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Nieuws in vogelvlucht
WENEN — Iran, Libye, Algerije

en Venezuela hebben om een spoed-
bijeenkomst gevraagdvan de OPEC
om over de olieprijs te spreken. De
sterke stijging na de brand op het
Noordzee- booreilandis al weervoor-
bij. Er is sprake van over- productie

i en tekleinevraag. Indonesiëheeftin| een brief aan Opec- voorzitter Luk-
man gewaggemaakt over een "opko-

"I mendecrisisop dewereld-oliemarkt.
*****NEW DELHI —Er is geen hoop

meer dat er in dein een meergestorte
trein in India nog overlevendenzit-
ten. Er zijn 108 dodengeborgen. Het
aantal inzittenden is niet bekend
maar de 15wagonswaren (over)vol.
Hetkan best zijn dat er bij dit onge-
luk 200 dodenzijn gevallen. Er wer-
den door snel ingrijpen van talrijke
vissers 500 mensen gered.

KUWAYT—Kuwayt tekende za-
I terdag een wapen- akkoord met de

SU, 2 dagen nadat deVS- senaat had
gestemd tegen de levering van VS-
raketten omdat diemisschien inhan-
denvan Israelsvijanden zoudenkun-
nen vallen.Kuwayts premierAbdul-
lah Al- Sabah gaat in Washington. praten over VS-wapens.

*****MOSKOU — Ongeveer 100.000
betogers waren er in de Litouwse
hoofdstad Wilma op initiatiefvan de
"niet- officiële"BewegingvoorPere-
strojka, van vooral schrijvers, we-
tenschappers en kunstenaars. Tass
vermeldde niet ofmen tevreden was
met het bereikte op het onlangs ge-
houden partij- congres.

*****JERUZALEM — Bij botsingen
en Palestijnsebetogersen het le-

ger in bezet Israëlisch gebiedbij Na-
blous werd een Palestijn (17) dood-
geschoten. Sinds de opstand op 8 de-
cemberbegonvielener 206doden.Er
gingen 10 Israëlische parlementa-
riërs in honger- staking uit protest
tegen de chaos in de gezondheids-
zorg. In de ziekenhuizen wordt al
maanden lang getwist over de ar-
beids- voorwaarden.

PARIJS—Bij een Iraaksbombar-
dement met chemische wapens op
een oorlogs- vluchtelingen- kamp in
westIranvielenzondag 1dodeen 150
gewonden.AldusTeheran.

*****MOSKOU — De fabrieken in de
Armeense hoofdstad Jerevanbleven
ook vandaag dicht.Tijdens een mas-
sa- bijeenkomst werd beslotenvan-
daag de staking nog voort te zetten
waarmee men de aansluitingwil af-
dwingen van de enclave Nagorny-
Karabach van Azerbadjdzjan, waar
de meerderheid der bevolking Ar-
meens is.

AMSTERDAM — De dollarsteeg
Vanmorgen in Europa 34 cent. De
middenkoers in Amsterdam was
2,0745 gulden tegen een slotkoers
van 2,0675 vrijdag.De koerszal bin-
nenkort dalen tot 1,55 zo voorspelt
Peldfstein, directeurvan hetVS-Bu-
reau voor economisch onderzoek en
vroeger de belangrijkste adviseur
van Reagan. Hij begrijptde grotebe-
langstelling voor de dollarniet. Het
hoge niveaudaarvan isgebaseerdop
misleidendeverklaringen, zei hij.

MOSKOU — De SU- Communis-
tische partij heeft postuum eer-
herstel verleend aan Boecharin en
Bykov, 2 vooraanstaanderevolutio-
nairen die in de jaren 30 onder Sta-
üns bewind werden geëxecuteerd.
Hun denk-bedden zijn dus niet lan-
ger meer taboe.

*****. FREETOWN —BuitenFreetonwinSierraLeone heeftmengiftigafval
gevonden, dat vermoedelijk uit
Engelandkomt.Er werden2 arresta-
ties verricht onder wie devrouwvan
een opperrechter.

HANOI — Vietnam nodigde een
delegatie uit Hongkong uit om overhet vluchtelingen- probleem te ko-
men praten. Soortgelijke uitnodigin-
gen gingen naar Malaysia en Thai-land. In deze landen zijnzon 39.000
Vietnamezen, vooral boot- vluchte-lingen, ondergebracht. Hongkong
aanvaardde de invitatie.

LONDEN — De Britse autoritei-ten hebbeneen gevarenzone- van 10
taijlafgekondigdrond hetbrandendeboor- eilandPiperAlphain deNoord-
Zee. Er bestaat nog steeds gevaar
Voorexplosies. Hetlektuitöputmon-
den. De befaamde brand- bestrijder
Adair gingzaterdag aan boord omte
zien hoe hetvuur te blussen.

WARSCHAU — De SU moet on-dubbelzinnig stellingnemen tegeno-
verde moordop 15.000Poolseofficie-ren van wieer in43 ongeveer4000 in
Massagraveninhetbosvan Katyn in
Polen werdenteruggevonden. Zo eist
Solidariteit.

BELGRADO — In een autonome
provincie in de Joegoslavische deel-
republiek Servië betoogden zondag
duizenden mensen voor een "vere-
nigd Servië". Men is boos omdat de
regionale overheidzich verzet tegen
pogingen van Servische leiders de
grondwet zo te veranderen dat zij
meer zeggenschap krijgen over de
autonomeprovincies.

INGENOMEN
Gorbatjovs aanzien i swaarschijnlijk alleen nog maar

gestegen na debijzonderepartij-
conferentie in Moskou van eind
juni, waar hij de steun van de
Dartij kreeg voor nieuwe, verre-
gaande hervormingen. Ook de
Poolse leiders, generaal Woj-
ciech Jaruzelski voorop, zijn ui-
terst ingenomen methet verloop
van destormachtige debatten op
departij- conferentie. HetPoolsePolitburohd, JozefCzyrek,
sprak van een triomf voor het
vernieuwendebeleid, diedeher-
vormings- gezinde stromingen
in ons land en de partij zal ver-
sterken".

Het enthousiasme van de
Poolse leiders voor Gorbatsjovs
perestrojka ligt voor de hand.
Het nieuwe beleid geeft Jaru-

zelski, die zich jarenlang op zijn
vingers gekeken voelde door
Moskou, veel meer speelruimte.
De Poolse leiders mogen er bo-
vendien graag op wijzen, datzij
veel eerder met hervormingen
zijn begonnen danMoskou en dat
zij al aan 'jawnosc' deden toen
daarvoor in de Sovjetunie de
term 'glasnost' noglang niet uit-
gevonden was.

COMPLIMENT
In tegenstelling tot zijn voor-

gangers komt Gorbatsjov niet
om de Poolse leiders de leste le-
zen over hoezij het socialisme in.
praktijk dienen te brengen. Hij
wil met Jaruzelski van ge-
dachten wisselen over de erva-
ringen met de 'odnowa', de ver-
nieuwingwaarmee dePoolse lei-
derssinds deafkondiging van de
staat van beleg in 1981 het ver-
trouwen van het volk proberen
terug te winnen.

Hetfeit, dat GorbatsjovPolen
alseerste land aandoet na depar-
tij- conferentie, mag dan ook als
een compliment aan Jaruzelski
worden beschouwd wiens her-
vormingen veel overeenkomst
vertonen met de veranderingen
die Gorbatsjov wil: meer macht
voor het parlement en derege-
ring, zonder het primaat van de

partij aan tetasten.
Opvallend is, dat generaal Ja-

ruzelski de functies van partij-
leider en president combineert,
een regeling die Gorbatsjov ook
wil invoeren in de Sovjetunie.
Hetis nogdevraagofJarulzelski
zelfprofijt zal trekken van de ze-
getocht die Gorbatsjov door het
land gaatmaken. HetPoolse pu-
bliek staat veelkritischer tegen-
over zijn hervormingen dan te-
genover Gorbatsjov. Zo reageer-
de de oppositie vorige week ui-
terst lauw op het bericht, dat de
regering erover denktdatverte-
genwoordigers van de oppositiezon zestigzetels inhet 460zetels
tellendeparlement mogenbezet-
ten. In de Sovjetunie is zonvoor-
stel nog volstrekt ondenkbaar,
maar in Polen doet de oppositie
het met schouderhalen af.

VOOR EERST UITGEZIEN NAAR BEZOEK
Russische partijleider populair wegens hervormingen

Polen verwachtingsvol
bij bezoek Gorbatsjov

_t^ voo^ K VJet eider Mich*U Gorbatsjov, die
Vanw£ t

_
hHÏ ?ZOek van zes daSen in WarschauaankLrhlr_ÏL?!?* Part«leider uit Moskou die zich

f? iknSfl dat hiJ echt welkom is in Polen. Uit
f 6, ° wïnr.rvi^nmaar Siberischekoude, was tien-- 1-Jaïrianilg van de Polen. Maarnu dooithetm hel^v?n Mn^mt er eens een Sovjetleider die hetevangelievan Moskou en deknoet thuis heeft gelaten.

De 'perestrojka en de 'glasnost',
waarmee Gorbatsjov het ver-
starde systeem in zijn land weer
in bewegingprobeert te krijgen,
hebbenhem ookinPolen zeerpo-
pulair gemaakt. Volgens een re-
cente opiniepeiling vindt 76pro-
centvan dePolen Gorbatsjoveen
groot staatsman. En daarmee
eindigthij zelfs nogvoorhun "ei-
gen " held, paus JohannesPau-Fusll.

ARRESTATIES
Aan devooravond van het be-

zoek van Sovjet- leider Michail
Gorbatsjov zijn tenminste acht
Poolse dissidenten gearresteerd.
Dit is zondag vernomen in krin-

gen van dissidenten. Onder de
arrestantenbevinden zich Jerzy
Kolarzowski, woordvoerder van
dePoolse socialistischepartij, en
Krzystof Krol, woordvoerder
van deconfederatie van een On-
afhankelijk Polen. De twee —verboden — organisaties stre-
ven naar een onafhankelijk Po-
len,datniet langerondercontro-
le van de SU staat.

Echtpaar beroofd
te Playa Kalki

WILLEMSTAD — Op Playa
Kalki is een echtpaar door een
man beroofd. De onbekende
kwam met eenkapmes opdeman
en vrouw af. De dader heeft uit
een handtas een bedrag van 590
gulden gestolen en hij beroofde
devrouw van een polshorloge.

Conditie Casseres bevredigend
Gezaghebber per lear-jet
overgevlogen naar Miami

WILLEMSTAD — Gezag-hebber Ronald Casseres is
vannacht om 2.00uurmet een
speciale 'lear-jet', nummer N-
-68 TJ, overgebracht naar het
Jackson Memorial Hospital
in Miami, Florida. Daar is de
gezaghebber op de volledig
gecomputeriseerde intensive
care afdeling van het zieken-
huisopgenomen.Vanmorgen
is mevrouw Casseres, samen
met de broer van de gezag-
hebber, Oswin Casseres, met
een ALM-toestel eveneens
naarMiamivertrokken. Naar
verluid zullen zij voorlopig in
Miamiblijven om deverande-
ringen indegezondheids-toe-

standvan degezaghebber op
devoet tekunnen volgen.

Het transport van de gezag-
hebber naar de lear-jetheeft on-
derde grootstmogelijke geheim-
houdingplaatsgehad. De lear-jet
landde omstreeks elf uur 's
avonds op het vliegveld van Ha-
to. De lear-jet was afkomstiguit
Fort Lauderdale, Florida. Het
toestel is voorzien van speciale
beademings- apparatuur, welke
het transport van ernstig zieke
mensen mogelijk maakt. Aan
boordbevonden zich dearts Don-
na MacMahon en het hoofd van
deverpleeginrichtingDougCar-
dell. Chirurg G.J.E. Lo-A-Njoe
en longarts H.J.C.M. Bauer be-
geleidden de gezaghebberopzijn
reis naar het Jackson Memorial
Hospital. Bij het vertrek van de
gezaghebber waren ondermeer
premier Liberia-Peters en waar-
nemend gezaghebber Elmer
Wilsoe op het vliegveld aan-
wezig.

