. Dat blijkt dan
de lekkage die onopgemerkt
blijft, het gebruikvan waterzon-
der dater tussen hetbedrijf van
WEB en de consument een wa-

termeter is geplaatst en tenslot-
te is er volgens debedrijfsleider
ook een verloren percentageaan
gewoon feilen van het bedrijf.
Overigens is het naar demening
van Giskus onontbeerlijk dat
ook debevolkinghelptomheton-
geregistreerde watergebruik te-
rug te brengen. Dat zal dan het
geval zijn, wanneer lekkages
worden doorgegeven, hetgeen
nu nog lang niet altijd gebeurt.

Ing Giskus (WEB NV)

Integratie DWD in
WEB is uitdaging

KRALENDIJK —De over-
name van de water- distrbu-
tie- dienstdoorWEB nvheeft
een aantal nieuwe ver-
antwoordelijkheden meege-
bracht voor de bedrijfs- lei-
ding. Administratief is de
overname al een feit sedert
oktober vorig jaar, al is de
vroegere dienst DWD nog
steeds de administratieaan
het afbouwen. Technisch is
de zaak nog verre vanklaar,
maar in de praktijk worden
de werkzaamheden wel on-
der de verantwoordelijkheid
van WEB uitgevoerd.

De overname sedert 1 januari
bracht voor WEB dus een uit-
breidingvan werkzaamheden en
hetbedrijfis nuniet alleen de in-
stantie diehetwaterproduceert,
maar ook distribueert. Aanvra-
gen om aansluitingenzullen in
detoekomst danookophetWEB-
adres moeten worden gedaan,
evenals deopgavenin storingen
de inningvan de watergelden.

Het WEB, aldus algemeenbe-
drijfsleider JopieGiskus, ziet de
overname niet alleen als het
aanvaardenvaneennieuwe ver-
antwoordelijkheid, maar vooral
als een uitdaging om het water-
distributie- systeem te optima-
liseren. Dat betekent overigens
wel, dat de gemeenschap daar-
aan een steentje moetbijdragen,
aldusGiskus,en demogelijkheid
opent dat de verbruikte water-
gelden zo spoedig mogelijk wor-
den betaald. Indien ieder zich
aan zijn verplichtingen houdt,
zal hetbedrijfin de gelegenheid
zijn om de noodzakelijke verbe-
teringen in het huidige water-
distributie- systeem aan te
brengen.

Dat betekent danonder ande-
re, dat het publiek storingen zo
spoedig mogelijk moet doorge-
ven. Niet alleenaan de eigenlei-
dingenofmeter, maarvooral ook
wanneer men constateert dat er
een gebroken pijp is. Dan zal de
technische dienst zo spoedig
mogelijkproberen om de noodza-
kelijkereparaties te verrichten.

KRALENDIJK - Hoewel
aanzienlijk minder wagens dan
vorig jaar,was hetkindercarna-val aantrekkelijker dan de voor-
gaande jaren. Grote groepen
kinderen, stuk voor stuk, mooi
verkleed, trokken langs de stra-
ten, waar toeschouwers rijen dik
dekleintjes bewonderden. Eenopvallend iets op Bonaire, waar
kindercarnaval zich nog nooit inzon grote belangstelling heeftmogen verheugen. Zeerpositief
was ook het feit, dat vrijwel elke
groep muziek had. Vroeger was
dat vaak anders en een carnavalzondermuziekverliest algauwde
sfeer. Ditmaal dus uitstekend
verzorgd. Het zal volgende weektijdens het grote carnaval moei-lijk zijn om de sfeer te verbeteren.Hoewelgezegd moet worden datde laatstejaren steedsverzorgderoptochten worden georganiseerd.

op het hart vooral rekening te
houden met de moeilijke dagen
die het eilandfinancieel moet
doormaken.Nadat desleutelwas
overhandigd, was het wachten op
de gebruike proclamatie van
prins en pancho die echter uit-
bleef. Na wat dralen keerde
tenslotte iedermaar huiswaarts.
Bij de foto: prins Hikel, zijn
pancho en carnavals- koningin
BrigelaMarchena samen metge-
zaghebber Soliana.

