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Nieuws in vogelvlucht
ABERDEEN—Erkomen2aparte

onderzoeken naar de ramp met het
booreiland voor de Schotse oostkust
Waarbij 166 mensen zijn omgeko-
men. De Britse regering en de VS-
oliemijOccidental stellen allebeieen
onderzoek in.Men denktaan metaal-
moeheid. Het platformisalsedert 76
"n bedrijfmaar in juniwerd het nog
gekeurd. Toen de explosie en de
wand zichvoordeden waren er 232
mensen aanwezig. Dezen vluchtten
naar deveiligekantwaarzichtoen de
2e explosie voordeed en zij alsratten
indevalzaten. Menhaddekeuze tus-
sen blijvenen verbanden ofeen duik
van 40 meter maken. Het ging alle-
maalzosneldater geenreddings- bo-
ten konden worden gebruikt.

SCHIPHOL — Een verschrikke-
lijk gezicht, aldusde bemanningvan
het Nederlandse kustwacht- vlieg-
tuig dat bijstandverleende bij de
ramp op het Piper Alpha- platform.
Van het34.000 ton zware stalenge-
vaarte is niet veel meer over. De
vlammen sloegensoms tot 200meter
omhoog. Men had lofvoor de hulp-
verlening als organisatie maar de
schepen konden niet dichterbij ko-
men gezien de hoge vlammen en de
grote rook- ontwikkeling. Sinds het
boren naar oliebegon in de Noordzee
zijnerruim 300 dodenbij gevallen.

BANGKOK — De communis-
tischeVietnamesepersmelddedater
in het noorden 21 mensen omkwa-
men doorhonger. Tien miljoen men-
sen hebben te lijden van de hon-
gersnood.Devoedsel- consumptie al-
daarwasal jarennietbovenhetnood-

minimum gekomer

BROWNSVILLE — InBrownsvil-
le, Texas, zijn zeker 12 doden geval-
len en 46 gewondenbij het instorten
van een warenhuis. In het puin lig-
gen mogelijk nog overlevenden. Er
worden zeker 23 mensen vermist,
mogelijk wel tientallen. Er werden
65 mensen gered. Het ongeluk ge-
beurde tijdenszwareregen. Het leek
wel of er een bom was gevallen, zei

men.
BELFAST—Bij 2bom- aanslagen

bij een doorkinderen bezocht zwem-
bad in een doorkatholieken bewoon-
de wijkvan Belfast vielen3 dodenen
5 gewonden.De 2e explosie was van-
morgen tijdens hetpuin- ruimen. De
le bom was op een buitenmuur aan-
gebracht.

AL-MANAMAH - Een Iraanse
«anonneer- boot bestookte bij het
Iraanse eiland Farsi in het noorden
Van de Golf een Roemeens
Vrachtschip. De kapitein raakte
daarby gewond. VolgenshetPenta-
gon, VS, zijn de Iraanse luchtver-
«eers- leidersmedeverantwoordelijk
Voorhetneerschietenvan deAirbus,
omdat men tijdens een gevechtvan
VS- en Iraanse schepen geen toes-
temming had mogen geven aan de
Airbus omte vertrekken.InIranzjjn
slachtoffers begravenvanderamp en
Werd wraak gezworen.

DUBAY —EenKuwayts dagblad
Hep de luchtverkeers- leiders op
nood- maatregelen te nemen in het
Golf-gebied tegen de "overbevolkte
ether omeen herhalingvan de Air-
bus-ramp tevoorkomen.Er issprake
Van een Babylonische spraak- ver-
warring" op de door de burger-
luchtvaart gebruikte radio- golven.

MOSKOU—DeSU-Phobos - 1-sa-
telliet is op weg gegaan naar de
Marsmaan Phobos. Hy werd gelan-
ceerdmeteenProton-raket. Dinsdag
Vertrekt een 2e Phobos- satelliet.

LOS ANGELES — De ramp met
bet boor- eilandin deNoordzee iseen
ïWareslagvoor deeigenaar Occiden-
talPetroleumomdateenbelangrijke
olie- bron voor langeretijd gesloten
is. De oliemarkt reageerde met een
Verhogingvan deolieprijsmetbijna 1
dollar per vat. Men gelooft echter
nietdat deramp blijvende gevolgen
beeft. Het dagelijkse verlies voor
Engeland bedraagt 300.000 vaten.
De OPECheeftechtereenveelgroter
Productie- overschot.

AMSTERDAM — De dollar is bij
lusteloze handel gedaald,oa door in-
grijpenvan de Westduitse Centralebank. In Amsterdam sloot hij op
2,0440tegen 2,0535 woensdag.Van-morgensteeghytoteen middenkoers
Van 2,0510. In Wall Street zakte de
öow Jones index met 7,47 pnt naar
«122,69. Het Newyorkse beurs- be-
stuur wil in perioden van enorme
«oers- veranderingen (alsDöw Jonesmeerdan50punten daaltofstijgt)al-
k handel voor korte tijd stil leggen.
Ditplan moet nogofficieel goed wor-
den gekeurd.

VERSNELDE OPENING
Voor het eerst sinds het ont-

staan van beide landen in 1948,
bood Roh aan Pyongyang te hel-
pen met het verbeterenvan zijn
relaties met deVerenigde Staten
en Japan, de belangrijkste
bondgenoten van Zuidkorea.
"We moeten de confrontatie op
het internationaletoneel beëin-
digen", aldusRoh. "Ik hoop, dat
Noordkoreaalseen verantwoord
lid aan de internationale ge-
meenschapzal deelnemen en dat
diteenversnelde openingenont-
wikkeling van het land tot ge-
volgzal hebben".

De VSenJapan hebbenopver-
zoek van Seoul tot nu toe steeds
contacten met Noordkorea ver-
meden. De Zuidkoreaanse rege-
ringwas namelijk bangvoor een
verstoring van de status quo op
het schiereiland, waar ook de
Sovjetunie en China belangen
hebben. Roh zei nu echterin zijn
televisierede, dat zijn land zich
niet langer zal verzetten tegen
handel van zijn bondgenoten
met Noordkorea, militaire
goederen uitgezonderd. Zuidko-
reaanse functionarissen zeiden,
dat deze uitspraak de weg vrij
zou kunnenmakenvoor devesti-
ging van handelskantoren van
deVS en Japan in Pyongyang.

NA OORLOG
Korea werd, net alsDuitsland,

na afloop van de Tweede Werel-
doorlogopgedeeld in een kapita-
listische en een communistische
staat. Van 1950 tot 1953voerden
die een "broederoorlog", die

echter nooitwerd afgesloten met
een vredesverdrag. Sindsdien
staan twee elkaar vijandig ge-
zinde landen tegenover elkaar,
waarin families zijn uiteenge-
rukt en waartussen nauwelijks
contacten plaatshebben. Vol-
gens de Zuidkoreaanse presi-
dent nuzal er geen einde komen
aan deze tragische nationale
verdeeldheid, zolangdetweeKo-
rea's elkaar alsvijanden blijven
behandelen.

Politieke waarnemers sloten
de mogelijklheid uit, datRoh's
initiatiefbedoeld is omNoordko-
rea gunstig te stemmen en tevoorkomen, dat dit land pogin-
gen zal ondernemen de Olym-
pische spelen van Seoul in sep-
tember te saboteren.

Twaalf besteld, optie op zes
Braniff koopt Fokker-100

SCHIPHOL — De Ameri-
kaanse luchtvaart- maat-
schappij Braniff welke bezig
is met een grootscheepse re-
organisatie heeft vooronmid-
dellijk twaalf vliegtuigen van
het type Fokker-100 gekocht
Braniff heeft daarnaast de
optie gekregen op nog eens
zes toestellen van ditFokker-
type.

Dit gebeurde viaeen wat inge-
wikkelde constructie waarin de
lerse lease- maatschappij GPA
Fokker een hoofdrol speelde.
Fokker heeft samen met de
partners in het Fokker- loo-
pproject MBB en de lerse Shorts
een belang van 25 procent in
GPA/Fokker. Deze heeft bijFok-
ker veertig Fokker-100- toestel-
len in bestellingenbeschikt over
optie voornogeens zestigvan de-
ze toestellen. Deze vliegtuigen
wil de lease- onderneming tijde-
lijk bij luchtvaart- ondernemin-
genonderbrengen.

PRIJS ONBEKEND
Omdat Fokker geen Fokker-

lOOvliegtuigenkanleverenvoor
1991 en omdatBraniff de toeste-
lenzo snel mogelijkwilhebben is

GPAbij detransactiebetrokken.
Braniff wilde namelijk de toes-
tellen absoluutkopen en niet le-
asen. Daarom is uiteindelijk tot
de verkoop besloten. Om welk
bedrag het gaat is niet meege-
deeld.

Braniff is de tweede Ameri-kaanse luchtvaart- maatschap-
pij welke Foker-100- toestellenaanschaft. De eerste wasUSAIRwelke twintigvan dezevliegtui-geninbestellingheeft en een op-
tie heeft opnog eens twintig. Bijrokker zei men over de nieuwetransactie dat deze een 'schot inderoos" is waaruit blijkt dat de* okker- 100 indeVerenigdeSta-ten is aangeslagen.

Scan Yates
wint 6de ronde
Tour de France

WASQUEHAL - De zesde
etappevan deRonde van FranK-
rijk, een individuele tijdrit over
52 kilometer van Lievin naar
Wasquehal, is gewonnen doorde
BritScanYates. Tweede werdde
Italiaan Visentini, derde de
ZwitserRominger. JelleNijdam
van de ploeg Raas, de winnaar
van devyfde etappe, nam de gele
trui over van Lubberding. Nij-
dam heeft in het algemeen klas-
sement een voorsprong van eén
seconde op de Canadees Steve
Bauer.

PRESIDENT ROH STELT HISTORISCH GEBAAR
Washington ingenomen metpolitiek van Zuidkorea

Seoul: tijd van samenwerking
beide Korea's aangebroken

SEOUL — De Zuidkoreaanse president, Roh, Tae-
Woo, heeft donderdag een historischeommezwaai in de
houding van zijn land jegens communistisch Noordko-
rea aangekondigd, die kan uitmonden in een nieuw
machtsevenwicht in noordoost-Azië. In een toespraak
op detelevisie zei hij een "tijdperkvan verzoeningen sa-
menwerking tussen de beide Korea's" te willen openen
"inhetbelang van het nationaal gevoel van eigenwaar-
de,hereniging en welvaart".

"Ik geloof, dat we het histo-
rische moment hebben bereikt
waarop we in staat moeten zijn
een doorbraak te bewerkstelli-
gen ten aanzien van een blijven-
de vrede en de hereniging van
het Koreaanse schiereiland, dat
nog altijd gebukt gaat onder de
dreiging van een oorlog", ver-
klaarde Roh. Zonder tewachten
op een antwoord uithetnoorden
zal Seoul,zo zei depresident, ern-
aarstrevenomsamen metPyon-
gyang "nog voor het einde van
dezeeeuw een samenlevingopte
bouwen die sociaal, cultureel en
economisch één is.

INGENOMEN
De woordvoerster van hetAmerikaanse ministerie van

Buitenlandse Zaken,Phyllis Oa-
kley, verklaarde in een reactie
dat de Verenigde Staten "inge-
nomen zijn met dit constructie-
ve, vooruitziende beleid" en "wij
hopen, dat de regering van
Noordkorea constructief zal re-
ageren op ditzeer positieve initi-
atief.

Oakley verklaarde echter, dat
de VS, die geen betrekkingen
met Noordkorea onderhouden
en het land een terroristische
staat noemen, niet van plan zijn
hunpolitiek tégenover Noordko-
rea te veranderen.

Amerikaanse diplomaten mo-
gen alleen toevallige, niet-
politieke contacten met Noord-koreaanse ambtgenoten onder-
houden. EenNoordkoreaanse di-
plomaat een hand geven is ex-

Sliciettoegestaan. Hetblijft voor
foordkoreanen bijzonder moei-

lijk visa voor de VS tekrijgen.

WEERSTAND
Alfredo Cesar, eenvan devijf leidersvande contra'senonlangs ook

delegatie- leiderbij het vredes-overleg maakte deontslagen bekend.
Hijzei datde inkrimpinghetgevolg isvanhet feitdatde contra's geen
nieuwe hulp hebben gekregen van de Verenigde Staten. De geld-
stroom hield op inverband met het vredes- proces.

PresidentRonald Reagan zou diehulp best willen geven maar in
het congres bestaan er dergelijke weerstanden tegen dat een hulp-
verzoekvanuit hetWitte Huisgeen schijnvankans zoumaken. Bij de
contra's zegt men echter dat diehulp er spoedigmoetkomen. Ook al
omdat de onderhandelings-positie door ditgeld- gebreknietbepaald
positiefbeinvloed wordt voor het verzet.

VOORWAARDEN
De contra's hebben laten weten dat menbestnaar de onderhande-

lings- tafel wil terugkeren voor vredes- overlegmaar dan wel onder
de voorwaarde dat zij daar president Daniel Ortega ontmoeten als
leidervan de Sandinistische delegatie. Ooksteltmen alsvoorwaarde
dat het overlegin een ander Middenamerikaans land wordt gevoerd
buiten Nicaragua en datde andere vier Middenamerikaanse presi-
dentenaan een eventueel vredes- akkoord hun waarborg hechten.

Deel burgerpersoneel al ontslagen

Contra's in
geldzorgen
MIAMI — De anti- Sandinistische guerrillazit in financiële

nood. Alsgevolgdaarvanheeftmenin zijn personeels-bestand
moeten kappen, ten aanzien van de niet- militaire sector. Een
en anderis het gevolg van hetopdrogenvan degeldstroom uit
Washington.

Vanzijn 320burger- medewerkers is aan 130 man ontslag aange-
zegd. Bij deontslagen heeft men ookrekening gehouden met depoli-
tieke zienswijze van betrokkenen. De ontslagen vielen in de afdelin-
genpolitieke zaken enpropaganda en wel opposten in de Verenigde
Staten, Europa en Midden en Zuid Amerika. De bezuiniging komt
neer op 42 procent van debegroting. De ontslagen zouden detoch al
bestaande onenigheid binnen decontra's verder hebben doen oplaai-
en. Bij de contra'szegt men echterdat demilitaire uitgavenonverlet
blijven.

Ontvoerder
Heijn wil af
van isolatie

AMSTERDAM-De ont-
voerder en moordenaar
van deNederlandse zaken-
man Heijn, ir Ferdi E., wil
dat er een einde gemaakt
wordt aan alle beperkin-
gen die hem in de Bijlmer-
bajes worden opgelegd.
Hij heeft daartoe een kort
gedingaangespannen.

E., tegen wie onlangs le-
venslang werd geëist, ver-
blijft in een kale isoleer- cel
met een klein matras en
scheurlakens en -dekens. Er
zijn voortdurend twee came-
ra's op hem gericht. In ver-
band daarmee gaat het licht
in zijn cel nooit uit, maar
wordt het 's nachts hooguit
gedempt. Hij magverder ook
niet zijneigenkleding dragen
en alleen zijn vrouw, kinde-
ren en ouders mogen hembe-
zoeken.

Zijn advocaat J.Weermeij-
er maakte bekend dat er een
kort geding is aangespannen
maarhijwistnietofzijncliënt
ditpersoonlijk kan bijwonen.
De advocaat acht het inder-
daad dringend nodig dat er
een eindekomt aan de isolatie
van zijncliënt. "De beperken-
de maatregelen beginnen
steeds meer nun tol te eisen",
merkte hij op. Het wordt tijd
dat Ferdi E. alls "een gewone
gevangene" wordt behan-
deld.

Argentinië: solidair
met Peru op gebied
buitenlandse schuld

BUENOS AIRES — Argen-
tinië is wat de schulden-
kwestie betreft volkomen so-
lidair metPeru.

Zo verklaarde deministervan
Buitenlandse zaken Dante Ca-
puto die daarmee reageerde op
kritische opmerkingen van pre-
sidentAlan Garcia van Peru ten
aanzienvan dehoudingvanBra-
zilië en Argentinië. Tijdens een
partij- bijeenkomst had dePeru-
aanse president gezegd dat ge-
noemdetwee landen Peru derug
hadden toegekeerd toen hij een
energiek standpunt innam met
betrekking tot het schulden-
vraagstuk. Tegenover journalis-
ten verklaarde de Argentijnse
ministerdat "wij inLatijns Ame-
rika mechanismen hebben opge-
bowd welke duidelijk getuigen
van solidariteit, zoals de Groep
van 8 (vanContadora- landen en
ondersteunende landen). Daar
was onlangs een top- conferentie
in Acapulco. Dit soort fora tonen
duidelijk de solidariteit aan van
onder meer Argentinië ten op-
zichtevan deLatijnsamerikaan-
se zaak.

In Ecuador 25
doden door AIDS

QUITO — Als gevolg van
AIDS zijn in Ecuador tot he-
den toe 25 mensen mensen
overleden.

Volgens de officile gegevens
zijn er 122gevallen ontdekt van
mensen die de immuun- ziekte
onder hun leden hebben. Van de
25overledenen woonden er 22 in
de belangrijkste havenstad van
Ecuador, Guayaquil, welke twee
miljoen inwoners telt. Drie van
de omgekomenen woonden in
Quito, dat 1,4 miljoen inwoners
heeft.

Wereldbank:
snel maatregelen
nodig in Ecuador

QUITO — De nieuwe rege-
ring van Ecuador moet snel
maatregelen treffen om de
overheids- uitgaven met vijf
tot tienprocent te doen dalen.
De toekomst van Ecuador is
in het andere gevalin gevaar.
Zo waarschuwt de We-
reldbank.

Snelle maatregelen zijn ge-
wenst om het begrotings- tekort
totreële proporties terug tebren-
gen.Debelangrijkstemanierom
uitdefinanciëlezorgentekomen
is om te snijden in debegroting.
Bij uitblijven van actiekomt het
land dadelijk in de gevaren- zo-
ne-terecht. Hetvertrouwenin de
sucre als munteenheid moet
worden hersteld. Zo meent de
Wereldbank. De sucre is in de
voorbije zes maanden namelijk
met vijftig procent gedevalu-
eerd.

...Premier MariaLiberia Pe-
tersopende hetnegende CONCA-
CAS toernooi met een strike-
Voorverdere informatieziepag 7.
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Nieuwe snelweg op Curasao?

WILLEMSTAD - Op de
Schottegatweg Oost (tussen Zui-kertuintje en de stoplichten van
Biesheuvel) wordt momenteelhard gewerktaan de verbredingvan deze straat. Die werkzaam-heden zullen door deregen dieopeens met bakken uit de lucht
komtvallen, daniggestoord wor-<ten. Ook voorhet wegverkeerzalditdekomende tijdvoor watover-lastzorgen. Daarna is Curacao
evenwel weereen 'snelweg'rijker.Hetgeen uiteraard niet verward
"toet worden meteen 'racebaan.



MENSEN
Voor degenen die er giste-

ren niet uitkwamen; met een
beetje magie is het gelukt om
een 'GORBAGAN' en een
'REGACHEV' te maken, door
de filmsterachtige haardos
van Ronald Reagan te plaat-
sen op de kruin van Michail
Gorbatsjov,enReaganskruin
te versieren met de in het
oogspringende moedervlek
van Gorbatsjov.

Een voorbijganger heeft donder-
dagmiddag in Vierpolders een
SCHAUNTZER die zijn bazin
aanviel doodgeschoten. De
vrouw, een 43-jarige inwoonster
van Vierpolders, is metverwon-
dingen in het zuiderziekenhuis
in Rotterdam opgenomen. Dit
heeft derijkspolitie meegedeeld.
De vrouw heeftvolgens depolitie
diepe vleeswonden aan de ar-
men, waarmeezij zich probeerde
af te schermen, en borst opgelo-
pen.De voorbijganger, een jager,
leende bij eenvriend diehonderd
meter verderop woonde een ge-
weer waarmee hij de hond on-
schadelijk maakte.

*** * *

Op woensdag 29 juni 1988 is drs
ir. M.A. VAN HESTEREN aan
deKatholieke UniversiteitBra-
bant, geslaagd voor de post-
doctoraleopleiding Bestuurlijke
Informatiekunde (8.1.K.). de af-
studeeropdracht van het Til-
burgs Instituut voor Acade-
mische Studies (TIAS), zijnde
een integratie van detheorie met
de praktijk in een bedrijf, werd
met een 9 gehonoreerd. De heer
Van Hesteren is als informatie-
adviseur werkzaam hij de
stafgroep Personeel en Organi-
satie van deprovincie Limburg.
De afstudeerbul werd officieel
uitgereikt door de Informatica-
man van het jaar, de heer Wis-
sen. Markvan Hesteren werd op
4 december 1956 te Willemstad
geboren. Vanjanuari1983totfe-
bruari 1986 was hij werkzaam
bij de dienst D.R.O.V. op Cura-
gao, waarna hij in diensttrad bij
de Provincie Limburg.

*** * #

WIMBLEDON heeft het beroep
tegendeboetevanl7.soogulden
die het bestuur van de Engelse
voetbalbond had opgelegd tegen
de Londense vereniging, verlo-
ren. De bond legde de winnaar
van de FA-beker die strafop na-
dat negen spelers bij een bene-
fiet-wedstrijd uit balorigheid
hun broek hadden laten zakken.
De bondvond datWimbledon het
voetbal in diskrediet had ge-
bracht. De spelers, dieeen boete
hadden gekregen van 2500 gul-
den, zagen het beroep ook afge-
wezen.

In 41 landen zijn GOOCHE-
LAARS koffers aan het pakken.
Ze staan op het punt te vertrek-
ken naar het congresgebouw in
Den Haag, waar van 18 tot en
met 23 julihet 17e wereld gooc-
hel congres wordt gehouden.
Daaraan zullen ongeveer 2.000
vingervlugge dames en heren
deelnemen. Vandeze 2.000 doen
er meer dan 150een gooinaar het
wereldkampioenschap gooche-
len. Nederland staatookgoedbe-
kend in de goochelwereld: acht
keer haalde een Nederlander de
wereldtitel. De huidige we-
reldkampioen is het spaanse duo
Xavier y Ana. Volgens kenners
echter zou dit duo, vader en
dochter, weleens van de troon
kunnen worden gestoten door
Nederlanders als Tommy Won-
der en Royce of door de Ameri-
kaan JamesBrendon.

VILNIUS—Hetnationalisme der
Litouwers heeft een ongekende sti-
mulans gekregen met de terugkeer
van hun rood- groen- gele vlag van
voor deoorlog. Nuismen eenSU-re-
publiek. Intellectuelen hebben een
pressie- groep opgericht om dePere-
strojka van Gorbatsjovook inLitou-
wen doorgevoerd tekrijgen. De par-
tij- leidingvoelt daarnietveel voor.

Wie? vroegen de organisatoren
van een speciale kinderballe-
tuitvoering in LA Verenigde
Staten inkoor, toen Mikhail Ba-
ryshnikov tekennen gaf dat hij
ALF als co-emceebij de showwil-
de hebben. Gevraagd naar dere-
den voor zijn toch wel "wat
vreemd verzoek" antwoordde
Baryshnikov: "Het is mijn lieve-
lings- programma en ALF is het
beste wat er nu op de televisie te
zien is.'Tkwil geen ander".

Het spelen met condoom-
reclame op de shirts komt FC
Homburg duur te staan. De
tuchtcommissie van de
Westduitse voetbalbond (DFB)
veroordeelde Homburg donder-
dagtot hetbetalen van eenBOE-
TE van 115.000 gulden.De com-
missie was vooral gekant tegen
het onsportieve gedrag van
Homburg, datafgelopen seizoen
degradeerde uit de Bundesliga.
Die voetballers maakten zes
wedstrijden reclame voor een
condoommerk, terwijl de bond
datuitdrukkelijkverboden had.

AMIGOE
UITGEVERIJ AMIGOE NV
Scherpenheuvet z/nefk0.8.577
CuragaoNA.
Girb44o.ooÖ
Banktek.nr,: 11-07-313
Algemene Bank nv
Bankrek. nr.: 874,825.10
Maduro&Cimets Bankov

CURAQAO
Centrale (alfe afetè&Kien)
872000
Directie:
ingrid deSvtaayer-rMander.
AntilleanNews Hoffing NV
Hootóredactie:
Ard Hrnvers (hoofdredacteur]. Hannekevan Kouwen (wnd. hoofdre-
dact'ice)
Overige lc<lenRedactie:
Toen * an Dongorr, Yvonne: van Es.
Sneita Rnodes ..(secretaresse), Cnrsvan.o A ;spcrtrru.._ewerker) Solange.
fsseit topmaak) .en-Ken Wong (fotogv
raaf'!
ADVERTENTIE-AFDELING: Acquisitie:: Vk*?.BerriarduseriJannyNaaidi{k.

Aanname advertenties:
Afeanoagt'ravrijdagvan 07.30r.i-6.00
uur; zatetdag 07.3C-10.0Ö uur.
Alléaövertenties voordekorpendeday
moeten 1 dagvantevorön vóórvieruur
binnenzijnofopdezelfde dagvóóryen
uur.

ZOEKERTJES verschijnen op.
dinsdag en vrijdag en kunnen iedere
dag tassen 07.30-16.00 uur worden
opgegeven,behalve op zaterdag.
Alleen zoekertjes die oo maandag en
donderdagvoortwaalf uu. binr.enzïfn,
kunnen dedag daarop(dusdinsdag en
vrijdag verschijnen.
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BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uurPlanes, Trains andAutomobi-
les (’.5,- p.p.); 24.00 uur Taboe, een
verboden liefde (18jr.,/.5,-p.p.).

TELECURAÇAO
VRIJDAG: 16.30 Rechtstreekse uitzen-
dingvan 9e Zuidamerikaanse en Cari-
bische damessottball-wedstrijd: Neder-
landse Antillen vs Venezuela; 18.00
Man drechi di Dios; 18.15 Ajedres na
plaka chikf met Omalio Merien; 18.30
Mira i Skucha; 18.45 Informe deportivo
metHectorRosario; 18.56TempupaDi-
os; 19.05Brindis metAlex Alberto; 19.30
PR-programma: «Kome salü, bon ibalansa»; 20.00 NotisieroTele-8; 21.00
Rechtstreekse uitzending dames-
softball-wedstrijd: Cuba vs PuertoRico;
22.00 Wega di NumberKórsou; 22.10
Show di Job: «Agrupashon Trubo»;
23.00 Late movie: «The Choirboys»;
24.30Sluiting.

ZATERDAG: 16.00 Directe uitzending
softballwedstrijd:Aruba vs Puerto Rioo;
18.00TelefiestametTante Irma en Tan-
te Shirley; 18.30Planeta3:«l3Anosgu-
erraen Angola»; 19.30PR-programma:
«Lumpsum»; 20.00 Notisiero Tele-8;
20.00 Rechtstreekse uitzending
softballwedstrijd: Venezuelavs Baha-
mas; 21.30CarrouselmetGonzaloCua-
les; 22.00 Wega di Number Kórsou;
22.10vervolgCarrousel; 22.30Estreno:
«Blood Barrier»; 24.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

TomPoes en de Pruikenmaker door MartenToonder

2073—HeerBommelprobeerde ïogeenpaarkeer«. mdc juiste
toonhoogte te vinden, maar het was onbegonnen werk. Zijn
stemsloegzo valsnaar allekanten uit, dathem duidelijkbegon
teworden, dater ietsmis was. Grommend greephijzich devla-
spruikvan hethoofd en bekeek het ding met groteafschuw.

"Wat hebje metmijnstem gedaan?"riep hijboos. "Waar heb
jemijn stem gelaten?" -

TornPoes stapteopzij,zodat heerBommel eenonbelemmerd
uitzichtop detuinkreeg. Daar stond de pruikenmaker ophet
grasveld,enhij wasnet bezigom defraaiezangpruik onderzijn
mantel te verbergen.

Heei Ollie stieteenrauwe kreetuit en wierp hetvlaspruikje
uit de schertswinkel met grotekracht op deplatte schedelvan
deheer Harewar. En zonderverder nog op TornPoes te letten
snelde hij dekamer uit enrende naar beneden.

"Schurk!" riep hij, in detuin springend. "Dief!Dat zagiknu
eens net! Jij hebt mijn pruik gestolen! De pruik die ik eerüjk
verdiend heb! Geefme mijn stem terug, onmiddellijk!"

"Kalm, waardeheer!" zei deheerHarewarkoeltjes.
"Natuurlijkkunt u uw stemterugkrijgen. Maar ik dacht ei-

genlijk, datu eralwel genoegvan zouhebben. Ubenttenslotte
een heer van stand en die wil toch wel eens wat anders dan
alleen maarzingen?"

AGENDA
CURAÇAO

WEEKEINDEDIENST EILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS- EN 2DEDISTRICT OOST
9 juli 1988vanaf 08.00 uurt/m 11 juli
1988om07.00 uur.
DokterOlie,SentroMediko MariePampoen,
tel.: 615265/615044;spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
613121 b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomëz, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar,Braakman, Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DEDISTRICT WEST
8 juli 1988vanaf 17.00uur t/m 11 juli
1988om07.00uur
DokterSwart, Spreekkamer:Van Leeuwen-
hoekstraat, tel.: 624113; spreekuren 11.00-
-12.00/17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.:
82367b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr. Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDE DISTRICT BANDABAO
8 juli 1988vanaf 17.00uur t/m 11 juli
1988om 07.00uur.
Dokter Spong, Sentro Mediko Tera Kóra,
tel.: 648700; spreekuren: 10.00-11.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.: 87004
b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldtvoor patiënten van de volgende
artsen:Tweed, Vonhögen,Schellens, Luca-
ciusen Spong).