Volgens het jongste persbe-
richt van de behandelende
artsen is delichtemaagbloeding,
diezich bij de gezaghebber heeft

voorgedaan, gestaag afgeno-
men. Deze is nu volledig ondei
bedwang. In deafgelopen 24uui
heeft zich een tijdelijke
bloeddrukdaling voorgedaan
dieadekwaatreageerde opmedi-
catie.De ventilatieen circulatie
zijn stabiel en de darmenfuncti-
oneren normaal. Momenteel i_
deklinische conditie van de ge-
zaghebber bevredigend.

De behandelende artsen heb-
benvanochtend wederom verga-
derd. Thans achten zij het mo-
mentaangebroken om depatient
voor verdere monitoring in een
speciale bewakingsafdeling in
het buitenland te laten opne-
men.Dit inverband metde speci-
fieke maatregelen, die nood-
zakelijk zijnvoor de eventueelte
verwachten laterecomplicaties.

Het behandelend medisch te-
amverklaart met nadruk, datde
huidigeklinische conditievan de

zaghebber welke overplaat
sing op dit tijdstip mogelijk
maakt, slechts bereikt kon wor-
den mede dankzij de inzet van
verpleegkundig en intensive ca-
re personeel.

In resterende regerings-periode
Taken departement HIW
gaan naar eilandgebied

WILLEMSTAD — Minister
ChuchoSmits vanHandel, In-
dustrie en Werkgelegenheid
(HIW) is samen met de gede-
puteerde van Economische
Ontwikkeling, Dito Mendes,
bezig met een "verticale
clustering" van het Departe-
mentHIW. Hetis debedoeling
datin deresterende twee jaar
regerings- periode, het depar-
tement vrijwel volledig in de
verschillende ei-
landsdiensten geïntegreerd
wordt. Slechts een beperkte
taak zal bij het departement
blijven.

Dat verklaarde minister
Smits desgevraagd aan de Ami-
goe. Het departement zoekt mo-
menteel nieuwe staffunctiona-
rissen omdat er enkelen bezig
zijntevertrekken. Hetprobleem
dat functionarissen die op
contract- basis voor de overheid
werken, dat contract vaak niet
willenverlengen, speelt al jaren.
Dat is niet altijd te wijten aan de
werkomstandigheden bij de
overheid, maar wordt ook ver-
oorzaakt door het 'trekken' van-
uit deprivé- sector.

Dat heeft evenwel tot gevolg
datbij een departementzoals dat
van Handel, Industrie en
Werkgelegenheid, regelmatig
staffunctionarissen wegvallen.
Dat is één van deredenen dat
Smits demeerderheid van de ta-
ken van het departement wil de-
centraliseren. Ook hetfeit datde
meeste werkzaamhedenvan het
departement betrekking hebben

op Curagaose aangelegenheden,
is uiteraard een belangrijke
factor.

Hetis de bedoeling dat slechts
een beperkt takenpakket bij het
departement blijft. Hetvoordeel
van diedecentralisatie isdathet
eilandgebied Curasao wél over
voldoende staffunctionarissen
beschikt, aldus Smits.

De minister isvoornemens om
dit plan nog in deze regerings-
periode door te voeren. Dat ge-
beurt in nauwe samenwerking
met gedeputeerde Dito Mendes
van Economische ontwikkeling.
Of er bij deze "verticale cluste-
ring" ontslagen zullen vallen, is
nog niet bekend.
Hoog sport-bezoek

Voorzitter
IOC op Aruba

ORANJESTAD — De voor-
zitter van het Internationaal
Olympisch Comité (IOC), Ju-
an Antonio Samaranch,
wordt woensdag 13 juli op
Aruba verwacht.

Hijkomt om twaalfuur 's mid-
dagsaanen vertrektweer devol-
gendedag omhalfelf's morgens.
Samaranch reist samen met de
voorzitter van de Panameri-
kaanse Sportorganisatie, ODE-
PA, Mario Vazque Rana, en de
voorzitter van de Sportorganisa-
tie van Centraal-Amerika en
Caribisch gebied, ODECABE,
José JoaquinPuello.

Afgetreden als leider van verzetscoalitie
Sihanouk: in ballingschap
BANGKOK — Prins Noro-

dom Sihanouk heeft maan-
dag laten weten, dathij is op-
gestapt als leider van de ver-
zetscoalitie van Kampuchea
en dat hij in ballingschap in
Frankrijk gaat. In een in
Bangkok vrijgegeven verkla-
ring zei hij vandaag dathij al
zijn voorgenomen bezoeken
aan Japan en Zuidoostazia-
tische landen heeft afgezegd.

"Wegens ernstige redenen
waarover ik nu onmogelijk kan
uitweiden,ben ik verplicht van-
daag af te treden als voorzitter
van democratischKampuchea",
aldus de prins. Sihanouks ver-
trek volgt op een week van dis-
cussies met ministers van Bui-
tenlandse Zaken van Zuidoosta-
ziatische landen en van andere
landen over een oplossing voor
het conflictinKampuchea. Siha-
noukzou volgens plan later d«ze
maand deelnemenaan vredesbe-
sprekingen tussen de drie guer-

rilla- groeperingenin de door de
VN erkende coalitie- regering
van democratisch Kampuchea
(CGDK), Vietnamen deZuidoos-
taziatische verdrags- organisa-
tieASEAN.

ONGEMAKKELIJKE
ASEAN en Westerse landen

beschouwen Sihanouk, dieKam-
puchea tussen 1941 en 1970 re-
geerde, als debelangrijkste per-
soon om wie een oplossing voor
het negen jaar durend conflict
draait. De prins heeft altijd een
ongemakkelijke verstandhou-
ding gehad met de CGDK, die in
1982 uit rivaliserende facties
werd opgericht onder druk..van
de grootste steunverleners van
de guerrillagroepen — ASEAN
en China.

Sihanouk trad in mei vorig
jaarook al af om zichzelf meer
manoeuvreer- ruimte te geven
voor individuele vredespogin-
gen, dieuitliepen op onder meer

twe^ ontmoetingen met Hun
Sen, depremiervan de doorViet-
naminhetzadel gebrachteKam-
pucheaanse regering. Hij nam
begin dit jaarechterhet voorzit-
terschap weeropzich. Afgelopen
maand zei hij dat hij een ge-
meenschappelijke positie tot
stand had gebracht voor de vre-
desbesprekingen in Jakarta die
voor het eerst alle betrokken
partijen om de tafel zou vere-
nigen.

Westerse diplomaten in
Bangkok verklaarden, dat zij
niet weten wat dereden van Si-
hanouk is om weg te gaan. Vol
gens een diplomaat is het eer
"tactische zet" van de prins die
aanneemt, dathet overleg in Ja-
karta niets zal opleveren. Een
ASEAN-diplomaat toonde zich
verrast. "Sihanouksrol in de be-
sprekingen in Jakarta is cruci-
aal. Hij is het middelpunt. Het
feit,dat hij er niet naar toegaat,
brengt ons allen uit balans.

WILLEMSTAD - Premier
MariaLiberia Peterskroonde ei-
genhandig de nieuwe Miss Teen-
ageCuragao 1988,YatzuryDaal.
Dit gebeurde allemaal op zater-
dagavond9 juliinRust &Burgh
in aanwezigheid van een grootpubliek en de scheidende MissTeenage, (foto boven)

Op de onderstefoto definalis-ten op een rij: Lucia Tjong (miss
Sympatia),LuiginaFelida, Yat-zuryDaal en Juliette Cruz.

%n-H«5KKörsou"Arubo/f om/tercfam /lore J
ysimplemente e mihój

Miss Teenage Curaçao 1988
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Dit is het Nest van dertien
hondjes, resultaat van een
KRUISING tussen een teckel en
een bouvier. Misschien niet zo
raar als de moeder de teckel was
en de vader debouvier, maar het
is net omgekeerd. Om het hoog-
teverschil te overwinnen was
moederbouvier in een slootgaan
staan! Drie van de hondjes zijn
teckeltjes, de anderen hebben
heel langebouvier- pootjes.

BRUCE SPRINGSTEEN, Peter
Gabriel, Sting, Tracy Chapman
en andere bekende musicizullen
dit jaareen toernee van zes we-
ken maken ter ere van 40 jaar
universele verklaring van de
rechten van de mens. De concer-
ten beginnen inLonden en de ar-
tiesten zullen een traject van
ruim 50.000km afleggen tijdens
hun toernee diedetitel "Mensen-
rechten Nu" heeft meegekregen
en die 20 steden inEuropa, Azië,
Afrika en Noord- en Zuid-
Amerika zal aandoen. In elk
land zullen zij gezelschap krij-
genvan een bekend musicusvan
eigen bodem. "We hopen dat we
duizenden nieuwe activisten
kunnen mobiliseren voor onze
mensenrechten- campagnes,"
verklaarde Amnesty Internatio-
nal. "Dit toernee zal ons nieuwe
kracht gevenomover dehele we-
relrl lpvfins teredden, een einde

aan martelingente makenen po-
litieke gevangenen te be-
vrijden".

*****Een ONBEKENDE is zaterdag
inenrond hetSarphatipark in de
Amsterdamse buurt de Pijp,
waar veel buurtbewoners hun
honden uitlaten, bezig geweest
honden te vergiftigen. Overal in
het park zijn stukjes worst
rondgestrooid met daarin een
zwaar giftige stof. Dit hebben de
Amsterdamse politie en de Die-
renambulance meegedeeld. Het
resultaat: zeven vergiftigde hon-
denwaarvan vijf zijn overleden.
De levende honden vertonen
zware stuiptrekkingen. Het
park isvoor het publiek gesloten
en in het park zelf staan oranje
waarschuwings- borden met de
tekst "vergif' erop vermeld. Het
vergif, strychnine, is bij con-
sumptie ook gevaarlijk voor de
mens. Depolitie heefteen onder-
zoek in de buurt ingesteld, maar
van de dader(s) ontbreektnog ie-
der spoor.

*****Ongelooflijk maar waar.
Mildred Fortney werd vorige
week voor de tweede maal door
deBLIKSEM getroffen. Toen zij
in haar oprit neerbukte om een
emmerneer tezettenvoor hetop-
va neen van regenwater, werd zii

meters verderop geslingerd, en
naar zij zegt weet zij niet of de
bliksemdegrondnaast haartrof,
of dat de emmer werd getroffen.
Zes jaargeleden overkwam min
of meer hetzelfde haar. De blik-
sem sloeg toen vlak buiten
Fortney's keukenraam in, ter-
wijl ze het raam dichtdeed en
haar andere hand op de kraan
had. Ook die keer werd ze een
paar meters verderop geslin-
gerd. Laten we hopen dat voor
Fortney niet geldt: driemaal is
scheepsrecht.

*** * *Een BABY van drie maanden is
vorige week slachtoffer gewor-
den van de HITTEGOLF in.de
Verenigde Staten. Bij een bui-
tentemperatuur van bijna 40
graden lag dezuigeling bijna vijf
uuropde achterbankvan een ge-
parkeerde auto. De moeder ver-
klaarde tegenover de politic in
Indiana County, dat zij gedacht
haddathetkind bij deoppas was.
Van het Midden-Westen tot de
Oostkust van de Verenigde Sta-
ten steegdetemperatuurvrijdag
tot ongeveer 40 graden. Boven
een flink aantal grote steden
hing een dichte smog-golf. In
Chicago gaven de autoriteiten
voor het eerst in tipn jaar'geel
alarm. De bewoners kregen de
dringende raad, alleen in ui-

terste noodzaak hun auto te ge-
bruiken. In Washington zijn de
gouverneurs bijeengekomen
van zeven staten, waar de
landbouw zeer door de droogte
getroffen is.