KRALENDIJK — Zaterdag-
morgen ontvingenprins Hikel en
pancho Bam Bam de sleutel van
Bonaire uit handen van gezag-
hebber mr George Soliana. Hoe-
wel ditom elfuur zou gebeuren,
moest de gezaghebber meer dan
een halfuur wachten alvorens de
kennelijk drukbezette carnavals-
prins en de carnavals-koningin
kwamen opdagen. Gezaghebber
Soliana druktedeprins die enke-
le dagen Bonaire mag besturen

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLENGELDIGOPMAANDAG8FEBRUARI 1988EN TOTNA-
DERORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 1.80
CANDOLLAR 1.385 1.405 1.425
PND STERLING 3.045 3.10 3.16
N6DGLD 92.43 93.15 93.95
BOUVRR — — —
ZLU FRANCS 127.23 127.95 128.75
FR FRANCS 29.60 30.76 31.46
DUITS€ MARK 103.94 104.66 105.46
SURGLD - 10007 102.59
ITUR€ LlO 1.40 1.46
ARFLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENTVAN FINANCIEN EN GELDIGVANAFHEDEN 8 FEBRUA-
RI 1988EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI€L€NING€NP€R 85/89 99 73
13 % OBUGATI6L6NING6N P€R 86/90 10421
12 % OBUGATI€L€NING€NP€R 88/92 104 33
10.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 10021
10.25% OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 100 44
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.02%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

**r

IhDUSTHIfILDE UEfIEZUEIQ
t~m XT^V maakt de wisselkoers benend
*^9&f£* vandeBDLIVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque .
.’. 5.20 ’. 5.40 ’■ 6,40

AMIGOE] MAAN^A^ 8 FEBRUARII9BB

KinderkarnavalBonaire
13



AMIGOE MAANDAG 8 FEBRUARII9BB

C PERSONEEL
GEVRAAGD
voor direct

DIENSTMEISJE
voor hele dagen

Van maandag t/m vrijdag
Tel. 87656 na 17.00uur

f , N
voorCarnaval

Cowboy-hoeden, matrozen-
petjes, zonnekleppen, zon-
nebrillen en nog veel meer.

La Indiana N.V.
Hendrikplein 11

t
n Trudys |

000
GROOMING

Uw adres voor
PROFESSIONELE

BEHANDELING
Sta. Rosaweg 64 -S, Tel.: 75933 f

\ b „Monilet" ö Q
\ Punda r

Pietermaai 20
Playmobil. complete lijn
BlueBint Toyseneducatie-
ve artikelen van Peter Pan
Playthings.

RUM 1
SAN I

PABLO I
UITMUNTEND j

looking for ;
;<S RTSta Quality: Optical

the latest fashion in 'FRAMES and
SUNGLASSES ij

11 at convenient prices. ;,

Kom een poesje uitzoekenin
.MERENASIEL PARERA!

/ Vergaatons niet ~) iïfcriSA/^sXV

BETONCENTRALE

TOMCO N.V.
Tel. 674673-672204

Voor:
Funderingen vloer- en

ringbalken.
Ook voor verkoop van:
Blokken, zand en grint.

Dokweg z/n, achterMaduro Plaza, Curacao, N.A.
Tel.: 76156 — Fax 70141

Outproduct: Transport services
i in the widest sense ofthe word.

I \
W\ MEDEDELING
'J Flores & Webster

REGISTERACCOUNTANTS
Christinalaan 3, Emmastad, P.O. Box 3706

Eén van onze telefoonnummers is recentelijk gewijzigd.
was wordt

Edmundo Flores 70149 370149
Joe Webster 79753 (ongewijzigd)
Secretaresse 79148 (ongewijzigd)

( TE Hllß
MODERNE CENTRAAL GELEGEN I

KANTOOR RUIMTE I
AAN DE SCHOTTEGATWEG

(nabij Banco diCaribe)
voorzien van airco, tapijten plafondsysteem.
Voor informaties: I

INGMARN.V. TEL.676639/672044 J

I HORECABEDRIJF
zoekt voor onmiddellijke indiensttreding

EEN CHAUFFEUR
Vereisten: * Inhet bezit van rijbewijs Ben C.