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvande
artsenvanBandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaat afluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaatzal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.

Voor het zittingsjaar 1988/1989
is een nieuwBESTUURgekozen
voor "Kooperativa Empleado-
nan Petrolero" K.E.P. Bij defoto
vlnr: zittend de heer P. Eisden
(onder-voorzitter), deheer C.Re-
nardes (voorzitter), de heer
H.Bentura (2e secretaris).

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544): openingstijdenvan
maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
op zon- enfeestdagen alsmedeop werkda-
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
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
degehele daggesloten; na 17.00 uurkunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthoven,tel.: 76728 pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleen
volgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuracao):Kantoor Rio
Canario-/Gosieweg, tel.: 44231/44232; ge-
opendvan maandagt/mvrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; de wacht heeft zuster Pietersz,
tel.: 671147.

" *»* -
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.

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÓRSOU:
voor meer informatie kunt u de volgende
nummers bellen: 75628,672289 en 55504.

#*# * *
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30
uur;woensdag 10.15uur. Vooraangeteken-
de stukkenéén uur van tevoren.
Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30uur en zaterdag 10.45en
17.00uur.

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

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

*****
BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
deGoede Hoop,Jan Noorduynweg 15, tel.:
82857.
Punda
Popular, Antilliana,Kaya Flamboyan 1-A,
tel.: 76200/76208.

DIVERSEN „ „_,.
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum DcviKundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool

Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uurgebouw CreditUnion SanPedro.

Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag- en zaterda-
gavond om 19.30uur teAloëstraat 12.
" *****

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan var
Walbeeckplein 13):openingstijden maan-
dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dinsdager
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-18.00 uur
woensdagvan 10.00-12.00/14.00-20.00
uur; donderdagmiddagvan 14.00-18.00 uur
enzaterdagmorgen van 09.00-12.00 uur. ■De studiezaal is elke dag open vanaf 09.00
uur.

FILIAAL MUNDO NOBO: alleen op maan-
dagopen van 14.00-20.00uur(voorvolwas-
senen).

FILIAAL BARBER: maandagmiddag van
14.00-17.00 uur; dinsdag-en vrijdagmiddag
van 14.00-19.00 uur.
JEUGDBIBLIOTHEEK(Consiënciesteeg,
Pl_ia Brioni): maandag en donderdag van
14.00-18.00 uur; dinsdag, woensdagen vrij-
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uuren zater-
dagvan 09.00-12.00 uur.
Elke maandagna 16.00uur: activiteitenvoof
kinderen.

BIBLIOTHEEK MONQUI MADURO
(Landhuis Rooi Catootje): openingstijden
dinsdag, donderdag en vrijdagvan 09.00-
-12.00 uur (voor afspraken gelieve mevr.
Dankmeyer, tel.: 34263op te bellen).

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN SANA-
TORIUM: (bezoekuren) 's morgens van
11.30-12.30 uur en's middags van 16.00-
-19.00 uur (kinderafdeling van 10.00-19.00
uur en IntensiveCare: 18.00-19.00uur).

DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEK: (be-
zoekuren) opname afd. Mannen van
15.00-16.00/18.00-19.00 uur; opnameafd.
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.00 uur;
overigeafdelingen van 09.00-12.00/14.00-
-16.00/17.00-19.00 uur.

FUNDASHON PA KONSUMIDO (Schar-
looweg64,tel.: 611733):openingstijdenvan
08.30-12.00/14.00-17.00 uur.
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSTEAM
(Witteweg 54,tel.: 623973): spreekuren da-
gelijks van maandagt/m vrijdag ofvolgens
afspraak.

TENTOONSTELLING
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Leeuwen-
hoekstraatz/n): openingstijden dinsdag
t/mzaterdagvan 09.00-12.00/14.00-17.00
uur;zondag van 10.00-16.00 uur; maandag
gesloten.

GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteeg, Pun
da): dagelijks geopendvan 09.00-12.00,
14.30-17.30.

CHRISTOFFELPARK: geopendvan maan-
dagt/mzaterdagvan 08.00-17.00uur; zon-
dagvan 06.00-15.00 uur. Het Museo Savc-
net is dagelijks geopend vanaf 10.00uur.
Inlichtingen overexcursiese.d. tel. :640363
KAS Dl ARTEKÓRSOU (Local Art Gallery),
Breedestraat 126(O),tel.: 624516:0penvan
maandag t/m zaterdag van 08.30-18.00
uur.

CURAQAO ONDERWATERPARK (Pisca-
deraweg z/n naast Caribbean Hotel)
duiktripsvoor lokale duikersin hetweekein-
de. Voor informatie tel.: 624242/624705.

CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKibra):
openingstijden maandag t/m zondag van
10.00-22.00uur.
SOKUDI: elkevrijdagmogelijkheidom infor-
matieteverkrijgen en bloedsuikergehaltete
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek Rio
Canario.

STICHTINGKINDERBESCHERMING CU-
RAQAO (Scharlooweg 61, tel.: 613148):het
kantoor ist/m 31 juli 1988 gesloten. Voor
spoedgevallentel.: 613145.
PLEEGGEZINNEN CENTRALE CURAQAO,Kaya Kiwa 33, tel.: 77408.

SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snoa):
open van maandag t/m vrijdag van 09.00-
-11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op alle
feest- en Joodsefeestdagen.

LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend van
maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30/
15.00-18.00 uur (toegangskaartenverkrijg-
baarbij «Curava» enLandhuis Brievengat).

PRINSES WILHELMINA FONDS (kanker-
bestrijding): voorlichtingscentrum te Schar-
looweg 52, tel.: 611998. Elke ochtend open
van 08.00-11.30 uur; dinsdag- en vrijdag-
middag van 14.00-17.00 uur.

f GETROUWD:
Dra. Caryn Couvreur% en :

<j[ Mr. Eduard Smeets 'fftii.inoftft Dorpsstraat 63 Limburg8 Juli 1988 6097 fI.M. Heel Nederland.
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BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess

Wega di NumberCURAÇAO

VRIJDAG 8 JULI 19882



SERIEUS
De directeur isserieus aanhet

onderzoeken hoe hij debelangen
van zijnklanten van Antilliaan-
seafkomst inNederland ookhier
opCuragaokan behartigen. VanderArk verklaarde desgevraagd
dathij in zoverre mogelijkheden
ziet voor een Antilliaanse vesti-
ging van Extura, dat hij bij een
notariskantoor reeds de nodige
papieren heeft ondertekend.

"Alles staat ofvalt echter bij de
afgifte van een vergunning. Als
deze er niet komt, kunnen wij
voor de leden van Onderlinge

Hulp in de Antillen niet veel
doen", aldus Van der Ark. Hij
verklaarde bovendien dat zijn
bedrijf niet alleen de belangen
van deAntilliaanseverzekerden
wil behartigen, maar ook de ver-
zekerden van Surinaamse af-
komst wil hij betere service ge-
ven: Binnenkort zal Extura een
kantoor in dat land openen.

De directeur verklaarde ver-
der dat hij ook naar Curagao is
gekomen om te onderzoeken of
hetjuistis, dater een geruchten-
stroom en negatieve reclame
over Onderlinge Hulp is ont-
staan. "Op ditmomentstaat On-
derlinge Hulp Nederland daar
onder zware druk,zo zwaarzelfs
dat investeringen uitgesteld
moeten worden. De geruchten
stoppen in Nederland niet. lede-
re dag weer wordt men ge-
confronteerd met processen of

plannen in dierichting, dieassu-
ratie kantoren tegen Onderlinge
Hulp Nederland aanspannen".
Als bewijs hiervan toont de di-
recteur een publikatie van 4juni
uit het Nederlandse blad Wee-
kend, waarin de problemen van
de uitvaartverzekeraar breed
worden uitgemeten.

NA VIJF JAAR MOETEN FABRIEKEN HET ’ALLEEN’KUNNEN DOEN

Smits verandert voorwaarden:

Lokale vruchtensap
krijgt marktprotectie

WILLEMSTAD— Minister Chucho Smits van Handel, In-
dustrie en Werkgelegenheid (HIW) meent datzyn beslissing
om de lokale vruchtensap- fabrikanten voor de duurvan vyf
jaaraflopendemarktbeschermingtegeven, niet instrijd ismet
zijn plannen om het protectie-beleid sterk om te buigen. Hij
noemde hetprobleem van devruchtensap- fabrikanten die al
geruime tijd wachten op marktbescherming "een erfenis uit
het verleden". Bovendien erkent de minister dat het voor de
vruchtensap- fabrieken moeilijk opboksen is tegen de zeer
goedkopevruchtensap uitVenezuela.Diemag dekomendevjjf
jaarnog maar in beperkte hoeveelheid geïmporteerdworden.
Die periode moet de fabrieken de gelegenheid geven om een
klantenkring opte bouwen dievoor ietsmeer geldbeterekwa-
liteitvruchtensapprefereren. Bovendien moeten defabrieken
in dekomende vijfjaar eenexportbeleid opbouwen.Lukt dat
niet, dankomen defabrieken overvijfjaarui problemenwant
dan is de bescherming beëindigd en Smits is niet van plan te
zwichtenvoor hun argumenten.

De Amigoe berichtte al eerder
vanuit Den Haag dat daar zeer
positiefgereageerdisop deplan-
nen van minister Chucho Smits
om het protectie-beleid dat door
voormaligminister Marco deCa-
stro van HIW op gang werd ge-
bracht, omtebuigen. Toch zijner
inmiddels verschillende lokale
fabrieken die onder het bewind
van Smits marktbescherming
hebben gekregen en met ingang
van aanstaande maandag, zul-
len ook de lokale vruchtensap-
fabrieken marktbescherming
krijgen.

ERFENISSEN
Smitsbenadrukte ineen inter-

view met de Amigoe dat hij bij
het aantreden als minister van
HIW geconfronteerd werd met
een aantal"erfenissen": lopende
zaken waarbij al marktbescher-
mingwas toegezegd. Bovendien
steunt Smits het idee omfabrie-
ken dienogin dekinderschoenen
staan, protectie te gevenom een
marktaandeel te veroveren. In
dat kader moet ook de
marktbescherming aan de Fri-
ca-fabriek op Curagao gezien
worden, zo meent Smits.

Hij stelde wel dathij een aan-
tal veranderingen heeft aange-
bracht in de voorwaarden waar-
onder marktbescherming ver-
leentwordt. Zowordtergeeneco-
nomische heffing ingesteld op
buitenlandse vruchtensap,
maar is protectie verleent in de
vormvancontigentering:er mag
slechts een beperkt percentage
vruchtensap geïmporteerd wor-
den. Voor deeerstkomende twee
{'aar isdat twintigprocentvan de
ïoeveelheid vruchtensap die in
1987werd ingevoerd en voor het
derde, vierde en vijfde jaaris dat
respectievelijk dertig, veertig en
vijftig procent.

Uitgesloten van de
marktbescherming is vruchten-
sap gemaakt van groenten, ge-
concentreerde vruchtensappen,
vruchtensappen zonder suiker,

vruchtensappen voor diabetici
en vruchtensappen in poeder en
kristalvorm.

KWALITEIT
"Deze kwestie speelt al vanaf1983", aldus Chucho Smits. Zo-alsbekend werd geruimetijd ge-

leden op Curagao een Frica- fa-briek geopend. Ook is het bedrijfRitz inmiddels begonnen met de
lokale vervaardiging vanvruchtensappen. Hun grote kri-tiek was dat het onmogelijk op-boksen was tegen de vruchten-
sap uit Venezuela die hier zeer
goedkoop geimporteerd wordt.
Zo goedkoopkan devruchtensap
lokaal niet gemaakt worden.

Die mening deelt Smits. Om-
datbovendien gebleken was dat
deexport- plannen van delokale
Frica-fabrikant in deeerstefase
niet ten uitvoer gebracht kun-
nen worden, meent de minister
dat marktbeschermingvoor deze
fabriek (en alle anderen
vruchtensap- fabrieken) ge-
rechtvaardigd is.

Deconsument gaat inprincipe
met dezevormvan protectie niet
meerbetalen.Tenminste, nietin
eerste instantie. Zodra de voor-
raad buitenlandse vruchtensap
echterop is,moetlokale(duurde-
re)vruchtensap gekochtworden.
Smits meent evenwel dat de lo-
kale vruchtensap van hogere
kwaliteit is. Het is danook zaak
dat delokale fabrieken een klan-
tenkring opbouwen die deze
betere kwaliteit prefereren en
bereid zijn daarietsmeervoorte
bcteilen.

Met name voor de Frica-
fabrikant geldtbovendien datin
vijfjaar tijd gewerkt moet wor-
den aan de export. De
marktbescherming loopt snelaf,
zeker gezien het feit dat in het
vijfdejaar alweer vijftigprocent
buitenlandse vruchtensap geïm-
porteerd wordt.

TNSTRUMENTEN
Om de export van lokale be-

drijven te bevorderen, heeft
Chucho Smits een aantal "in-
strumenten"in demaak. Hij wil
het defabrikanten eenvoudiger
maken om te exporteren. Het
probleem waar de Frica-
febrikant zich bijvoorbeeld voor
gesteld ziet, is dat de EEG-
normen zo hoog liggen, dat vrij-
wel geen enkele vruchtensap in
aanmerking komt voor export
naar de EEG-landen. Dit pro-
bleem noemdeSmitseréén"voor
de langere termijn". Daar is op
korte termijn niet eenvoudigeen
mouw aan te passen.

Smits denkt evenwel dat ex-
port in dezeomgevingwel moge-
lijk is, zeker als de fabrikant
meent hogekwaliteit af te leve-
ren. Hij wil de lokale fabrieken
helpen door bijvoorbeeld de
vrachttarieven te verlagen. "De
opbrengsten die de regering
krijgt uitde economische heffin-
gen kunnen aangewend worden
voor een soort vrachttarieven-
subsidie. Bedrijven die ex-
porteren kunnen dan een deel
van de vrachtkosten vergoed
krijgen", aldusSmitsdiebezig is
ditplan verder uitte werken.

25 MILJOEN
Zo zijn er meer instrumenten

in demaak: het technologie- be-
leid isnog nietklaar maarSmits
denkt in dat beleid een zoge-
naamde investerings- premie op
te nemen. Hij liet al ee:'der tij-
dens een persconferentie weten,
dat verschillende lokale fabrie-
ken kampen met hoge produk-
tie-kosten omdaterbijvoorbeeld
met verouderde machine's ge-
werkt wordt, of met machine's
die een te hoge capaciteit heb-
ben. Om deze fabrikanten te sti-
muleren in nieuwe machine's te
investeren,zal daneen soortpre-
miebeschikbaarworden gesteld.

Smits heeft ook plannen om
nieuwe fabrieken te helpen die
zelfniet volledig definanciering
rond krijgen. Dit heeft hij in Ne-
derland met zijn collega bespro-
ken en de toezegging is gedaan
dat nog dit jaar 25 miljoen gul-
den beschikbaar wordt gesteld
voor eenspeciaal fonds datonderde vleugels van de Ontwikke-lmgs Bank Nederlandse Antil-
len (OBNA) komt. Projecten en
maatschappijen die zelf geen
kans zienom het volledigekapi-
taal bijeen te krijgen, kunnendanbij ditfonds aankloppen dat
participeert in het risico-dragend vermogen van de be-trokken maatschappij. Op delangere termijn zouden die aan-delendoor de initiatiefnemerte-
ruggekocht moeten worden.

GOED OORDEEL
bmits blijkt veel vertrouwente hebben in de mogelijkhedenvan zonfonds voorhet aquisitie-

beleid van deregering. Zodra hij
al deze instrumenten ter be-schikking heeft,"Iwillhitthero-
ad , aldus Smits.Zoals bekend is de ministermomenteel bezig om allebedrij-ven te bezoeken diemarktbescherming genieten,bmitsisblij dezebeslissing geno-men tehebben. Volgens hem zouh» zich nooit een goed oordeelhebbenkunnen vormen zonderpersoonlijk polshoogte tehebben
genomen. Op de vraag wat zijnindruk is van debedrijven diehijtot nu toe heeft bezocht,

antwoordde Smits "gemengde
gevoelens"te hebben. Over som-
migebedrijven is hij zeerte spre-
ken, liethijweten, anderefabrie-
ken hebben volgens hem weinig
overlevingskansen. Dat Smits
op veel tegenwerking zal stuiten
als hij het mes in hetprotectie-
beleidwilzetten, is duidelijk. De
lokalefabrieken zijnvan mening
het zonder die protectie niet te
kunnen redden.

Verzekerings-maatschappij benaderd doorAntillianen

Extura wil leden Onderlinge Hulp overnemen
WILLEMSTAD — Het Ne-

derlandse verzekerings- be-
drijf Extura onderzoekt de
mogelijkheden om de verze-
keringen van ongeveer 1500
Antilliaanse leden van de
coöperatieve begrafenis- en
verzekeringsmaatschappij
Onderlinge Hulp Nederland
over te nemen.

Om de belan-
gen van de in Nederland ver-
blijvende Antilliaanse verze-
kerden te kunnen behartigen
heeft directeur Ger van der
Ark gisterenbijeen lokaal no-
tariskantoor de papieren on-
dertekend voor de opening
van een assurantie kantoor
op Curacao. Morgen vinden
besprekingen plaats met de
S-oep VerontrusteLeden van

nderlinge Hulp om tevens

de mogelijkheden voor aan-
sluitingvan de Curacaose le-
den na tegaan.

Extura heeft ongeveer 1000
Antilliaanse verzekerden, waar-
van een deel' op korte termijn
naar de Antillen denkt terug te
keren. De directeur van dit be-
drijf, Van derArk, verblijft mo-
menteel opCuragao om debelan-
gen van deze groep verzekerden
tekunnen behartigen.

"Onlangs
zijn wij in Nederland benaderd
doorongeveer 1500 verzekerden
bij OnderlingeHulpom teonder-
zoekenofhetmogelijk ishim ver-
zekeringen bij ons voort te zet-
ten. Ons bedrijfis daar evenwel
voorzichtig meeen wezullen ons
ernstig beraden welke stappen
te ondernemen", aldus Van der
Ark. "Wij denken echter datwij

voor veel verontruste ledenvan
Onderlinge Hulprustig vaarwa-
ter kunnen betekenen, omdat
een uitvaart- voorziening niet
gecompliceerd hoeft te zijn.

BENADERD
Extura is gevestigd in Neder-

land en België. Hetbedrijf heeft
volgens de directeur een weke-
lijkse omzet van ongeveer 1 mil-
joen Nederlandse gulden. "Ex-
tura heeftin Nedeland 30 men-
sen in de buitendienst, die door
meer danhet gemiddelde aantal
verontruste leden worden bena-
derd voor meer informatie over
OnderlingeHulp. Wijzijnechter
niet de organisatie om daarover

een uitspraak te doen. Maar nu
ook op Curcao een stichting ver-
ontruste leden isopgericht enbo-
vendien is gebleken dat Onder-
linge Hulp Nederland een
stichting in het leven heeft ge-
roepen, die de belangen van de
leden op Curacao van Onderlin-
geHulpin Nedelandmoetbehar-
tigen, vragen wij ons in alle op-
rechtheid af, wat daarvan het
doel is", aldus Van derArk.

Directie sprak met Bestuurscollege

Gedeputeerde Isebia
tevreden over Isla

WILLEMSTAD — Onlangs
bracht een delegatie van de
directie van de IslaRaffina-
derij een bezoek aan hetBe-
stuurscollege. Gedeputeerde
Ricardo Isebia, die belast is
metzaken betreffende deraf-
finaderij, sprak de delegatie
toe. Hij had lof voor de wijze
waarop deraffinaderij al
weer enige jaren draait en
kondigde aan dat deRaad
van Commissarissen voorne-
mens is om een groot bedrag
beschikbaar testellenvoor de
opleiding van jongeren in
Venezuela in deolie- enraffi-
nage- sector.Eveneens zyner
plannen om werknemers die
al geruimetijd bij deraffina-
derij werken, een eerbetoon
te geven.

Hetwas het eerste bezoek van
de Isla directie aan het Be-
stuurscollege. Aanwezig waren
Guillermo Archila, Heraldo Si-
fontes, Alex Baralten Eudio Gil.
Van de zijde van het Be-
stuurscollege waren de gedepu-
teerde Ruben Page, Ricardo Ise-
bia, Dito Mendes deGouveia,To-
linchi Pietersz en George Hueck
aanwezig. Tevens was waarne-
mend gezaghebber Elmer Wil-
soe present.

Terwijl de Isla-directie bij
monde van directeur Guillermo
Archila een uitgebreide uitleg
gafvan de gangvanzaken bij de
Isla-raffinaderij, sprakookgede-
puteerde Ricardo Isebia in zijn
hoedanigheid als president-
commissaris van de bedrijven
Refeneria Isla, Curoil enBuska-
baai N.V. Hijzei indiehoedanig-
heid gemerkttehebben watvoor
inspanningen de Isla directie
verricht om de raffinaderij op
hoog niveau draaiende te hou-
den."Zowel in hetfysieke aspect
als het onderhoud, zijn grote en
positieve veranderingen waar te
nemen", aldus Isebia.

Hij benadrukte dat ondanks
de financiële problemen die Cu-
ragao kent, de fondsen die be-
stemdzijnvoor deCuracaoseraf-
finaderij alleen hiervoor aange-
wend zullen worden en niet ge-
bruikt zullen worden om andere
f;atente dekken.Ookverklaarde

sebia dat deRaden van Com-
missarissen zich zullen houden
aan detoezeggingdatereenaan-
zienlijk bedrag geïnvesteerdzal
worden in de opleidingen van
jonge mensen. Die zullen gesti-
muleerd worden om in Venezue-

la opleidingen te volgen in de
olie- en raffinage- sector. Daar-
naast hebben deRaden van Com-
missarissen de intentie om
werknemers al jarenlang in de
raffinaderij werkzaam, erken-
ning voor hunwerk te geven.

De gedeputeerde ging ook in
op het veiligheids- aspect. De
Raad van Commissarissenheeft
volgens hem de bereidheid ge-
toond om hieraanveel aandacht
te schenken.

Tevreden liet Isebia zich uit
over de banden die er bestaan
tussen Venezuelaen Curagao en
die door de Isla Raffinaderij,
waar immers eeri Venezolaanse
firma de leiding heeft, worden
verstevigd. Als president- cem-
missaris van de verschillende
Raden van Commissarissen in
deolie-sector, deed Isebia debe-
lofteaan de Isla-directie datalles
gedaan zal worden om die goede

banden te behouden. "We zijn er
van overtuigd dat het in stand
houden van een goede relatie
met uwbedrijf, sociale en econo-
mische voordelen zal hebben,
niet alleen voor de betrokken
sectoren maarvoor degehele ge-
meenschap", aldus Isebia.

ONDOORZICHTIG
Op ditogenblik zijn er vier or-

ganisaties: a. Onderlinge Hulp
Nederland; b. Onderlinge Hulp
Antillen; c. StichtingVerontrus-
te Leden en d. Stichting Belan-
gen- behartiging van de leden
van Onderlinge Hulp. "Zou On-
derlinge Hulp in Nederland dan
<^cht in het vaandel hebben, dat
ze op ethische gmndslaErwenstte

werken? Als dat zo is, lijkt het
mij beter dat Onderlinge Hulp
hier gewoon vandaan gaat en
probeert haar verminkte imago
in Nederland weer wat op tevij-
zelen", zozei dedirecteurdiever-
der van mening was dat "alles
door dewerkwijze van Onderlin-
ge Hulp zo moeilijk en ingewik-
keld wordt gemaakt dathet niet
meer doorzichtig is voor de
klant".

"Wij vragen ons af, waarom
een lidvan Onderlinge Hulpzich
administratiefmeteen inNedeV-
land verscholen organisatie
moet verstaan om hier toch door
een plaatselijke begrafenis- on-
dernemer begraven te worden.
Dat is zon gecompliceerd sys-
teem dat er volgens ons andere
belangen eenrol spelen". Tot zo-
ver Van der Ark.

Isla-directie op bezoek bij BC

fr* 1

Vrienden ofrelaties over?

I Geen betere plek dan ■

| BEREGOED! J^_J

WILLEMSTAD-Een over-
zicht van de vergadering tussen
het Bestuurscollege en de Isla-
directie waarbij directeur Guil-
lermo Archila van de Isla-
raffinaderij een uitleggafvan de
huidigegangvan zaken en gede-
puteerde Ricardo Isebia alspre-
sident- commissaris van onder
ander deRefeneria Isla, een korte
speech hield.

Verkoopkoers van de I
mm BOLIVAR
jEgï MADURO & CURIEUS BANK N.V
fiS» MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat de verkoopkoers van de Venezolaanse
BOLIVAR tot MAANDAGOCHTEND 10.30 uur i. Hs^öOper 100 BOLIVAR is J||

\cS^.-„w.vAy.y.w.-ffly.y.%^

VRUDAGBJUUI9BB AMIGOE

êSmm%^ Grandioze stf&È^Vakantie - Campagne <^fjSm^

De hoofdprijs zal bestaan uit:

Een reis voor defamilie
(4 pers.) mcl. hotel

| yoorl week naar BIgNEYWMB |
De campagne looptvan 15 junit/m 31 augustus. Ouders, kom met Uwkinderen naar onze zaken op
Promenade - Otrobanda-Punda en Boekhandel Eddine en overtuigt Uzelf van deenorme sorte-
ring school en vrijetijdsartikelenwaarmee U Uwkinderen gezellig en educatiefkunt bezighouden
in dekomende vakantie.

Specialekortingen en speciale offertes, waarbij U een lot ontvangt om mee tekunnen doen.
Haal voor alle details even defolder, in huis, dieverkrijgbaar is bij allevan Dorp-Eddine zaken.

Elkevrijdag Koopavond tot9 uurbij Promenade
/- "V metextrakortingen en specialeoffertes die alleen

d geldig zijntijdens deKoopavond.
orp «

[ e(QJ(o]ine n.v. net even iets beter!
i

3

dripirrigation
ÖA Booster
78229 *+S Reigerweg 2/hoek Alablonmweg



4 AMIGOE VRIJDAG 8 JULI 1988

a a a a a a a b a.a.aju-a.. a a fl.fl.ajLtt.(Lft.a.<L-.a.f1.a.i).9J)o a a aj_ajLtt-fl.fl.fl.

I KTNKY'S FASHION I
a °a °a D

° Wij zijn gespecialiseerd in t
BABY en KINDERKLEDING

l ol Brengt ons een bezoek en overtuigt U van onze beeldige °
0 collectie en lage prijzen. °
1 Wij zijn gelegen achter het Fatum gebouw. °
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[De gewijzigde kantooruren van ons
Reisbureau San Nicolas:

van MAANDAG tot/met VRIJDAG
's Ochtends - van 08.30 tot 12.30
's Middags - van 01.30 tot 06.00

VRAAG NAAR ONS
FINANCIERINGSPLAN VOOR UW REIS.

QjJ/maduro travel
Uwreisagent, die een goede reis voor U regelt naar
welke bestemming ook, per vliegtuig, boot of trein.

FOR BARLOCK PROJECT
ATBARCADERA

ANSTECO COMPANY
is seeking for the following tradesmen:

* CARPENTERS,
* CRANE OPERATORS,
«LABORS,
* CUTTERS,
* MASONS,
* IRONWORKERS,
* PIPE-WELDERS,
* PIPEFITTERS,
* TANKBUILDERS,
* TANKWELDERS

Employment office: Zeewijk 68 - San Nicolas - Tel.: 48371Office hours: 8 a.m. - 3.30 p.m.

f. ARUBA DAILY j
ENTERTAINMENT

(^YfiAUg' Dit weekeinde gezellig
uitgaan in Aruba's topnightclub

I^Sfif^ met "Live" dans muziek.
Givpofe. PÏ22A

L.G. Smith Blvd. TAKE AWAY TEL.: 33541
oranjestad, Aruba. Geopendvan 11.00a.m. tot 06.00 a.m.

" _____________________________________________________________
_f^»_. goldentulip Een goed verzorgdeifV-K ARUBA CARIBBEAN -Cm Sucu «cituiyuc

j WAW resort&casino CATERINGW=rH.CHTCUB We,kege.egen.
heid ook,

Vegas goes latin be, 24544
I LCd bF.r°rarri? Win9ingHOUSe- ?A?)&lfajfTo

dai,yceux2ï;!iondlaov?,pm- „,.. Restaurant
o-0.-nita.Mopm__a._m. Wij geven U gaarne een

Cover charge show-time $7.50 min. 2 drinks perperson VtlJDIIjVGÜCIG OilOft©.
For reservations piease call 33555

..._.. _ . . .._. -*—-— i i «i *5 Gezellige sfeer, goede service
____ol * .'___ _ _,-r Wii verwachten Uvoor lunchRESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR

(6.00-7.00) of dinner (18.00- I
23.00).

C^TBl£_ïö_&_ïR<lKNr'. Telefoon 22977 of 27833.

uRestaurant Warung Djawa
/jHl Boerhaavestraat 4

Tel-: 33928
WW T-yll»»*rWMI. Dagalljks 5.00 -11.00 p.m.

a_* _kO£_.-vi~+ Zondag 12.00-11.00 p.m.

Het Restaurant met
Indonesische allures, zonder pretenties.