*****
De GEEST van CHARLES
LINDBERG leeft voort in de 11-
-jarige Christopher Marshall. De
jongenvertrok opdonderdagvan
SanDiego naarParijs, metdebe-
doeling Lindbergh's eerste
vlucht over te doen. "Ik laat
kinderen inhet gehele landzien,
datalsik dezevluchtkan maken,
zij dat ook kunnen. Ik ben als ie-
der ander kind, ik ben niet met
mezelf ingenomen."ln het een-
motorig toestel maken samen
met Christopher, verder gepen-
sioneerde marine piloot Randy
Cunningham, en een blauwe
Teddy Bear genaamdLindbear
devlucht mee. Zij hopen maan-
dag inParijs aante komen.

*****President Fidel Castro dook deze
weekzelfinhetprobleemvan het
TANDPASTA-TEKORT in zijn
land door een vergadering van
fabrikanten bij te wonen. Sinds
vorige maand geldt weer
rantsoeneringvoortandpasta in
Cuba; één tube perdriepersonen
per drie maanden. De direkteur
van het staatsbedrijf dat ver-
antwoordelijk is voor deproduk-

v tie zei dat het tekort wordt ver-
oorzaakt door problemen in de
voorziening met grondstoffen,
die worden ingevoerd uit het
westen zowel als landen vanhet
oostelijk blok. Hij ging niet in op
de aardvan dezeproblemen.

*****ZUIDAFRIKAANSE ARTSEN
hebben voor het eerst een giraf-
fe- in plaats van een runderbot
geïmplanteerd indehalsvan een
vrouw. Dit hebben zij zelfzater-
dag meegedeeld. De 36- jarige
Armemarie van Wyck kreeg een
stukje bot van een giraffe in de
halster vervanging vaneen ver-
zonken tussenwervelschijf, die
ervoor zorgde datzij hoofdpijn en
stijve handen had. Depatiënte is
zaterdag naar huis terugge-
keerd. Zijvoelt zich goed.De arts
van dekliniek in Johannesburg
waar de operatic verricht is, be-
vestigde dat totnu toe bottenvan
runderen bij dit soort operaties
gebruikt werden. Deze werden
uit de Verenigde Staten inge-
voerd, terwijl giraffes dichterbij
Zuidafrika te vinden zijn.

*****TEHERAN—VoIgensIranspresi-
dentKhamenei wijst Iran het VS-
aanbod voor smartegeldvoor de 290
slachtoffersvan de neergeschoten
Airbus van de hand. Hij noemt dit
een vernederend gebaar.

*****:POMEROY — Ongelukkige fou-
ten met verschrikkelijke gevolgen
voor onschuldigeburgers, zo noemt
Adams, de leidervan IRA's politieke
vleugel,dereeks mislukteaanslagen
van deIRA.De IRA lijktte lijdenaan
oververmoeidheiden slordigheid.

MANAMA — Noordjemen kreeg
voor heteerst inzijn geschiedeniseen
gekozenparlement.Hetwijzigenvan- de grondwet was de Ie taak der 150
parlementariërs. De wijziging moet
het mogelijk maken dat het
staatshoofd, kolonel Ali Abdullah
Saleh binnen de militairecomman-
do-raad zijnmachtnietmeerhoeft te
delen. Opmerkelijk was het succes
van detraditionalistischereligieuze
stromingwelke op bijna 30% derze-
telsuitkwam.

De vorige week
heeft degevolmachtigde minister'
van de Nederlandse Antillen,
E.A.V. (Papi) Jesurun, zijn op-
wachting gemaakt bij de gevol-
machtigde minister van Aruba,
J.W. Merryweather. Dit gebeur-
de in verband met de wisseling
van depost van gevolmachtigde
minister van deNederlandseAn-
tillen in Den Haag.

Bijdefoto: links ministerJesu-
run en rechts ministerMerrywe-
ather.
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

2075 — Harewar haalde uit zijn mantelpak een pruik te-
voorschijn van hetzelfde model als zijn eigen haartooi. Hij
streek hetkeurig glad en stulpte het vervolgens over heer 01-
-lies schedel.

"Enig!" prees hij. "Het staat u zéér vlug! Een weinig ge-
waagd, maarerg elegant!"

"Ja,hè?" zeiheerBommel."Netwat ikdachtHet dingziterg
prettig. En hetbrengt me op andere gedachten! Het verstand
komt met de haren, zei mijn vader altijd en daar houd ik mij
aan!"

"Juist", knikte depruikenmaker. "Nu u dezepruik ophebt,
zult ubeter begrijpen waar ik heen wil!"

"Ja, hè?" riep heer Ollie blij. "Zeg maar waar u heen wilt,
heer Harewar! Ik gamee!"

De anderlietzijn stem dalenenkeek listigomzich heen."Kijk
eens", fluisterde hij, "mijnplan is als v01gt..."

Op dat momentwerd hij echter gestoord. Torn Poes was er
eindelijk in geslaagd het gezang van Joostte doen ophouden.

Hij had hemkort en duidelijk uitgelegd, datdepruikenmaker
heerBommel in zijn macht hadgekregen en dathetzijn plicht
nu was om te helpen.

Ditdrongmoeizaamin het doorzangomneveldebreinvan de
trouwebediende doorennadenkendvolgde hijTornPoesnaar
zijn meester.

"U moet die pruik afzetten, heer Ollie!" begon Torn Poes
flink.

"Tut, tut!"riep heerBommel uit. "Wateentoon, jongevriend!
Dat past je niet!"

"Nee, dat past je niet!" vermaande ook de heer Harewar.
"Neem lieverzelfookeenpruikje, danzal jejebeter voelen.Het
wordt degrote mode in Rommeldam, let op mijnwoorden!"

Torn Poes wendde zich tot Joostom hulp, maar diehad een
vroege herfstaster in degaten gekregen enschraapte reeds de
keel om het lied 'Ach bloem ternauwernood ontloken', in te
zetten.

Besluit inzake
gebied indianen

SAO PAOLO —De Brazili-
aanse overheid verwijdert
missionarissen en antropolo-
gen uit het noordoosten van
Brazilië waar de overgeble-
ven tweehonderdduizend in-
dianenwonen. Tegelijkertijd
worden duizenden goud- zoe-
kers toegelatenin ditgebied.

Zo werd vanRooms- katholiek
kerkelijke zijde verklaard.
Daarmee reageerde men op het
besluit van het overheidsorgaan
voor indianen- zaken FUNAI,
dat inhoudt datallemissionaris-
sen en wetenschappelijke onder-
zoekers een vergunning moeten
aanvragen om tot de indianen-
gebieden te worden toegelaten.
DeRKkerk lietalweten datmen
dit besluit illegaal acht en dat
men geen vergunningenzal aan-
vragen.

TELECURAÇAO
MAANDAG: 16.30 Rechtstreekse uit-
zending softballwedstrijd: Antillen vs
Guatemala; 18.00 Awe mi ke vn buki;
18.45 Informe deportivo metHectorRo-
sa, ia; 18.56Tempupa Dios; 19.05Spe-
cial : «ZiekteAids»; 20.00 NotisieroTele-
-8; 21.00 Uitzending softballwedstrijd:
Aruba vs Mexico; 22.00 Wega di Num-
ber Körsou; 22.10Departament Cultuur
en Opvoeding: «De prijs van een
wonden»; 23.00 Sluiting.

DINSDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Guatemala vs Aruba;
18.00Obra di man metLoupe; 18.30 Mi-

ra iSkucha; 18.45Informedeportivo met
Hector Rosario; 18.56 Tempu pa Dios;
19.05Kushina dioro metSaida Hernan-
dez; 19.15Showbiz; 19.30Notisiero Te-
le-8; 20.00 UitzendingAll Stars Game
Major League; 22.00 Wega di Number
Kórsou; 22.10HotShots; 23.00Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Wega di Number
CURAÇAO

DINSDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CULTUREEL CENTRUM CURA9AO (Ko-
ninginnelaante Emmastad): openingstijden
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00 uur.
t/m 16 juli 1988(i.s.m. de Venezolaanse
consul) gelegenheidtot bezichtigingvan ex-
positie inlegwerken van de Venezolaanse
artiest José Dominguez Arbe.

AGENDA
CURAÇAO

NACHTDIENST ARTSEN:Patiëntenvan de
artsen van Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
danhetantwoordapparaat afluisteren.De patiënten van de andere medische dis-trikten kunnen voor spoedgevallen deartsenpraktijkvan hun eigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie dedienstdoendearts is.
THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naast UNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;opzon-en feestdagen alsmede op werkda-gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandagt/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten; na 17.00uurkunt u
de zuster van de wacht bellen: zuster VanVelthoven, tel.: 76728, pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uur alleenvolgens afspraak.

ZUIGELINGENBUREAU: maandagmiddagvan 12.30-15.30uur; donderdagmiddagvan07.15-10.30 uur; alleenvolgens afspraak.
NEUTRALEWIJKVERPLEGING (voor-heen Wijkverpleging Curagao):Kantoor RioCanario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-opendvan maandagt/ m vrijdagvan 07.00--18.00 uur; de wacht heeft zuster Pietersz,
tel.: 671147.

*»** *GEZINSVERZORGING (Kwido pa Famia):
geopend van maandag t/m vrijdag van07.00-12.30/13.30-17.00 uur, kantoor Sta.Maria 17, tel.: 80222.

*«* * *
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÖRSOU:voor meer informatie kunt u de volgendenummers bellen: 75628,672289 en 55504.
LUCHTPOSTSLUITING (Postkantoor
GrootKwartier)
Nederland: voor gewone stukken: maan-dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 11.30uur;woensdag 10.15 uur. Vooraangeteken-
destukken éénuur van tevoren.Suriname: voor gewone stukken: dinsdag
en vrijdag 17.30 uur en zaterdag 10.45 en17.00uur. ö

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 08.00-19.00 uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
del Pueblo, Breedestraat 82, tel.: 625333/
625444.
Punda
delPueblo, ShaCaprileskade,tei.:6i2444/
612555.
DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-GING
Brievengat: iedere maandag- enwoensdagavond om 19.30 uur te Jirajara-weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te OpenbareBasisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur gebouwCredit Union San Pedro.Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKooyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-gavondom 19.30uur te Aloëstraat 12.

HENRY By Dick Hodgins

BEETLE BAILEY By Mort Walker

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess
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MINISTER INDERSON NA BEZOEK AAN BOYENWINDEN

Politici St. Maarten: verhoging 40procent

Elk eiland kan eigen
minimum-loon bepalen

WILLEMSTAD — Minister drs Stanley Inderson van
Arbeid en Sociale Zaken wil voor elk eiland van de Ne-
derlandse Antillen een eigen minimum- loon invoeren:
"We moeten voor eens en vooraltijd afvan het idee: wat
goed is voor Curacao, is goed voor alle eilanden. Ikwil
met mijn beleid rekening gaan houden met de econo-
mische mogelijkheden en onmogelijkheden van elk ei-
land; met de sociale noodzaak van elk eiland apart en
metdepolitiekebereidwilligheid opelkdereilanden.En
dat betekent een diversificatie van de minimumlonen".

De bewindsman keert vana-
vond teruguitSint Maarten. Hij
heeft de afgelopen week een
werkbezoek gebracht aan alle
Bovenwindse eilanden. Op elk
der eilanden heeft hij gesprek-
ken gevoerd met de verschillen-
de overheden en met de sociale
partners. "Hetgeen bijzonder op
prijs is gesteld, is dat ik ook op
Saba en op Sint Eustatius de
nacht heb doorgebracht. Hier-
mee heb ik willen bijdragen aan
de gedachte dat we één land vor-
men: de Antillen bestaan nog
steeds uit vijf eilanden", aldus
Inderson.

REACTIES
Hoe is er op deeilandengerea-

geerdtijdens degesprekken over
het minimum- loon?

Inderson: "In politieke krin-
gen op Sint Maarten is gespro-
ken over een verhoging van het

minimum- loon met veertig pro-
cent. Claude Wathey heeft dat
voorstel op tafel gelegd. Mijnei-
gen departement — van Arbeid
en Sociale Zaken — denkt aan
een verhoging van 25 tot 40 pro-
cent".