* Leeftijd boven de 25 jaar.
* Hij moet de stuurversnelling en de

floorshift versnelling kunnen be-
dienen.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan hetburovan dit
blad, Curacao onder no. 16.

$5G5 Redwood Antilles
Agentfor Redwood International S.A.

Wij zijn een lokaal gevestigde firma, belast met olie
inspecties.
In verband met toenemende werkzaamheden, zoe-
ken wij voor onmiddellijke indiensttreding een

OIL INSPECTOR
liefst met ervaring.

Sollicitanten kunnen contact opnemen met
de heer JoeAgnes
Telefoon: 370733
Kaya Flamboyan 7.

I (_r~\ II THEATER '87 \I BRENGT \

En ik dan...../EEN BLIJSPEL /GESCHREVEN DOOR /
ANNIE M.G. SCHMIDT/
OP S M--19+20 februari 1988/ fIN CENTRO PRO ARTE /

REGIE: Harold (Chopi) van derRee

mei Truus Dijk, Els Boelsma, / I
Ida Cranendonk, JacquesCapello /
en Jan Barson J

Kaarten a t.lO.- f \verkrijgbaar bij:
Mensing's Caminada V I
Van Dorp Promenade X.
Boekhandel Salas
The CompleteKitchen en
aan de kassa van CRA.\ '

X'X'X'Xv De aktivitei ten van het Psychologisch Adviesbureau
'X'XvX'X en het Buro Arends praktijkopleidingen, worden
.".".*.*.".*.".".* op Curagao vanuit één sekretariaat ontwikkeld.

*.""*.".*. Wij zouden gaarne in kontakt willen treden met

»X*X*X*X"2 kandidaten voor de funktie van:

SSxïS sekretaresse
"X*X»X*X\ Zij verricht alle voorkomende sekretariëlë werkzaamheden
';!v!v!v;v en moet haar. werk op een zelfstandige wijze organiseren.
<*j"*X'XvS Zij maakt afspraken en staat kliënten persoonlijk en telefo-
X*X"iv£v niscn te woord- Het is van Delan 9 dat zij graag met mensen
X\*X"X*X" omgaat omdat zij vele en diverse kontakten moet onder-
"Xv/XvX houden.
"Xv!vlvX Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een sekretariëlë
X'Xviv.v opleiding hebben. Een goede nederlandse taalbeheersing is
"XvX'X'X gewenst.
Xv.V.V.V ref. no. 952

X'X'X'Xv Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
"X'Xvi'.V. gevens moeten worden gericht aan Drs. Haroid
I'XvXv.V | Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
XvX'X'X' 'T | Curacao of Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
vX'X'X'X 'ijke behandeling gegarandeerd.
X'X'X'Xv lv^ J Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

"XvX'X-S psychologisch adviesbureau
IvX'X'X*"* arendstraat 9, aruba scharlooweg 75b, curacao

WE6WJJZ.FR
\ GEtrVCCEIQ/ING ff

\ aam deze ff
W \z4l\EN. ff

Z^V m^' \\ /'Winkelcentrum Bloempot - Zuikertuintje - Tel.: 70514 VA
X'-a Punda, Salina enPietermaaiplein Yv /'Ontvangen Jx\\'\ Yv // voor jongens:leukekollektie <fi^ fy'j\ Speciaal voor Karnaval: «bM\ // J>«rmuda'.s?horts,e,nsweaters. /:/\:\ a^\A\ 88888& // Voormeisjes: rokken, rok-set, broek- x£+\^f\\ Sandalen, slippers en platte n£fcsr\ BBRffri // pakken. Cv*!^^