The Old Open Tuesday to Sunday
Curnicu House Ba':so°-6.00

RE s tauran T International cuisine and
S&g&T FRESH Fish with Funchi

" / <éÈudilW*WWf®^ andPanbatl'
Palmbeach 150— Tel. 31666sg»^2^ NOW OPEN ON

- SVNPAY
Boulevard Theatren I

Today 8.15 Today 8.45
"THE YEAR OF LIVING "SHE'S HAVING

DANGEROUSLY" ABABY"
' romantic-drama 14yrs comedy-drama 14 yrs

Midnight Friday & Saturday at 12.00
"THE EARLY YEARS''

sex movie 18 yrs
«

Matinee Sundayat 6.00
"FEARLESS FORTUNE HUNTER"

all ages
-

Today at 8.30 & 12.00 Sunday at 9.00
r__*_v-r_ lw% "THE SICILIAN»
J_#lltC " Jul crime-drama 18yrs

m

INSCHRIJVING AVOND-HAVO
en AVOND-VWO

CURSUSJAAR 1988 -1989
Aanmeldingen voor het cursusjaar 1988-1989van deAVOND-HAVO en AVOND;
VWO worden aangenomen op woensdag, 13 julia.s. en donderdag 14juli
a.s., van 7 uur n.m. tot 9uur n.m. inColegio Arubano.
Nieuwe leerlingen dienen hun laatste rapport en/of examen puntenlijst mede te
brengenen hetvolledig cursusgeld ad. ’. 150.-. Studenten van het le, 2de en 3de
jaar, diehun studievervolgen, dienenzich ookopnieuwop dezedata aante melden
en alsdan het cursusgeldad. f. 150-tevoldoen. (Het cursusgeld is’. 150.-per jaar
voor 6 vakken voor beide cursussen). Zonder voldoeningvan het cursusgeldkan
geen inschrijving plaatsvinden.Bij deAvond-HavoenAvond-VWO bestaat demoge-
lijkheid om deelexamens te doen, dus om hetexamen af te leggen in één of meer_ vakken.

BESTUUR STICHTING AVONDONDERWIJS ARUBA. .

✓gs^ SETAR
\+kl(zim SERVICIODITELECOMMUN,CAC,ON

V \JÜ2Br HENDRIKSTRAAT 20-22
ARUBA

De Directeur van Servicio di Telecomunicacion di Aruba, SETAR,
maakt hierbij bekend, datde SETAR aanmaningenuitstuurtvoor de
rekeningen van Telecommunicatieviaoperator, telegram, telex, col-
lect-calls, vergunningen,etc.
De aanmaningen worden in driefases uitgestuurd, nu te beginnen
metdetweede fase. Dat zijntelefoonnummers 26000-35100 entelex-
nummers 2000-2499en 5000 en 5499.
De betalingvan derekeningen opdezeaanmaningen dientbinnen 14
dagenna dagtekening opde aanmaning tegeschieden bij dekassa
van SETAR te Hendrikstraat 20.
Na 14 dagenindiennog nietbetaald, zalSETAR overgaan tot hetaf-
sluitenvan telefoon en/of telex.
Bij eventuele vragen, gelieve contact op te nemen met het kantoor
van SETAR te Hondurasstrnat 5, achter het postkantoor te Oranjes-
tad ofvia telefoon 128.

Director d> Servicio di TelecomunicaciondiAruba, SETAR, ta partici-
pa, eu ta bai sacaaanmaning pa erecibonan di jamadavia operator,
telegram, telex, collect calls, vergunning, etc.
E aanmaning lobai sailden 3fase, cuminsandoaworakicdi dosfase,
esta 26000 te eu 35100ye telexnan nr. 2000- 2499y 5000-5499.
Pago die recibonan ariba e aanmaning aki mester tumalugar dentro
di 14diadespues diefechamencioné aribaeaanmaningna caherodi
SETAR na Hendrikstraat 20.
Despues di 14 dia si no ta paga ainda, ta bai over na seramento di
telefoon y/of telex.
Pa cualkierpregunta, porfavor tumacontacto eu oficinadiSETAR na
Hondurasstraat 5 patras di Postkantoor Oranjestad of via telefoon
128.

TheDirectorofServicio di Telecomunicaciondi Aruba, SETARhere-
byannouncesthatreminders willbesentout concerningtelecommu-
nicationbills for calls via operator, telegrams, telex, collect-calls,
permits, etc.
Thereminders will besent in 3sets, now tobeginwith the secondset,
these numbers are telephone numbers 26000 - 35100 and telex-
numbers 2000-2499 and 5000 -5499.
Payment ofthesebills shouldbe donewithin 14daysafterdate onthe
reminder at our cashierat Hendrikstraat 20.
After 14 days, if not paid, the telephone and/or telex lines will be
disconncctod
For anyquestions, pleasecontact our officeat Hondurasstraat5,be-
hind the Oranjestad, Post office or via telephone128.

Ing. H. L. Richardson
Wnd. Directeur SETAR.

■. " v beac6 leó&it
OPENING

NOVEMBER 1,195§
"more ofthe most luxurious suitesonAruba"

Do you want to takepartofvs?
We have vacancies for concessions suited for:

TOYSHOP
BANK BRANCH
CREDITCARD OFFICE
CARRENTAL
MEN'S BOUTIQUE
SPORTSHOP

Persons interested please call 23479or 22808for more in-
formation.

GEOPEND
VAN

MAANDAG TOT VRIJDAG
8.15 A.M. - 4.00 P.M.

( NON-STOP )

INTERBANK
ARUBA N.V.

{ <■» CARÏB MOTORS 1presenteert haar verkoopstaf

AdaLuidens Cerillio Krozendijk Isaac Martinez \
f oaihatsu Onze verkoopstaf is ten alle tijde bereid U naderevrijblijvende inlichtingen te. geven over aankoop van een nieuwe of tweede handswagen. I

| MejuflrouwAdaLuidens is iederemiddagvan 12.00-2.00uur bereid
om in lunchtijd deze inlichtingenteverschaffen. Speciaalvoor hen, \

♦ die tijdens lunchtijdhiervoor meertijdbeschikbaar hebben.
1 suzuki 1 I , ;—■ 1 I

___3Q___3C=r^or___ "Aruba's autohandelaar metdegrootstekeuze"

ja@r^ CARIB MOTORS !
I L.G.Smithboulevardll2 telefoon 21840-21754 t
i HOIMDA «Big or sma|l we have them ajp

St. Eustatius
SINT EUSTATIUS — Het

programma van het carna-
valscomité van St Eustatius
loopt van 22 juli tot en met 31
juli.

Het zieter als volgtuit:vrijdag
22 juli: Junior calypso show, za-
terdag 23 juli: The Spanner
show; zondag 24 juli: Eliminati-
on calypsonians, maandag25ju-
li: Junior Queen show, dinsdag
26 juli: Star of Statia show,
woensdag 27 juli: Lord Gene
show, donderdag 28 juli: Senior
Queen show, vrijdag 29 juli: Ca-
lypso finals, zaterdag 30juli: Jo-
ve jump-upen Parade of Troups
International Night (Ester Hal-
ley, zondag3l juli:International
night burning ofKing Momo.

<fe^_Ba|^
TU___k-9_!'i_£ Stl

BRENCHIE'S
O'STAD& SAN NICOLAS
"VACUUM CLEANER CENTER"

(bMTV B.J. ARENDS & SONS INC.

WEEKEND BONUS
JULYB&9

15% CASH DISCOUNT
BOLT CUTTERS
BOOSTER CABLES
BOWSAWS
HARDBOARD
15% CASH DISCOUNT
CAMPING EQUIPMENT
CAMP LIGHTING
CAMP STOVES
CAMP UTENSILS
BRENCHIE'S
O'STAD/DAKOTA/SANNIC.

( (" De vakantie staat voor de deur!^_^t Gaat Uop reis zonderzorgen?
É I NATUURLIJK met een
/l A MISVERZEKERINGvan
■I II ASSURANTIEKANTOOR111fl I BOERLEIDER
■ I paardenbaalstraat 8■ f Tel.: 22464 of 25297

L IV Paardenbaaistraat acht
_^ % daar wordt Uverwacht. j

j 0/yz>/<&My i
* i

durante 18 luna. "^r f

FINANCIAMENTO SIN DOWNPAYMENT

j GARANTIAEXCELENTEY j
" SERVICIO PROFESIONAL! "

Uw verzekerings-. . ~^ ,_____> JE- Vrolijk-Dubero JÊÊÊÊL MM- Erasmus-
agent. UW Ver- _Pl__k Seguros Mansur NV til WL Theysen
«.-__....._.__,_»-__»*__-_-__ r- -H Paardenbaaistr. 12 JR "-Tpl Caribbeantrouwenspersoon. ïtJw Tei:23°94 v s Mercan,iießanknv
11... U~.l-.n~. -..-.-.. _ ""SH» Lid v_.._.||-.-. i--;: L.G. Smith Bvd 116Uw belang staat t*f "

*?i* v .ei-. 2-48__5_56

bij hem voorop. - -* üdN*ldb<S„
Hij kent het ver- CLWever m SLanoy
70l_0rinriC\/_)l_ ____ _PR ___ Aruba fl ■ SurinaNVZer.enng_.VdK Op f « Trustkantoor NV WW J.G. Emanstraat 1

zijn duimpje. rfl rjf t****"»
Bei hem gerust. pT Lid^)^
En vraag hem
meteen eens _#s_k JTh-Remmé ,__im__, lc-Gréaux__

K r-AT. IR/I J^^^_é Assurantiekantoor __^^J_ Seguros Geerman NVnaai rMIUIVI. «, -_ *P Remmé ___-_-! Tanki Leenden 2518
* ■ J.G. Emanstr. 120 JB Zeppenfeldstr. 25

"'f Tel: 23108 tM_F Tel: 22382/45578

NMkx-4» Nederland*- f\f ~~"~"-—..._ ~~~~^^t, C., _/■__..'.



AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.
Voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
22950en 22316.
Pageboy: 127-743.

Bankrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARDTHEATER
1: 20.15 uur Theyearof living dangerously
(18 jr.);24.00uur TheEarly Years (18 jr.).
II: 20.45 uur She's havingababy (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30+24.00 uur TheSicilians
(18 jr.).

WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki,TankiFlip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
BAR Heinze,Kaya Maguey 5, tel.: 24783.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter O.L. Ponsé, via Centra Medico San
Nicolas, tel.: 48833.
KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00
uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.
CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra L.G.
Beke-Martinez, Enoelandstraat 7, tel.
24696.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:
tel.: 28288/25543; Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas: tel.: 45906; Da-
kota: tel.: 29008(wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18 30 CNN international news; 19.30
Memoria;20.00Telenoticias;20.30Mo-
vie of the week: «Hunter the movie»;
22 04 Larry King show; 22.40 Showbiz
today 23.00 Moneyline (CNN); 23.30
Sports tonight (CNN); 24.00Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30 Animated classics: «Three
Musketeers»; 19.20Science& Techno-
logy; 19.35Big story; 20.00Mama s fa-
mily; 20.30 Hunter: «Hard Contract»;
21.25 CNN international news; 21.55
Estreno: «Once upon a Texas train»;
23.05Thisweek in Japan;23.30 Sports
tonight(CNN); 24.00 Sluiting.

DIVERSEN
FLIGHT INFORMATION CENTER: dage-
lijksgeopendvan 07.00-20.00 uur; na 20.00
uur informaties via verkeerstoren.

ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
24.00uur per daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00 uur).

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
/18.30-19.30 uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -Paardenbaaistraat 8(boven).

RODE KRUIS ARUBA: 20.00 uur informa-
tie-avond (ond.: 'Kalamiteitsgroep') - ge-
bouwaan de Fergusonstraat.

BASEBALL
(3e Zuidamerikaanse jeugdkampi-
oenschap)
20.00uur officiële opening met défilé, toe-
spraken en show;
21.00uur Arubavs Peru - Don EliasMansur
Ballpark.

ZATERDAG
DIVERSEN
SPORT
ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
(dinsdag + donderdag): 17.30-18.30uur
zwemlessen - Golden TulipAruba Caribbe-
an Hotel.
(zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessen
(dipl. A, B, C, D, E en F) voorkinderen en
volwassenen- POVA-zwembad.

STICHTING SCHOOLZWEMMEN: iedere
zaterdagmorgen van 10.30-11.30 uur
zwemles in dezee voor het Golden Tulip
Aruba Caribbean Hotel.

BASEBALL
(3e Zuidamerikaans jeugdtoernooi)
15.00uur BraziliëvsPeru;
20.00 uur Ned.Antillen vs Venezuela - Don
Elias MansurBallpark.
20.00 uur Ecuador vs Aruba - Lago
Sportpark.

VOORWAARDEDrie minuten voor het ver-
strijken van de vastgestelde tijd
kwamen echter de ADN-ledenCharro Kelly en Pedro Bislip
binnen om hetquorum te helpen
vormen. Zij dedenditondervoor-
waarde, dat de regering de Sta-
ten op dehoogte stelt van docu-
menten, beschikbaar over de
voorbereidingen voor de olie-
zaken.

Minister Mansur zegde toe,
dathijeind juli—wanneerdeno-
digestukken klaarzijn— in een
vergadering van de Centrale
Commissie de nodigebeschikba-

re inlichtingen zal geven. Bij be-
handeling van het agendapunt
kwamen enige Statenleden aan
het woord, waarna de ministers
Mansur en Engelbrecht be-
antwoordden en het voorstel
daarna unaniem werd aange-
nomen.

ARENDSPANDENUA
De Vaste Onderwijs- commis-

sie van de Staten komt maan-
dagmorgen qpi negen uur bijeen
om de landsverordeningtenaan-
zien van de Universiteit Aruba
(UA) te behandelen. Daarna
wordt woensdagmorgen om ne-
gen uur dit onderwerp in de
Centrale Commissie van de Sta-
tenbehandeld.

De CentraleCommissie van de
Staten zet dinsdagmorgen de
vergaderingvoort waarbij de mi-
nisters Booi en Engelbrecht de
Staten nog enige gevraagde in-
lichtingen geven over de finan-
cieringvan de aankoop van het

huis van deerven Arends aan de
Wilhelminastraat.

Zoals bekend wil deregering
in dit gebouw de dienst Bevol-
king en Burgerlijke Stand on-
derbrengen, waardoor men debeschikking over een behoorlij-
ke trouwzaal krijgt, alsmedeeen

zaal die voor kleinere ontvan-
gstenkan worden gebruikt. Zoal
moet deBevolking en Burgerlij-
ke Stand,nu noggevestigd inhet
gebouw onder de Statenzaal,
verhuizen. Hierdoor komt
werkruimte voor de Statenleden
beschikbaar.

SEROE COLORADO — Met
man en macht wordt door West
Coast Tank, Piping and Con-
struction, onder leiding vanRick
Etchison (project manager), Mi-
chel Smith (super intendent) en
Lonny Coleman(technisch advi-
seur), gewerkt aan het afbreken
van de opslagtanks van deLago.
Van de 180 tanks dieafgebroken
moeten worden — Lago had to-
taal 240 opslagtanks — weiden
sinds begin mei met ruim vijftig
man personeel reeds twintig
tanks afgebroken. De tanks, die
nu afgebroken worden — Lago
had opslagtanks van vijfduizend
tot zeshonderdduizend barrels
capaciteit — zijn de standaard-
tanks van tachtigduizend barrels
en zijn gelegen in de 'Super-
tankfarm'.

De staalplaten van deafgebro-
ken tanks worden verkocht,
waarna deze geroldofgewalst
wordenom een en anderweerals
nieuwplaatijzer, hoefijzerenz. te
verkopen. Het afbreken van de
tanks duurt volgens plannen tot
midden volgendjaar.

Avond-HAVO dertien geslaagden
Avond-VWO gaat van start

ORANJESTAD — Dertien
geslaagden zijn er dit jaarbij
de avond-HAVO waardoor
sedert 1971, toen deeerste vijf
geslaagden hun diploma be-
haalden, de avond-HAVO

reeds meer dan driehonderd
geslaagden afleverde.Dit jaar was mejuffrouw D.Henriquez de bestgeslaagde in
Engels.Aan deavond-HAVOge-
ven zeventien docenten les.

Op 13en 14julivan zeven uur
tot negen uur 's avonds kan in
Colegio Arubano worden inge-
schrevenvoorhet nieuwe school-
jaar.Dit jaarkan ook ingeschre-
ven worden voor deavond-VWO
met de mogelijkheid examen te
doen in minder dan zes
deelkpakketten. De directeur
van de school, K. Romkes, is
gaarne bereid de nodige in-
lichtingen te verschaffen.

HICKSVILLE — In New Jersey,
New York, legdeonlangs deVS- poli-
tie beslag op 3 ton cocaine twv 480
miljoen dollar. Het was de grootste
vangst van deze aard in de VS. Het
spulwasaanboordvan deAllisonLy-
kes dieuitEcuador kwam en hetwas
verpakt in chocolade.

*****

Gepensioneerden bijeen
Protest tegen gebondenheid
aan slechts twee apotheken
ORANJESTAD —De over-

heids- gepensioneerden heb-
ben tijdens hun vergadering
woensdagavond een commis-
sie van zes gepensioneerden
benoemd dieeen vijftaltaken
meegekregen heeft.

Eén van dezetaken isombij debetrokken instanties fel te pro-
testeren tegen de — volgens degepensioneerden — unilaterale
beslissing, dat de gepensioneer-
den met hun garantie- verkla-
ring medicijnen moeten kopen/
afhalen bij slechts twee apothe-

ken van dezelfdeeigenaar, tewe-
tenBotica SanNicolas en Botica
Savaneta.

De commissie heeft als andere
taken meegekregen: eenheid
brengen onder de gepensioneer-
den, alle verworven rechten van
de gepensioneerden verdedigen,
de mogelijkheid bestuderen ter
verkrijging van werkelijke par-
ticipatie in de pensioenfondsen,
en opkorte termijn een vergade-
ring bijeenroepenom verslaguit
te brengen over dehuidige situ-
atie.

Don Mansur: vooroverleg nog gaande
Chibi Croes (AVP): tijd
dat MEP pro Aruba wordt

ORANJESTAD-De afwe-zigheid van deMEP-fractie in
de Staten was voor de waar-
nemend fractieleider van de
AVP, Chibi Croes, aanleiding
te verklaren, dat het tijd
wordt dat de MEP eindelijk
eens toont 'pro Aruba' te _jjn.
In een verklaring stelde het
AVP-Statenlid dat deMEP in de
Staten niet had laten horen
waarom een dergelijke be-
langrijke vergadering werd "ge-
mist", terwijl deMEPtoch steeds
stelt dat deoliewinning een na-
tionale zaak is. Croes had
waarderingvoor deADN, diedit
belang wel inzag en zorgde, dat
de coalitie quorumkon vormen.

Doordat fractieleidster, Digna
Laclé- Herrera, vervroegd naar
Nederland vertrok voor dokter-
sonderzoek, had de coalitie
slechtstienleden Nietverwacht
werd, dat de MEP bij deze be-
langrijke vergadering in het be-
lang van Aruba politiek zou
gaan spelen.

METEEN
De waarnemend AVP-

fractieleider noemde het
wegblijven van de MEP een ge-
brek aan verantwoordélijk-
heids-gevoel. "DeMEPheefteen
obstructiefgevoel. Ik geloot, dat
men dit spoedigverandert in pro
Aruba".

Minister Don Mansur liet na
afloop van de Staten- vergade-
ring nog eens duidelijk horen,
datderegeringreeds eerderin de
Statenheeft latenhoren datdeze
op de hoogte worden gehouden.
"Ik heb er niets aan de Staten
halve inlichtingen te verstrek-
ken", aldus de bewindsman, die

nog eens uitlegde datnog steeds
de voorbesprekingen met ex-
perts niet zijn afgerond. Hij ver-
wacht dat ditvooreind julizal ge-
schieden waarna hij direct in de
Centrale Commissievan deSta-
ten inlichtingen zal geven, die
beschikbaar zijn.

Voor reorganisatie van korps
Vijf douane werkgroepen
voor uitvoering rapport

ORANJESTAD— Minister
van Financiën, Armand En-
gelbrecht, installeerde don-
derdag de vijf douane-
werkgroepen die de aanbeve-
lingen in het rapport 'Douna
van Aruba, op weg naar de
toekomst' moeten gaan uit-
voeren.

Het rapport werd samenges-
teld door H. Rodenburg en D.
Ooms, die, in het kader van de
technische bijstand, naar Aruba
kwamen om de regering te hel-
pen bij de reorganisatie van het
douanekorps. De vijf werkgroe-
pen gaan zich bezighouden op
terreinen als: structuur van hetkorps, het ontwikkelen van in-formatie- systemen, de admini-
stratieveorganisatie en deinter-
necontrole, sociaalbeleidenpro-
cedures om te komen tot eennieuwe wetvoor de douane.

De werkgroepen zullen bege-leidworden dooreen stuurgroep
«ebestaat uit directeur derBe-lastingen mr J. Tchong, functio-

narissenvan directieder Belas-
tingen mr L. Bernadina en O.Geerman, inspecteur derInvoer-rechten enAccijnzen mrO.Kool-man, douanechefC. Goeloe,chef
van het Bureau Organisatie en
Efficiëntie drsR. Herde en de
functioanris van dit bureau O.Thijsen.

Minister Smith
bezoekt Aruba

ORANJESTAD-De nieuwe
minister van Economische Za-
ken van de Nederlandse Antil-
len, drs Chucho Smits, heeft
gisteren vergezeld van de gede-

Euteerde voor Economische Za-
en van Curagao, Dito Mendez,

een kennismakings- bezoek aan
Aruba gebracht. Zij voerden be-
sprekingen met premier mr
Henny Eman en minister van
Economische Zaken, Don Man-
sur,over detoekomstige samen-
werking tussen beide landen.

HET ARUBA CONCORDE Ho-
telpresenteert op 15,16en 17juli
een serie modeshows in samen-
werking met de Curacaose VIP
Boutique. De modellen komen
uit Curasao en de entertainers
gedurende de show uitAruba. In
verband met deongekende druk-
te heeft Aruba Concorde Hotel
besloten, datreserveringen voor
het Piratenkasteel en pool twee
weken van te voren moeten
plaatsvinden.

ADN HELPT QUORUM VORMEN
MEP blijft zonder opgaafvan redenen weg

Verandering Olie-wet
unaniem geaccepteerd
ORANJESTAD — De Staten van Aruba hebben don-

derdag de door de regering voorgestelde wijzigingen
van de Olielandsverordening zonder hoofdelijke stem-
ming unaniem goedgekeurd. Deze verandering was no-
dig omdat men enige fiscale zaken duidelijker wildere-
gelen om een juisteuitleg te bevorderen.

De MEP-fractie liet verstek
gaan. Ofschoon deStaten niet op
de hoogtewerden gesteldwaar-
om deMEP-Statenledenwegble-
ven, werd door leden van de
MEP-fractie via nieuws- uitzen-
dingen van radiostations ver-
klaard, dat dit gebeurde omdat
deMEP op dezewijze wilde pro-
testeren, dat de Staten onvol-
doendebetrokken worden bij devoorbereiding voor de openbare
aanbesteding voor olie-ex-
ploratie en alles wat daarmee
verband houdt.

Doordat de MEP wegbleef en
de coalitie maar over tien leden
beschikt —AVP-fractieleidster,
DignaLaclé- Herrera, is vanwe-
gegezondheidsredenen naar Ne-derland—zaghet ernaar uitdat
de vergadering wegens gebrek
aan quorum niet door kon gaan.

Bij sportlotto:
winnaar met
47 mille

ORANJESTAD — Bij de
gisteravond gehouden trek-
king van de Arubaanse
Sportlotto bleek slechts één
inzender de vier getrokken
nummers—4-23-28-18—goed
te hebben geraden. Hiervoor
wordt 47.190 florin uitbe-
taald.

Voor de tweede prijs, drie van
de getrokken nummers met de
joker 17,kunnen drie inzenders
de tweede prijs van 6.501 florin
delen. Voor de derdeprijs—drie
nummersgoed — zijn er 57 deel-
nemers die 2705 florin mogen
verdelen en ieder ’.47,50 ont-
vangen.

Volgende week bedraagt de
eerste prijs het gegarandeerde
bedrag van twintigduizend
florin.

Geen aandacht besteed aan wijzigingen
Parkeer-chaos bij luchthaven

AEROPUERTO REINA
BEATRIX — Op de par-
keerplaats van deArubaanse
luchthaven ontstond gister-
middag tijdens een enorme
drukte een ware chaos op de
parkeerplaats, waar sinds
enige dagen een nieuwerege-
lingvankracht is. DeAmigoe
berichtte daaroverreeds.

Doordat vele automobilisten
geen rekening hielden iaet deze
nieuwe regeling en onder meer
hun wagens schotsen scheefpar-
keerden, kwamen vooral ver-
trekkende automobilisten in
problemen, hetgeen het onnodi-
ge getoeter, scheldpartijen en
klachten deed ontstaan, waar-
door de chaos, die uiteindelijk
door de parkeerders mede ver-
oorzaakt werd, nog verergerde.

Hetpersoneel van deluchtha-
ven was nietgelukkig met debe-
ledigingen die men te slikken
kreeg van autobestuurders die
niet van de parkeerplaats kon-
denvertrekken.

Vooral tijdens devakantietijd
heerst op de luchthaven een on-
gekende drukte. Ingaande afge-
lopen zondag werden de gepar-
keerde auto's via een computer
afgehandeld. Doordat vele be-
stuurders bij hun vertrek niet
zorgen, datzij het te betalen be-
dragklaar hebben om direct ge-
handeld te worden, ontstaat de
nodige vertraging. Daarbij zijn
er nog bestuurders die menen
voor het loket te moeten gaan
vechtenvoor eenflorin, omdatzii

menen teveel te moetenbetalen.
Daarom doet men een beroep

opdeparkeerders; houdthetgeld
dat U schuldig bent met gepast
geldgereed. Dan kan iedereauto
via decomputer in vijftien secon-
denworden afgehandeld en ver-
trekken. Het is het overwegen
waard, datbij dit soort drukte—
gisteren stonden auto'sinvijfrij-
en te wachten om tekunnen ver-
trekken — de luchtvaart- direc-
tie zorgt dat er meer uitgangen
beschikbaar zijn.

Wega di Number
Aruba

Uitslag
■ÜOlLiiiijfTrekking Lotto

7 juli1988
i winnende

P^^fl nummers

MÉM 4.____. 23
Marlboro ?!

Joker 17
Eerste _riis:

47.139.00 één winnaar
Tweede prijs:

6501.00 tweewinnaars
Derde prijs:

57 winnaars ieder 47.50 florin
Eerste prijs volgendeweek:

20.000.00florin

Met complimenten van:
SuperiorTobaccoCo.
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Soraide Kerpens
best geslaagde bij
MAVO-examens

SAN NICOLAS — Bij het
Wesley College namen 34kandi-
daten deel aan het MAVO-ex-
amen. Hiervan zijn 27 kandida-
ten geslaagd, hetgeen neerkomt
op 79,4%. Soraida Kerpens
slaagde alsbeste kandidate van
Aruba.

Bij het Mon Plaisir College
had eveneens de uitreiking van
het MAVO-diploma plaats aan
geslaagden.7s% Van de kandi-
daten slaagden metBianca Rit-
man als bestgeslaagde.

Minister Don Mansur

Kandidaat voor
oil terminal
van Lago

ORANJESTAD — Minister
Don Mansur zette gisteren ui-
teen, datzoals bekend de Exxon
een belangstellende zou zoeken
voor mogelijke huurvan deLago
'seabeths' om deze als transito-
haven te gaan gebruiken. Inder-
daad had Exxon een gegadigde,
namelijk de Wickland Oil Com-
pany. Deze maatschaapij wilde
echter rechtstreeks met Aruba
onderhandelen om tot zaken te
kunnen komen. Dit zal echter
pas kunnen gebeuren wanneer
deLago deze seaberths' aan het
land Aruba heeft overgedragen.

Datzou gebeuren wanneer de
Exxon voor een bepaalde datum
geen gegadigde hiervoor kon
vinden, hetgeen nog steeds niet
het geval is.

Kodela activeert Cufagaos basketball

Voor brand ofgevaar voor brand
Brandweer: in twee weken
vijftig keer uitgerukt Nieuw bestuur CSF

ORANJESTAD — De Aru-
baanse Brandweer rukte in
deafgelopen twee weken vijf-
tig keer uit voor brand ofge-
vaar van brand. Er waren 44
mondi-branden vanwege de
viering van het San Juan-
feestop24juni.

De preventie- activiteitenvan
de Centrale Dienst Brandweer
worden geïntensiveerd om het
gevaar van brand tot een mini-
mum te beperken. Hiervoor
heeft deBrandweer onlangs een

zestiental functionarissen opge-
leid. DeBrandweerleiding vindt
het belangrijk, dat de bedrijven
en inrichtingen alle medewer-
king verlenen aan deze inspec-
teurs die inhetbelangvan de on-
derneming adviserend zullen
optreden.

Voor depreventie- werkzaam-
heden diereeds verrichtwerden
bij Holiday Inn Aruba, heeft de
Brandweerreeds een dankwoord
gekregen van de directievan dit
hotel.

WILLEMSTAD-Dinsdag 5
julikoos de Curacaose Sport Fe-
deratie (CSF) een nieuw be-
stuur. De verkiezingvond plaats
in het SDK en het bestuur is nu
als volgt samengesteld: Voorzit-
ter: JuniorMillerson, vice- voor-
zitter: Geoffrey Goede, secreta-
ris: Jesus van der Pool, pen-
ningmeester: JeanFransisca en
commissaris: Henry Wolff. De
heren H. van der Hoeven, L.
Blanken en E. Isenia zullen deel
uitmaken van de kas- com-
missi.,

..De winnendeploeg van Otro-
banda, met Otmar Martes
(staande derdevan links)...