In vakbondskringen, zo zei de
minister, is voorgesteld om de lo-
nen, die momenteel in Antilli-
aanse guldens worden vastges-
teld, uitte keren in Amerikaan-
se dollars. Willy Haize van de
vakbond UFA heeft diegedachte
naar voren gebracht: "Dat bete-
kent dan een verhoging van de
lonen met een factor 1.8. Dus
voortaan krijgt iemand die 500
gulden verdient, 500 dollar uit-
betaald".

Vanmorgen had de minister
een gesprek met de Kamer van
Koophandel op Sint Maarten:
"De Kamer denkt meer aan in-
centives. Dus, bijvoorbeeld, hoe

meer een werknemer verkoopt,
hoe hoger zijn salaris wordt. Ei-
genlijkkomt het er op neer, dat
erhogerecommissieszullenwor-
denuitgekeerd".

STATUSQUO
Tijdens het overleg op Sint

Eustatius is naar voren geko-
men, dat op dat eiland niemand
een verandering wil van de hui-
dige regeling die voor het bepa-
len van het minimum- loon
geldt: "Sint Eustatius wil de
handhaving van de status quo".

"Op Saba is gesteld: ja,wij wil-
len een onderzoek, maar dat
moet heel voorzichtig worden
verricht. Er is op aangedrongen
om rekening te houden met de
kosten vanlevensonderhoud. Op
Saba is zelfs gesproken over het
vast stellen van een maximum-loon. Op dat eiland kampen ze
weer met heel andere proble-
men. Jekrijgt er, om maar eens
wat te noemen, geen geschoolde
timmerman voor het minimum-
loon.Diewerkt daarnietvoor. Er
bestaat een grootgebrekaan ge-
schoolde arbeidskrachten".

VERSCHILLEN
De gedachte om op alle eilan-

deneen eigen minimum- loon in
te voeren is "niet gloednieuw",

aldus de minister. "Op Sint Eus-
tatius en Saba bestonden al
andere minimum- lonen, zoals in
de categorieën tweeen drie, voor
de horeca-sectoren voorhetwin-
kel- personeel".

Concluderendeover de op Sint
Maarten gevoerde gesprekken,
zei de minister: "Op Sint Maar-
ten acht men een eventuele ver-
hoging van het minimum- loon
het overdenken alleszins waard.
Een van de grootsteklachten: de
hoge kosten van levensonder-
houd op diteiland.Een gezin, be-
staande uit vier personen, heeft
minimaal 3050 gulden per
maand nodig. En wat gebleken
is: in de winkel- sector wordt
geen cent boven het wettelijk
vereiste minimum- loon be-
taald".

Inzake discrepantie in salarissen

Minister legt vragen
binnenkort aan Hof voor

WILLEMSTAD — Minister
IvoKnoppel van Justitieis te-
vreden met de uitspraak van
het Hofvan Justitieinzake de
discrepantie in salarissen
van ambtenaren. In een re-
centeuitspraakveroordeelde
Het Hof de regering om de
maatregel die de voormalige
regering heeft getroffen, ui-
terlijk eind augustus terug te
draaien. Ook die oplossing is
namelijk discriminerend. Op
korte termijn zal de minister
ineen lopenderechtszaak een
aantalvragenaanhetHofvan
Justitie voorleggen. Aan de
hand van de antwoorden op
die vragen, zal een nieuwe
maatregel worden voorbe-
reid. De minister hoopt eind
augustus de zaak "for once
and for all" te hebben opge-
lost.

De Amigoe berichtte al eerder
uitgebreid over deze problema-
tiek diezeker gezien de financië-
le slechte situatie van de over-
heid, deregering denodige kop-
zorgen geeft. De salarissen van
deoverheid zijn, opgrond van in-
ternationale verdragen, discri-
minerend omdat er een verschil
is tussen salarissen van vrouwe-
lijke en mannelijke ambtenaren

(discriminatie op grond van ge-
slacht- red) en een verschil tus-
sen salarissen van gehuwden en
ongehuwden (discriminatie op
grond van burgelijke status -
red).

De voormalige regering ont-
wierp begin ditjaareen maatre-
gel, diede discrepantiezou moe-
ten opheffen. Per 1 mei werd die
maatregel van kracht, maar het
Hof van Justitie meent dat de
huidige situatie nog steeds dis-
criminerend is. De discrepantie
is namelijk blijven bestaan, zij
het dat dit nu een "toelage" ge-
noemd wordt.

Minister Ivo Knoppel is tevre-
den nu een concrete uitspraak
van het Hofvan Justitie te heb-
ben. Uiterlijk eind augustus
moet de overheid de maatregel
terugdraaien. Aan datvonniszal
zeker gehoorworden gegeven: de
ministervan Justitiehoopt zelfs
tegen die tijd een nieuwe maat-
regel gereedtehebben diewel ac-
ceptabel isvoor het Hofvan Jus-
titie.

Om dat van te voren al te pei-
lenzullen tijdens debehandeling
van een lopende zaak van een
ambtenares tegen de overheid,
een aantal vragen aan het Hof
van Justitieworden voorgelegd.

Deministerhoopt datdievragen
dan in deoverwegingen van het
vonnisbeantwoord worden.

Zo moet er duidelijkheid ko-
men over de vraag of de salaris-
sen van de 'benadeelden' ver-
hoogd moeten worden, of dat
men de salariëringook gelijk
kan trekken door verlaging van
de salarissenvan de 'beter be-
taalde' ambtenaren. Ook wil de
minister de vraag voorleggen of
de maatregel gefaseerd kan wor-
den genomen zodat de overheid
zich niet van de ene dag op de
andere geconfronteerd ziet met
een enorme grote extra uitga-
ven- post.

Bij het vervaardigen van een
nieuwe maatregel wordt zeker
rekening gehouden met de fi-
nanciële situatie van het land.Volgensberekeningen zou hetde
Antilliaanse en Curacaose over-
heid 20 miljoen guldenper jaar
extra gaankosten indien de sala-
rissen worden opgetrokken. Al-
hoewel er reeds nu al aan een
maatregel gewerkt wordt, wil
Knoppel deze niet eerder invoe-
ren voordat er een 'goedkeuring'
van het Hofvan Justitie aan is
gegeven. Het is debedoeling dathet probleem "for once and forall' wordt opgelost, aldus
Knoppel.

MEKKA-EFFECT
Inderson wees er met nadruk

op, dat "een Mekka- effect" voor-
komen moet worden, indien het
minimum- loon op SintMaarten
wordt verhoogd: "Mijn grootste
zorg is, dat een verhoging een
aanzuigende uitwerking zal
hebben op deregio. Hoe hoger
het minimum- loon wordt, hoe
aantrekkelijker het voor de
werkgevers immers wordt om il-
legalen aan te trekken, die voor
een beduidend lager loon
werken".

Deze problematiek, zo zei de
minister, dientinhetkabinet be-
sproken te worden: "Het is een
gecompliceerde zaak, waarbij
onder andere mijn collega van
Justitieook is betrokken. Een en
anderkan nietlosgezien worden
van deproblematiekrond de ille-
galen en de seizoen- arbeiders op
Sint Maarten".

"Bovendien", aldus Inderson,
"kan een verhoging van het mi-
nimum- loon tot gevolg hebben,
dat deprijzen omhooggaan. Dus
moet er wellicht een (scherpere)
prijs- controle komen".

MENSENRECHTEN
Het overleg over het mini-

mum- loon wasvoor minister In-
derson tijdens zijn werkbezoek
aan de Bovenwindse eilanden
prioriteit nummer één. Over de
'sociale wantoestanden" die op
SintMaartenbestaan, metname
onder de groepen illegale
werknemers, wilde hij voorals-
nog niet veel zeggen: "Maar één
dingwil ik wél naar voren bren-
gen: met de stelling van sommi-
gen, dat hetgeen er onder de In-
diërs gebeurt, dat dat een zaak
van deIndërs is, daarmeeben ik
het niet eens".

"Indienmen zoredeneert, kan
men ook zeggen: wat er met de
Dominicaanse en Haitiaanse il-
legalengeschiedt, gaatdeDomi-
nicanen en de Haïtianen aan.
Het gaat hierbij om mensen-
rechten. En mensen-rechten zijn
niet gebonden aan landsgren-
zen, aan godsdienst ofras. Met
andere woorden: ook hieraan
zullen we terdege aandacht be-
steden".

Francisca winnaar
songfestival

WILLEMSTAD—Koprokapo
Post heeft afgelopen zaterdag in
Club Suvek voor de eerste maal
een songfestival voor dePosterij-
en van de Nederlandse Antillen
georganiseerd. Winnaar werd
Bruno Francisca met 'Message
from the Postal Service. E.A.
Merienwerdtweede, terwijlS.H.
Trinidad de derde plaats vero-
verde met 'Pretend.

In totaal waren er 12 partici-
panten. Organisatoren R.C.
Saez en E.A. Barbara spreken
van een geslaagdfestival, waar-
bij allezangers zichdegelijkheb-
ben voorbereid en een behoorlij-
ke presentatie hebben gegeven
aan het publiek. Zaterdagavond
waren meer dan 400 mensen
aanwezig om hun favoriete zan-
ger te zien optreden. De beste
presentatie en meestpopulaire
zanger is geworden H.A.M. Ma-
duro van Hulppostkantoor Pun-
da met zijn lied 'Un meredita pa
ti'. De zangers werden begeleid
door de groep Clark en Surprise.
J. Jachsmine Pinedo en disejoc-
key Coco zorgden voor de muzi-
kale omlijsting.

De postdirecteur R.F. Schar-
baai en directeur generaalR.M.
Galmeijer verklaarden beiden
onder de indruk te zijn van de
kwaliteit van het festival. Kop-
rokapo Post groep heeft dan ook
het voornemen volgend jaar op-
nieuw een songfestival voor de
posterijen te organiseren.

Reanimatie
Cursus

WILLEMSTAD—DeCuraga-
osche Hart Stichting start
dinsdag 6 september wederom
met een 'reanimatie cursus' on-
der leiding van H. Wallé (ver-
pleegkundige met CC- aanteke-
ning) en dr. M. Engels (cardio-
loog).

Dinsdag 30 augustus is er een
informatie- avond in de Stella
Maris Mavo van 20.00tot 21.00
uur. Voor inschrijving eivbf in-
formatie kunt u bellen naar H.
Wallé,telefoon 83966.

WILLEMSTAD —De 20-jari-
ge J.B.is aangehouden, nadathij
de bewoner van een huis aan de
Piscaderaweg met een mes had
bedreigd om hem geld af te
nemen.—In een zaak aan de Veerisweg
werden de 31-jarige L.V. en de
één jaarjongere O.P. aangehou-
den. Zij hadden ingebroken.

Wél 50 jaarin ’showbizz’
Dugo Schenker krijgt
schade-vergoeding
WILLEMSTAD- Vol-

gensrechter mrStugerhad
het artikel dat het tijd-
schrift Independiente in
1986 over Dugo Schenker
schreef, geen enkele basis.
Met een groot feest her-
dachtSchenkerin 1986 hetfeit dat hij 50 jaar in de
'showbizz' op Curacao
werkzaam was. Volgens
Independiente was dat
echter nietwaar: Schenker
werd in het tijdschrift van
fraude beschuldigd. Dat
moet directeur Stanley
Cras van Independiente
nu rectificeren. Tevens
werd hij veroordeeld tot
het betalen van een scha-
devergoeding van 500
gulden.

Twee jaar na het verschij-
nen van het artikel, is er een
uitspraak gekomen. Tijdens
de behandeling van de zaak,
die door Schenker tegen het
tijdschrift Independiente was
aangespannen, hebben beide
partijen de rechter van hun
gelijkproberen teovertuigen.
Daarbij hebben verschillende

getuigen— van beide partij-
en—hun verhaal gedaan.