V schoenen. '-^Bw \\ '&F$ // Babykleding van „Buster Brown". \v^

r\ \ f^lln^Ti v
fyj Onze (achter Pizza Hut Salina) ~ I / s^^'s^'*^* VA

M*??^ VALENTINE'S SPULLEN /F^ |A Onze sortering \\% W *.bi.a, taarten, bot.ons, oorden, ÏFJi""" W\"''/iyT>"0~ servetten' bekers, versieringen, emmers, jkJfX^S'/ SeoofiSS VALENTINE S DmV ly'i
\NwJ&W*K banners' $E?WV\ft IJBBBBBBB zijn binnen. lyl
V en ookvoorCarnaval vë^/Ér?*^ MBSoëëo Werken van lokale schilders, o.a. Anesi en A. tonHolt. L-WV\ '7]Jir'l glitters, make-up, kartolines, haarverf in vSfc^ft/^L 5888888 Cursussen 0.1.v. Winnie Cratsz, tekenen op spie- f'j>U T/fjy spuitbus enallerlei gekleurd papier. Kom ■ txfêÊËlm MfipvSHß gelglas, vervaardigenvan maizena bloemenen decora- ft\ langs! dS/Wa^J K&X hhS tievan riemen. W

/■'■"} * Weer Ontvangen IsjSggpgglJJ Grebbelinieweg2o-Te1.:55916 v\
fy[ groot assortiment W*leÊÊÊ*7oi\ J^^^W-n. )x\
\.:.\ Indonesische specerijen./-^nr\ IW^^Sx /) 's wegensvakantie K-l^fKl /:=’\:\ * Serviezen <gx f#P?*Q GESLOTEN

V\ * Kamferkisten !w ïi*l van 1 t/m 10februari
\A * Buddha-beelden. \|^^T 11 februari zijn wij weer tot Uw Wffi&tf\ %2f :=:=:=x=:=x=x dienstmet nieuwespullen. *ur"«*-^jr; '/ Neto Sales & Services Piskaderia "Mundo Marino" \fj Blenchiweg 14-Te1.:78997 :=X=:=l ¥S; GosiewegBo-E,voorheen"CarnlcerlaEsperanza" Y\
// een auto voor één of meer dagen beschik- :&:=*s=s We hebben een zeer grote sortering \\fff baar- VIS en ZEEBANKETrY^-Afyl het adres VOOr UW /2P^^■ "**^^AWA%\ 0.a.: mulo, piska kóré, dradu, kreeft, i3> i -gf\

\:'\ aiitn-nnilprdplpn -^<^*T)^*7f■ i^Ww^i^^ shrimps, karkó, filet van dradu, filet van A^ m*\Wl-'-'-J\-\ aUl° °naerae,e^^^-C^=(i^ >r ËËm*fßm.'i 'X=X=:Nf PlskaKóra en nog veelmeer. >**'./\;\ en materialen VOOr S^il^Lg^ï^ ":■:":":" :":":":": Tevens hebben wij voor U heerlijke kroketten van Karkó, /"’
\\ *.—A*.*£.**.*.A Im^nw^éJiT^^^W*-**^ ==X=X shrimpsen oestersoep, enz. /"’v\ onaernoua Deunen :=:=:=:=:":=:=:=:=:= Vls- so6**voor Uw g«»'w,ho|d«"we|n'g koiesteroi. ’’\\ special' ,<?rvice ::":":■:":■:■:■:":": W'J verwachten uspoedigi jf

É Welcome Shop I Ifll I, |H^ ****£*****,* V
£A SeruLoraweg 3 -Tel.: 616514 ":":":":■ Htnl te bereiken vla Schottegatweg V\/:/ :::::::::: ofRljkseenheid Boulevard. V\/’ De zaak waar U altijdWELCOME bent!! :W:>. AW^JL llllll[^Bk Dé speciaalzaak op Curagao met V\M SPECIAALvoorVALENTINE'S DAY T^J7^<^C'\KIMGA SPORTSCHOENEN VJA\;-\ hebben wij ontvangen: XX^yMyLj Sports van d_etete^merken ï:|3

\:-.\ zijden-en gedroogde bloemen in prachtige verpak- 1 :::::::::::::X::::- "■►"■ A gp^«^||||
_