Binnenkort competitie

Kodela wil basketballsport doenherleven
WILLEMSTAD — De ont-

spannings vereninging van
Kodela heeft onlangs beslo-
ten om de in verval geraakte
basketbalsport op Curacao,
nieuw leven in te blazen. Op
initiatiefvan deneerWallvan
Kodela, zal er binnekort een
competitiegeorganiserdwor-
den voor belangstellende te-
ams. Dit kunnen zowel gele-

fenheids teams zijn als reeds
estaandeverenigingen.
"Het is nu al twee jaargeleden

dater niets gebeurd in de Cura-
caose basketball- wereld, terwijl
basketbal een van de meest dy-
namishe sporten is", zegt Wall.
"Wij willen proberen om de in-
passe te doorbrekenen zo de ver-
antwoordelijke bond op de nood-
zaak van een goed geleide com-
petitie te wijzen."

Hijheeftreeds men enigevere-
nigingen contact opgenomen en
zal binnenkort een soort mini-
toernooi starten op het sportter-
rein vanKodela op Otrobanda.

OTMAR MARTES
Gisteravond vond er een

vriendschappelijke ontmoeting
plaats tussen de teams van Ko-
dela en een gelegenheids- team
van Otrobanda. De jongensvan
Otrobanda wistenzichversterkt
metOtmar Martes, diein Neder-
land bij de profs speelt.

Verder was Empy Donkervan
Slt-nAP nr* ftnflpr_efcü manior

scheutig met goede passes en zo
kon decombinatie van Otroban-
da een ruime 104-86 overwin-
ning behalen op het team van
Kodela. Topscorers in de wed-
strijdwarenvoorOtrobanda:La-
la Zimmerman (20) en Otmar
Martes (18). Voor Kodela scoor-
de Dunker 22 punten en was
Amadeo Kernper(!) met 16 pun-

ten ook productief.
Teams diebelangstelling heb-ben ommee te doen aan hetaan-

komende Kodela- toernooi kun-
nen daarvoor contact opnemen
met Izaan Moeniralam (67200)
ofdinsdag- en donderdag- avond(21.00 u-22.30 u) met de herenWall en Dunker op het sportveld
vanKodela.

Stand in de Tour
WILLEMSTAD—De stan-

den in de verschillende klas-
sementen van deTour de
france zijnna devijfde etappe
als volgt:

Aankomst 5e etappe:
Nijdam(Ned) 147.5km in3

uur, 14 minuten en 14secon-
den(gem snelheid: 45,6km/u)
2. Ghirotto (Ita) op 8 sec, 3.
Kelly (ler) op13 sec4. Verhoe-
ven (Ned) 5. Lubberding
(Ned) 6. Bauer (Can) 7.
Heyndrickx (Bel) 8. Rooks
(Ned) 9. Kiefel (VS) 10.Breu-
kink (Ned) allen dezelfde tijd
alsKelly.

Dagploegenklassement:
l.Panasoni(yPost9.43.2l2.

Superconfexßaasop 30 sec 3.
PDMGisbers op 43 sec4. Sys-
teme U/Guimard zt 5.
SigmaTeirlinck op 1 minuut
26 sec.

AlgemeenKlassement:
1.Lubberding (Ned) 14uur

44 minuten en 2 seconden, 2.
Breukink (Ned) 3. Winnen
(Ned) beiden zelfde tijd als
Lubberding, 4. Bauer (Can(
op 10sec5. Vanderaerde (Bel(
op4l sec. 6. VanVliet(Ned)op
38sec 7. VanLancker(Bel) op
41sec8. Nulens(Bel) op43 sec
9. De Rooy (Ned) 10. Nijdam
(Ned) beiden zelfde tijd als
Nulens, 11. Jerome Simon

i(Fra) op 55sec.
Algemeen Ploegenklasse-

ment:
1.PanasonioPost 9.43.212.

Weinmann/Kochli op 2.30
_
min 3. Superconfe_/Raas op
2.33min 4. HitachiDeKimpe
op 3.57 min 5.
Peugeot/Legeay zt 12.
PDMGisbers op 6.04 min.

Volgens nieuwe kieswet Managua
Partijen mogen geen donaties
uit buitenland aanvaarden

MANAGUA — De Nicara-
guaanseregering heeftbij het
parlement een ontwerp voor
een nieuwe kieswet inge-
diend. Belangrijk onderdeel
daarvan is dathetaan partij-
en wordt verboden buiten-
landse donaties te aanvaar-
den. Daarin ziet deoppositie
een verkapte poging om het
Sandinismeteneeuwige dage
op het Nicaraguaanse paard
te houden.

President Daniel Ortega pre-
senteerdeverleden week al het
ontwerp. Hij kreeg meteenfelle
kritiek teverduren van deoppo-
sitie die in de minderheid is in
het parlement. De nieuwe kies-
wet zal voor dedit jaartehouden
gemeenteraads- verkiezingen
van kracht moeten zijn evenals
voor de in 1990 te houden presi-
dents- verkiezingen.

BOVENAAN
Volgens het hoofdstedelijke

Sandinistische dagbladBarrica-
da heeft Managua met dit wet-
sontwerpzich weer"opnieuw bo-
ven aan de lijstvan Middename-
rikaanse landen (geplaatst) die

hetvredesplanEsquipulas H na-leven". Dit werd bijna een jaar
geleden overeengekomen in Gu-
atemala enomvatondermeer de
bepaling dat er in al deze landen
democratische verkiezingen
worden gehouden.

De Nicaraguaanse oppositie is
fel gekant tegen debepaling in
dekieswet waarby hetverboden
is dat Nicaraguaanse partijen
donatieskrijgen uit het buiten-
land. Dit zouKunnen betekenen
dat sommigenu bestaande par-
tijen niet meer over financiële
middelenkunnen beschikken
zodathunvoortbestaanbedreigd
is.

Caricom-top
Geen mening over Haiti,
wel bezorgd over VS

ST JOHNS— De Caricom
heeft de "Amerikaanse in-
menging" inPanama en el-
ders in deregio veroordeeld.
President Ronald Reagan
kan een brief van Caricom
verwachten waarin deze ver-
gadering bij de Amerikaanse
Eresident protesteert tegen

et opleggen van zijn wil aan
andere souvereine staten, zo-
alsten aanzien van debestrij-
ding van de drugs. Daarover
toonde men zich bezorgd.,
Over de toestand inHaiti kon"
men geen eensgezind
standpunt formuleren.

Het Caribische samenwer-
kings- verband op economisch
gebied Caricom hield zijn top-
conferentie ditmaal op het ei-
land Antigua. Over de kwestie
Haiti kon men niet tot een
eensluidende opvatting komen
en daarom besloot men deze
kwestie in studie te blijven hou-
den. Het ginghemhierbij om de
militaire staatsgreep onder lei-
ding van generaal Henry
Namphy als gevolg waarvan
burger- president Leslie Mani-
gat ten val werd gebracht.

DRUGS VEROORDEELD
Als woordvoerder voor de Ca-

ribische handels- gemeenschap
trad opdeministerpresident van
Antigua- Barbuda Lester Bird.
De vergaderingen zelf worden
achter gesloten deuren gehou-
den. Bird deelde mee dat de lei-
dersvan deCaricom- landen het
met elkaar eens waren dat de
handel in verdovende middelen
moet worden veroordeeld. Maar
van de andere kant moest het
hen wel van het hart dat het
Amerikaanse ministerie van
Justitiedeindruk wektin souve-

reine landentewillengaanrege-
ren. Dit iseenkwestie welke ons
ten zeerstebezorgd maakt, aldus
Bird.

De bijeenkomst werd bijge-
woond door vertegenwoordigers
vanAntigua-Barbuda, deBaha-
ma's, Barbados, Belice, Domini-
ca, Granada, Guyana, Jamaica,
Montserrat, StKitts- Nevis, St
Lucia, St Vincent met de Grena-
dines en Trinidaden Tobago.

JA-KNIKKERS
Een deroppositie- leiders Ro-

ger Guevara formuleerde zijn
mening als volgt: "De regering
probeert eenlegaalraamwerk te
scheppen om het Sandinistische
bewind te kunnen voortzetten".
Hij twijfelt er niet aan of dewet
wordt aanvaard. In het parle-
mentvan 61zetels heeft de San-
dinistischepartij 35zetelsin zijn
macht. Volgens Guevara is het
parlement in feite een kwestie
van Ja-knikkers.

Managua in juni
101 doden en 102
gewonden bij strijd

MANAGUA— Volgens het
ministerie van Defensie in
Managua zijn er intotaal 101
mensen omgekomen tussen 1
junien 1 juli.

Dit is de periode dat derege-
ring eenzijdig een bestand had
afgekondigd. Er raakten in die
periode ook 102mensen gewond.
Aan dekant vanhetleger vielen
er viiftien doden en 62 gewon-
den,bij de-contra'svielen 67 do-
denen 31 gewonden. Zohadmen
bij Defensie becijferd. Er kwa-
menooknegen burgers omen ze-
venburgersraakten gewond.

Indieperiode werden erook 32
schendingen van het Nicaragu-
aanse luchtruim geteld door
vliegtuigen van het type C- 47,
DC-6 en F- 2, welke vliegtuigen
vanuit Honduras kwamen of
Costa Rica. Het betrof verken-
nings- vluchten maar ook
vluchten ter bevoorrading van
de contra's. Indemaand juniwa-
ren er vijf provocatieve acties
van dekant van het Hondurese
legerten opzichtevan Nicaragu-
aanse grensposten.
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Bridge-uitslagen
WILLEMSTAD — De uitsla-
!li van de vierde avond (5 juli)
'ö het vakantie- toernooi van- bridge Club Asientozijn:
1. Echtpaar Van den Ende

1-58 % 2. Echtpaar Kruisheer
3-42 %. 3. Jilesen/Jilesen58.33
[iEchtpaar 8eren0557.92% 5.
an Nassß. Winkel 56.67 % 6.
Toot/Roerhorst 51.67 % en 7. De
rie&Van Opstal 50.00%.De vijfde en laatsteronde van
?t toernooi zal aanstaande
'nsdag 12 juliplaats vinden om
alf acht 's avonds op Rust &;«rgh.
Dinsdag 5 juliwerd laatsteande van hetvakantie- toernooiaH de Bridgeclub Asiento- da-

tes gehouden. Na een spannen-
e eindsprint is het het echtpaar
an Meijeren gelukt zich als
Ummeréén teplaatsen inzowel.e laatste ronde als de
todklassering. De uitslagen de
tand van de laatste ronden en
*t toernooi:
Laatste ronde: 1. Echtpaar

.an Meijeren 70.83 % 2.
tfuisheeiyßouwdewijns 70.14 %

■ Bonger&D e Vries 57.46 %4.
Ïoores/Mesker 49.40 % 5.
'Oudsberg/Van Werkhoven
S-24 % 6. Schouten/Van Vliet
4.05 % 7. SeniocVander Plank
9.31 % 8. Van der Jagt/Van
ülfhout 47.22 % 9. Maa&Vlug
5.83 % 10.

(ikelboom/Horsthuis 40.28 %
tl. Van HenegouweivHenriquez
'4.52 %.
Eindstand: 1. Echtpaar Van

Meijeren 2. Van der
Mank/Senior 3. Bongers 4.
'ockhov&Valkenberg 5. Y. de
Fries 6. Vlug 7. Schouten 8.
Wegouwen/Hansen 9. Van
-oon 10. Mesker 11. Hennquez
[2. Van WerkhovenGoudsberg
'3. Breusers 14. Van
peek/Blankenvoort 15. Sluiter
6. Horsthuis 17. Murray/Jones
'8. Van Vliet 19. Kusters/De
'Hes 20. Eikelboom.

NttericanLeague:
Baltimore Orioles - Texas Ran-
(,ers 6-0, California Angels -jjjeveland Indians 7-1, Detroit- Oakland Athletics 8-1,
jNtonRed Sox - Minnesota
Wns 4-3, Kansas City Royals -Milwaukee Brewers 7-3.

Jj.ational League:
Pirates - San Diego

Ladres 2-0, Cincinnati Reds -Philadelphia Phillies 5-2.

Natasja Orman: schitterende vangbal
Goede start Curacaose softballsters
in negende CONCACAS-toernooi

WILLEMSTAD-De da-
messoftball- ploeg van Cura-sao, die voor deze gelegen-
heid de NederlandseAntillen
vertegenwoordigt, heeft gis-
teravond voor een goed ge-
vulde Little League Ballpark
te Suffisant, afgerekend met
haareerste tegenstandster in
het negende Midden- Ameri-
kaanse en Caribische
softball- kampioenschap. In
deopenings- wedstrijdstuitte
het Curagaose negental op
een onverwacht sterke te-
genstandvanAruba en slaag-
de er pas in haar vijfde slag-
beurt in, door te drukken
naareen 5-0 overwinning.

Aan de openingswedstrijd,
van hetmet 11 deelnemendelan-
densterkstbezette toernooi in de
geschiedenisvan deregionale fe-
deratie(Concacas), ging een de-
file voorafvan de delegaties en
de gebruikelijke toespraken van
autoriteiten vanhet eilands- be-
stuuren vanbetrokken sport- in-
stanties.

HOOGTEPUNTEN
Twee schitterendevangballen

vormden de hoogtepunten van
de eerste wedstrijd. De eerste
was van derde honk- speelster
Leonice Avastia, die deze van-
gbal snel reagerend omzette in

een schiterrende double- play.
Dit betekende tevens het eind
van de aspiraties van de Aru-
baanseploeg om in detweede in-
ning descore te openen.

De tweede, die misschien wel
de mooiste van het toernooi
wordt, was van de Arubaanse
linkerveldsterNatasja Orman.
Zij ontnam Jadira Pietersz een
vrijwel zekere homerun doorte-
gen de afrastering opspringend,
de bal te vangen.

Orman raakte bij deze actiedusdanig gewond, dat zij het
strijdperk moest verlaten. Haar
actie bleek helaas voor haarploeg, slechts uitstel van ex-
ecutie. Op honkslagen van Ma-relva Iltes, TyrenaHanson,Leo-nice Avastia en Soraida Juliana
(driehonkslag) en drie veldfou-ten van de Arubaanse ploeg (2
van de middenveldster) scoordeCuragao al haar vijfruns. Deze
waren voldoende om verder on-bedreigd op deoverwinning aftestevenen.

Deeindcijferswaren als volgt:

Pechvoor Nederlandse zeilers
in WK-strijd Flying Dutchman
, MEDEMBLIK —De Neder-'andse zeilers hebben afgelo-pen woensdag op het IJsel-
|**eer voor Medemblik veel

gehad in de derde en
race van de strijd om3« wereldtitel FlyingDutchman. In beide racesgakten de Nederlandse bo-j*ögoede posities kwijt door

p sterk wisselende wind.ij* de derde race lagen Sjaak
yaakman en Guido Alkemade
jyiekwartvan dewedstrijd op de"J 6rde plaats. Door de voortdu-

veranderende
verloor het duo de!J£ösluiting met de top om ui-

guidelijk als tiende te finishen.
'j*enri Koning en Hans Schel-
r&g, dienet als Haakmanen Al-
fetoace in Medemblik voor hun
patste kans op een olympisch
ilcket strijden,bezettenaanvan-

de twaalfde positie. Zij
Zakten aan het slot van derace
/aar detwintigstepositie. De ze-
*e was voor de Sovjetrussische
bombi n a t i e

u Ookin devierderace zathet devaderlandse boten niet mee.?e&riKoning leekkansrijk voor
plaats in detopvan het klas-

Koning schoof voor de
v|nd op naar de eerste plaats,
j te positie ging echter verloren'°or een opkomende on-

Koning en Schelling
floten die rechts te passeren,

inschattingsfout die het Ne-

derlandse duo veel plaatsen
kostte. Zij kwamen als twin-

'^Het wórdt tijd, dat wii ook
eens een beetje geluk hebben",
verklaarde bondscoach Henri
van der Aat. "De Nederlandse
boten beschikken over voldoen-
de snelheid, maar totnu toe heb-
ben ze met de onvoorspelbare
wind nauwelijks de mogelijkhe-
den maximaal kunnen benut-
ten", aldus Van der Aat. De
Nieuw-ZeelanderMurrayJones
won de vierde race en voert het
tussenklassement aan.

De uitslagen van de derde en
vierde race van de strijd om de
wereld titel Flying Dutchman:

race. Borodinov/Bodantsjev
(Soy) 2 Boy^n-
Muller/Gronborg (Den) Ó.

Delage/Ferre (fra) 4.
Wiksten/Holme (Noo) 5.
Botond/Gabor (Honi 10.
Haakmar/Alkemade Ned 19.
Van Vianen/Winters (Ned) 20.
KoningSchelling(Ned).

Vierde race: 1.
Jones/Knowles (NZe) 2.
Berger/Berger (Fra) 3.
Lockeyear/Parsons (HKo; 4.
Boysen- Muller/Gronborg 5.
YeomaivMcDonald (GBr) 14
Van Vianen 20. Koning 36
Haakman.

Tussenklassement: 1. Jo-
nes 20 2. Boysen- Muller 24 _.

Berger 4611.Koning88 25. Van
Vianen 124 28. Haakman 148.

SPORT AGENDA

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

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
wweg)
openingstijden: maandagt/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00uur;zondagvanaf13.00uur.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE(»entro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
t
sc

t p,?kles en -trainingvoor dejeugdvanaf7

VOETBALKraBhon Futbol Kórsou)
iö._o uur Hubentut Kórsou vs Vasco daGama;
20 30uur CentraDominguitovs DeKoning -Stadion Dr Antoine Maduro.
SOFTBALL(9e Centraalamerikaans en Caribischaamestoernooi)
6.30 uur Ned. Antillen vs Venezuela;

18.30uurBahamas vs Cuba;
i * i uurCuba vs Puerto Rico - CuragaoLimeLeagueBallpark te Suffisant.
ZATERDAGSOFTBALL
(Liga Uni Tur)10.00uur Pepinavs SurLoteryHS;j.uouur Bow diPalu vs IslaRangers;4.00 uur Warda'D'vsCitco;
Ballpark" yvs Alesie LA" Sta Maria

SOFTBALL(9e Centraalamerikaans en Caribischdamestoernooi)
a°LittleLeagueßallparkteSuf-

-li2on__^u,bavsColombia:^u,bavsColombia:12.00uur Belicevs Cuba--16.00 uur Arubavs Puerto Rico.SabanaBallpark
10.00uur Guatemalavs Santo Domingo;12.00uur Mexico vs Ned. Antillen.

5-6-1 voor deCuragaoseploeg en
Aruba noteerde: 0-3-5. Winnen-de werpsterwerd JadiraPietersz
enverliezer werdRubia Ras.Vandaag wordt een compleet
programma van 7 wedstrijden
afgedraaid. Aruba komt om 12
uurvanmiddag uittegen Colom-
bia en Curagao ontmoet om half
vijf de Venezolaanse selectie in
hetBallpark teSuffisant. Daar-
na speelt Bahamas tegen Cuba
en PuertoRico ontmoet de selec-
tie uit Guatemala.

LUBBERDING NEEMT GELE TRUI OVER
Nederlanders domineren inRonde van Frankrijk

Jelle Nijdam is peloton te slim af
LIEVIN—De Nederlander JelleNijdam won gisteren

de 147kilometer lange vijfde etappe van DeRonde van
Frankrijk. De renner uit de ploeg van JanRaas hadbij
definish, na eenvlucht in delaatste kilometer, nog geen
tien seconden voorsprongop deItaliaan Ghirotto.Teun
van Vliet die drie dagen in het geelmochtrijden raakte
zijn eersteplaats in het algemeenklassement kwijt aan
zijnploeggenoot HenkLubberding. Het ligtin delijn der
verwachtingen dat de kopman van de ploeg van Peter
Post, Breukink, vandaag het geel zal overnemen in de
tijdrit.

Jelle Nijdam is momenteel
specialist in de epilogen. Sinds
de prologen zijn afgeschaft doet

de Brabander een tijdrit tot be-
sluit en wint hij grote wedstrij-
den. Zo werd hij eind april win-
naar van de Amstel Goldrace
(Rotterdam).

Nijdam kwam in supervorm
naar zijn vierde Tour de France.
Zijn taak was Jean-Paul van
Poppel helpen in de massa-
sprints. Bij andere koers- ont-
wikkelingen mocht hij van
ploegleider Jan Raas zijn eigen

Elan trekken. In vier dagen
racht hij beide opdrachten tot

een succes. InLe Mans leiddehij
Van Poppel naar de eindsprint,
in Lievin bekroonde hij zelfzijn
solo.

"Wij moesten twee etappes
zientewinnen",vertelde Nijdam
na zijn overwinning. "Dat is ge-
lukt. Alles wat nu nog tot ons
komt, is meegenomen.'

Voor Jelle Nijdam was dit de
eenendertigste overwinning in
ruim drie seizoenen alsprof. Hij
stapte in augustus 1984over, di-
rect nadat hij in het olympisch
achtervolgings- toernooi niet
verder was gekomen dan de
kwartfinale. Toen Jan Raas
ploegleider werd, kwam het ta-
lent van Nijdam tot volle ont-
plooiing. Hij ontwikkelde zich
aanvankelijk tot specialist in de
korte tijdritten.

Het eerste hoogtepunt kwam
vorig jaar in de proloog van de
Tour de France. Door de hervor-
mingen in de wielersport ver-
dwenen de meeste prologen en
moest Nijdam zich toeleggen op
delangere inspanningen. Ikzat
vele uren in het zadel", bekende
hij, "het was lonend."

...De Curacaoseploeg viert een feestje...

-Miss Softball- Antias, Gui-
*te Jansen gafook acte depre-
<nce geklankeerd doorC. Prins
1Hubert Jansen...

FINALE
Voor het peloton was de tijd

aangebroken om de vluchter op
tehalen.Theunissen offerdezich
daarvoor en het wastijd datmen
zich met definalegingbezig hou-
den. De soldaten en luitenants
werden in stelling gebracht en
ook de verschillende kapiteins
kozen positie.

Dit spel van gokken en op el-
kaar letten resulteerde in de
124- ste kilometer in een
kopgroep die afstand nam van
het peloton. Deze groep bestaan-
de uit 15renners waarin onder
andere Bernard, Mottet, Breu-
kink, Kelly, Lubberding, Win-
nen, Van Osouw, Nijdam, Ver-
hoeven en Rooks, haalde zelfs
een voorsprong van één minuut
op derest en inkilometer 143had
Nijdam het lef om uit deze
kopgroepte demarreren.

De ItaliaanGhirotto volgdeen
Nijdam hield zijn voorsprong
vast tot definish. Welliswaarbe-
droeg die maar acht seconden,
maar het was genoeg om de
eerste overwinning van de Bra-
bander in deze Tour tevieren.

De lerKelly kwam als derde
met een achterstand van 13 se-
conden op Nijdam over de eind-
streep. Door de vlucht van de 15
rennerskwam degeletrui om de
schouders van Panasonic- rijder
Lubberding die daarmee zijn
ploeggenoot Van Vliet loste.

Doordat er nog weinig
tijdsverschillen zijngenoteerd in
deafgelopen etappes ligt deTour
nog steeds helemaal open. Met
de meeste kanshebbers in de
voorste gelederen van het alge-
meen klassement. Vandaag zal
een tijdrit enige verandering in
deze situatiebrengen.De Neder-
landse troef, Breukink maakt
een goedekans op hetgeel....Jelle Nijdam wint vijfde

etappe...

KOERS
In Neufchatel-en-Bray

startten 196renners voor dcvijf-
deetappe van dcTourover 147,5
kilometer naarLievin. Vlakpar-
koers, harde wind en zware re-
genbuien.

Naéénkilometer stapte dcCo-
lombiaan Coll van zijn fiets en
was dusuit dc koers.

Dc eerste beklimming van dc
vierde categorie werd als eerste
genomendoorCornillet(Fra) ge-
volgd door Brun en Giuliani.
Cornilletkwam bij dctweede be-
klimming, eveneens vandcvier-
decategoric, alsderdedoorom op

ongeveer 50kilometer bij deder-
de beklimming wederom als
eerste door tekomen.

Na 86 kilometer besloot de
Fransman JeromeSimon, uit de
Z-Peugeot ploeg, een solo te wa-
gen.Dit leverde hem bij alle bo-
nificatiesprintende teverdienen
seconden op.

Hetpeloton gingvoor deeerste
bonificatie- sprint even schrap
en het was weer de Nederlander
Maassen diehetsterkstewas. In
de tweede sprint voor extra se-
condenopongeveer94kilometer
koers, was Eric Vanderaerde
sneller dan Maassenen Vander-
aerdebleefin de derde sprint zijn
landgenoot Eddy Plankaerty
voor.

Ondertussen had de eenzame
vluchter, Simon, eenvoorsprong
van50 seconden opgebouwd. Zo-
doende haalde hijook uit devier-
de en laatstebonificatie- sprint
de maximale winst van zes se-
conden.

Bubali draagt
sportdag op aan
Chico Jeandor

NOORD — Sportvereni-
ging Bubali organiseert zon-
dag 10juli een voetbaldag ter
ere vanwijlen Francisco(Chi-
co) Jeandor, indertijd een
trouwe speler en bestuurslid
van Bubali.

Het wedstrijdschema is als
volgt samengesteld: San Luis
Deportivo - Bubali (9.00 uur, ad-
spiranten), SanLuis Deportivo -SantaFe (10.30 uur, grote adspi-
ranten), Bubali - RCTL (12.30
uur, junioren), Bubali - Britta-
nia(3 uur, veteranen), Bubali I -Bubali II (5 uur, eredivisie).

Om elf uur 's morgens wordt
een dominowedstrijd gespeeld
tussen Volksgezondheidsdienst
en Snack BarRanch.
Sedreko start
tennis-promotie

WILLEMSTAD — Maandag
11 juli aanstaande zal Sedreko
met een tennis- project voor de
jeugdbeginnen. De bedoeling isdat belangstellenden tussen de
10en de 16jaardankennis kun-
nen maken met de tennissport.
De deelname aan dekennis- ma-
kingsdagen is geheel gratis en
zal plaats vinden in verschillen-
de wijken op Curagao. Sedrekozal voor deze gelegenheid ook
voor het spelmateriaal zorgen.
De plaatsen waar instruktie ge-
ven zal worden zijn:

In Buena Vista:
buurtcentrum, Janwé:buurtcentrum, Barber: St Janschool, Suffisant: sportstadion
Suffisant en op Brievengat:
buurtcentrum.

De tijden zijn als volgt: Op 11,
18, 25 juli en op 1 augustus in
buurtcentrum Buena Vista. Op
12, 19, 26 juli en 2 augustus in
buurtcentrum Janwé. Op 13,20,
27julien 3augustus in deSt JansschoolteBarber. Op 14,21,28ju-
li en 4augustusinhetsportstadi-
on teSuffisant. Op 15,22julien 5
augustus in het buurtcentrum
Brievengat.

De aanvangstijd is op alle da-
gen negen uur 's morgens. Voor
meer informatiekan men telefo-
nisch contact opnemen metKurt
Willemsvan 10.00vamtot 11.45
u am op telefoonnummer
614233.

Pre-Olympisch basketball-toernooi
in beslissendefase
Russen winnen op laatste
moment van Joegoslaven

ROTTERDAM — De getalenteerde maarrelatief onervaren
Joegoslavische basketballers hebben in het sleutelduel tegen
de Sovjetunie dewinst uit handen gegeven. Door de overwin-
ningwerd deSovjetuniegisterenin deAhoy-halinRotterdam,
opde derde dagvan deeindrondevanhetpre- Olympisch toer-
nooi,praktisch zekervan éénvan de drietickets naarSeoul die
er voor deEuropese landen te verdienen zijn.

De Italianen bleven in het spoorvan deRussen doorFrank-
rijk te verslaan. Nederland was in devoorronden van vorige
week nog te zwak gebleken om zich met de groten te mogen
meten en zal dus wederom moetenpassenvoor deelnameaan
hetOlympisch toernooi.

Drazen Pertovic isvoor de Joe-
goslavische basketbal ploeg wat
Gulliten VanBasten samenvoor
Oranjeop deEuropese titelstrijd
betekenden. Het24-jarig talent
zette in de tweede rondgang, na
een gortdroge eerste helft (48-
-42), het duel naar zyn hand. Hij
strooide met fraaie passes,
rondde vele aanvallen zelfafen
leek dewedstrijd inzijneentje te
gaan beslissen.

Hij moest wel, want vijfminu-
tenna depauze liepzijnrechter-
hand Paspalj, 16 punten in de
eerstehelft, tegen een bloedneus
eneen diskwalificerende fout op.
Hijkon na eenonschuldige over-
treding van Volkov zijn emoties
niet langer debaas en ging op de
vuist met deRussische center
Belostenni, die eveneens uitge-
slotenwerd.

LEVENDIGER
Het incidenthadeenverkwik-

kende uitwerking op het duel,
dat op slag stukken levendiger
werd. Het verlies van hun be-
langrijkste ballenplukker leek
fataal voor de Sovjetunie. De
JoegoslavenVrankovicen Divac
kregen vrij spel onder deborden
en via de zuiver schietende Pe-
trovic (27 punten) liep Joegosla-
vië naar 71-56.

Het duel leekbeslist. Zo dachtde
Joegoslavische coach Ivkovicer
althans over. Hy zette dewissel-deurenwagenwijd openen haal-
dezijnploeg uit hetritme.

De slimmeRussen maaktengoed gebruik van het gesjoemel
vanIvkovicmet zijnspelers. Uit-
blinkerMarchoelenisbrachtzijn
ploeg terug in derace met nutti-
ge scores (77-71). Op die stand
maakte Ivkovic zijn grootste
blunder. Hij haalde beide cen-
ters Vrankovic en Divac naar de
bank en bracht de onervaren
Radja in het veld. Die werd een
gemakkelijk prooi voorGoborov,
een beul van een center, die de
21- jarige Joegoslaafvier keer
voor schutzette en deSovjetunie
met 3.25opdeklok naast Joegos-
lavië schoot.