Terwijl directeuren redac-
teur Cras van het tijdschrift
niet erg overtuigend was,
bleek uit deverklaringenvan
de getuigen van Schenker dat
hij in iedergeval in december
1936 zijn intrede deed in de
Curacaose 'showbizz., De beschuldiging van frau-
de aan het adres van Schen-
ker, beschouwt derechter als
"ernstig" en het publiceren
van zon beschuldiging kan
niet anders dan als "beledi-
gend en onrechtmatig" be-
schouwd worden. Daarom
werd Cras veroordeeld toteen
schadevergoeding van 500
gulden terwijl hij ook dekos-
ten van de rechtszaak zal
moeten betalen.

In het eerstvolgende num-
mervan Independiente moet
Cras het artikel bovendien
rectificeren. Dat moet ook ge-
beuren middels een ingezon-
den mededelingvia het radi-
ostation Z'B6. In de rectifica-
tiemoetgesteldworden datde
beschuldiging van fraude
geen enkele basis heeft.

Bij roomskatholiek onderwijs
128 leerkrachten opteren voor
lumpsum- ofwachtgeldregeling

WILLEMSTAD — Bij het
Rooms Katholieke onderwijs
hebben in totaal 128
leerkrachten gekozen voor
een wachtgeld- of lumpsum-
regeling. Volgens de voor-
zitster van het R.K. Centraal
Schoolbestuur, Vigdis
Jonckheer-Mensing, bestaat
er evenwel geen overtollig-
heid aan leerkrachten. Voor
hetkomende schooljaarkun-
nen volgens de voorzitster
geen leerkrachten gemist
worden. Tenzij de overheid
debestaanderegels in het on-
derwijs wijzigt en het R.K.
Schoolbestuur daartoe
dwingt,zullenmetingangvan
hetkomende schooljaar geen
leerkrachten afvloeien. Dit
heeft de voorzitster van-
ochtend aan de Amigoe mee-
gedeeld.

Bij het protestants christe-
lijk onderwijs hebben negen
leerkrachtvoor een lumpsum
of wachtgeldregeling geop-
teerd.

Aan heteind van demaand ju-
ni moesten alle leerkrachten bij
het openbare en het bijzondere
onderwijs die opteren voor een

wachtgeld-oflumpsumregeling,
het daartoe door de overheid uit-
gegeven formulier inleveren.
Volgens Mensing hebben in het
Rooms Katholieke speciale en
basis onderwijs 79 leerkrachten
voor een wachtgeld-regeling ge-
kozen. Bij het
VWOHAVOMAVO onderwijs
zijn dit 23, bij hetkleuteronder-
wijs 11,bij het technisch onder-
wijs 10 en bij het huishoud- on-
derwijs 5 leerkrachten.

VERLOOP
Volgens de voorzitster is er al-

tijdal eennatuurlijk verloopaan
leerkrachten. "Gemiddeld gaan
jaarlijks twintig onderwijs-
krachten uit het basisonderwijs
weg. Dat is normaal. Nu wil de
gedeputeerde uit bezuinigings-
overwegingenveel meerfunctio-
narissen laten afvloeien.De eni-
gemanier,waarop ditenigszings
mogelijk is, is doorklassen die
niethelemaalvolzitten samente
voegen", aldus Mensing. "Voorhet komende schooljaar hebben
wij evenwel geen overtollige
krachten. Tenzij de gedeputeer-
deons daartoe dwingt, zullen we
dan ook geen leerkrachten laten
weggaan".

Deze week vergadert hetR.K.
Schoolbestuurmet deDienst On-
derwijs en de gedeputeerde van
Onderwijs,Dito Mendes de Gou-
veia. Daarna zal het bestuurscol-
legebeslissen ofzij dewettelijke
voorschriften ten aanzien van
het onderwijs wijzigten in welke
mate het onderwijzersbestand
ingekrompen moet worden. Tot
zover JonckheerMensing.

In de Amigoe van afgelopen
zaterdag is reeds vermeld datbij
het Openbaar Onderwijs 12 on-
derwijs- krachten en 8 vaste in-
vallers op wachtgeldzullen wor-
den gesteld. Bij hetRooms- ka-

tholiek Schoolbestuur werken
echter de meeste leerkrachten
enheeft ook degrootste groepge-
opteerd voor een wachtgeld- of
lumpsumregeling. Gedeputeer-
de Mendes de Gouveia heeft al-
tijd gesteld dathij zoveel moge-
lijkaan de wensenvan debetrok-
ken leerkrachten tegemoet wil
komen, maar dat afvloeiing via
een wachtgeld- of lumpsum-
regeling alleen kan plaatsvin-
denopvoorwaarde dathetonder-
wijs niet ontwricht wordt. Het
vertrek van de 128 onderwijs-
krachten zal dan ook niet zonderdenodige aanpassingen kunnen
geschieden.

PROTESTANTS
Bij de Vereniging Protestants

Christelijk Onderwijs hebben
slechts twee onderwijskrachten
geopteerd voor een wachtgeld-
regeling en twee voor een
lumpsumregeling. Bij de
Stichting Protestants Nijver-
heids Onderwijs hebben twee
leerkrachten geopteerd voor een
wachtgeld- en drie voor een
lumpsumregeling. Volgens de
administrateurvan de stichting
en de oudervereniging, M. Pots,
zal het schoolbestuur van het
protestants christelijk onderwijs
deze mensen evenwel niet uitno-
digen om tot een regeling te
komen.

"Onze scholen zijn reeds on-
derbezet.Zelfs voor hetkomende
schooljaar zijn we nog
leerkrachten aan het zoeken.
Ook samenvoeging van klassen
zoalsbij hetroomskatholieke on-
derwijs is bij ons niet mogelijk,
omdat onze klassen reeds 31 of
meer leerlingen bevatten. Van
afvloeiing van leerkrachtenkan
dan ook geen sprake zijn, tenzij
de overheid onsdaartoedwingt",
aldus Pots.

Aanhoudingen SOD
WILLEMSTAD—De Specia-

le Opsoringsdienst, SOD, heeft
in een huis aan deKaya Regen-
boog veertien losse flodders en
enkele patronenkaliber .22aan-
getroffen.
—DeSODhield indeKaya Stren
driemannen aan,die in hetbezit
waren van verdovende mid-
delen.— In de Moreno bar te Pieter-
maai werden twee Dominicaan-
se vrouwen aangehouden, die
zonder de vereiste papieren op
Curagao verbleven.— De SOD hield de 54- jarige
man A.C. aan, die in het bezit
was van een vuurwapen caliber
.38 met zes scherpe patronen.

Aanrijdingen
WILLEMSTAD—Tijdens het

weekeinde behandelde de Ver-
keersdienst dertigaanrijdingen,
waarbij zeven personen licht ge-
wond raakten. De schade wordt
geschatop 46.500 gulden.
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pRESTAURANT LANDHÜÏstL
ZEELANDIA

HISTORISCHEAMBIANCE
CURACAOSE GASTVRIJHEID

CÜLIMAIRE TOPKWALITEIT

€€N HOOGTCPUNT IN UUJ VflKflNTl€:
GASTRONOMISCH 5 GANGEN MENU

GESERVEERD IN ONZE TERRASTUIN
Na/. 49.50 inclusief aperitief en koffie.

Voorreserveringen: Restaurant Landhuis Zeelandia
Polarisweg 28. .___- Curasao, N.A.
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ZAKENVARIA
TOTEN MET 15 decemberbiedt
het Americana Aruba Hotel een
'construction plan'- pakket,
waarbij men tegen sterk geredu-
ceerd tariefin hethotelkan ver-
blijven en voor drie nachten gra-
tis kan verblijven. Dit pakket is
ter compensatie voor het onge-
mak, dat de gasten eventueel
mogen ondervinden vanwege de
renovatie- werkzaamheden die
gestart zijn. De drie vrije
nachten zijn geldig in 1989wan-
neer de renovatie- werkzaamhe-
denachter derug zijn.
LATER DIT JAAR zal Burger
King, in het Harms Brothers-
gebouw, een tweede restaurant
op Aruba openen. Bij Burger
King Nassaustraat werd Hor-
tencia Martina bevorderd totas-
sistent manager. Zij zal binnen-
kort naar Miamigaan om aan de
Burger King University cursus-
sen te gaanvolgen.

Typisten nodig
voor YMCA
bijeenkomst

SAN NICOLAS — YMCA-
Arubaheeftdringendvrijwil-
lige typisten nodig voor het
tikken in hetEngels, Spaans,
Frans ofDuits.

Dit is in verband met de 11e

'YMCA WorldCouncil Meeting',
welke vergadering van 8-12 au-
gustus op Aruba wordt gehou-
den. De vrijwilligers moeteneen
vingersnelheidhebben vanveer-
tig of meer woorden per minuut
en bereid zijn te werken in ver-
schillende shifts tussen achturn-
's morgens enmiddernacht. Men
kan zich in verbinding stellen
met YMCA-Dakota (tel.: 23072)
of lola Tjin-Tham-Sjin (tel.:
41312).

ORANJESTAD—Bij de Dou-
ane is weer een onderzoek gaan-
de naar mogelijke fraude bij het
heffen van invoerrechtenop een
motorfiets. Uiteen eerste onder-
zoekzou zijn gebleken, dat de in-
formatie, die op een formulier
over een motorfiets voorkwam,
niet met de werkelijkheid zou
kloppen. Inverband met het on-
derzoek werden voor verhoor
twee personen aangehouden,
werkzaam bij de Douane.

In eredivisie voetbal

RCA wint van Universal
dat kansen niet benut

ORANJESTAD—In deere-
divisie voetbal- competitie
versloegRCA zondagmiddag
Universal met 3-0. Universal
speelde één van zijn beste
wedstrijden, dochwistvan de
gekregen kansen om te sco-
ren geen gebruik te maken.

Derust ging inmeteen 0-0 ge-
lijke stand na een licht veldover-
wichtvoor Universal in deeerste
helft. RCA's eerste doelpunt
werd in de dertiende minuutvan
de tweede helft gemaakt door
Rafael Vanegas. In de laatste
drie minutenwistRCA nog twee
doelpunten te maken; in de 42e
minuut doorEdwin Toddenin de
44e minuut doorOrmanmiddels
een penalty.

Deze zege brengtRCA op der-
tienpunten, evenveelalsDakota
en één punt achter koploper

Estrella. Universal is nog steeds
hekkesluiter met drie punten.

De eerstvolgende wedstrijd is
aanstaandezaterdag inhetLago
Sportpark tussen Universal en
Dakota. Zondagmiddag komen
RCA en Bubali in het Wilhelmi-
nastadion, tegen elkaar uit.

Ling and Sons
basketbalkamp
in B-klasse

ORANJESTAD —Ling and
Sons is heren-B basketball-
kampioen geworden na een
verdiende 92-75 overwinning
opAmstelRebels inde laatste
wedstrijdvan de'bestoutof5'
playoff.

VoorLing andSons was het de
vierde kampioenstitel in even-
veel jaren.De wedstrijd ging
nogal gelijk in de eerste helft,
waarbij Ling and Sons in de
laatste minuten uitliep tot 45-
-26. Deze achterstandkonAmstel
in detweede helft ondanks ver-
woede pogingen niet meer inha-
lenenmenkwam nietverder dan
75 punten.

Ling and Sons scoorde er in de
tweede helft 47 punten bij voor
eentotaal van92 punten. Moises
Martis (Ling and Sons) was de
topscorer met 24punten.
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De Regering van hetLand Aruba
MAAKT BEKEND

dat op 25 juli 1988om 11.00uur v.m. ten kantore
van deDirecteur van deDienstOpenbare Werken
in het openbaar zal worden aanbesteed.
■

- Bestek DOW nr. 11 dj. 1988 -
"Het uitvoeren van onderhouds- en reparatie
werkzaamheden aan deMartinusschool tePara-
dera".

Het bestek ligt ter inzage en is vanaf 12 juli 1988
verkrijgbaar bij het kantoor van de Dienst Open-
bare Werken tegen betaling van Af. 150.- per
stuk.