/.:#
\:\ king - bouquetskant en klaar - „^^ fILJrA fn I r^Wr^^W^^^ jr(***UfË' /""/\\ geparfumeerde bloe- UX^^, S^ ' ~p" ' i^Lv«fefe4:Sl I*"^ /:/W men sets. */C*M??2c6??JO, -h\ _. -^ W^/W _, . „ fbr^A A. SB U slaagt zeker voor een Valentine-Kado.^^ J^li\^Ook allerle. cadeaut.es encadeauxP^Ofe yyyy \ G^t assortiment JZi Wfr /

’ !:l|:;i|ii stoffeerderll ANTILLANA \
fl MontagneRey 114 fel. 671789 (C?\\
’7 UeilO tIOriZOnZQ supermarket <-^S\\// J$ Aztekenweg 17-Te1.:73332 x^wxwill Uwaangewezena^,v°o;hetbekle- /s^^ >rA

l'J A i——«^ xi :::::<<:<\'mmM99mË. den van stoelen, auto s, etc. CTZÈCti_/r v"/:?( -^^A Vraag naar onze x;:;x;::.x;xi:l»J Tevens hebben wij een l^fHj V:|:
’:7 v»-xrVv\^r\I^«N>^ specials. :::x:::x:::::x:B I ruime sortering van stoffen,^^^^ /::if:-;] /-J V^^/^è FlkPdflnvPr« :::xT" kunstleer, canvas, spons,etc. /:;//'W J>o J^-^J, ciwudgvers II ........... Wij zijn de hele dagnon-stop GEOPEND tot 7 uur //tyi tf^>ë^r^V) v,ees» /^^j-;;;; Zaterdag open tot4.00 uur n.m. //

V^a \^j—'S^R^^S vleeswaren,groente,y>. aZ:::::::: w*izyna,ty<ltot^wdienst! y

\-\ !^^^^^^^W De supermarket met xjxjxj:x:j:jxv i * v
\\ Wn\|MM>^ de beste prijzen. |^ /T U^U<UütlC*i \V\ .

M
. . . i^^^^-iL, Pt! ALJIJD ALLESOP SC HOOLGEBIED \\>\\ Zaterdag degehele dag :x::::::x-x^fii^. I M I zoais:*Agenda's V\l\ ::::::x:::::::::::::::^^^■ , * schriften * Mappen ïi:\W GEOPEND,Van 8 ■ 7.30 UUr. :;XISÖ:W *Pennen enpotlode. en nog veel«Ker. MfW ... y.<<\\\-y.-y.\''.-^l^r Openingslijden maandag l/m zaterdag /:/¥ Ruime parkeerplaats. ;":s:s? S$:¥:;l van 8-12 uur-1.30-6.00 uum.m. //■ — I ;X;XJX ;v:-:vi: Abraham deVeerstraat 12Tel.: 611904-613558-612782 ff■ !v!v!v -X'lvX " Het hele jaardoor V< Geheel nieuwezending ontvangen van badgor- ¥:s:s: '::::::::::: [

*»^ . ~~. " V
dijnen met bijpassende accessoires en opeciaal VOOr Karnaval \
handdoeken. Ook de populaire rieten was- ix'vXv ggftg allerlei artikelen voorde decoratie: Wmanden in mooie kleuren comforters in alle yW^yM 0.a.: spuitbussen met allerlei \\
|fhW f «lil^ver^r6oo^^ l

iilli Z£k PAINT+HARDWARE N, /;Ccßtnut W'X'X'X'XlX'X': FormerlyMuskus Paint SHaidware N.V. KI
Tel.: 74887 >W'X:"X'X:X:X:X Fokkerweg3orP.O.Box2lB-WillemstadCurataoN.A.Tel.6l4644 ffJy;M ' = 1