De 3000 toeschouwers konden
hunogen niet geloven, zo simpel
smeten de Joegoslaven dezekere
overwinningweg. Petrovic werd
doortwee Russen aandeketting
gelegd en deproductie viel stil.

Ivkovic probeerde te redden
wat er te redden viel, bracht
Vrankovic en Divac in het veld
en de Joego's kwamen ander-
maal voor: 81-77. Ook dievoor-
sprongging in de hectische slot-
minuten teloor. Koertinaitis gaf
deRussen de leiding (81-83),

waarop Divac 39 seconden voorheteindevoor degelijkmaker te-
kende (83-83), maar debonus, de
extra vrijeworp,miste.

De Sovjets hadden de laatste
aanval, lieten debal vlot circule-
ren en volgens opdracht van co-
ach Gomelski liet Khomisjoes
van achterdedriepunten- lijnaf-
drukken. Een gewaagde
opdracht, want iuist van die af-
stand had de ploeg in de wed-
strijd sterk gefaald metvier tref-
fers uit 19pogingen.

De forward beschaamde het
vertrouwen van zijn coach niet
en liet zijn belangrijkste schot
uit de wedstrijd perfect door de
ring glijden: 83-86. Joegoslavië
had nog negen seconden voor de
gelijkmaker, maar een fout van
Volkov betekende het einde.

Scheidsrechters in deze be-
langrijke wedstrijdwaren deCa-
nadees Weiland en de Ameri-
kaan Clougherty. De scores wa-
ren alsvolgt verdeeld:

Joegoslavië: Petrovic 27, Cu-
tura 8,Kukoc 5, Pas-ah 16,Rado-
vic 6, Vrankovic 3, Divac 15,
Radja 1en Cveticanin2.

Sovjetunie: Volkov 10,Sokk 4,
Tarakanov 5, Marchoelenis 16,
Tikhonenko 6, Koertinaitis 16,
Khomisjoes 14, Belostenni 7 en
Goborov 8.

De Sovjetunie en Italië gaan
nu beiden aan kop met 8 punten
uit 4 wedstrijden gevolgt door
Spanje en Joegoslavië met ieder
7 punten. Griekenland heeft 6
puntenverzameld uitvierpartij-
en en Groot- Brittannië, Frank-
rijk en West- Duitsland sluiten
degelederen metelk4punten uit
evenveel wedstrijden. De eerste
drieplaatsen zich voor deOlym-
pische Spelen in Seoul.
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MEEST BESTUDEERDE REGERINGSLEIDER
Bezeten van lezen, gek op voetbal en spitsvondige denker

Carlos Salinas de Gortari
jongstepresident van Mexico
MEXICOSTAD—Carlos

Salinas de Gortari wordt
de jongste president van
Mexico over de laatste hal-
ve eeuw. Tijdens de voor-
bije verkiezings- campag-
ne heeft hij van zijn jeugdi-
ge leeftijd gebruik ge-
maakt in eenpogingom het
jeugdigekiezers-publiek
aan te trekken. Hij heeft
echter ook andere opmer-
kelijke kwaliteiten: hij is
bijvoorbeeld een bestu-
deerd man en houdt van
sport.

Integenstelling totzijndrie
voorgangers komt Salinas de
Gortari uit een familie van
oude politieke steun- pilaren.
Zijn vader Raul SalinasLoza-
no was minister voor Indus-
trie en Handel van 1958 tot
1964 onder president Adolfo
Lopez Mateos. Hij is op het
ogenbliksenatorvoor derege-
rings- partij PRI waarvoor
zijn zoon de presidents- kan-
didaat was. Een oom van de
gekozen president, Elias de
Gortari, is hoogleraaren is de
ideoloogvan deRepublikeins
institutionelepartijPRI. Zijn
moeder Margarita deGortari
Carvajal is in de economie af-
gestudeerd en is als zodanig
actiefindezepartij. Zij was de
eerste voorzitster van de or-
ganisatie van vrouwelijke
economen en was betrokken
bij deoprichtingvan dePRI.

VANHARVARD
De Salinas- familie heeft

zijnwortels in Spanje en ves-
tigde zich in de achttiende
eeuwoorspronkelijk inAgua-
leguas in Nuevo Leon. Sali-
nas de Gortari werd geboren
in dehoofdstadvan deze Mex-
icaanse staat op 3 april 1948.
In 1972 trad hij in het huwe-
lijk met Cecilia Occelli Gon-
zalezvan wie hij sedert zeven

jaarvan tafel en bed geschei-
den is. Uit hun huwelijk zijn
drie kinderen geborenvan
wie de oudste veertien jaaris
en de jongste negen jaar.

OnderalleMexicaanse pre-
sidentenis Salinas deGortari
de meest wetenschappelijk
gevormde. Hij is van oor-
sprongeen econoom, d ietwee-
maal gedoctoreerd is. Daar-
naast heeft hij ook openbare
administratie gestudeerd en
wel inHarvard in deVerenig-
deStaten.

DBIETALIG
Sinds zijn studietijd deed

hij aan sport. Zo doet hij aan
paardrijden en was op dit ge-
biedactiefin hetverenigings-
leven. Op de Panamerikaan-

se Spelen van 1971 won hij
een zilveren medaille. Alshij
er tijd voor heeft loopt hij da-
gelijks een paar kilometer.
Ook tennist hij en is gek op
voetbal. Maar boven de sport
alstijdpassering ishijbezeten
van het lezen. Hij blijkt uit-
zonderlijk veel te lezen.

De nieuwe president van
Mexico is klein van postuur,
slank maarbegint al tekalen
en ziet er altijd elegant ge-
kleed uit. Hijwekt overhet al-
gemeen de indruk eenman te
zijnmeteenzekere melancho-
lie welke gepaard gaat met
een zekere verlegenheid. Dit
lijkt in tegenspraak te zijn
met zijn plooibare geest en
zijn sterkekarakter. Hij leest
en spreekt Engels en Frans.

De commentaar- schrijver
Adrian Lajous omschreef de
gekozen Mexicaanse presi-
dent als een buitengewoon
mens, als uitzonderlijk intel-
ligent en met een behendige
geest.Hijkomtplotseling met
ideeën voor de dag, zijn den-
ken is heel spitsvondig. Hij
heeftin zijn hoofd een compu-
ter vol informatie welke hij
elk ogenblikkan aanwenden.
Aldus Lajous.

Hijstaat ookbekend als een
technocraat die openstaat
voor democratische hervor-
mingen en dievoorstander is
van minder ingrijpen door de
overheid in de economie. De
tijd is voorbij, zo drukte hij
zich onlangs nog uit, dat je
denkt dat de staat het instru-
mentis voor het oplossenvan
alle problemen in de maat-
schappij. De overheid moet
zijn structuren gaan herzien
en :noet opnieuw zijn econo-
mische mogelijkheden defi-
niëren". Herhaaldelijk heeft
hij tijdens zijn verkiezings-
campagnemeer de indrukge-
wekteenpolitieke hervormer
te zijn dan de kandidaat van
een partij welke al sedert
1929 aan demacht is in Mex-
ico en welke ingedommeld
leek tezijn.

VOORSPRONG
Bij elfhonderd stembureaus,

over heel Mexico verspreid, had
Salinas de Gortari volgens een
telling donderdag 96.379 stem-
men vergaard. Op de tweede
plaats stond Cuahtemoc Carde-
nasvan decentrum- linksepartij
Nationaal democratisch front
die goed was voor 80.680 stem-
men. Derde was Manuel Clou-
thier van derechtse partij voor
Nationale actie (PAN) met
37.742 stemmen. Derde was de
Troskist Rosario Ibarra met
1067 stemmen.

Een vertegenwoordigervande
Socialistische volkspartij die
Cardenas steunt stelde vast dat
de PRI zijn "meerderheid heeft
verloren. Hij was ervan over-
tuigd zelfs dat Cardenas een
"buitengewone verkiezings-
overwinning" geboekt heeft en
dat Salinas de Gortari verre

overvleugeld is.
De drie oppositie- partijen

hebbeninmiddels albijminis-
ter Manuel Barlett hun be-
klag gemaakt.Zijhebbenhem
eensgezind laten weten dat
men de verkiezings- uitslag
nietaccepteert alsnietalle ge-
constateerde gevalllen van
fraude ongedaan worden ge-
maakt.

De PRI heeftzichondertus-
sentotoverwinnaar uitgeroe-

Een van de presidents- ver-
iezing. Volgens dePRI heeft

zijn kandidaat Salinas de
Gortari "overtuigend en
rechtmatig" gewonnen. Vol-
gens deoppositie isersprake
van massale verkiezings-
fraude.

De officiëleuitslag van de ver-
kiezingen is nog niet binnen.
Naast een nieuwe president
moesten deMexicanenook 64se-
natoren en vijfhonderd afge-
vaardigdenkiezen. Ministervan
Binnenlandse Zaken, Manuel
Bartlett, die tevens hoofdvan de
verkiezings- commissie is,
noemde dekritiek van de drie op-
positie- kandidaten "illegaal" enf'volkomen ongefundeerd". De
linkse kandidaat Cuauhtemoc
Cardenas, Manuel Clouthier
(conservatief) en de Trotskist
Rosario Ibarra hadden in hun
verklaring laten weten dat zij
zich nietbij de gefraudeerde uit-
slag zoudenneerleggen.

CONTROLE
De oppositie had tienduizen-

den waarnemers naar de bijna
55.000 stemlokalen in het land
gestuurd om het verloop van de
verkiezingenin de gaten te hou-
den. Maar volgens Cardenas
werd er niettemin druk gefrau-
deerd. Zo zouden stembussen
achterover zijn gedrukt of vol-
gestopt met biljetten voor Sali-
nas. In sommige plaatsen wer-
den waarnemers van de opposi-
tieweggestuurduitdestemloka-
len. Cardenas schatte dat op de

kiezerslijsten zon zes tot acht
miljoen valse namen voorkwa-
men. In veel gevallen zouden
zelfs doden op dekiezerslijsten
gezetzijn om dePRI-aanhangers
dekans te geven extra stemmen
op hunkandidaat uittebrengen.

In de stadLeon, in het midden
vanhet land,werdenvolgens een
plaatselijke krant zeker vijftien
stembureaus gesloten omdat de
stembussen voor het begin van
de stemming al vol zaten met
briefjes voor de PRI-kandidaat.
In de noordelijke stad Chihua-
hua klaagden aanhangers van
deoppositie, dat dePRI geknoeid
had met zogenaamde onafwas-
bare inkt, waarin iedere kiezer
zijn vinger moest dopen.

VERSOBERINGSPOLITTEK
Op achttienjarige leeftijd

tradSalinas de Gortaritoetot
dePRI. Maarevenmin alszijn
drie voorgangers heeft hij
openbare functies bekleed tot
heden toe.Hij werdaangewe-
zen als dekandidaat voor de
PRI door zijn voorganger Mi-
guel de la Madrid. Hij zou de
man zijngeweest diedeverso-
berings- politiek van deze
Eresident heeft ontworpen,

leze ligt veel Mexicanen
zwaar op de maag.

OPPOSITIE BETWIST UITSLAG
Massale electoralefraude in Mexico geconstateerd

Salinas de Gortari tot
president uitgeroepen

NIEUW MILLINGEN — De
Iraanse Airbus welke neergehaald
werd heeft naar alle waarschijnlijk-
heidgeenspeciale code uitgezonden.
Daardoorkon hetvliegtuig op de ra-
dar niet worden herkend, aldus sgt
majoorPielage vr ._ het Controle en
Rapporterings- centrum van de Ko-
ninklijkeLuchtmacht. Elk vliegtuig
behoort de IFF- code te voeren (iden-
tification friend offoe).Doet men dit
danverschijnt er naast hetvliegtuig
op de radar ook deze code.

PRETORIA — De advocaten van
de 6 van Sharpeville hebben maan-
dagbij dehoogsterechts- instantiein
Zuidafrika gevraagdom heropening
van het proces. Wanneer het hofvan
beroep inBloemfontein ditweigert is
beroepoppresident Bothanog deeni-
gehoopvoor deterdoodveroordeelde
vrouw en5 mannen.Menwil herope-
ningomdat dekroongetuigezegton-
derpolitie- dwangeenvalse getuige-
nis te hebben afgelegd.

MOSKOU — Na een lekvan che-
mischestoffenuiteen trein-wagonin
deSUzijn 20.000 mensentijdelijkgë-
vacueerd byhetstationvan Sjachia-
nain hetgebiedvan Gorki. Er vielen
geen doden maar wel zijn 3
brandweer- mensen ter observatie
opgenomen.De wagonbevatte 62ton
verdelgings-middelen.

HONGKONG-InHongkongzijn
meer dan 400 Vietnamese boot-
vluchtelingen aangekomen. Alleen
politieke vluchtelingen mogen blij-
ven, de anderen worden terugges-
tuurd.

MEXICOSTAD- Hoewel
de officiële uitslag nog wel
enige dagen op zich laat
wachten heeft de eeuwigdu-
rende regerings- partij van
Mexico, de Revolutionair in-
stitutionele partij (PRI) zich
alswinnaar uitgeroepen.Met
name werd Carlos Salinas de
Gortari uitgeroepentot geko-
zenpresidentvan Mexico. De-
ze zege wordt echter betwist
door deoppositie. Deze heeft
becijferd dat de PRI zijn
meerderheids- positie iskwijt
geraakt. Men is van plan de
PRI- zege op alle wettig toe-
gestane manieren te bestrij-

den.Deze houdingnoemtmen
in rgerings- kringen "ille-
gaal.

De Mexicanen konden
woensdag niet alleen een presi-
dentkiezenmaarmoestenook64
senatoren aanwijzen en vijfhon-
derdafgevaardigden. De officië-
le uitslagzal rond 13 juliworden
bekend gemaakt. Bij de eerste
niet- officiële uitslagen voor de
presidents- keuze lag Carloß Sa-linas deGortari van dePRI voor-
op.Dezedeelde ineentoespraak,
twaalfuur nahet sluiten van de
stembussen,voorhonderdenvol-
gelingen mee dathij "een natio-
nalezege" hadbehaald en dathij
dusde nieuwe president zal wor-
der Hij liep hiermee vooruit op
mededeling door het officiële
stembureau, waar men blijk-
baar met een vertraging te ma-
ken heeftbij hettellen der stem-
men. "Wij hebbengewonnen, wij
hebbengewonnen , riep Salinas
de Gortari uit. "We hebben ge-
toond datwe deweg vandevrede
willenbewandelen", aldus dege-
kozen pesident.

Ex-presidentPeru

Militaire grijpen
macht op verzoek
van burgerij

QUITO — De volkeren roe-
pen om een ander bewind en
verdragen zelfs een tyrannie
wanneer hun landen als ge-
volg van wanorde in een cha-
otische toestand vervallen
zijn doordat hun burgerlijke
regeerders niet in staat zijnte
regeren. Zomeentexgeneraal
Francisco Moales Bermudez.

Deze Peruaanse gepensio-
neerde militair is in hetverleden
president geweest van zijn land.
Hij voerde het woord ophet _emi-
nar Democratie en
strijdkrachten in de Ecuado-
raanse hoofdstad, welke studie-
bijeenkomst werd gehouden op
iniatiatiefvan departiculiere or-
ganisatie Studievoor ontwikke-ling (Cordes).

Militairen grijpen de macht
wanneer de burger- bestuurders
niet in staatzijn een land te bes-tieren en ook niet deontevreden-
heid van de massa in goede ba-
nen kunnen houden. Het is de
burgerij dieschreeuwtomorde of
hetherstel daarvan.Deze burge-
rij is bereid veel te verduren alsde orde maar terugkeert. Zo
meent devroegere militaire pre-
sidentvanPeruuit dejaren 1975
tot80 nadatgeneraal JuanVala-
scoAlvarado demachthad vero-
verd doorhetleger. Morales Ber-mudez gafhet bewind over aande burger- president FernandoBelaunde Terry.

Bus stort in
ravijn in Peru:
twintig doden

LIMA—Bij hetverongeluk-
ken van een autobus in Peruzijn twintigmensen om hetle-
ven gekomen. Veertien pas-
sagiers liepen verwondingenop.

Het ongeluk deed zich voor opde nationale snelweg op 73 kilo-
meter ten oosten van Lima. Debus raakte van de weg af enkwam in een afgrond terecht. Erworden negen passagiers ver-
mist na hetongeluk. Volgens in-
zittenden was debus bezig een
ander voertuig te passeren toen
de chaffeur kennelijk de macht
over het stuur verloor. De bus
was van Lima onderweg naar
Merced op 240km ten noordoos-
ten van dehoofdstad.

TEVREDEN
President Miguel de la Ma-

drid, die zijn ambt na zes jaar
moet neerleggen, zei echter te-
vreden te zijn met het verloop
van de verkiezingen. Volgens
hemzaghetvolk eroptoe, dathet
er "eerlijk" aan toe ging.

Het stond albij voorbaat vast
dat deeconoom Salinas, diezijn
opleiding volgde aan Harvard,
de verkiezingen zou winnen. De
PRI maakt albijna zestig jaarde
dienstuit in het land en de afge-
lopen decennia hebben de PRl-
kandidaten altijd ruim zeventig
Erocent van de stemmen be-

aald.

PRETORIA — De regerings- ge-
trouwekrant TheCitizen voegdezich
bij dekritiekvan deandereEngelsta-
lige Zuidafrikaanse kranten tegen
hetregerings-besluitdeapartheid in
woon- gebieden strenger te gaan
handhaven. De krant vindt dit een
hardvochtige wet. ZA lijktzijn lucht-
overwichtboven zuid Angola teheb-
ben verloren, watde bestrijdingvan
de Cubaanse troepen aldaarernstig
hindert. Vlak over de grens staan
SU- luchtdoel-raketten, alduswaar-
nemers.Binnen deEG ismenhetnog
nieteensover desancties wanneer de
6 van Sharpeville worden geëx-
ecuteerd.

KODELA
OMWISSELING WATERMETER

Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
week van 11 julit/m 15 juli 1988 de volgende wijken:
WETO - JAN BOOS - WEST GROOT SINT JORIS - KO-
RAAL PARTIER -MONTANAABOU-KENT UZELF-CO-
CORI - ABRAHAMSZ- SERU PRETU BIJ JUAN LUIS en
POPO BIJ ABRAHAMSZ.
KODELA verzoektalleverbruikers om zowel de standvoor als na
de meteromwisseling te noteren,om eventuele controle te verge-
makkelijken.

g©gKODELA________
_■_■_■_■■■__________. '*"=*-*-b__^___BEfl_Bß_l_fl_lHr-_H _^___H

Gevraagd voor direkt
ERVAREN WINKEL VERKOPER(STER)

Voor afdelingmuziek instrumenten
en geluidsapparatuur.
Vereisten:
Representatief voorkomen, Mavo, goede contactuele ei-
genschappen, kennis van Nederlands en Papiamentu, moet
een muziekinstrumentkunnen bespelen, liefstorgelof piano,
minimum leeftijd 25 jaar.
Brieven met opgave verlangd salarisonder letterBC aan het bureau
van ditblad, Curagao.

Winnaars Campagne

Gana kvCUTOiL||L
2. Daniela Henriquez wm W* IS/m
6. Oscar Figaroa
7. Angelo Bonifacio
8. JeanLuis De Lannoy
9. René Fluonia

10. Markiin Nunez.

De winnaars kunnen contact opnemen met

© CLROiL ©
Pletterijweg -Tel.: 612466
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! THE WHOLE STATES REAL ESTATES N.V.
i
' Notice is hereby given to the shareholders that the
!

ANNUAL GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING

j; over the bookyear ended December 31,1985 will be
held on July 15,1988at the office of the corporation, 9
Kaya Flamboyan, Curacao, Netherlands Antilles.

The agenda may be inspected by the shareholdersat; the office of thecorporation.
i

; Curacao, July 8,1988. The Management.
i
i
*HM»W»»ImWM»n w»w»#

81 EILANDGEBIED CURACAO
HetBestuurscollege van hetEilandgebied Curacao maakt bekend dat de
naamjoze vennootschap

"MEXICAN FOOD AND TRADING N.V.",
een verzoekschrift bij hetBestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging
ingevolge de Vergunningslandsverordening 1963(P.B. 1963 no. 28)van
eenKOFFIEHUIS- EN RESTAURANT "A" VERGUNNINGvoor hetper-
ceel gelegen aan de

CARACASBAAIWEG no. 55-A, alhier,
tevens toestemming:— ex artikel 47 lid 4 omeen latersluitingsuur(t.w. 02.00 uurdoor deweek

en 04.00 uur gedurendede weekeinden en officiële feestdagen);— ex artikel 52 om muziek, vertoningen én andere verrichtingenten ver-
makevan het publiektem_Ken, te geven of toete laten, of gelegenheid
tot dansen te geven of dansen toe te laten;— ex artikel 53 lid 1 om vrouwelijke bediening toe te staan;

in bovengenoemdperceel.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de dagna dezebekendma-
king gedurendeveertien dagen tervisie bij de afdeling Algemene en Juri-
discheZaken van het Centraal Bestuurskantoor aan de Theaterstraat no.
17, alhier, gedurendewelk tijdvak een ieder hetrecht heeft schriftelijkzijn
bezwarentegen hetverlenenvan bovengenoemdevergunningen en toes-
temmingen kenbaar te maken.
Indien naar aanleidingvan deze bekendmaking bezwaren worden inge-
diend, kunnen zowel de verzoeker, als degenen die bezwaren hebben
ingebrachtgedurendede termijn van éénweek na hethiervoorgenoemde
tijdvakvan veertien dagenkennis nemenvan de ingebrachte bezwaren bij
de afdeling Algemene en JuridischeZaken.

HetBestuurscollege van het Eilandgebied Curacao,
De Gezaghebber. De Secretaris.

—-.HM^Hi^________M_a-i--_-_-_-_-_-_-_-_-^
1.1.1. INTERNATIONAL INSURANCE

INVESTORS N.V.
NOTICE OFTHE ANNUAL GENERAL

MEETING OF SHAREHOLDERS
to be held on

August 18,1988
To the Shareholders off

1.1.1. International Insurance
Investors N.V.

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the AnnualGeneral Meeting of Share-
holders of 1.1.1. International Insurance Investors N.V. (the"Company") will
beheld attheTreasure IslandResort Hotel,St. Maarten, NetherlandsAntil-
les onAugust 18,1988at 10:00a.m. NetherlandsAntillestimeforconside-
ring the following Agenda:
1) Consideration oftheReport of the Managing Board;
2) Consideration and approval of theprofit and lossaccount for the

financial yearfrom January 1,1987to December 31,1987 and ba-
lance sheet as at December 31,1987;

3) The election of one class A and re-election of one class C Mana-
ging Director;

4) Theappointmentofa persontotheofficeenvisagedby Article 8(8)
of theArticles ofIncorporation;

5) Theappointmentofan independent charteredaccountant for the
auditofthe financialstatementsfor theyearendingDecember31,
1988;

6) The transaction of such other business as may properly come
beforethe Meeting.

Holders of bearers shares, in orderto exercise their rights at the Meeting,
must establish their ownership of such shares in a manner satisfactoryto
the Chairman of the Meeting. Nevertheless, they may establish suchow-
nershipby depositingsuch shares(or a Certificate of Deposit of such sha-
res satisfactorytothe ManagingBoard) at the offices of J.Henry Schroder
Wagg&Co. Limited, 120Cheapside,London EC2V6DS, England, against
writtenreceipt, not laterthanfive dayspriortothedateofthe Meetingandby
producingthisreceipt atthe Meeting. Shareholders mayberepresented at
the Meeting by written proxy empowered ina letter.
The 1987 audited financial statements are availablefor inspection at the
Company'sRegistered Office,De Ruyterkade 62, Curacao, Netherlands
Antilles.
Alternatively, copiesofthe financial statements maybeobtainedbywriting
to the undersignedat P.O. Box HM 2254, Hamilton HMJX, Bermuda.
By Order of the Managing Board.

JULIANE. ASHBY
Corporate Secretary/

Chief Operating Officer
Dated: July4,1988.
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Nieuws in vogelvlucht
WASHINGTON-DeVSendeSU

kondigden plannen aanvoor een uit-
gebreidmilitairuitwisselings-prog-
ramma, waarbij oorlogs- schepen el-
kaars havens aandoen.Dit moet bij-
dragen tot een beterbegrip.

WASHINGTON — De aanhou-
dendeonevenwichtighedenin dewe-
reld- economievormen opmiddellan-
ge termijn een bron van onzekerheid
en risico voor de groei- vooruit-
zichten. Als men geen maatregelen
treft zal de groei traagblijven, aldus
de WB. Het Bruto nationaleproduct
(BNP) in de schuldenlanden met
middelhoge inkomens- vooral La-
tijns Amerika, verminderde per
hoofd van de bevolking tussen 1980
en 87 met 1,3 % en in deAfrikaanse
landen ten zuiden van de Sahara
zelfs met2,9%.

WARSCHAU — DePoolse leiding
is bezigmetvoorzichtigepogingende
betrokkenheid van de bevolking bij
de politiek te vergroten en ook het
aantal standpunten dat daarbij se-
rieuze aandachtkrijgt. Een optie is
bij de parlements- verkiezingen een
blok van partijlozentoe te latentotde
stembus.

BANGKOK —DeASEAN- lidsta-
ten hebbenVietnam en de oppositie
van Kampuchea opgeroepen deel te
nemen aan het overlegover de beëin-
digingvan de Vietnamese bezetting
van Kampuchea. De oproep kwam
aan heteindevan een 2 daagseAse-
an- conferentie in Jakarta.Tot ASE-
ANbehorenIndonesië, deFilipijnen,
Thailand, Brunei, Malaysia en Sm
SHnnrp ...

LONDEN — Londen en Teheran
zijn heteens over de betalingen voor
jaren geleden opgelopen schade aan
hun ambasades, aldus deBritseBui-
tenland- onder- minister Mellor.
Londen betaalt 3 miljoen dollar en
Teheran 1,8 miljoen.

MANILA — De rechter moet be-
slissenofexpresidentMarcos magte-
rugkeren naar de Filipijnen, aldus
zijn opvolgerAquino. Zijzal deze te-
rugkeer toestaan alsde correcte pro-
cedure wordt gevolgd.

JOHANNESBURG—Op 17juliis
er ook in Zuidafrika een 10 uur du-
rend popconcertvoor Mandela'sver-
jaardagen wel buiten Soweto. Men
verwacht 25.000 man.

WOENSDRECHT — De voor
plaatsing van VS- kruisraketten
aangewezen Nederlandse plaats
Woensdrecht verwacht SU- bezoek,
namelijkvan inspecteursdie komen
zien of de VS zich houden aan hun
INF- afspraken waarbij de middel-
lange afstan^akketei^erdwijnenEuropaH

MOSKOU — In het verre oosten
der SU, bij Chabarovsk, gingop een
militairebasis8tonTNT deluchtin.
Ervielen daarbijgewondenjdescha-

was groütH

BAYRUT— Bijna alle overgeble-
ven 500 Arafat- strijders uit het
kamp BourjEl Barajnehin zuidBay-
rut hebbenzichovergegevenaan hun
pro- Syrische belagers. De nog
achtergeblevenArafat- mensen wil-
len garantiesvoor hunveiligheid.De
pro- Iraanse groepvoorrevolutionai-
re gerechtigheidinLibanonheeftge-
dreigd 2 VS- gijzelaars te dodenals
wraaknemingvoor hetneerschieten
van deAirbus.Ditstond ineen getyp-
te verklaring.

TRIPOLI — De commandant van
de Libische waarnemers in Libanon
Farjani trok zijnmensen teruguitde
vluchtelingen- kampen waar 2 Pa-
lestijnse groepen tegenover elkaar
staan. Zijnbesluit is een protest te-
genhet niettoepassenvan deakkoor-
den over hetbestand tussen dePales-
tijnen. Die gevechtenhebben alruim
100 doden geëist.

ISLAMABAD — Het Afghaanse
verzet ondernam acties in 67 plaat-
sen in het land. Volgens Tass kwa-
men er ruim 40 burgers daarbijom.

UITGEZONDERD
Volgens Bienvenido Avierno

is nu de helft van hen al op vrije
voeten gesteld. Hij is functiona-
ris vanBuitenlandse zaken. Vol-
gens hem heeft deregering erin
toegestemd allepolitieke gedeti-
neerden vrij te laten, zoals door
kardinaal O' Connor was ge-
vraagd. Met uitzonderingechter

van zon veertiggevangenen die
de overheid als 'zeer gevaarlijk"
beschouwt. Deze veertig moeten
hun strafvolledig uitzitten. De
hoogste straf op Cuba is dertig
jaar.

Op de vraag aan Avierno of de
vrijlating van de politieke ge-
vangenen Cubazelfookgoed uit-
komt omdat men zo van zijn dis-
sidenten afkomt antwoordt deze
met een volmondig Ja."Natuur-
lijk, anders zouden we die steeds
maar moeten blijven onderhou-
den",verklaart hij. Groepenvan
voormalige politieke gevange-
nen komen voor onder de onge-
veer driehonderd Cubaanse bal-
lingen die maandelijks Cuba
verlaten aan boord van vliegtui-
genmet bestemmingMiami.

Caribische regeringsleiders

Handelsbarrières
moeten verdwijnen

ST JOHNS—De leiders van
dertienCaribische naties zijn
hetmet elkaareens geworden
over de noodzaak alle han-
dels- barrières in de Cari-
bische regio opte ruimen. Dit
moet gebeuren met ingang
van 1 oktober. Zo verklaarde
premierLesterBird vanAnti-
gua- Barbuda.