■H^________-_M___________-_______.__M----M--B-B-__--M---.-

GEVRAAGD
KINDERMEISJE (-JONGEN) in NEDERLAND

Omdat wij allebei een drukke baan hebbenzoeken wij vanaf half
september 1988een oppas voor onze zoon Tommy, 5 jaaroud.
Hij/zij krijgt van ons gedurende 1 jaareen gezellig thuis, eigen
kamer en een in overleg vast te stellen maandvergoeding. En ui-
teraard is, wanneer wij toteen jaarcontractkomen, hetretourticket
inbegrepen.
Wij wonen in Maarssenbroek, dichtbij Utrecht en ± 20 minuten
met de trein van Amsterdam.
Als jebelangstelling hebt, gaarne schrijven aan:
Dr. Boderie.
Postbus 2157, San Nicolas, Aruba. *
Eén van ons is eind juli op Aruba en zou dan graag kennis willen
maken met geïnteresseerden.

Familie Cormont.

De Regering van het Land Aruba

MAAKT BEKEND
datop 27 juli 1988om 11.00uurv.m. ten kantore
van deDirekteurvan deDienst OpenbareWerken
in het openbaar zal worden aanbesteed.

- Bestek DOW nr. 9 dj. 1988 -
"Onderhoudswerken aan Ie en 2e bedrijfsge-
bouw in deVrije Zone te Oranjestad".

Het bestek ligt ter inzage en is vanaf 12 juli 1988
verkrijgbaar bij het kantoor van de Dienst Open-
bare Werken tegen betaling van Af. 150.- per
stuk.

GOBIERNODIARUBA
MIMSTERIO DI BIENESTAR GENERAL

Gobiemo di Aruba ta participa eu peticion pa

HAYA YUDANZA FOR Dl GOBIERNO
DURANTE ANA ESCOLAR 1988/89

pa mucha eu tabay school naAruba mester wordo haci na gobier-
no mediante Departamento di Ensenanza den Frankrijkstraat 3,
no mas tarda eu dia 1 diAugustus 1988.
Tatrata di peticion pa yudanza den:
a. transportacion liber;
b. buki liber pa Colegio Arubano;
c. pagamento di schoolgeld.

'vËrhuisboedelT
Inpakken en vervoeren alsmede I
verhuizingenop Aruba:
OnCINAMARITIMA

DE ARUBA I
Tel.: 21622-21957

Windstraat34 J
ORANJESTAD-De drieNederlandse

voetbalsterren Marco
van Basten, FrankRijkaard en
Johnny van het Schip (zie foto)
zijn vandaagaan hun laatste va-
kantieweek op Aruba begonnen.
Aan de Amigoe- fotograaf, Djsi-
bie Franken, verteldenzij datzij
ongelofelijk hartelijk en gastvrij
op Aruba werden ontvangen,
vooral ook doorhet Golden Tulip
Hotel. Het enige watzij betreu-
ren, is datzo weinig Nederlan-
ders hier naar toekomen. Zij we-
ten niet watzij missen.

_^»^<>^^_«_^»^^*>^<»^^^^^-------------_--->^^^^-i ■-_-._._-■----■ I

ARUBA DAILY
ENTERTAINMENT

f^- Aruba'sHottestLate Night Disco.(■^^ You can danceto the latest disco sounds or just have a !.4*7^. drink-maybe playa game ofpool, pingpong, pinball or i"X^J even darts In our iW* NEWGIANT BILLIARD PALACE.
De beste Pizza van Aruba eet of haaltU bij |

LG Smith Blvd. OC_/_3C_fQ I " I SB \w\*\
SSmtSmT TAKEAWAY TEL, 33541 *®*M
vanAruba Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00a.m.
Aruba's most elegant _*"_■»__ golden tulipHruudsmosi^am M\Wk arubaCaribbean»*»Wff{?*l-_~K>7 RESORT & CASINO \TAÏI^MIJrfTOI Fine trench and inter- proudlypresents:

; national Cuisine. VEGAS GOES LATIN
All meals prepared to the Ace by our Bwi nging House- !delight of the Gourmand, bandFerrari.
and served "on the daiiy curtain time 10.30p.m.
stone". except Mondays
Forreservations aubop__fr-m-:óop.m.--2:oo-_m. i

««all 94544 1 Cover charge show-limes7.so min. 2 drinks per person ,
«.ail *.-»"» ft For reservations pleasecall 33555 IWilhelminastraat 7i —

Gezellige sfeer, goede servicevindtU in RESTAURANT

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

Telefoon 22977 of 27833
i ___________________________________—-—_____________—— ,

vi Restaurant Warung Djawa______ £a-t____t Boerhaavestraat 4

! WWW«WI Tel.: 33928
■>yW ~»fy j^wyiawy-W open: Dagelijks 5.00 -11.00 p.m.

BflT a^OFdUTUnt Zondag 12.00-11.00 p.m.dot *VCMTouranr Dinsdag gesloten.
HetRestaurant met

Indonesische allures, zonder pretenties.

I Boulevard Theatre
i n

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

DANGEROUSLY" A BABY"
romantic-drama 14yrs comedy-drama 14yrs

l

Drive - In:
Today at 8.30

"THE SICILIAN"
crime-drama 18 yrs.

CARCHI PA PARTERA
Pa medio di esaki

Director di Departamento paAsuntonan Social
ta informa lo siguiente

Tur peticion pa Gobierno cubri gastonan en coneccion eu parto
(dunamento di luz) mester wordo haci adelanta. Pues mesterhaciepeticionfordi principio diepromersintomanan diembarazo.

Tur peticion eu wordo haci despues di e parto, lo wordorechasaSemper mester haci vn peticion apart pa dunamento di luz. Cv ecarchi bo porbai solamentevn di e dosparteranan, Zr Correa ofZr. Tromp. Bo mes por escohe.

I Solamente siepartera pasabo pa vn specialistaofdoktere aasto-nanconcerni por wordo cubri. M

/s_£§k SETAR
%~^MTf&M SERVICIO Dl TELECOMMUNICACION-£$ T—/»___F HENDRIKSTRAAT 20-22

OPENBARE AANBESTEDING
De Wnd. Directeur van de SETAR maakt bekend dat
op woensdag 17 augustus 1988 om 10.00 uur 's
morgens te zijnekantore, in de Ennia-Building op de
1e Verdieping, een Openbare Aanbesteding wordt
gehouden voor

levering van stalen Telefoonmasten
Het bestek is tegen betaling van A/Is. 20.- verkrijg-
baar bij de bali van de SETAR te Hendrikstraat 22.

De Regering van hetLand Aruba
MAAKT BEKEND

dat op 5 augustus 1988 om 11.00 uur v.m. tenkantore van deDirecteur van deDienst Openbare
Werken in het openbaarzal worden aanbesteed.

- Bestek DOW nr. 6 dj. 1988 -"Het leverenvanAudiovisueleapparaturentb.v.Biblioteca National".
Het bestek ligt ter inzage en is vanaf 12 juli 1988verkrijgbaar bij het kantoor van deDienst Open-
bare Werken tegen betaling van Af. 100.- per
stuk.

MEDEDELING
De N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba" brengt haar verbrui-
kers in herinnering dat derekening over demaandMEI I9BB uiter-
lijk donderdag 14 juli 1988 dient te worden voldaan.
Indien voor of op boyengenoemde datum geen betaling heeft
plaats gehad, zal helaas tot afsluiting moeten worden overge-
gaan.
In gevalvan afsluitingkan doorELMAR nietwordengegarandeerd
datwederaansluiting zal plaats vinden op de dag waarop hetver-
schuldigde zal-zijn voldaan.
N.8.: Men gelieve rekening mede tehouden, datbankbetalingen

onseerst naenige dagen bereiken.
"Gelieve bij betaling Uw kwitantiestrookje van de lo-
pende maandof een oude rekening mee te nemen, te-
neinde ons in de gelegenheid te stellen U sneller te
helpen."



AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.

POLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
1: 20.15uur Theyear ofliving dangerously
(18 jr.).
II: 20.45uur She'shaving ababy (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30 uur TheSicilians (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)
Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

*** # *
WACHTREGELINGDOKTOREN
Oranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter
T.H.K. Lm, Noord 68,tel.: 22694/21522.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokter J. Tramp, viaCentra MedicoSan Ni-
colas, tel.: 48833.
KINDER:POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14.30-17.30uur; zaterdag van 08.30-12.00
uur. De wacht heeft dokterA.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra N. Al-
varez-Quezada, tel.: 21777......
WIT GELEKRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord: tel.: 23425;SantaCruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savaneta en 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 tebellen,tel.: 115)

TELEARUBA
MAANDAG: 18.00 Mickey& Donald;
18.30 CNN International news; 1930
Theworldtomorrow; 20.00Telenoticias;
20.30 Programma BUVO; 20.45 Dan-
ces of the world; 21.00Dynasty; 2200
LarryKing show; 22.50Showbizztoday;
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN); 24.00Sluiting.

DINSDAG: 18.00 Robotech II; 18.30
CNN international news; 19.30Political
program; 19.45Pa un Arubamas sigur;
20.00 Telenoticias; 20.30 Alf:
«Gambler»; 21.00Falcon Crest: «Body
& Soul»; 22.00 Larry King show; 22.50
Showbiz today (CNN); 23.00Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00Slutting.

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

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

DOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300): bezoekuren 15.00-15.45
'\8.30-19.30 uur.
KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
woensdag geopend van 08.30-12.00 uur "Paardenbaaistraat 8 (boven).

ALLIANCE FRANCHISE D'ARUBA: iedere
maandag van 19.30-20.30uur cursus voor
gevorderden envan20.30-21.30uurFranse
literatuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-
versatielessen; woensdag van 19.00-20.00uur cursus voor beginners- Colegio Aruba-
no, lokaal 61/62.
(nieuweFranse cursusvoor beginners
en gevorderdenbegint in september.
Geïnteresseerden in cursus of lid-
maatschapkunnen zich opgeven bij
Marie-Thèrèse Croes (tel.: 21187) of
Rozetti Dijkhoff(28652).

KIWANIS (Palmbeach): 19.30uur dinner
meeting - Aruba Beachclub.

PROTESTANTSE KERK: 20.00 uur
kerkkoor in dekleine kerk.

ÖINSDAGDiversenMUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijdenmaandagt/mvrijdagvan 09.00-- 12.00/16.00-19.0016.00-19.00 uur;zaterdagvan09.00-
-12.00 uur.
Bureau levens-, gezins- en huwe-
lijks- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
°7.30-12.00/13.00-16.30 uur (ook mogelijk

te makenvia te1.:23145of 25111).

Bibliotheek centro di barrio Da-
kota (openingstijden): dinsdag van
16.00-20.00uur en vrijdagvan 17.00-19.00uur.
cENTRO KIBRAHACHA (dagverblijfvoor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
I 1-17.0Q uur -Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

SPORT
ZWEMVERENIGING 'ARUBA MARLINS'
[dinsdag + donderdag): 17-30-1830 uur
swemlesien - Golden TulipAruba Caribbe-
an Hotel.
zaterdag): 14.00-16.00 uur ****«~i
dipi. A, BTC, D, E en F) voor kinderen en
'olwassenen - POVA-zwembau-

Drugsverdachten moeten in eigen land berecht

Caricom-top eist zelf
beschikking

Panama op
ST JOHN'S—De Caricom-

topconferentie heeft alsnog
een Amerika- kritische slot-
verklaring afgescheiden
maar heeft geen eensgezind
standpunt weten te formule-
ren ten opzichte van de situa-
tie in hetCaribischeland Hai-
ti. De regerings- leiders van
de Caribische staten die sa-
men de Caricom vormen zijn
van mening dat drugs- ver-
dachten in hun eigen land
moeten worden veroordeeld.
Men riep Washington ook op
zijn politiek ten opzichte van
Panamate herzien.