f Imprenta Bon Bini N.V. I^xl W& I ■ , Ajff The Bottomweg 48-Tel.: 86688 #$& ============ W»^ RUGIDE N.V. \J4ls het aangewezen adres voor al =»£?§ S&SS \\V^SSS 0....r.nn rnntroKtn» v\// rannmïïnmfß Uw %gm VWN&s"^ Roofing Contractors VI/./ rIjJüIiJÜJiJD BOPKrjRUK.ZET-en =£&&» «HMIYEAII „rr»*B«*.^ I// P^/^ «?re«rVuicDif **WE3&. =M«il IMNIFINK REPARATIE en \
V:\ /m>Tnf^ OFFSET WERK fJH ■J SYSTEMS ONDERHOUD\x\ ym^^ir, Bel de heer William Dunlop, of WjMK^ g§§&9 mM uau *i i e ntirtu\i\ kom even langs en overtuig U zelf VAN ALLt lIAKcN i\'\ N3^^"'-'' dat wij de enige drukkerij zijn K§«»B§«l§§§§tt platte daken. /\\ metredelijke prijzen en prompte levering. /ï\\ Imnronta Rnn Rini n->3rna«n» i iu> Hionct I §§B£S£BSSSB 8? Voor verdere informaties: Tel.:676100 /’V imprenta Bon Bun gaarne tot Uw dienst, v^^^^ig Adres: Zuid Popo 37A. /
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	WILLEMSTAD — De carnaval- optocht van de kinderen, die gisteren door Otrobanda en Punda trok, was een geweldig succes, ondanks de lichte regen en ondanks het kleinere aantal orkesten in de stoet. Vermoeiend was het wel, getuige deze f0t0...
	HENRY By Dick Hodgins
	BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
	BEETLE BAILEY By Mort Walker
	REDEYE By Gordon Bess
	WILLEMSTAD – Onlangs werd een exemplaar van het Public Relations (PR)-plan, gemaakt in opdracht van Fundashon Tayer Edukativo pa Televishon (TET), door de voorzitter van deze stichting, broeder Pius Wijen, overhandigd aan Rode Palm, voorzitter van het Cultureel Centrum Curagao (CCC). Dit PR -plan is één van de eerste activiteiten van TET om een organisatie voor de productie van educatieve en informatieve lokale televisie- programma's op gang te brengen. In het PR-plan zijn onder meer vraaggesprekken opgenomen met negentien lokale televisie- programmamakers wiens dagelijks werk het is om televisieprogramma's te produceren. Dankzij de financiële steun van het CCC is M. Nagel in staat gesteld dit PR- plan voor TET op te zetten. Het onderzoek, dat zij hiervoor deed, zal mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het proces om te komen tot een infrastructuur voor het produceren van lokale, educatieve televisieprogramma's. Foto: broeder Pius Wijen overhandigt het PR- plan van TET aan de voorzitter van het CCC, Ro de Palm, als blijk van waardering voor de financiële steun die dit centrum gaf. Vlnr: mrCijntje, mevrouw C. van Heyningen' broeder Pius Wijen, de heerLauf, Ro de Palm en de heerRojer.
	ORANJESTAD—In het Divi Divi Beach Hotel overhandigde Myrna Jansen van het Toeristen – bureau namens de regering het eregast- certificaat uit aan een nieuwe groep toeristen. Deze personen brengen al meer dan tien jaar ieder jaar hun vakantie op Aruba door. De onderscheiding werd toegekend aan: Wallace en Rosalie Trust, Richard en Jean Marr, Louis en Florence Leone, Ted en Elayne Cornfeld en Gabriel en Rose Micchell.
	ORANJESTAD – Bij B.J. Arends and Sons werd cashier Sonia Becker (links) gehuldigd omdat zij vijftien jaar in dienst was. Op de foto krijgt zij de bekende enveloppe aangeboden door floor sales supervisor Diana Kelly in tegenwoordigheid van directeur Ebby Arends.
	Kinderkarnaval Aruba Tivoli lichtparade
	CALGAR7 _ Sadanand Benegal, de voorman van een grote schildersfabriek uit Toronto, is bezig met het schilderen van een gigantisch, drie meter hoog en 45 kilo wegend ijshockey-masker. Het gevaarte zal op 13 februari onderdeel uitmaken van de openingsceremonie bij de Olympische Winterspelen in Calgary.
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	Kinderkarnaval Bonaire