Deregerings- leidersvan dele-
den- landen van de Caribischeeconomische gemeenschap Cari-
com kwamen bijeen in het land
van Bird. Men wistelkaar tevin-

denin een verklaring welkedoor
de ministers van Industrie en
Handel was opgesteld tijdens
hun overleg dat voorafging aan
de bijeenkomst van de premiers
en hun vervangers.

VS-president bezoekt collega

Reagan over Duarte:
hij houdt zich goed

WASHINGTON — Presi-
dent Ronald Reagan heeft
zijn Salvadoraanse collega
José Napoleon Duarte be-
zocht. Reagan zei dat presi-
dent Duarte "een heel goede
houding aanneemt".

De Salvadoraanse president
wordt in het WalterReed hospi-
taal geholpen aankanker in zijn
lever, welke operatief niet ver-
holpen kan worden. De Ameri-kaanse president bracht een
kwartier door met Duarte. Ook
vice- president George Bush
kwam opbezoekbij Duarte.Rea-
gan verplaatste zich voor deze
gelegenheid met een helicopter
van het Witte Huis. In het Wal-
ter Reed- ziekenhuis werd Rea-
gan opgevangen door zijn vice-
president Bush.

VEELMEER
Volgens politieke dissidenten

echter gaat het om duizenden
mensen dieompolitiekeredenen
gevangen zitten op Cuba. Zij zit-
tenover het hele land verspreid.
Een niet precies aan te geven
aantal leeft als paria's op Cuba
omdat zij zijn uitgestoten uit de
maatschappij daar zij gekant
zijn tegen hetbewind van Fidel
Castro, aldus deze dissidenten.

Ricardo Bofill, president van

de illegale Cubaanse mensen-
rechten- commissie, zegt dat "al-
les onderdrukkend" isop Cuba.
Hij woont in een appartement in
devoorstad Guanahacoavan Ha-
vana. "Hun taktiek is veran-
derd, numaakt men gebruik van
de massamedia". Zo constateert
Bofill.

BEDREIGD
Hij was lid van de Cubaanse

communistische partij voordat
Fidel Castro aan de macht
kwam. Sedertdien heeft hij ver-
schillende keren vastgezeten
omdat hij zich uitsprak tegen de
regering. Hij heeft huis- arrest
sedert 16 maart en zegt dat hij
voor zijnlevenvreest. "Erzijnbe-
dreigingen met de dood", verze-
kert hij. Uiteindelijk wordt hij
beschouwd als de commandant
van de contra- revolutionairen
op Cuba."Dit is de openbare vij-
and no één", zo legt hij uit.

In april heeft het communis-
tische dagblad Granma eenpaar
pagina's nodig gehad om Bofill
aan tepakken en om zijn geloof-
waardigheid aan te tasten. Hij
werd beschuldigd, aldus Bofill,
"van leugenachtigheid" en als"een man vol onwaarheden. En
vooral als iemand met een

monsterlijk ego- gevoel en een
onverzadigbare dorst naar pu-
bliciteit en bekendheid".

De groep van Bofill houdt vol
dater op Cuba tienduizend poli-
tieke gevangenen zitten. Maar
Amnesty internationalkomt tot
een getal van 450 in zijn jaar-
overzicht van 1987. Het regime
van Fidel Castro tolereert Bofill
en citeert iets van dienskritiek
als een bewijs van het bestaan
van persvrijheid opCuba.

Avierno over Bofill: "De men-
sen haten Bofill. Wegens zijn
leugens". Maarhij gaatniet inop
deklachten van Bofill. De dissi-
dentopzijnbeurt zegtdathij niet
tegen de communistische rege-
ring is gekantmaartegen detak-
tieken daarvan. "Dit is niet een
strijd tegen het systeem, maar
tegen de onrechtvaardige orde.
De fundamentele rechten, het
recht op leven, worden hier niet
gegarandeerd", aldusBofill. De-
ze Mijft zijn ongelijke strijd
voortzetten. Tot het bittere ein-
de. Hij denkt daarbij zeker aan
de mogelijkheid dat ditweleens
een gewelddadige doodkan zijn.
Op het eiland Cuba dat niet zo
erg gesteld is op dissidenten.
Daarin staat het helaas niet al-
leen.

ALLE GROEPEN
"Naar de meningvan derege-

ring zouden allebevolkingsgrroe-

pen moeten deelnemen aan het
regeringsproces... en zouden de
noodzakelijke structuren daar-
voor moeten worden ontwikkeld
middels onderhandelingen", zei
de minister voor Grondwetsza-
ken, Chris Heunis.

Niet alleen zijn de terreinen
beperkt waarover de zwarte ra-
denenig gezag zoudenmogen ui-
toefenen. Ook hebben deraden
niethetrecht tegen beslissingen
op nationaal niveau in te gaan.
Op het gebied van onderwijs bij-
voorbeeld, zouden deraden geen
zeggenschap hebben over de fi-
nanciering, dekeuze van deboe-
ken en de salarissen van de on-
derwijzers. Er zouden ongeveer
negen provinciale raden komen
en volgens Heinis zouden ze vol-
gend jaaral kunnen aantreden.

IN PRETORIA
Voorheteerst indriejaarheeft

er donderdag een ontmoeting
plaatsgevonden tussen verte-
genwoordigers van Zuidafrika
enMozambique. Hetoverlegwas
georganiseerd om het Nkomati-
akkoord uit 1984 nieuw leven in
te blazen. De besprekingen wer-
den gehouden inPretoria. Na af-
loop werd ineencommuniqué ge-
sproken van een "hartelijke"
sfeer. De gemeenschappelijke
veiligheids- commissiezal inere
worden hersteld.

Inhet op 16 maart 1984geslo-

ten Nkomati-akkoord kwamen
de twee landen overeen, dat zij
"via onderhandelingen of langs
andere vreedzame wegen" zou-
den streven naar een oplossing
van de bilaterale geschillen die
een gevaar inhielden voor de we-
derzijdse veiligheid. De in de
overeenkomst verwoorde goede
bedoelingen verzandden echter
al snel.

CHEMOTHERAPIE
De woordvoerdervan hetmili-

taire ziekenhuis, Peter Esker,

deeiüe Ui amwooiu uu vragen
naar de gezondheids- toestand
van Duarte dat diehet heel goed
doet. Esker deelde nog mee dat
Duarte weer in het ziekenhuis
wordt opgenomen voor een in-
tensieve chemotherapatische
behandeling. Is deze behande-
ling achter derug danzal beke-
ken worden ofDuarte terugkan
keren naar El Salvador. Er be-
staat dan ook de mogelijkheid
dat hij nog een andere chemo-
therapie moet ondergaan.

De woordvoerdervan het Wit-
teHuis Marlin Fitzwaterzeinog
datReagan aanDuarte heeft ge-
vraagd of deze nog eens langs
komt in het Witte Huis voordat
hijnaarzijn landterugkeert. Du-
artereageerde daarop met"Heel
graag als het mogelijk is". Voor
zijn terugkeer naar El Salvador
kan Duarte gebruik maken van
een Amerikaans leger- vlieg-
tuig, zo liet Reagan Duarte ook
nog weten.

BEGRIP KLEINE LANDEN
Voor de bezorgdheid welke

vooral in de kleinere landen be-
staat wegens hetfeit dat hun in-
dustrie er niet sterk voor staat
als het op concurreren aankomt
konden de premiers begrip
opbrengen.Deregerings- leiders
waren heter over eens dater een
lijst van 23 producten wordt op-
gesteld zoals vruchten- gelei en
lakken welke buiten de onder-
linge vrije handel vallen tot zij
concurrerend op de markt ge-
bracht kunnen worden. Men
heeft echter geen tijd afgespro-
ken hoe lang deze protectie
voortgezet zal worden voor be-
trokken artikelen.

De ministersvan Industrie en
handel hadden aanbevolen om
alles op alles te zetten om te ko-
men tot een vrije gemeenschap-
pelijke markt zonder restricties
en welmet ingangvan 1 oktober.
Deze aanbeveling werd door deCaricom- top- conferentie over-
genomen, maar wel met in-
achtneming van genoemde uit-zondering. De onderlinge importbinnen het Caribische gebied isde laatste vijfjaar steedsverderachteruit gegaan maar steeg
verleden jaarweer met achtpro-
cent en kwam uit op een bedrag
van 317 miljoen dollar.

TANEND_ _C.a.riblsche regerings- lei-
ders beklaagden er zich over datde aandacht van de VerenigdeStatenvoorhetCaribisch gebied
weer aan het tanen is. Dit on-
danks de toezegging van Was-hington dat men aan de verbete-ring van derelaties methetCari-bisch gebied alle aandacht zoubesteden. Daar blijkt nietzoveel
van, vinden zij.

VRIJLATING POLITIEKE GEVANGENEN GOED VOOR HAVANA

BofUI: nog duizenden mensen ompolitieke redenen gedetineerd

Cuba ontdoet zich van dissidenten
HAVANA — De opdracht

van president Fidel Castro
van Cuba om de politieke ge-
vangenen vrij te laten be-
antwoordt aan het Cubaanse
streven om zich te ontdoen
van zijn dissidenten. Tegelij-
kertijd kan Cuba daarmee
zijn imago op mensen-
rechten- gebied wat op-
poetsen.

Sinds kardinaal John O'Con-
nor van New YorkCuba inapril
bezocht is het aantal politieke
gevangenen nagenoeg gehal-
veerd. De Newyorkse kardinaal
had toen aan Fidel Castro ge-
vraagd de 433 mannen en vrou-
wenvrij te laten dieompolitieke
redenen gevangen zaten op Cu-
ba. Hun detentie was het gevolg
van de verdenking dat zij tegen
deregering gerichte activiteiten
zouden bedreven hebben.

ZUIDAFRIKA EN MOCAMBIQUE AAN TAFEL
Bezorgdheid over verdere beknotting vanpersvrijheid
Pretoria met zwarte provinciale
raden met beperkte bevoegdheden

KAAPSTAD—De Zuidafri-
kaanse regering is van plan
zwarte provinciale raden in
het leven te roepen. Dit moet
gezien worden alseennieuwe
stapopweg naareen nationa-
le oplossing van het ras-
senprobleem, zo zegt Preto-
ria. Ondertussen proberen
Zuifafrika en Mozambique
hun relaties te normaliseren
en eenjaren geledengesloten
akkoordnieuwlevenin tebla-
zen. In de Nederlandse jour-
nalistieke wereld maakt men
zich bezorgd over de ontwik-
kelingen op persgebied inZuidafrika.

De Zuidafrikaanse regering
heeft vandaag een wetsontwerp
optafelgelegdvoor het oprichten
van zwarte provinciale raden,
met beperkte wetgevende be-
voegdheden op het gebied van
onderwijs, sociale uitkeringen
en woningbouw voor zwarten.
Regerings- functionarissen zien
het wetsontwerp als een stap
voorwaarts voor een nationale
"oplossing" voorde conflicten die
het systeem van apartheid met
zich mee brengt.

Doel bewustwording vanpubliek
Comité voor vrijheid
pers opgericht in Panama

PANAMASTAD — In de
Panamese hoofdstad is een
"permanent comité" opge-
richt voor devrijheid van ex-
pressie. Deze heeft op kleine
schaal enige dagen lang eenbetoging gehouden. Doel is te
werken aan de bewustwor-
dingvan de bevolking op het
gebied van devrijheid van de
pers.

Hetcomitéwordt bemand door
leden van de Vakbond van jour-
nalisten inPanama, van het Na-
tionale verbond van verslagge-
vers en van de Club van journa-
listen van Estrella de Panama,
een der Panamese kranten. Tij-
dens deeerste demonstratie las
Alberto Conté een boodschap
voor als voorzitter van de natio-
nale verslaggevers- organisatie.
Daarin werd uiteengezet waar-
ommen besloten hadtot het hou-
denvan dezebetogingen.

BELANG BEVOLKING
Dit moet in nationaalverband

gezienworden, aldus Conté. Het
is de bedoeling dathet hele land
zich bewust wordt van de nood-
zaak en vanhet nut van het zoe-
ken naar wegen om "de onmid-
dellijkeheropeningvan de geslo-
tenmedia te bereiken". Het gaat
hierbij niet alleen om het weer
aanwerk helpen van detalrijke

journalistendieop onrechtvaar-
digde gronden zijn ontslagen.

Evenmin gaat het op deeerste
plaats om het feit dat de be-
richtgeving ontzaglijk achteruit
is gegaan. Maar het gaat vooral
om een begin te maken aan de
etappe welke ons in staat stelt
dat allen van gedachten kunnen
wisselen via een vrije ver-
antwoordelijke en eerlijke pers.
Dit is in het belang van de hele
Panamese bevolking". Aldus
Conté. Omdat we vrije mensen
zijn verzetten we ons tegen elke
vorm van beperking van de vrij-
heid.

BEKNOTTING PERS
De besturen van het Neder-

lands Genootschap van hoofdre-
dacteuren en de Nederlandse
Vereniging van Journalisten
(NVJ) zijn ernstig bezorgd over
debeknotting van de "toch albe-
perkte vrijheid van werken die
depers heeft in Zuidafrika". De
verscherpingvan depers- maat-
regelen, dierecent zijngenomen,
betekenen volgens hen een re-

f;elrechte censuur voor een be-
angrijk deel van de pers in dit

land, zo menen zij.
De persmaatregelen, zoals de

censuur op lokale persbureaus,
de verlenging van net verschij-
ningsverbod voor de bladen
'South' en 'New Nationa' en het
verbod voor alle media om leden
vanverboden oppositie- partijen
te citeren, zijn naar het oordeel
van de NVJen het Genootschap
"ontwikkelingen die het functi-
oneren van een onafhankelijke
pers onmogelijk maken".

VOOR TWEEDE KEER
Voor de tweede keer binnen

eenjaar werden in februari door
de regering de dagbladen La
Prensa, Extra, El Siglo en het
weekblad Quiubo gesloten eve-
nals deradiozenders Continente
enRadio Mundial. Hetzelfde lot
trof ook de tv- zender van de aan
dekant geschoven president Er-
ic ArturoDelvalle.Al dezemedia
hadden m.i, elkaar gemeen dat
zijkritisch stonden tegenover de
sterke man van Panama: gene-
raal ManuelAntonioNoriega en
diens bewind. De sluiting ge-
beurde in een periode van alge-
mene onrust tegen Noriega en
zijnregering.
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Pierson, Heldring & Pierson (Curasao) N.V.

zoekt voor deTrust-sector een

HOOFD-ADMINISTRATEUR
Pierson, Heldring& Pierson (Curacao) N.V. iseen vol-
le dochter van Pierson, Heldring & Pierson N.V., een
internationaal georiënteerdebank diezich toelegt op
off-shore banking, trustactiviteiten en vermogensbe-
heer.
Tot de werkzaamheden van deAdministrateur beho-
ren 0.a.:

— hetzelfstandig doenbijhouden van de daar-
mee samenhangende boekhoudingen van
bij ons kantoor gedomicileerde ven-
nootschappen— het samenstellenvan financiële overzichten— het voeren van correspondentie in de Engel-
se en Nederlandse taal.

FUNCTIE-EISEN— vooropleiding SPD - HEAO-diploma of gelij-
kwaardig, met ervaring— kennis van de Engelse en Nederlandse taal
(zowel in woord als geschrift)— goedecontactuele eigenschappen— zelfstandig kunnen werken.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Pierson, Heldring & Pierson (Curasao) N.V.,
JohnB. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curasao, t.a.v. de afdeling Perso-
neelszaken.
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Oreo Bank N.V. is sinds 1986 op Curacao gevestigd en
zoekt op korte termijn ter versterking van haar organisatie
een:

ADMINISTRATIEVE
HOOFD-MEDEWERKER

met een commerciële instelling
De aan te trekken functionaris zal in samenwerking met de
Administrateur en overige rnedewerk(st)ers deadministra-
tievan onzebankinstelling verzorgen, alsmede het voorbe-
reiden en opstellen van de externe en interne verslagge-
ving.
Verder zal de functionaris actief betrokken worden bij de
commerciële aktiviteiten van onze bank.
Kandidaten dienenminimaal over een afgerondeopleiding
op S.P.D. 1 of H.E.A.0.-niveau te beschikken. Ervaring in
gegevens-verwerking met behulp van geautomatiseerde
systemen is verlangd.
Kennis op het gebied van bank-, krediet- en depositobedrijf
strekt tot aanbeveling.
Door het internationale karakter van de bank is een goede
beheersing van de Nederlandse en Engelse taal een ver-
eiste.
Kennis van de Spaanse taal wordt op prijs gesteld.
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de
belangrijkheid van defunctie.
Kandidaten worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie,
voorzien vaneen curriculum vitae,tezendenaan dedirektie
van: ORCO BANK N.V.

ORCO BANK N.V. beschikt over een eigen vermogen
vanca. Na/. 300 minen iswerkzaam in hetinternationa-
le en lokale krediet-, hypotheeken deposito-bedrijf.
De aandelenvanORCO BANK N.V. zijn genoteerd op de
officiële markt van de AmsterdamseEffectenbeurs.
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Mahuma, Romar en Souax

Kodela installeert
Nieuwe waterpompen

WILLEMSTAD—Inaugus-
tuszullenvoor dewijken Seru
Mahuma, Romar en omge-
ving viernieuwe waterpom-
pen geïnstalleerdworden. De
nieuwe apparatuur zal voor
de bewoners in genoemde
wijken voor voldoende wa-
terdruk zorgen. Hiermee is
een investeringvan ongeveer
honderdduizend gulden ge-
moeid. Verder zal in de wijk
Souax Pabou een dikkere lei-
ding geplaatst worden, zodat
de watertoevoer adekwaat is
voor alle reeds geplaatste en
nog te bouwen nieuwbouw-
woningen.

Kodela (Kompania diProduk-
tion i Distribushon di Awa i
Elektrisidat diKórsou) streeft
ernaar om op korte termijn zo-
veel mogelijk wijken van een ad-
ekwate waterleverantie te voor-
zien. Dit in hetkader van een ag-
ressief en dynamisch beleid om
de waterleverantie op langere

termijn te optimaliseren. Hier-
toe heeft Kodela een aantal ur-
gentie- projecten op touw gezet.
Het project Seru Mahuma heeft
reeds een eindstadium bereikt,
terwijl voor Souax Pariba, Ma-
huma West en JuanDomingo in
de afgelopen maand een aan-
zienlijkeverbetering isbereikt.

SERUMAHUMA
Volgende maand zal voor de

wijken SeruMahuma, Romaren
omgeving het jarenlange pro-
bleem van onvoldoende waterle-
verantie definitief verholpen
worden. Daartoe zalKodela in de
maandaugustusbijKayaMahu-
maA een nieuwe waterpomp-in-
stallatie in gebruik nemen. Het
gebouwis infeite bijna gereeden
aan het eind van de maand juli
zullen de pompen geïnstalleerd
worden. De vier nieuwe pompen
zullen de bewoners van Seru di
Mahuma op alleuren van de dag
van voldoende waterdruk voor-
zien. Het probleem van onvol-
doende drukbestaat albijnatien
jaar. Bovendien zijn in de loop
der jaren steeds meer huizen in
Mahuma en omgeving erbij ge-
bouwd, wat het probleem alleen
maar verergerde: de waterdruk
in debetrokken wijknam steeds
meer af.

Kodela heeft met deplanning
voldoende rekening gehouden
met debestaande plannen om in
de wijk. van Mahuma en omge-
ving meer huizen te bouwen.
Ook alkomen er meerhuizen, de
waterdruk zal desondanks voor
alle bewoners op een acceptabel
niveaublijven, aldus deKodela.

SOUAX
Vanaf 25 junikunnen de wij-

ken Juan Domingo, Mahuma
West en Souax Pariba rekenen
op een continue waterstroom
met voldoende druk, aangezien
Kodela de waterpomp- installa-
tie bij JuanDomingoreeds in be-
drijf heeft genomen. In deze wij-
ken heersten ookproblemen met
de waterdruk, gedeeltelijk om-
dat in de afgelopen jaren er'zo-
veel huizen zijn bijgebouwd. Bij
Souax Pabou is evenmin vol-
doende waterdruk door de onge-
controleerde woningbouw. Daar
gaatKodela een dikkere leiding
plaatsen, zodat de watertoevoer
ook voor alle nieuwe woningen
voldoende zal zijn.

WASHINGTON — VanhetWitte
Huis- bewakings-personeel zijner 3
gestraft en van de Nationaleveilig-
heidsraad 2 werkneemsters wegens
illegaal drugs-gebruik.Debewakers
werkten nietvoor Reagan persoon-
lijk.Deze wistwelvan hetonderzoek
af.

Een verslag van de ellende:
Ook wanbetalers hebben recht
op een menselijke behandeling
ZON ZESAGENTEN op

demiddenweg: luid gefluit
en jewordt aangehouden.
Autobelasting niet be-
taald.Vergeten! De ellende
die dan begint, zul je niet
snel vergeten...

Hetbeginter almee datje's
morgens vroeg wordt aange-
houden op weg naar jewerk.
Een agent die ofdoofisof ge-
woon wil treiteren laat jealle
gegevens driemaal herhalen.
Daarna moetjeuitstappen, op
de EEG-weg waar geen tele-
foon beschikbaar is. Op de
vraag hoe deagent denkt dat
je verder moet, laat hij zijn
blik goedkeurend over jeheen
gaan en antwoordt: "Een
juffrouwzoals u krijgttoch ze-
ker meteen een lift?" en hij
voegt er aan toe dat hij het
bestzelfzouwillen doenmaar
helaas...

BOUWKOT
Inderij bij een hulpkantoor

is hetlangwachten. Al dietijd
besef jeechter dat het jeeigen
schuld is. Maar op de ellende
die daarna begint ben jeniet
voorbereid.

Op het politie-bureau op
Rio Canano moetje de autos-
leutel afhalen. Daar wordt
een formulier ingevuld waar-
op staat dat het motorrijtuig
kan worden afgegeven. Vol
moed ga je naar Shut, de
vuilstortplaats, hetgeen de
politie kennelijk de meest ad-
equateruimte vindtom deau-
to's van wanbetalers te stati-
oneren.

Men moet zich melden bij
een bouwkot, balancerend op
een stel grotebuizen die daar
onderhet loket(op tweemeter
hoogte) liggen te verrotten
tussen glas, andererotzooi,
het nodige ongedierte en zeer
zielige straathonden. In het
kot zit een bewaker. Die
schrijft en voert prive-
telefoongesprekken. Het for-
mulier blijkt dus niet vol-
doende om je auto terug te
krijgen. Debewaker heefteen
mooi groot schrift en daarin

schrijft hij iedere keer weer
voluit: naam: met zijn naam
er achter; handtekening: en
dan volgt zijn handtekening.
En in het tweedekolommetje:
naam: en dan volgt jouw
naam; adres: en danvolgt het
adres; motorrijtuig: en dan
volgt het auto nummer; en
handtekening: waar je moet
tekenen.

APEN
Die onzin neemt gemiddeld

tien minuten toteenkwartier
per persoon in beslag. De be-
waker handelt twee klanten
perbeurt af. Staatvervolgens
luid zuchtend op, wandelt
naar buiten, maakt het hek
open,wachttot de auto'snaar
buiten zijn gereden,sluit het
hek weer af, zucht nog eens
een keertje, wandelt weer te-
rug naar het kot, drinkt daar
eenbeker water,kletstwaten
trekt vervolgens de twee vol-
gende formuliertjes uit de
Randen van demensen dieals
apen voor hetkot moeten
wachten. Uiteraard in de
brandende zon, want daaraan
ontkomjenergens op een tro-
pisch eiland.

Het plaatsen van de
handtekening vereist ook
halsbrekende toeren: jemoet
dan het kot in zien te komen.
Detrapbestaat uit twee losop
elkaar gelegde banden, een
verrotte airco en een gebro-
ken plankje en de deur staat
slechts op een kier open.Dat
nog niemand zijn benen ge-
broken heeft bij die acroba-
tische toeren, mag een won-
der heten.

Het isoverigens nognietze-
ker dat je na deze eflende je
auto daadwerkelijk mee kunt
nemen. De politie-agenten
(die in de auto op weg naar
Shut gebruik maken van je
radio en daar hun favoriete
station voor uitzoeken)

§arkeren dewagenskris kras
oorelkaar en er is een risico

datje er niet uitkunt. Heb je
dat geluk wel, ben je zeker
vaneen aantalkrassen omdat

de cactusplanten daar welig
groeienenvrijwel niet teont-
wijken zijn.

Auto-krakers
WILLEMSTAD— Ter hoogte

vanPlaza Hoyerbetrapte een po-
litie-patrouille gisteravond de
man R.S. van 31 jaar toen deze
bezig was in te breken in en ge-
parkeerde auto. De laatste tijd
kwamen er veel klachten van in-
braak inauto's in dezeomgeving
bij de politie binnen en de aan-
houding van S. zal waarschijn-
lijk meer licht brengen in deze
zaken.

Ban Topa voor
Oude vanDagen

WILLEMSTAD — Zondag 10
julivindter inhet tehuis MiAm-
paroeen Ban Topaplaats tenba-
te van de bejaarden. De ver-
zorgsters van de stichting 'Kwi-
dopa Grandinannakas' organi-
seert dezebijeenkomst omop de-
ze wijze een fonds te creëren dat
bedoeld is om de 'oudevan dagen'
een plezierige vakantie aan te
bieden.

De Bah Topa begint om tien
uur 's morgens en duurt tot een
uur of vijf s middags. Er zullen
onder andere optredens zijn van
eenfolkloristische groep,een ka-
ha-di-orgel en de groep Carino.
Ook zal er een goed gesorteerde
keuken aanwezig zijn. Voor de
kleintjes is er een grabbelton en
voor de grotere een rommel-
markt.

De toegang isgratis en de loka-
tieligt opdeWeg naar Welgenle-
gen(achter deTheresaschool).

SCHELDPARTIJ
Ook wanbetalers die hunautobelasting, om wat voorreden danook, nietoptijdvol-

daan hebben, zijn mensen.Geencriminelen. Er moet alsstrafeen boete betaald wor-
denvan 45 gulden.Dat is vol-doende! De politie en andereambtenaartjes die deze wan-betalers moeten afhandelen,
zoudenbestwatmeerbeleefd-heid kunnen opbrengen. De
betrokkenbewaker in hetkot
was duidelijk: toen er kritiek
werd geleverd opzijn minder
nette taalgebruik aan detele-
foon, welk prive-gesprek op
muien afstand letterlijk tevolgen was, barstte er eenscheldpartij los: "Ik heb mijn
autobelasting wél op tijd be-taald, en het kan me niets
schelen dat jullie in de zon
uren moeten wachten. Ik doeheel rustig mijn werk en ik
ben niet van plan om me te
gaan haasten", aldus de be-waker.

Service,heren,reikt verder
dan alleen de toeristen- sec-
tor. Ook wanbetalers hebbenrecht op een menselijke be-
handeling!

ABN helpt eiland schoon te houden

Antillen waarnemer Caricom
WILLEMSTAD — De Ne-

derlandse Antillen hebben
donderdagofficieel de status
van waarnemer gekregen bij
deCaribische Gemeenschap,

Caricom. Een verzoek voor
het verkrijgen van de waar-
nemers- status was eerder dit
jaar door de Antillen inge-
diend. De staatshoofden van
de 13 aangesloten landen uit
het Caribisch Gebied, stem-
den donderdag, tijdens hun
jaarlijksevergadering opAn-
tigua,unanieminmethet ver-
lenen van deze status aan de
Antillen.

Dat heeft secretaris- generaal
van Caricom, Roderick Rain-
ford, vandaag in St John's be-
kend gemaakt. De Antillen mo-
gen voortaan participeren in de
zogenaamde permanente com-
missies voor gezondheidszorg,
landbouw, arbeid en onderwijs.
De Antillen hopen via Caricom
ook meergebruik tekunnen ma-
ken van de daarbij aangesloten
instituten zoals de Caribische
Ontwikkelingsbank. Nederland
is donor van deze bank.

Behalve de Antillen hebbenook Haiti, deDominicaanse Re-publiek en Suriname de status
van waarnemer bij Caricom. DeAntillen kunnen geen volwaar-
dig lid worden van Caricom om-dat zij nog niet onafhankelijk
zijn en het lidmaatschap tot nu
toe slechts was voorbehouden
aan Engelssprekende naties inhet Caribisch Gebied, aldus eenbericht van hetANP.

WASHINGTON —Reagans rege-
ring boekte een zege toen het Hoog-
gerechtshof(met5 tegen 4 stemmen)
en wet in standhield dievoorziet in
overheids- subsidievoor religieuze
groepen die tieners adviserenzich
van sexueleactiviteit te onthouden.
Daarmee werd een "kuisheids-wet"
uit 81 hersteld welke er op was ge-
richt tieners van sexe af te hou'''-
voor hethuwelijk.

WILLEMSTAD-Inhetkader
van de campagne 'Ban Changa
Porko' heeft deABNBank beslo-
ten ook een steentje bij te dragen
aan hetschoonhouden van hetei-
land en heeft een totaal van
45.000 vuilniszakjes voor auto's
laten vervaardigen om devervui-
ling van deopenbare wegen te be-
perken.

Opwoensdag 6juliwerden en-
kele zakjes door de heerPiet Mal-
donadovan deABNBankaan de
heerRodney Daal overhandigd.