Het vijfdaagse topoverleg op
Antigua werd zondag afgeslo-
ten. De slot- verklaring waaro-
ver tijdens de conferentie al het
nodige te doen was geweest om-
dat voortijdig uitlekte dat men
eens goed van leer zou trekken
tegen de Verenigde Staten be-
vatte inderdaad enige opmer-
kingen aan het adres van Was-
hington.

VRIJ VANDRUK
De Caribische landen die in

economisch opzicht willen sa-
menwerken herhalen hunstandpunt bijvoorbeeld dat hetrecht moet worden erkend "vanhetPanamese volk om over zijn
eigen lot te beslissen, vrij vandruk van buitenaf. Dit was een
impliciete verwijzing naar deeconomische en andere sancties
van de VS ten opzichte van hetPanama van sterke man gene-
raal Manuel Antonio Noriega.

Wat dekwestie van debestrij-
dingvan de handel in verdoven-
de middelen betreft menen deCaricom- leiders dat decampag-
ne daartegenfaalt zonder een in-
tensieve actie tegen het drugs-gebruik in de "belangrijke con-sumptie- landen . De vervolging
van verdachtenvan drugs-prak-
tijken, een heet hangijzer ook in
het Caribische gebied, moet vol-
gens deCaribische landen in het
land van herkomst van betrok-
kenen gebeuren. 'VOORBEELDEN

Vanhetnabij gelegenPanama
moet volgens Amerikaanse in-
zichten Noriegavoor de Ameri-
kaanse strafrechter verschijnen
wegenszijnbetrokkenheid bij de
drugs- handel. Maar ook de pre-
mier van de Bahamas, Lynden
Pindling, gaat niet vrijuit in
Amerikaanse ogen. Er is wel
eeenstrafklachttegenhem inge-
diend tot heden, toe maar hij
wordt ervan verdacht dat hij
drugs- handelaars vrygeleides
verkoopt. De omstreden Haiti-
aansekolonel Paul is welvoor de
Amerikaanse rechter gedaagd
in verbandmetcocaïne-affaires.

Om deze en andereredenen is
dekwestie vanhet uitwijzenvan
drugs- verdachten naar de VS
een kwestie waarover de discus-
sies in hetCaribisch gebiedhoog
oplopen. Washington zou name-

' lijk niets lieverzien dan datdeze
zware drugs-jongens naar de VS
worden uitgewezen. Deze zelfde
kwestie speelt ook in Colombia
waar het hooggerechts- hof een
stokje heeft gestoken opformele
gronden bij de uitleveringvan
drugs- verdachten. De regering
van president Virgilio Barco
echter voelt wel voor uitleve-
ring. De kans opuitlevering aan
de VSblijkt namelijk het groot-
ste schrikbeeld te zijn voor de
drugsmaffia en met name voor

hetKartel van Medellin.
Detop- conferentie van de Ca-

ricom besloot', zoals al werd be-
richt, tot het opheffen van alle
handels- barrières onderling
voor oktober van dit jaar. Sinds
het verwijderen van enige van
die barrières door de Caricom-landenin 1987 isvoorheteerst in
vijfjaar de onderlinge handel
weer toegenomen enwel totruim
driehonderd miljoendollar.Inde
Caricom-landen wonen in totaal
vijf miljoen mensen. De moge-
lijkheden voor uitbreiding van
de handel zijn legio. Er bestaat
trouwens aleen informele integ-
ratie watbetreft demassalemig-
ratie zonder vele visum- proble-
men binnen deCaricom- landen.

Directeur opgepakt
ORANJESTAD — Na de uit-

reiking van de diploma's van de
Bushiri Hotelvakschool werd de
directeur D. aangehouden in
verband met het vermoeden dat
hijbetrokken zou zijngeweestbij
het vervalsen van een diploma,
waarvoor in eerste instantie een
beambte van de luchthaven zou
zijn gehoord. Het onderzoek in
deze diploma- vervalsingszaak
is gaande.

DERTIG KM ZWEMMEND AFGELEGD
Daverende ovatie voor sportiefStatenlid
Bisslik slaagt: met zwemtocht
en plan voor Savaneta-zwembad

ORANJESTAD —Welkom geheten met een davereiv
de ovatie door honderden mensen op het strand nabij
Playa Linda ging Statenlid Roly Bisslik iets over half
driezondagmiddag aan wal. Hijhad deruim dertigkilo-
meter zwemtocht van Seroe Colorado naar het strand
voor Playa Linda volbracht ineen tijdvan 8.38.02. Deze
zwemtocht werd doorRoly Bisslik gezien als een trai-
ningvoor dezwemtochtvan VenezuelanaarAruba, wel-
ke hij nu definitief op 7 augustus zal gaanondernemen.

Zoals bekend is Roly Bisslik
reeds enige jaren met zijn trai-
ning doende. ledere dag wordt
geoefend en tussen doorworden
grote afstanden gezwommen,zo-
als gisteren van Seroe Colorado
naar Playa Linda. Bisslik hoopt
met deze activiteiten hetbouwen
van een zwembad te Savaneta te
kunnen bewerkstelligen.

Om zesuur gistermorgen ging
Roly Bisslik te Seroe Colorado

hetwater in, drie uur later was
hij bij Isla di Oro, een uur later
voorbij hetWEB, omtweeuurbij
Eaglebeach en daarna ging het
verdernaar Playa Linda Beach.

Bij aankomst werd Roly
Bisslik gecontroleerd door dok-
ter Weststrate, die hem evenals
vele anderenopde dertigkilome-
ter lange tocht had begeleid.

Inmiddels beginnen de plan-

nen om in Savaneta een zwem-
bad tebouwen van internationa-
le afmetingen, waardoor ook in-
ternationale wedstrijden entrai-
ningenkunnnen worden gehou-
den,hetgeen in zee moeilijkkan,
vastere vormen aan te nemen.
De afgelopen vijftien jaar werd
reeds veel gepraat en gepland
voor de bouw van een dergelijk
zwembad waarvoor zelfs een
stichting werd opgericht.

ZONDER UITSTEL
Desgevraagd vertelde pre-

mier mr Henny Eman, dat de
regering in de ministerraad
reeds besloot deplannen voor de
bouw van een zwembad te Sava-
neta testeunen.Voornamelijkin
Savaneta omdat van hieruit Ro-
ly Bisslik, verschillende
zwemgroepen en anderenreeds

geruimetijd hiervoor actie voe
ren en de zwemsport in dit dis
trict druk beoefend wordt.

De premier vertelde dat naai
wegen wordt gezochtom nu zon
der uitsteleen zwembadin Sava
neta te gaan bouwen.

ORANJESTAD - Deze foto
toont de opening van het derde
Zuidamerikaanse jeugdbase-
ball- kampioenschap inhetMan-

sur Ballpark. Minister van
Sportzaken, Watty Vos, staatklaar om de eerste worp naar de
thuisplaat te verrichten.

Peru zetAmerika ’s Watch-onderzoeker buiten deur

Vooraanstaande mensenrechten
activisten opgepakt

LIMA—De Peruaansepoli-
tie heeft zes vooraanstaande
mensenrechten- activisten
aangehouden in deprovincie
Ayacucho waar de Sendero
Luminoso- guerrillaerg ac-
tiefis.

Ditwerdbekend gemaakt door
functionarissen van Peruaanse
mensenrechten- groepen. Een

onderzoekervan deAmerikaan-
se beweging America's Watch
welke de ontwikkelingen rond
de democratic in Latijns Ameri-
ka volgt kreeg de opdracht het
land zo snel mogelijkteverlaten.

OOGGETUIGEN WEG
America's watch is een parti-

culiere organisatie waarin ker-
kelijke, sociale en journalistieke
groeperingen in de Verenigde
Staten samenwerken. JuanMendez diehethoofd isvanAme-
rica's Watch in Washington, zei
dat de militaire opperbevelheb-
ber in Ayacucho, generaal José
Vidivia, hem gelastte het gebied
te verlaten. Mendez was in Peru
om eenrapport op te stellen over
de situatie op mensenrechten-
gebied.

Hijhad een gesprek gehadmet
verwanten van vijf ooggetuigen
van eenrecent bloedbad waarbij
28 doden vielen en waarvan de
verantwoordelijkheid door de
regering bij de guerrillawerd ge-
legd. Na dit gesprek kreeg hij te
horen dathij weg moest. De oog-
getuigen zijn sindsdien ook uit
het oog verdwenen.

De gearresteerdenzijneen ler-
se priester, een Westduitse soci-
aalwerker, driereligieuze mede-
werkers van dekerkelijke men-
senrechten- organisatie in Peru
en device-voorzittervandevere-
niging van Familie- leden van
gevangenenen vermisten in Ay-
acucho.

Ongedektecheques aan
kaak gesteld
ORANJESTAD—Erzijn

.nogal wat mensen die met
ongedekte cheques hunre-
keningen menentekunnen
betalen.

De Essostations hebben
een oplossing gevonden om
deze"betalers"aan dekaak te
stellen. Bij één der stations!
hing een groot bord met
'Check sm fondo' (ongedekte
cheques) met daaronder de
cheques en doorwie dieuitge-
schreven werden.

Verwacht wordt, dat ook
andere bedrijven de strijd te-
gen het euvel van ongedekte
chequeszullenhelpenbestrij-
den, door ongedekte cheques
ten toon testellen. Betrokken
banken kunnen medewer-
king verlenen door rekenin-
gen van deze ongedekte che-
ques-betalers te sluiten.

Na verdwijnen tekeningen

Twee architecten
door politie gehoord

ORANJESTAD—Inhet af-
gelopen weekeinde heeft de
recherche de architecten J.P.
(41) enE.H. (45)aangehouden.
Tegen hen was door de archi-
tect D.O. aangifte gedaan dat
tekeningen van zijn kantoor
waren verdwenen en deze
vermoedelijk in hun bezit
waren,

Tijdens de aanhouding van
J.P. (41) in zijn kantoor aan de
Boulevard werd door de re-
cherche tekeningen en andere

toebehoren van Associated
Architects in beslag genomen.
Enige uren later arresteerde de
recherche de architect E.H. (45)
ookals mogelijkeverdachte.Eén
van hen was vóórdat hij zijn ei-
genkantoor begon werkzaam bij
Associated Architects.

Na enige uren verhoor en het
afleggen van verklaringen wer-
den beiden op vrije voeten ge-
steld. De rechter zal thans moe-
ten uitmaken of hier sprake is
van diefstalen/ofverduistering.

Uitvloeisel van Mariel-exodus

Cuba aangeklaagd
wegens moord

MIAMI — Fidel Castro en
zijn Cubaanse regering wor-
den door een ingezetene van
Miami aansprakelijk gesteld
voor demoord op zijn echtge-
note vier jaargeleden. Hij wil
daaromFidel Castroen diens
regering voor de rechter
brengen. Deze zaakis een uit-
vloeisel van de massale uit-
tochtindertijduitCubavia de
Mariel- schipbrug.

Volgensklager is zijn veertig-
jarigeechtgenote JeanSueLud-
wig in 1984ontvoerd, verkracht
en vermoord door Leonardo Ro-
driguez. Terwijl mevrouw Lud-
wig aan het joggen was had Ro-
driguez haar overmand en zijn
misdrijven met haar begaan.
Daarvoor is hij tot levenslang
veroordeeld.

Volgens de heer Ludwig was
Rodriguez een van devele crimi-
nele en psychopatische fijruren

welke doorFidel Castro'sbewind
in 1980 waren geloosd door hen
uit de gevangenis te ontslaan en
hen dekans te geven via Mariel
te ontkomen naar de Verenigde
Staten. In datjaarzijnnamelijk
tienduizenden Cubanen met bo-
ten en bootjes vanuit de naven-
plaats Mariel naar de VS ge-
vlucht.

Volgens deklacht werdRodri-
guez samen met vele andere
land-genoten notabene gedwon-
gen te emigreren. De Cubaanse
autoriteiten wisten dat het om
een moordenaar en een ver-
krachter gingdiezijom diereden
in de Cubaanse cel hadden ge-
stopt. Aldus de aanklacht.