Foto vlnr: Herbert Ignacio, di-
recteurABNWillemstad,Rudolf
deWit, voorzitter van de 'Fundas-
hon Promove Balor Postivo'
(overkoepelend orgaan van de
commissie 'BanChanga Porko'),
Piet Maldonado, senior officer
van deABN en Pieter van Dijk,
directeurABNWillemstad.

Zondag jazz-time
in Blue Note

WILLEMSTAD — Vorige
week zondag (2 juli)begon hetbekende cafe Blue Note met deBlue Note Sunday- afternoon
Jazz- time. De bedoeling is om
deze activiteit voorlopig op alle
zondagenvoort te zetten.

De jazz-timebegint omtwaalf
uur 's middag en duurt tot vijf
uur 's middags. Voor jazz- lief-hebbers die door de week geen
tijd hebben, gezinnen die even
vaneen lekkere maaltijden goe-
demuziekwillen genietenen al-le anderemuziek-en jazzliefheb-bers is diteen unieke gelegen-
heid om ook opde vrijezondagtegenieten van deze muziek.

Erzal steedsen live- band aan-wezigzijnonderleidingvanWot-
ty Wout en dekeuken van deBlue Note biedt ookeen goed ge-
sorteerde criollo- keuken aan.

Detoegang is gratis.

HANNEKEVANKOUWEN
NASCHRIFT:
Inmiddels is er contact opge-
nomen met zowel het hoofdvan de centrale bewa-kingsdienst als depolitie-leiding. Van beide zijden
werd zeerpositiefgereageerdop deklachten en werd toege-
zegd dat de kwestie onder-zocht zal worden. Ook de be-trokken bewakerbijShutheeftinmiddels tegenoverzijn chefdebelofte gedaan hetpubliek
inde toekomstbeter te behan-delen.

In totaal zijn er gisteren
ruim vijftig auto's in beslag
genomen.Eengrootdeeldaar-
van staatnog steedsop Shut.

Auto huren in:
Nederland
Florida
Aruba
St. Maarten
Curacao

Airport: Tel. 83489 ____________
<07:00-24:00>

Tel. 80373-87582 (SiSsjS^al Ê
I nnnnfi weteatj'. GMcar- \krt__ri/^^^^^^^^^^^^^^_____ï'

toestel 196-189-198
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en jurken in grote maten.

Boutique (ijfe^
I_____-t Caracasbaaiweg ___rV Pr--~-^|fl_§) Tel.: 613496 f*_3_T r»È
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NORO

NORO-VENTURE CAPITAL N.V.
| Notice is hereby given te all shareholders that the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS

will be held at the Offices of the Company, Plaza Roi Katochi, 3
Kaya Flamboyan on July22nd, 1988at 16.00hours local time.
Theagendaofthismeeting isavailablefor inspection by the share-
holders at the abovementioned address of the Company.
Shareholdersshall be entitledtovote atthemeeting inperson orby
proxy.

The Managing Directors,
NORO-MANAGEMENT SERVICES N.V.
NORO(CURACAO) N.V. f

Water W
BABIES" JK

van Coppertone" f^s \
_v\_4 _*»_-_■-* _i #- SUNBLOCK "

SPF 15 _^Tr
" Speciaal voor tere %\ spf-|5

kinderhuidjes, bevat m!n__Êtgeen allergische of \ _4s^=^
irriterende bestanddelen. \ hypoallergenic /\ WATERPROOF I

" Waterbestendig voor 80 \ /
minuten. Ideaal voor de baal. v -/

" Met beschermingsfactor 15, d.w.z. dat Uw
kind 15 maal langer dan normaal in de zon
kan blijven, zonder te verbranden.

O
MANPOWER

UITZENDORGANISATIE
's Wereldsgrootste uitzendburo met 40 jaarervaring in
de dienstverlenende sektor.

Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.
Salina 108,Curacao. __

vv^^^A#__^__^__n^*X-^N NN^^ n^^W^n\Vs^

Zondag 10 juliwordter in hetChristoffelpark eenvroe-ge berg-beklimming georganiseerd. De start is om vijfCs
x\ uur 's morgens en na de tocht zijn er een rondrit en een Csnn;rondleiding doorhet Museo Savonet. Voor meer informatieCs
Nx kan men bellen op nummer: 640363. x

9 juliwordt er in hetCuracaosch Museum een
expositiegehoudenvanwerkenvan WimDieleman. Dcx

Vs tentoonstellingbestaatvoornamelijk uitschilderijenen eenN
xvsaantalzeefdrukken. Aanvang: 20.30u. Plaats:Curacaosch n
NN^Museum. s

10 juli geeft het St Vincentius Harmonie een\:
\\vsoiree, terere van hetPrins Bernard Fonds NA. Plaats:
sVvShon JanchiBoskaljon Kiosk (in detuin van hetmuseumte
\VMundu Nobo). Tijd: 19.30u- 21.00 u.
X\\ledere zondag wordt er in Blue Note Café een 'Sunday
\VSAfternoon Jazz-time'gehouden. Een live-bandonder lei- s;

van Wotty Woutzorgt voor de muzikale omlijsting met
\\N jazzmuziek. Een goed gesorteerde krioyo keuken is voor^vVs iedereen geopend. Plaats: Blue NoteCafé. Tijd: 12.00 u tot
\V 17.00 u. Toegang: gratis.
SS §
xvZondag 10 juliorganiseert 'Kwidopa grandinan nakas' s;
Nv^een Ban Topa in het tehuis MiAmparo aan de Weg naar

Welgelegen(achter deTheresaschool). Er zal een muzi-^S
\N kale bijdrage zijn van een folkloristische groep, een kah'isS
n^. orgel en de groepKarirïo. Verderzijn er een grabbeltonen X

eenrommelmarkt. Tijd: 10.00utot 17.00u. Toegang:gratis.

p ÉÉNMALIG SPECIAAL! 'T
CEMENTtcII eerste kwaliteit I
: ...:■-_.■■.

I f* *%*75per zak II JJèJ zolang de L^^voorraad strekt. W
uitsluitend cash & carry F i^m

I SANTA ROSA / \__^^^ _____TI SANTA MARIA \___Jr j^^F
■ DOMINQUITO _.^^_______J_S__-^ _^^^

I bij Kooyman bentUin goedehanden^^^^

VfiUDriGBJUin9BBAMIGOE10



ZORGELOZE WERELD
De belangstelling voor Ox-

ford is de laatste jaren weer
groter geworden door onder
meer de televisieversie uit
1981 van Evelyn Waughsro-
man "Brideshead Revisited-
."De oxfordscenes tonen een
zorgeloze wereld waar blase
studenten weinig of geen
werk verrichten, maar met
groot vertoon hun geld ver-
teerden en excentriek deden.

Ondanks het feit dat dero-
man speelt in de jarendertig
en Waugh een wereld be-
schrijft die aan het verdwij-
nen is, was de eetlust van de
media opgewekten gingen zij
op zoek naar soortgelijke de-
cadentie in het huidige Ox-
ford.

Toen Olivia Channon,
dochter van een minister en
erfgename van een familie-
vermogen, op de avond van
haar eindexamen in 1986
overleed aan een cocktail van
alcoholen hard drugs,hadden
ze een hendel. In de pers ver-
schenen opgeklopte verhalen
over studenten in Oxford die

duizenden ponden sterling
verkwistten aan consumptie
vandranken drugs. Zijveran-
derden niet van toon toeneen
universitair onderzoek aan-
wees dat het drugsmisbruik
onder de 13.000 studenten
niet ergerwas danin hetland
als geheel.

VERANDERINGEN
De universiteit die zeven

honderd jaardeedover hetin-
vieren van formele examens
en die 104 jaarnodig had om
een cursus kunstgeschiede-

nis te beginnen, lijkt soms
moeilijk veranderingen te
kunnen accepteren.

Susan Hitch, een van de
eerste vrouwen die aan Wad-
ham College van Oxford ging
studeren, steltvast dat vrou-
wen zich aan de universiteit
nog steeds marginaal voelen,
vooral omdat de docenten
overwegend mannen zijnzon-
der consideratie voor hun ei-
genheid.

Er is volgens haar zeer zel-
den echte vijaandigheid je-
gens de vrouw, maar haar
steunen vindt men nu ook
weer niet nodig.

PANAMASTAD—Een me-
dewerkervan hetinoppositie
zijnde dagblad La Prensa in
Panama is op straat door als
militairen verklede mannen
aangehoudenenontvoerd. Zo
Melddeeen journalist.

Een en anderspeeldezich niet
vervan het dagblad- kantoor af.
Zo zei Migdalia Fuentes die als
Journaliste verbonden is aanLa

Prensa. Meegenomen werd de
typograaf David Centeno. Dit
gebeurde tijdens de eerste beto-
ging voor devrijheid van depers
welkeuitgingvaneencomité dat
vanuit de verschillende journa-
listen- organisaties is gevormd.
Sinds de ongeregeldheden eer-derditjaarinPanama is een aan-tal media het stilzwijgen opge-
legd.

THE OXFORD MYTH
Werkelijkheid is anders

WANNEER BRITTEN
over de Universiteit van Ox-
ford horen, denken ze aan
"dons" in duistere kamers
met eiken lambrizering, stu-
denten op de fiets in wappe-
rende toga's of laatstejaars
die op het grasveld picnicken
met champagne en kwarte-
leieren.

Maar zelfs al is de schilde-
ring niet helemaal onterecht,
is het nietemin een verdraai-
ing van defeiten, zeggen de
schrijvers van een nieuw
boek, ''The OxfordMyth", ge-
schreven door 10 mensen die
er gestudeerd hebben.

"Voor het publiek dat zijn
opvoeding niet in Oxford
heeftgehad, betekent Oxford,
bals in mci, champagne, spe-
levaren en privilege," aldus
deredactrice van het bock,
Rachel Johnson, "de student
-filosofie die op een amstrad
(persoonlijke computer) aan
een dissertatiezit te werken,
zal nooit tot de verbeelding
vanhet publiek spreken ofte-
levisiestofopleveren."

AANDACHT AFGELEID
" de roddelpers had de in-

druk van de buitenwereld
versterkt dat deze marginale
groepenrepresentatiefwaren
voor de studentenbevolking
van Oxford," schrijft Aidan
Hartley. Allegra Mostyn-
Owenklaagt dat de aandacht
die de media aan Channons
overlijden gaven, de aan-
dachtafleiddevan het drugs-
probleem onder de verworpe-
nen in de grotesteden, "heroï-
negebruik onder de bevoor-
rechten levert zon veel
smeuigerverhaal op",zegtzij.

De gegoede burgerij in de
Verenigde Staten, schrijft
Christopher Brown, is door
Oxford geboeid sinds zij "Bri-
deshead" zag en velen uit
haarmidden zijn er naar toe
geloktom testuderen, een op-
voeding in Oxford wordt niet
alleen de beste opleiding ge-
vonden, maar ook een diebe-
schavingbijbrengt. Het pu-
bliek is van mening dat tijd
die inOxford is doorgebracht,
klasse bijbrengt".

Hoewel in Oxford sinds de
jarendertig heel wat isveran-
derd door dekomst van scho-
lieren dievanrijksscholen af-
komstig zijn en vrouwen,
kleeft er nog iets van de we-
reld van vroegeraan vast. Ve-
len dieletterenstuderen moe-
ten nog verplicht een midde-
leeuwsetaal leren en juristen
kunnen niet met eenboog om
hetromeins recht heen lopen.
Beide zijn aan de meeste Brit-
se universiteiten keuzevak-
ken, als ze al gedoceerd
worden.

REELE WERELD
Studenten mogen nog kla-

gen dat Oxford zich soms af-
sluit van de wereld, dereële
wereld dringt zich steeds
meer aan de universiteit op.
Grote werkloosheid en be-
snoeiingen in het onderwijs
hebben docenten student tot
het aanhalen van de broe-
kriem gedwongen.De univer-
siteit heeft 112 onderwijs-
functies die zij door gebrek
aan geld nietkan bezetten en
zij moetsteeds meerterugval-
len op particuliere bijdragen
en buitenlandse studenten
die lesgeldbetalen.

Oxford heefteen propagan-
dafïlmpjegemaakt dat de cli-
ches van vroeger bevestigt:
romantische beelden van de
middeleeuwse torens en een
promotie -plechtigheid met
toga's eneen Latijnse spreuk.

De studenten- vereniging,
die niet was geraadpleegt,
zegt dat de film het Oxford
van Brideshead propageert
enkandidaten van rijksscho-
len afschrikt. Maar, zoals een
presidente van een vereni-
ging, Felicity Spector, zegt,
veleaspecten van Oxford,zijn
geschiedenis, zijn schoonheid
en zeden, maken de universi-
teit bijzonder en een
broedplaats voor mythen. Het
boek besluit met: "elke po-
gingom de mythe van Oxford
te ontrafelen, versterkt haar
alleen maar. Voor de bui-
tenstaander zijn wij allenon-
uitstaanbaar.

BANGKOK — De stakingenwel-
ke Thailand op het ogenblik treffen
vormen eenbedreigingvoor premier
Prem in de aanloop naar algemene
verkiezingenop 24 juli.Men protes-
teert oa tegen zijn privatiserings-
plannen. Politici zouden er gebruik
vanmaken omeenwig te drijventus-
sendepremieren enigeministers.De
dreigingvan een staatsgreep hangt
over het land.

Brazilië betaalt
miljard dollar aan
internationale banken

NEW YORK — De Brazili-
aanse regering heeft een be-
drag van één miljard dollar
aan het internationale
bankwezen betaald als af-
betaling op srijn schulden en
rente- verplichtingen.

Directeur Antonio Seixas van
de Banco do Brasil diebelast is
met debuitenlandse schuldenen
William Rhodes als voorzitter
van hetbanken- comité dat met
Brazilië over deschulden onder-handelt zeiden dat het gaat om
de verplichtingen ten aanzien
van schulden over langeen mid-dellange termijn welke verlie-
pen in de maanden april en meivan dit jaar.Verleden jaarheeftBrazilië geruime tijd zijn rente-verphchtingen niet nagekomen.

Vrachtvliegtuig
in Colombia
verongelukt

BOGOTA — Bjj het veron-gelukken van een vracht-
vliegtuig inColombiaisdepi-
loot om het leven gekomen.
De zes andere bemannings-
leden konden gered worden.

Met twaalf ton vracht aanboord was het vliegtuig van
Transportes Aereos Sudameri-
canas onderweg naar Miami.Omdat er brand uitbrak in een
der turbine- motoren nadat het
vliegtuig pas was opgestegen
keerde de piloot terug naar net
vliegveld van Barranquilla.
Daar was alles in gereedheid ge-
bracht voor een noodlanding.
Tijdens de noodlanding raakte
de brandende motor los en
stortte het vliegtuig neer op het
begin van de landings- baan.
Toen stond hetal in lichter laaie.
Desondanks wisten zes inzitten-
den zich te redden. De piloot
heeft hetongelukniet overleefd.

WARSCHAU — Tijdens een pro-
test- bijeenkomst in Stalowa Wola
hebben staal- arbeiders meteen sta-
king gedreigdtijdenshetbezoekvan
SU-leider Gorbatsjov. Men eist her-
indienst-nemen van 7 ontslagen So-
lidariteits- activisten.

WASHINGTON-De VS- senaat
weigerde deregering goedkeuringte
verlenen omaan Kuwayt Maverick-
lucht- pond- raketten te leveren.
Men isbangdat de modernewapens
in handen van Israel vijandigen
vallen.

Het Curacaosch Museum
heeft deeer u uitte nodigen

de opening bij te wonen van de
expositie

schilderijen
naar thema's uit de Popol Vuh

en
reisherinneringen in

24 zeefdrukken
van

WIM DIELEMAN
op zaterdag 9 juli 1988

TJ om 8.30 uur n.m.

Het Curacaosch Museum
Van Leeuwenhoekstraat
Mundo Nobo

PROSPERO BAIZINTERCONTI N.V. f+É
MET SPOEDGEVRAAGD

Een ARTSENBEZOEKER(STER)
Vereisten:— niveau HAVO/VWO of

assistent apothekersopleiding— ruime ervaring als artsenbezoeker(ster)
strekt tot aanbeveling— eigen vervoermiddel.

Wij bieden de geschikte kandidaat een aan-
trekkelijk salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
U kunt telefonisch solliciteren bij Prospero Baiz
Interconti (Pharma)tel.:6lsB44, toestel 10,Mevr.
A. Sprock.

Bij ons kunt U rustig hoge ■HF-Sflß
eisen stellen, want... SpS?^^^

" Wij hebben een uitgebreide sortering brilmonturen van bekende /TT* fimerken, zoals Silhouette, Luxottica van Avant Garde, Metzier, Ik xi
" Wij hebben zonnebrillen te kust en te keur, o.a. van Rayban en ... Zeiss.^- r^^^^^M fc^l
" Wij hebben onze eigen slijperij waarin wij vrijwel alle recepten / f^^B m

voor brilleglazen zelf kunnen verwerken, zodat TJ bij ons van een / Jr^- /snelle serviceverzekerd bent. / /tör^S^s. I
" Wij hebben behulpzaam, terzakenkundig personeel. / W /
" Wij hebben gewone,bifocale, geharde,ontspiegelde, Varilux, en / r*-^ \^ fE /"photomatic" glazen, en bieden Uook extra dunne, plastic en / h \L\^A//verharde glazen. Wij kunnen U dus zeker het glas, dat voor Uhet beste ’—"A X^> 1/’ /
" Wij hebben een "aan huis" service voor hen die slecht ter been of "—-^-^A /
" Wij hebben voor kinderen speciale, sterke en toch modieuze monturen. (~\ /""^
" Wij leveren alle soorten contactlenzen: harde en zachte lenzen, gekleurde optica '/ #

lenzeneet. (3^%?
Wij verzekeren U, bij ons gaat iedereen VOOR eenVerfect zicht.
de deur uit met een blij gezicht! t*.en^Hanchisnoai.

' *-' Ook zaterdag open (8 - 4 non-stop)

11AMIGOEVRIJDAG 8 JUUT988

mw^ ___2__2___ |
hetCuracaosch Museum |T~| \ | |~T

l L_ 1948-1988 T" | |=-==-fP
"—I KIOS-0 SHON JANCHI IOSKALJON

In deShon JanchiBoskal jonKiosk, in detuinvan Het Cura-
caosch Museum te Mundu Nobo geeft de

St. Vincentius Harmonie
een SOIREE

ter ere van het Prins Bernhard Fonds Ned. Antillen die nieuwe
muziekinstrumenten geschonken heeft aan de Harmonie.

Komt U allen! Opzondag 10 juli 1988om 19.30-21.00uur.

,iMn.iMMM.i,iM„u.;.^;^

CIIMÏI*p PJaSap IIWêuê/^ CARACAS fi2s^rj^M
VAKANTIE-PACKAGES 1988

llllf VANAF 1 JULI t/m 4 AUGUSTUS I ZpEB kind(*j*;,d.„.er*); |
WW Alle vluchten per lijndienst ( gééncharter) pP>

m de zeiM" ka

Keuze uit: Hotel El Atlantida, El Conde. Kursaal, Savoy, ' _ f~ f\ m
Crillon, LasAntillas, Avila, Aventura, Plaza Catedral, 1 -fl I ö*^s_____^^^*^^^
Anauco Hilton, Caracas Hilton, President en Tamanaco \\*\^^^^^^^^^Inter-Continental. U*»*-*^^ j-j-j
Deze prijs houdt in:

~~ Airport tax op Curacao- 7 Nachten in Hotel El Atlantida (per larcc-'CKir.
>S:8&:-. persoon geb. op 2 pers. in één kamer) f Wttr.tr_U _AMft_A_

||£||ik Keuze van een ander hotel geeft een # Wilt U alleen maar een lang week<end naar lp
£S::. .-:^cm verscnil in Pr'is- * Caracas, dan hebben wij speciale packages Idon-

:::■:■:„... Voor 3 personen in één kamerß derdag-morgen tot zondag-avond) voor vanaf ":"::
is de prijs Fl. 234,— p.p.% Fl. 212,- p.p. ( gebaseerd op 2 pers. in één ka- Mg.

>:v:v:jjvj^.^vX^«wx-w:\jj^:-:-:-:v.. ~t Mer) en voor een kind in zelfde kamer als ouders _P::*>:g|P|j^j||3n_> SSKss*x«_V w fi- 147-- yfii
:Ji''r_jdüVoPriaÏ7_7ÓÖ""cói«^263ÖÓ/ÓÏ" __NAÏR_ " '^^
":.: Punda 613853/54 Isla 72576/77 Krakndijk 8652/53 ... ■, ■ ...;■■..■- ■■ ■-^""v»;

PLENITUDE CREËERT
DE ALLERZACHTSTE

REINIGINGSPREPARATEN
DE BASIS

VOOR EEN MOOIE HUID
De nieuw ontwikkelde cleansers van L'Oréal, verwijderen al.het

vet, dode cellen en vuil, die de porieën verslappen en die
minstens één maal per dag goed verwijderd moeten worden,

want dan alleen kan de huid daarna aangebrachte
Plenitude crèmes goed opnemen.

De cleansers zijn essentieel, en elk vervult een eigen functie.

CLEANSING MILK - TONING LOTION - AQUA CLEANSING CREAM -
EYE CLEANSING LOTION - CREAM SCRUB.

f^^_____H
fen _■&'

___É___É_________H___________

'' jflfe
'"■ _i _P^^^ '_________^-_________l _____!--«H^«i«i_S__^__BP^^ '____________.:::-____i ■ __M_M___E

LORÊAL

PLÉNI T U D E

'Ingenieurs- en architektenburo zoekt voor
spoedige indiensttreding een ail-round

SEKRETARIELE KRACHT

Ervaring met tekstverwerking en data-invoer
opkomputers strekt tot aanbeveling.

Brieven ondernummer 30aan hetburovan dit
blad, uiterlijk woensdag 13 juli aanstaande,

k Curasao. *

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

* Zondag 10 juli1988
vanaf 09.00 t/m 14.00uur.

* Gedeelte Pietermaaiweg (vanaf Pietermaaiplein tot Theater-
straat) en van Speykstraat.

i@ïKODELA_S



ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

li^s. tot 10woorden

jfJEF Elk woord meer U^Pi)
// I|\ UITSLUITEND fajs/
/33K U| A CONTANT!

WEGENS OVER-
COMPLEET: ijskast merk Fi-
des, kleur wit, als nieuw met
nieuwe compressor, prijs
’.550,-. Na 18.00 uur: Kaya
Tentalaria 3.

INBOEDEL + VOGELS. Tel.:
54458.

WEGENS VERTREK: gasfor-
nuis ’.200,-; ijskast Philips
’.300,-; Lundia klerenkast,
300x60x240 cm, ’.2.400,-; 2
complete duiksets ’.600,-/
’.500,-; 4 wetsuits a ’.100,-;
keukengerei; babybad. Yato-
bacoweg 22. Tel.:626638.

WEGENS VERTREK tegen
weggeefprijzen: huishoude-
lijke en kristallen artikelen.
Alleen serieuze gegadigden.
Tel.: 80761.

TOYOTA CELICA '81, zwart,
airco, NA’.4.800,-; tv Sansung
'87, NA’.650,-; inboedel: be-
dden,kasten, bankstel, airco,
fornuis, koelkast, wasmachi-
ne, frituurpan, koffiezetap-
paraat, blender, broodroos-
ter, fan, accu-loader etc. etc.;
Sony stereoset, NA^4OO,-.
Shastaweg 17. Tel.: 78716.

SINGER ELECTRISCHE
naaimachine, weinig ge-
bruikt. Bevr. tel.: 615474.

INBOEDEL. INF. tel.: 73629
zaterdag 8-12 uur.

ANTIEKE WASTAFEL en
spiegel e.a. Kaya Jonas 14.
Tel: 675282.

MAZDA 121, bouwjaar 1978,
motor in zeer goede staat.
Tel.: 626059.

R/C MODEL-HELI MET 6,5
cc motor ’.375,-; Yamaha ver-
zilverde dwarsfluit met etui
’.400,-; Philipsfilmzon 1000W,
220V’.75,-; driepoot Velbon
statief’.50,-. Tel.: 84586.

PORCHSALE OP zaterdag 9
en zondag 10 julivan 9.00uur
tot 16.00 uur: Mitsubishi colt
1984; grote Bosch koelkast;
wasmachine; fan; tafels;plan-
ten en o.a. huishoudelijke ar-
tikelen. Kaya Chipichipi 9
(Schelpwijk). Tel.: 79538.
MAZDA 929 LIMITED, fully
equipped, bj. 1984. Tel.:
671164.

TOYOTA-BUS 1983, prijs in
overleg. Tel: 74837.

WEGENS OMSTANDIGHE-
DEN een paard + rijzadel en
hoofdstel, prijs n.o.t.k. Tel.:
674411 na 19.00 uur.

DIVERSE TROPISCHE vo-
gels; papagaaien; broedkooi-
en en div. vogelkooien; aqua-
rium compl., zonder vissen;
reiskennels waarvan één ge-
schikt voor twee dieren;
lichtgewicht racefiets, 10
versn.; barkruk, metaal; tik-
tafel; el. typemach.; staande
fan; boekenkastjes; div.
palmboompjes en planten;
div. computer- tijdschriften.
Tel.: 83639 na 17.00uur.

STUDEER/SLAAPKAMER,
bureauonder, bedboven, van
grenenhout (zonder matras),
prijs ’.300,-. Tel: 89573.
SURFPLANK F-2, compleet,
z.g.a.n., vr.pr. ’.800,-. Tel.:
74203/676677.

WEGENS OVER-
COMPLEET: 1 grotekamfer-
kist, mooi bewerkt en in pri-
ma staat, ’.495,-. Inl. tel.:
75325.
MAZDA 626, bouwjaar 1980.
Tel.: 84466.
MAZDA 323 STATIONWA-
GONI9B2,S-drs. radio, 70.000
km, verkeert in zeer goede
staat, ’.6.300,-. Tel.: 82916.

PRACHTIGE 3-ZITS bruinle-

ren Chesterfield bank,
’.1.200,-; surfplank, compleet
met imperiaal ’.230,-. Tel.:
82916.

TOYOTA COROLLA Station-
wagon 1981, 3-drs., 122.000
km, radio, verkeert in zeer
goede staat, ’.4.100,-. Tel.:
82916.
2-ZITS ZIT/SLAAPBANK
’.250,-; tuinset, ronde tafel
met 4 stoelen en kussens
’.300,-; sportfiets 10 versn.
’.200,-; surfplank Wayler 290-
P slalom compl. ’.600,-; diver-
se planten etc. Bosweg 22.
Tel.: 87048.

PUPPIES DUITSE Herder. Tel.:
81727.

CONFERENTIETAFEL + 6
stoelen ’.1.000,-; bureau 6-
laden, formica ’.250,-; zwaar
houten bureau ’.100,-; bureaus-
toel m/draai/zwenkwielen
’.100,-; pallisander bankstel
t.w. bank + 2 stoelen + tafel
m/glasblad ’.700,-; 2 bruine ro-
tan draaistoeltjes ’.50,-; 1
surfplank Ten Cate, compleet
’.500,-; 1 surfplank Wailer
compleet ’.1.000,-. Tel.: 75730._
TERREIN TE Janthiel Oost.
Tel.: 616784.
WEEKEIND-HUIS, Tera Pre-
toe lO(Bandabao). Tel.: 75015 (2
am-8 pm).

SPORTAUTO NISSAN Dat-
sun, 280-ZX model 1983, fully
equipped, den bon kondis-
hon, ’.12.000,-. Tel.: 624480.
SUBARU 1800 GLF, aut.,
1982, in goede staat, ’.3.500,-.
Tel.: 79927.

ZITKAMERSTOELEN; eet-
kamerset; 2-persoonsbed +
toilettafel + 3-deurskast; 1
persoonsbed; boekenkast;
lessenaar; tv / videotafel; 3-
deurs houtenklerenkast; ba-
bybed; walker; babystoel; air-
co; ijskast; Atari; keukenkast;
lampen; gordijnen; rails; fiet-
sen; Suske-Wiske-, Lucky Lu-
ke- boeken; puzzels; Mazda
626, 1982, standaard.Kaya
San Andres 9, week: 7-9, zat./
zon.: 11-4.

TOYOTA CORONA 1975Sta-
tionwagon, t.e.a.b.; Plymouth
Satellite Old Timer 1968, 2-
drs, t.e.a.b.; nieuwe crossfiets
All Chrome Dyno GT-BMX
t.e.a.b; racefiets 10 speed sys-
tem ’.175,-;tv 13'bl/wh(klein
defect) t.e.a.b.; tv 11' bl/wh
’.125,-.Roodeweg 156.

ANTIEKE meubels en snuis-
terijen; 1 gasfornuis; 1 nieuwe
freezer; 1 Toyota pick-up die-
sel 1987. Tel.: 84863.

JEEP GRANDWagoneer, ty-
pe 1987,23.000 km, full equip-
ped, prijs NA’.29.000,-. Tel.:
73395.
KOOPJES: AMPLIFIERS, al-
lenieuw, Technics:50-100-150
Watt, resp.: 250-350-450; Mag-
nesium tennisracketKneissl-
Magie 30 ’.125,-; meubel- en
autostofzuiger 125Volt’.120,-
-. Tel.:79054.

HAVO 5 boeken Handel B-E
inbalans 2 en3, log. tafel - mo-
derne wiskunde 9V etc. geo.
geordendbasisboek HAVO3.
Tel.: 79054.

EETK. EN zitk. ameuble-
ment. Inl.: 623742.

DRUMSTEL, LIEFST5-delig.
Tel.: 673975.

GEMEUBILEERDE EENPER-
SOONSFLAT, in goede buurt.
Tel: 73910.

GEMEUBILEERDHUIS. Apol-
lostraat22. Tel.: 75805.

RUIME FLAT in zeer goede
buurt, inclusief voor
echtpaar zonder kinderen,
prijs ’.500,- p.m.mcl.water en
gas. Info. tel.: 76183 na 6 uur
's middags.

UN KAS meublé, Romar, ob-
tenibel 1 ougustus. Informa
tel.: 84636.

RIANT WOONHUIS, 3 slaap-
kamers, 2 badkamers, in rus-
tige buurt, NA’.650,- p/m.
Tel: 78716.

KAS NA TeraKèra, meubla,
’.400,- p/m, 2 kamber di dru-
mi. Tel.: 641738.

VOOR VAKANTIEPERIO-
DE in 3e en 4e week juli: luxe
huis te Emmastad. Inl. tel.:
73395.
KAMER, BAD/WC, keuken,
voor dame. Slokéweg 14 na
6.00 pm.

GEVRAAGD WONING
(ruimte) voor co-ass. genees-
kunde Elisabeth hospitaal,
eind juli t/m begin okt. 1988.
P. Smits. Tel.: 626191 of 0031-
-30734559.
VOLLEDIG GEMEUBI-
LEERDE flat voor verlofgan-
gers. Tel: 79147.

GEVRAAGD Z.S.M, één,2of3
slaapk. woning, ongem.,
’.450,- tot ’.550,- p.m., liefst
omg.: Julianadorp, Mahuma,
Hato, Goede Hoop. Gelieve
bellen tussen 1.00-6.00 pm.
Tel.: 615583.

GOED TEHUIS gezocht voor
halfras Airdale Terriër, reu,
ingeënt, ontwormd. Tel.:
77274 of77115.

GEVRAAGD OPPASHUIS
voor ouderNed. echtpaar, pe-
riode 8-15 aug. Inl. tel.: 671164.

c* * * " " *^_" TEHUUR:

t T.V.s, «}

# VIDEO'S "
"pou_^t_rx_nnioci*

SchottegatwegOost 36
Tel.: 79785-79787 #"""♦"" "_/

I N\Slippers en
sandalen

30%KORTING
La Indiana N.V.

*>< Hendrikplein 11

( Obsession I
IT ,: t^.„ \ Calvin Klein /

[ Caribbean Hotel J
"^tr t/o Industriepark z/n - Brievengat

' N Tel.: 77658
cAraWak, Clay TroductS

1 decorativetig Openingstijden:. architectural f maandagt/m vrijdag 8- 6 uur
V ceramus J zaterdag van 9-1 uur.

Als U gasten heeft uit hetbuitenland, laathen dan een mooi stukje
zien van ons

„dushi Kórsou" ■

La CoIIine^T^^V^DEBETERESCH0^
i 1 Y\ If In juligeopend: dinsdag

/fTpN \(l— en vrijdag van 9-12uur
<" «__r^2 I -=-_ OfUbelteven.-- Arikokweg7A- tel.: 626052

],*■■■— ~ \jf Wegens Vertrek TEKOOP
MITSUBISHI GALANT SUPER SALOON 1985

fully equipped z.g.a.n.
29.000km. Prijs: ’.18.000.-. Financiering mogelijk.

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT
2x2 meter + nachtkastjes ’.250.-; Legkast 1.20 -1 -meter ’.100.-; Zitkamerstel met tapijt ’.600.-; Diverse
lego-spelletjes.. Inlichtingen: tel. 673501.

<~ nBest Rates from

PUERTO RICO
Please contact: I

Caribbean Ca^o Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

OPSAUNA
ENKELE "2*KEUS" KANTOORRUIMTES

TE HUUR (1 e verdieping)

Voorinformatie: Tel.: 76185

I VAKANTIE SPECIAAL I
Gedurende de maand juli offerte:

trips naar Klein Curagao fis.i7,50 p.p.
De vertrekdagenzijn: woensdag, zaterdagen zondag.

Voorverdere inlichtingen en inschrijvingen:
CHIRIINO SPORT &RECREATION CENTER

Orionweg 12, Zeelandia - Tel. 613346/612744

\

HOUSE
FOR SALE
JAN THIEL

3 bedrooms, 2bathrooms,
overlooking lagoon & sea.

Tel.: 673675

A

FORSALE

FURNITURE &
HOUSEHOLD
APPLIANCES

Tel.: 673675

S Internationale verhuizers egyerschegers

ffiTERSTERO
Dok-egz/n -oditerMaduroPlata - Curacao.N.fl.
Tel.: 70140 — te 70141.

INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
NAARELKE GEWENSTE BESTEMMING

EenpkbitgtknatuurlijL.

...maar/ietzoalsUwl/hijj
ÓókweJeens/etsandets ettn!
Er is genoegwiatkhdieren,
voedselievinden opCunpo,
óusfnbtotlJ'teens-ahtistbedankt namens allediem! '

| DIEREN ''vßr*[BESCHERMING
«■■■curacao
üf| DOG &

««"rtMn CATFOOD

TE KOOP
1 tekentafel 90x120cm.; 2 stereo mixers; 1
versterker Sanyo; 1lichtregelaar; 2000singles; 400 LP.'s; 1echochamber; 2 draai-
tafels.

Sta. Rosaweg 329
Te1.:674664

DIRECTIEWAGEN I
Ford Cougart 19841
50.000km. gereden

zeer goede staat
BABYBEDJE
TEAKHOUT

Tebevragen:
Tel.: 671171 J

/öQHoKlynveld Peat Grootens
Accountants

Voor een van onze stafleden
vragen wij met spoed een

WOONHUIS
te huur in een goede buurt.

Aanbiedingen: tot 5 uur: Mrs. 2aida Jacobino, te1.370500,
na 6 uur: Hotel Las Palmas, tel. 625200 - villa 74

_4-^r ~-=9*_
n FIRST CLASS^BIJOUX

Mahaai Minimall
vj) speciale aanbieding

10%korting op
* panties

** zonnebrillen'—"*-—■*fantasie sieraden.
Kom en profiteer.

CARIBE Ine.
I heeft plaatsingsmogelijkheden voor een:

PROJECT-LEIDER
/ die geheel zelfstandig de uitvoering van technische installatie-

projecten op zich kan nemen.

I //\V7/ Wijvragen:

If\* il Een dynamischepersoonlijkheid dieresultaat-gericht wilwerken en|1 OHII een grote mate van zelfstandigheid en doorzettingsvermogen weet|! / te kombineren metdekunst in overleg met opdrachtgever, architect
rj-ytfm en technische adviesburo's de werkzaamheden te realiseren naarI /_f\jW tevredenheid van alle betrokken partijen zonder daarbij het kosten
I CA aspect uit het oog te verliezen.
I /."" " Dat de juistekandidaat een middelbare of hogere technische oplei-
J§ I 1 I ding (bij voorkeur op elektro-technisch gebied) dientte hebben om
p fill / .bovenstaande werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren
pi |111| spreektvoor zich.
/ /":.'; Ervaring in soortgelijkwerk strekt tot aanbeveling maar is geenver-
pi /':'"" I eiste-
I ’ I Wij bieden:

l'l'r. I Een afwisselende baan bij eenjong en snel groeiend bedrijf. VoordeI;:ï-::::;-;:; I juistekandidaat hebben wij goede primaire en secundaire arbeids-
mmÊM I voorwaarden, waaronder een auto van de zaak.

I Indien u interesse heeft inbovenstaandefunctieof indien u meerwilt
I weten over de functie en/of mogelijkheden bel of schrijf naar:

\\UMMdjU P-°Cußra?aoBl2

f CARIBE InC. lÖ_. 370110-370109

I M
TEHÜUR

AANGEBODEN
EEN BOERDERIJ +

RIJPAARDEN
in Costa Rica

inlichtingen: Tel.: 75364

AANGEBODEN
Wegens Vertrek

Toyota Starlet '83-f
65.000 km. - ’.5.500.-; I
Eén poots massief hou- I
ten ronde eetkamerta- j
fel met acht stoelen!
’.2.000.-; Staande fan!
’.70.-; Eénpersoons fo-!
Am matras ’.40.-;!
Trafo's.

Telefoon: 75361
__^_H___HB_M_^_M_M_v-<.—:

l CLIMACARS
Ui ___

LADTO AIRCONDITIONINGHersrïA ■ Tel. 672059 Sta. Rosa

Jboutiyue

; Winkelcentrum Promenade -
Tel.: 77880

l.v.m.
renovatie

UITVERKOOP
Lange broeken

vanaf ’.B.-
Jurken

vanaf ’.15.-
-| Fantasie-juwelen
| tot 50% Korting

Mario Pucci
tot 50%Korting

i

VLOOIENMARKT
o.a.

B.H.'svan/.5.-en/.10.-Halve onderjurken ’.4.--panties/.3-.van ’.10.-
-en/.15-.10 juli

van 9:00-5:00uur.
Carawaraweg 58. -=-=_=_=i ,i _.

-4IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH- "lUllllimilllllM

= TEKOOP
degelijk gebouwde

| DIRECTIE-WONING \
Z 4 slaapkamersmetingebouwdekasten, 3 badkamers, centra- z
Z Ie airco-unit. Overdekt terras met mooi uitzicht. Modernekeu- S
2 ken met ingebouwde kasten. Tuin met vruchtbomen. Ge- S

" deeltelijk geasfalteerd. Vraagprijs: ’ .340.000.-.
Mi ■*

Voorverdere informatie: tel.: 673668.
niiiiiMiiiiiiiiiiiiiciiiinii umi int iiiiiiiiiiiiiiiiii?
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AGENDA

BONAIRE

POLITIE: 8000
BRANDWEER: 8222TAXICENTRALE: 8845
HOSPITAAL:8900
LANDFILL teLagoen; maandagt/m vrijdagvan 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijdenvoor hetpubliek)
maandag en donderdagvap 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag vaii 08.00-12.00/
14.00-17.00 uur;zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.

SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond 19.30uur- Hotel
Bonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.
Rotary: woensdag 12.00uur-Hotel Bonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
08.00-12.00/14.00-15.30uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiginghiervan gelievecontactopte nemen met deheerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopend opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-terdag van 12.00-24.00 uur.

SPREEKUUR (gezaghebber): elke donder-dag van 09.00-11.00 uur op het Be-
stuurskantoor, Kralendijk; laatste donder-dag van de maand van 10.00-12.00 uur te
Rincon.
KOKOUSHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
"aireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.
DIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
'erskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00--15.00 uur en voorts volgens afspraak.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/ m woensdagvan 07.00-12.00/13.00--16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KERKDIENSTENSint Bernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45 uur; zondag08.30 en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
uur
Ludovicuskerk Rincon:
dagelijks, ook zondag, 19.30uur.
klachtenbezorgingdoorgevenaan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Panama uit
Raad beheer
van Kanaal

PANAMASTAD—Panama
trekt zich voor onbepaalde
tijd terug uit deKanaal- com-
missie wegens de "vijandige
houding van de Verenigde
Staten". Men keert pas terug
|ö deRaad vanbeheervanhet
Panama-kanaal als de VS de
door Panama aangestelde
Vertegenwoordigers in deze
faad erkent

Panama doelt hierbij op het
feit dat de Amerikaanse meer-
derheid in de Raad van beheer
liet dePanamesegedelegeerden
erkent die na president Eric Ar-
turo Delvalle zijnbenoemd door
diens opvolger. Washington er-
kent nog steedsdedoorhetPana-mese parlement afgezette Del-
valle. In de genoemderaad heeft
Washington vijf leden , onder
wie de voorzitter en Panama
vier. Minister JorgeRitter vanBuitenlandse zaken van Pana-ma maakte de Panamese beslis-
sing bekend. Aan het besluit
«eert kennelijk ook bijgedragen
«et feit dat zonder medewetenvanPanama demedio julite hou-den vergadering van deRaadvan beheer naar deAmerikaan-
8e staat Georgia is verplaatst.

AKKOORD
Op 5 februarie in afwezigheid

van het BC (bestuurscollege)
legde ministerCrestian een rap-
port voor van Utility services,
omtent het functioneren van de
pas aangeschafte dieselmotor.

Hierdoor kon hij minister Jan
de Koning overtuigen om met
een noodoplossing tekomen voor
hetontstaneprobleem. Ineerder

genoemde vergadering, is vol-
fens de heer Winklaar besloten

oor de Nederlandse minister
akkoord te gaan aanvullende
fondsten te zoeken om de aan-
schaf van een noodaggegraat te
financieren.

Dit project werd besproken op
14augustus 1987, tijdenshetzo-
genaamde bestedingsoverleg op
Bonairewaar opverzoek vanhet
pas aangetreden BC, minister
Crestian werd verzocht de pro-
blemen aan te roeren welke bij
het WEB waren ontstaan, dit
met name omdat hetnieuwe BC
niet voldoende op de hoogte was
met deze problemen.

DRIEMAAL
In die vergadering werd het

project goedgekeurd waarna de-
ze week de motor van het merk
Watsila uit Finland op Bonairearriveerde. De vertraging ont-
stond volgens de heer winklaar

mede doordat het BC driemaal
van gedachte veranderde met
betrekking tot dekeuze van het
type motor.Als dit niet was ge-
beurt, zo deelt de heerWinklaar
mede, had de motor al sinds no-
vember 1987 opBonairekunnen
arriveren.

De heer Winklaar beëindigd
zijn communique met het Bonai-
reaanse volk tefeliciteren metde
aanschafvan deze motor.

Masterplan luchthaven St. Maarten

JERUZALEM— De commandant
van Israels centrale regio heeft ge-
waarschuwd dat de Palestijnse
opstand jaren kan gaan duren. Hij
wildenietbijname worden genoemd.
De mate van geweld is overigens
sindsdecember wel afgenomen.Een
hoofdredactie-lid van hetEngelstali-
ge Arabische dagblad Dageraad in
Israel verscheen voor derechter om-
dat hij eind 86 een interview publi-
ceerdemetPLO- leiderArafat zonder
dathetdemilitairecensuur passeer-
de. Inhet dorp Berit Sahourin bezet
gebied zijn honderden Palestijnen
opgepakt om hun identiteits-papie-
ren inbeslagtenemen. Doel daarvan
is de belasting- boycot te breken. Al
degenen die hun belasting hebben
betaald krijgen hun identiteits- be-
wijsterug.

WILLEMSTAD - Afgelopen
week bracht een delegatie van het
Duitse bedrijfAirconsult samen
met dedirecteurvanhet departe-
ment voor Ontwikkelings- sa-
menwerking, irRL. James, een
bezoek aan minister voor Ont-
wikkelings- samenwerking, ing.
FD. Crestian. De delegatie van
Airconsult bestond uit Muicke,
adviseurvan deraadvan bestuur
vanAirconsult;Rebscher, direc-
teur vanAirconsult en Wimmer,
econoom verbonden aan het be-
drijf.

Het bezoek van Airconsult aan
deAntillenhoudtverband metde
aanpassing van het uit 1978 da-
terende Masterplan vande Julia-
na Airport op St Maarten. Vrij-
wel alle prognoses in ditMas-
terplanzijn doormetname detoe-
ristische ontwikkelingen inmid-
dels achterhaald.

Gezien de verwachte toe-
komstige ontwikkelingen in de
toeristische sector is het nood-
zakelijk om het Masterplan te
herzien, op basis waarvan de
luchthaven- faciliteiten aange-
pastkunnen worden.

VERTRAGING DOOR ONTSTAAN
Fractieleider Winklaar over WEB-motor
Door inzet PDB aanschafmogelijk

KRALENDIJK — Volgens José Winklaar, fractielei-
der van PDB heeft goed werk van de PDB (Democra-
tische Partij) er voor gezorgd dat deze week de Finse
energiemotor op Bonaire arriveerde.

Deze motor welke diesel motorno. 3 moetvervangen,
(dit is demotordiedestijdsvan Stork werdbetrokken) is
volgens deheer Winklaar ten onrechte doorForza Nobo
gebruikt als propaganda voor hethuidige beleid.

Derhalve beeft de heer
Winklaar een communique uit-
gegeven waarin het volgende
wordt uitgebracht. Winklaar
wijst er op datmen niet"met an-
dermans veren moet pronken".
Hij baseert dit ophet feit dat het
toenmalige gouvernement (DP)
in juli 1986 al constateerde dat
de toen pasgeïnstalleerde motor
niet goed functioneerde en der-
halve vervangen moest worden.
Winklaarwijsterop datinfebru-
arie (jaar wordt niet genoemd in
het communique, red) minister
Crestian pas twee dagen minis-

ter was enhij ditprobleem direct
zonder voldoendeknow how aan
minister de koning diende voor
te leggen.

Tennistoernooi geslaagd
KRALENDIJK — Dinsdag

werd het jeugdtennistoer-
nooi beëindigd hetgeen geor-
ganiseerd was doorGonzales
tennisschool en het als spon-
sor optredend bouwbedrijf
JulianaN.V.

Het toernooi had plaats op hetkortgeleden gereedgekomen
tenniscomplex van het Flamin-
go Beach hotel.

De uitslagen van de wedstrij-
denzijn als volgt:

Winnaar en kampioen in de
categorie jongensD. klasse: Gre-
gorie Obersie, Niel van Wilgen
werdsub-kampioen in dezeklas-
se. In deklasse C. jongens,GinoBeeldsnijder kampioen en LuigiCrestiaan sub-kampioen. In decategorie B-klasse behield Za-mier Ayubi deeersteplaats, ter-
wijl Caesar Campos alsnummer
twee uitkwam. Alex Bernabella

werd kampioen m de categorie
A-Klasse waar Aimed Ayubi op
de tweede plaats eindigde. In de
categorie dames kreeg Yvette
Haenen dekampioens titel, ter-
wijl Daniella Martijn als sub-
kampioen uitkwam. Voorts
maakte de Gonzales Ten-
nisschool bekend dat a.s.
woensdag 13 julieveneens een
tennisdag zal worden gehouden.

MOTIE INRAAD
Op de 30 juni gehouden ei-

landsraadsvergadering werd
door Forsa Nobo derhalve een
motie ingediend waarin de vol-
gende punten aan de orde wer-
den gesteld:- Opkorte termijn dienen maat-
regelen getroffen te worden ten
aanzien van de situatie in de
jachthaven.- Heeft het bestuurscollege inte-
resse om het beheer van de
Jachthavenover te nemen?- Iseroverleggeweesttussen het
eilandgebied Bonaire en de
centrale overheid van de Neder-
landse Antillen omtrent een
eventuele overname en ligt deze
beslissing bij de centrale over-
heid?

Na de motie in stemming te

hebben gebracht werd met alge-
mene stemmen besloten om de
centrale regering zo snel moge-
lijk te vragen een beslissing te
nemen omtrent de overdracht
van de Jachthaven aan het ei-

landgebiedBonaire.
Het is dan aan het eilandge-

bied of het het beheer zelf ter
hand wil nemen of zal ver-
pachten aan eenparticuliere on-
derneming.

Granman Oscar Lafantie op bezoek

Arron: Suriname klaar met
ontwikkelings-huiswerk

PARAMARIBO — Surina-me heeftveelmeer hulpnodigdanhetbedragvan dertig mil-
joen dollardatNederland be-
Sf li1 aar heeft gesteld. Zostelde de Surinaamse vice-president Henck Arron vasttijdens een pers- conferentiem Paramaribo.

Volgens Arron heeft Surina-me alle zaken op een rijtje gezet
voor wat de behoeften zijn voorderest van dit jaar.Paramariboheelt zijn huiswerk af, aldus de
vice- president. Het is nu "evenafwachten wat de reactie vanoverzee is". De Nederlandse am-bassadeur in Paramaribo, JanHoekman, wordt vandaag (don-
derdag) terug verwacht op zijn
stand-plaats nadat hij voor eenkort bezoek naar Den Haag wasgeweest.

Arron zegt nu een reactie teverwachten op de '"principiële
zaken"waarover de Surinaamseregering Nederland heeft inge-
licht. Ook zal moetenblijken of

de Nederlandse minister van
Ontwikkelings- samenwerking
drs Piet Bukman deze maand
naar Surinamekomt zoals was
afgesproken tijdens zijn bezoek
van april.

Bij eerder Nederlands bezoek
aan Suriname was van de kant
van Paramaribo het verzoek ge-
daan aanNederland om met eenhalfmiljard gulden over debrug
tekomen als een soort noodhulp.
Den Haag ging niet verder dan
een aanbod van dertig miljoen

![uiden voor onder meer
andbouw- enkleinschalige pro-

jectenen daarnaast hulp op het
gebied van medicijnen, voedsel
en goederen.

Hetprobleem was toen datPa-
ramaribo slechts met een alge-
meen raamwerk voor zijn nood-
hulp voor de dag kwam zonder
veel concreet afgeronde projec-
ten. Het overleg over de hervat-
ting van de ontwikkelings- sa-
menwerking liep dan ook uit op
een flop.

NEW YORK -Het nieuwe
Angola/Namibië- overleg wordt
maandagen dinsdaginNewYork ge-
houden.Daaraan doennaastAngola
ook de VS, Cuba en Zuidafrika mee.

WILLEMSTAD- Maandag
werd waarnemend gezaghebber,
drsElmerWilsoe, meteennietal-
ledaags bezoek vereerd: Oscar
Lafantie, één van de vier Gran-
mansdie Surinamekent, verbleef
op heteiland in verband met het
optreden van de Surinaamse
dansgroep, waarvan de leden af-
komstig zijn uitzyn district.

Een Granman staat aan het
hoofd van bepaalde bosne-
gerstammen: voorGranmanLa-
fantie zijn dat deKwinti en de
Matawai, tezamen ongeveer ne-
genduizendpersonen. EenGran-
man zal niet snel het land verla-
ten, in ditgevalwerdhiervan af-geweken om het belang van deze
culturele uitwisseling te onder-
strepen.

Foto:vlnrOttoGoedhart,gene-
ralmanagervandeSLM; irHen-
ry Illes, deputy directorvan de
NationalPlanningOfficie inSu-
riname; Cyriel Eersteling, ma-
nager van Suriname SafariToursen waarnemend gezagheb-
ber drsElmer Wilsoe

Jachthaven in jammerlijketoestand
Raad unaniem over verzoek
regering overdracht complex
KRALENDIJK—Sinds het

nogal plotselinge vertek van
devorige Italiaanse Jachtha-
venbeheerder,bevindtdeBo-
naireaanse Jachthaven zich
in een jammerlijke toestand.
Aan de diverse aanlegstei-
gers is schade toegebracht.
Water en electriciteit vormen
een voortdurend probleem,
sanitaire voorzieningen zijn
nauwelijks aanwezig. Kor-
tom men kampt meteen pro-
bleem van een enorm
achterstallig onderhoud.
1 Vele booteigenaren
weigeren liggeld te betalen
omdat naar hun mening
voortdurend vernielingen en
diefstallen aan hun eigen
dommen plaatsvinden. Er is
ter plaatse geen bewaking en
het toegangshek is dag en
nachtgeopend.

Dekonstruktie- werkzaam-
heden op het aangrenzende
terrein maken de beveiliging
nog moeilijker.

Door de moeilijkheden met
het innen van de liggelden is
devisuele cirkelrond, name-
lijk geen inkomsten, geen on-
derhoud.
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EL SEftOFUAL, "V. Braketlaan No..3 -Tel.: 73648

GRADISIMENTUiINVITASHON I
Famianan die defuntu
MAURICIO E. IL

WEVER i
ta gradisi tur esnan kv a mustra atenshon
naora dimalu,mortoi entierodinan defun-
tu. Tambe tagradisi turesnan kv a manda
flor, krans i telegram.
Ta partisip-kv tin 3 sakrifisio di misa, awe djabièrnei cijasabra9
yüli pa 18.30'0r na misa di Santa Rosa i djadumingu 10yüli pa
8.30'0rdi maintana misa di Janwé.
Fam. Wever. |

TEHUUR GEVRAAGD
TE BONAIRE

WOONHUIS
MET TUIN

Gelieve tel. kontakt op te
nemen met nummer 8889.

V J

AMSTERDAM TCDAY JULY 8,198e.
Aegon 85,50 KLM 38,40
Ahold 85,00 Meneba
Akzo 130,80 Philips 34,60
Cred.Lyon. 56,30 Royal Dutch 230,20
Fokker 25,80 Telegraaf 294,00
Gist.Broc. 36,50 Unilever 112,30
Heineken 144,80 Index 269,30

NEW YORK STOCK EXCHANGE

Abbott Labs. 45 3/4 + 1/8 " 127 1/2 + 1/2
Amarican Exp. 27 . - 1/4 EPT 52 1/2 + 1/4
Apache 7 1/2 + 1/4 Jchnscn &J. 77 1/2 - 1/2
Am.Tel.& Tel. 26 5/8 - 1/8 McKessan 33 7/8 - 1/2
Aticco 74 1/2 + 1 1/8 Merck _ 00. 54 7/8 - 1/8
Anheuser B. 30 7/8 - 3/8 Minnesota Mng 64 3/4 - i/2
Becton Dick. 51 1/4 - 1/4 Mobil Corp. 44 + 1/4
CaqEbell S. 24 3/4 - 1/8 Monsanto 89 7/8 + 3/8
Chrysler 23 3/4 - 1/4 K* Corp. 62 7/8 - 3/8
Citicorp 24 3/4 - 1/8 K_rf.South. 28 - 3/4
O-caCola 37 1/2 - 3/8 EPG Indus. 44 3/4 - 5/8
Diëbold 40 1/8 unch Philips Ind. 20 5/8 - 3/8
Digital Eg. 114 1/2- 3/8 Placer DÜ. 14 1/8 unch
Dupont 89 3/4--. 1/4 _fc__hrop Corp. 29 7/8 - 3/8
East.Kbdak 45 1/8 - 3/8 Pac.First Fin. 14 3/4 + 1/8
Exxon 44 7/8 unch Pfizer 51 7/8 - 3/8
Figgie 'A' 67 1/2 + 3/4 -helps Dodge 40 3/4 - 5/8
Ford 53 1/2 + 1/4 Philip Morris 84 5/8 + 1 1/8
Fluar 20 5/8 unch Quaker 43 3/8 - 1/2
Genl.Electr. 44 + 1/4 KIR Nabisoo 48 3/4 + 1
Genl.Motors 78 7/8 - 1/8 Sara Lee 36 1/2 unch
Gulf & West. 43 3/8 - 1/4 Shell Trp.Tr. 72 1/4 - 1/2
Hecla Mng. 15 3/8 + 3/4 Southern O. 6 1/2 unch
Hilton ' 49 1/8 + 3/8 Unisys 35 7/8 - 3/8
Harestake Mng. 15 3/8 + 3/8 Unocal 35 3/4 + 1 1/4
DOT JONES
Industrials 2122,69 - 7,47
Transportation 894,41 + 1,49
PEUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 7,1988.
INCREASED WORRIES ON DOLLAR, INTEREST RATES AND INFLATION PUSHED
MARKET LOWER.
DESPITE DECLINE IN CRB AND RECOVERY IN DOLLAR AND BONDS DJIA
CLOSED DOWN 7.47 AT 2122.69 ON DECREASED VOLUME OF 156 MLN.

lïapfj MADURO &( I RIM'S BANK X.V
Jj-XftQ INVESTMENT DEPARTMENT
«J7tS\H For further information call
ly^^ Tel. 612511 612991 612294

■-'

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAM DE NEDERLANDSEAN-TILLEN GELDIG OPVRIJDAG 8 JULI 1988 EN TOT NADERORDER:

USDOIIAR 1.77 1.78 180CANDOUAR 1.455 1.475 1495PNDST6RUNG 2.98 3.035 3095_£.„___ 8611 8683 87-63BOUVAR ______
ZW FRANCS 117.03 117.75 11855Ffl FRANCS 27.74 2884 29.54DUITS€MARK 97.11 97.83 98.63SURGLD __ 100.07 102.59JUR€ 1.00 1.30 1.36ARRORIN 9800 100.00 100.20KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 8 JULI
1988 EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI6L6NING€NP€fI 85/89 9883
13 % 08UGATI€L€NING€NP€fl 86/90 ■ 103.77
12 % 08UGATI€L€NING€NP€R 88/92 103.09
10.5 % OB_GATI€I€NING€NP_RI9BB 9999
10.25 % 08UGATI€l€NING€N 1986P€R 1990 98.97
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLEOBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.69%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

V 'r ""^ ~"— V/^Wwypnco mousTRiRL de uehezueir
~É-£x_ jh" maakt de wisselkoers bekend

van deBDLIVAR, geldig tot
MAANDAG 10.30uur

AANKOOP VERKOOP
Cash - Cheque VCW^"UH
4.30 4.50 5.50

VEILING
Op 8 augustus 1988, om elf uur in demorgen, zal
ten kantore en ten overstaan van de ondergete-
kende notaris in het openbaarvolgens plaatselijk
gebruik en onder deveilingsvoorwaarden als ge-
durendeacht dagentevoren te dienskantorevoor
een iederter inzage liggen, aan de meestbedien-
de worden verkocht ex artikel 1203 van het Bur-
gerlijkWetboek van de Nederlandse Antillen.

1 . Een perceel grond gelegen te Noord Niki-
boko opBonaire,kadastraal bekend als af-
deling 4,sectie G, nummer 229, groot
tweehonderd en tien vierkante meter
(21 Om2).

2. Een perceel grond gelegente Zuid Nikibo-
ko op Bonaire, kadastraal bekend als af-
deling 4, sectie G, nummer 526, groot
zevenduizend achthonderd en twintig
vierkante meter (7.820m2).

MR. AP. KNUF, notaris
Kaya Charles E.B. Hellmund 9
tel. 8540,
Bonaire--

VRIJDAG 8 JULI 1988
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