Naar mag worden aangeno-
men verlangt de heer Ludwig
ten schade- vergoeding van Cu-ba. Bij een rechtszaak tussen
particulieren kan namelijk geen
gevangenis- strafworden geëist.

Veel gewonden
bij betoging
in Nicaragua

MANDAIME — Bij een de-
monstratievanongeveer vijf-
duizend tegenstanders van
het Sandinistische bewind in
Mandaime Nicaragua, kwam
het.zondag toteen treffen tus-
sen politie en betogers. Daar-
bij vielen tientallen ge-
wonden.

De demonstratie werd gehou-
den op 66 kilometer ten zuiden
ran Managuaen ging uitvanhet
.amenwerkings-verband Demo-
cratischecoördinatie waarin een
aantal vakbonden, een werkge-
vers- organisatie en politieke
partijen samenwerken. Men eis-
te het aftreden van het huidige

restaties verricht.

SANNICOLAS-De Vereni-
ging van Bonaireanen op Aruba
vierde zondag haargouden jubi-
leum.Dat gebeurde meteen mis-
viering en receptie. In de mor-
genuren werd bij het Lions-
monument dergevallenen door
bestuursleden van de Union Bo-
nairiano (zie foto) kransen ge-
legd. VeleBonaireanenzijn inde
Tweede Wereld Oorlog gesneu-
veld aan boord van Nederlandse
koopvaardij- schepen.

Wega di Number
Aruba

HET AMERIKAANSE tabaks-
en voedingsmiddelen- conglo-
meraat, RJR Nabisco, is bereid
om 97.000 dollar te betalen om
tegemoet te komen aan een
klacht van de Amerikaanse
regering, dieRJ Reynolds Indus-
tries — een onderneming die in
1986 fuseerde met Nabiso — en
drie van zijn dochter- onderne-
mingenervan beschuldigt tegen
deAmerikaanse Federale wetin
aan Bahrayn, Kuwayt en Syrië
informatie te hebben gegeven
betreffende zijn handelscontac-
ten met Israël en met bedrijven
die bij deArabische Liga op de
zwarte lijst staan. Desondanks
bekent RJR Nabisco naar eigen
zeggen geen schuld.
DEVICE-VOORZj nde
Europese Commissie, Frans
Andriessen, heeft zich in Wenen
uiterst voorzichtig uitgelaten
over demogelijketoetredingvan
Oostenrijk tot de EG. De ge-
meenschappraat op hetogenblik
meer over consolidering en be-
houd van de betrekkingen dan

Schildpad met
zilver ingelegd.

Ditis eentechniek diemenalleenin
Engeland verstond. In de 18e en
19e eeuw. De huidige kunstsme-
denkunnen dit niet meer.
Vele zeer zeldzame exemplaren
zijn in ons bezit.

* LXV Antiek en
Curiosa N.V.

Tanki Leendert 158 G.J

SANNICOLAS-InhetAstoria
Hotelreikte ministerArmand

Engelbrecht dediploma's uitvan
de 'small business managent'-
opleiding, georganiseerd door
Codesan. GoudsmidRandolf Si-
moons was dejongstedeelnemer,
dievan ministerEngelbrechtzijn
diploma ontvangen mocht.

AMIGOE

28552. ruwend

UmJ_P^j verzorgen
*^Uwvacartiefpto's;
O CHECKPOINT__W' COLOR
Columbuss^
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BELFAST —DeIRA heeftzijnexcusesaangebodenvoor deaanslagbij
het zwembad voor kinderen in Bel-
fast waarbij 3 dodenvielen. De bom
werd per ongeluk door een IRA- lid
totontploffing gebracht,zei men.

Magere overwinning op JongHolland

Jong Colombia schuift
op naar ’midden-moot’

De Bocaploeg, die in haar
laatsteoptreden eengevoelige0-
-1 nederlaag leed tegen streekge-
noot De Koning/ABN, dankt
haar overwinningaaneen grote-

WILLEMSTAD—Eénoverwinningophetjuistemomentbe-
haaldkan in hetCura?aosvoetbal hetverschil betekenen tus-
sen de achtste plaats en een gedeelde vierde plaats. Dat bleek
gisteravondtoen JongColombia/Winkel & Zonen eenkostba-
re 1-0overwinningop JongHolland/Kodela behaalde en zijn
positie als staartploeg inruilde voor die van goede midden-
moter.

re daadkracht dan zijn te-
genstander. Althans, voor wat
betreft de tweede helft, want
voor derust was er aan beide
kanten sprake van een vriende-
lijk partijtje voetbal waarbij het
leek alsof beide teams alle tijd
van de wereld hadden en hele-
maal geen behoefte schenen te
hebben aan het scoren van doel-
punten.

JongColombia zettezich in de
tweede helft wat energieker in
en was constant in de aanval.De
beloning kwam in de 70ste mi-
nuut toen aanvallende midden-
velder Wilson de Jongh, die
reeds meermalen met goede
schoten het door keeper Ray-
mond Bentura bewaakte Jong
Holland-doel onder vuur had ge-
nomen eindelijk succes had. De
bal werd hem bij een vrije trap
met een kort tikje toegespeeld
waarna hijmeteen inschoot.

ORANJESTAD-HetGolden
Tulip Aruba Caribbean Hotel
hield een cocktailparty voor de
drie Oranje-spelers en de tv-
bekendhedenAndré vanDuin en
Frank Masmeijer ('Quiz Mas-
ter). Bij dezefoto: tijdens de
cocktaÜDartv vlnr SharonRose
(social director), Frank Masme-
ijer, Marco van Basten, René
Verhulst (GT's deputy general
manager), John van het Schip,
Frank Rijkaard, André van
Duin, Willem en Mariene van
Ramshorst (GT's guest rela-
tions).

VERBETERING
Zoalsreeds vermeld, betekent

de overwinningeen aanzienlijke
positie- verbetering voor Jong
Colombia. Men klom naar een
gedeelde vierde plaats (met Vic-
tory Boys/Citco) metvijfpunten
uit vijf wedstrijden en een doel-
punten- verhouding van vier te-
genenvijfvoor. JongHollandbe-
houdt vooralsnog de derde
plaats, nu met zeven punten uit
zes wedstrijden.

Het doelpunt van gisteravond
is het eerste, datkeeper Ray-
mond Bentura sindszijn debuut
bij JongHolland heeft doorgela-
ten. Gisteren was het zijn vijfde
wedstrijd in het Jong Holland-
doel.

In deeerste divisie leedEleven
Brothers gisteren zijneerste ver-
lies. Canisius Boys was hier de
overwinnaar met de scorevan 3-
2. Canisius Boys leidde bij rust
met 2-0 en trok uiteindelijk beid-e punten naar zich toe via de
tussenstanden van 2-1 en 3-1.
Eleven Brothers is nog steeds
koploper in deze divisie met een
nogruime voorsprongvan3 pun-
ten op naaste rivalen Vasco da
Gama en Canisius Boys.

De competitiewordt woensda-
gavond voortgezet met de wed-
strijden Hubentut Westpunt -Centro Barber, Undeba - SUBT.
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mÊM^^^ IN MIAMI COME SEE US DURING UWfiM!iSt\ OUR GREATEST SALE EVER! JSll1
i SiwJbJ direct FROM MANUFACTURER /^t^sTMl&t& TO YOU (%gM
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35 Decorative Colors
96" x 98" - $74.95 1 44" X 9S" - $ 1 09.9S 1

Wk " Finest Matching Sheers on the Market "35 Fashion Prints Jl
j.% " Double 4" Bottom-Hem Standard Fullness 9 6" Wide (8) 95" Long «

WL I SOLID COLORS AND PRINTSI MUST SEE TO BELIEVE! TOP QUALITY AT LOW PRICES! | Jl■tl» Also specializingIn large contract work with the major hotels In Miami and the Caribbean. Jf(||
Special Consideration given to our Caribbean customers. muAMu

W THE DRAPERY EXCHANGE £231
Hialeah " Main Showroom «Factory Cutler Ridge

W 351 W. 21 Street / (305) 885-5518 18848 S. Dixie Hwy. / (305) 238-3783 mmmm] \
SALES REPRESENTATIVE NEEDED IN YOUR AREA. PLEASE CALL OR WRITE US FOR MORE INFORMATION. SEND RESUME. ________■■;
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Snel bruin met
TROPICAL BLEND

The Secret Of The Tropics"
DARK TANNING OIL & LOTION

met palmolie met cacaoboter met kokosolie

KODELA
OMWISSELING WATERMETER

Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
weekv^n 11 julit/m 15 juli 1988 devolgende wijken:
WETÓ - JAN BOOS - WEST GROOT SINT JORIS - KO-
RAALPARTIER -MONTANA ABOU-KENT UZELF-CO-, CORI - ABRAHAMSZ- SERU PRETU BIJ JUANLUIS en

; POPO BIJ ABRAHAMSZ.
DDELA verzoekt alleverbruikers omzowel de stand voor alsna

teromwisseling te noteren, om eventuelecontrole teverge-
;ken.

;IQIKODE_LASB_S

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

* Dinsdag 12 juli1988
vanaf 09.00t/m 14.00 uur

* Renkumstraat, Deventerstraat, Cher Asilestraat, Oos-
terbeekstraat, gedeelte Velpstraat, gedeelte Heelsum-
straat, Pater L. Jansenstraat, Wageningenstraat, Put-
tenstraat, Venlostraat, gedeelte Grebbelinieweg (vanaf
Zwijssen College t/m Heelsumstraat), gedeelte Zuster-
straat, Dr. Jonckheerstraat, Arnhemstraat, gedeelte
Maastrichtstraat en gedeelte Cornet.

ISIKODEL_A^S
t

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Dinsdag 12 juli 1988

vanaf 09.00 t/m 16.00 uur
* Gedeelte Seru Fortunaweg (vanaf Asbestweg tot F.D.

Rooseveltweg), gedeelte Asbestweg, Kaminda Oniks,
Kaminda Akuamarin, Kaminda Opal, Kaminda Amatis-
ta, Kaminda Turkuas, Esmeraldaweg, Diamantweg, To-
paasweg, Saffierweg, Rubiweg, gedeelte Cabo Verde-
weg, Steenen Koraal, Fortuna Abou en Ariba, Seru For-
tuna, Sint Jacob, Kaya Falcon, Kaya Merida, Kaya Ara-
gua, Kaya Yobida, Kaya Brisa, Kaya Airu, Kaya Finfin,
Kaya Cumulus, Kaya Cirrus, Kaya Castellatus, Kaya
Strena,Kaya Altostratus,Kaya Lamper, Kaya Halo,Kaya
Neblina, Kaya Meteorologico, Kaya Awaseru, Kaya Nu-
bia, Kaya Regenboog, Kaya Serena, Seru Papaya, ge-
deelte Dein, gedeelte Kanga en omgeving Campo
Alegre.

ïgsKODELA^
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Huur een 4 of 6 persoons-bungalow wanneer U m Holland bom /.e zijn van alle eemakkken voorzien!
Een ideale manier om Uw verlof in I .ollaful door te brengen /onder van anderen afhankelijk te zijn.

Mogelijkheden in Heideheuvel (Oo_t-Yeluwe),

Twenhaarsveld (Oveiïjsel) en ♦#♦#
Miggelcnburg (midden-VeUiwe. __^ . __ _ ___

Vraag Uw reisagen, om mee. mlo.m.me. BetK JÜWPaaT. KLIVI
ZIJ weten er alles van. Royal Dutch Airlines

DEPARTEMENT VAN FINANCIEN
81 /2 % OBLIGATIELENING
NEDERLANDSE ANTILLEN

1988PER 1993/1998
1. Vanaf maandag 4 juli 1988staat de inschrijving open opobliga-

tieleningen met jaarcouponsper 15 juli1988.
2. De opbrengst is bestemdvoor devernieuwingvan het bestaan-

de 10.5% obligatielening 1983/1988 N.A. dat op 1 augustus
wordtafgelosten ten behoeve van dewoningbouwvoor (gede-
tacheerde) ambtenaren en uitgezonden krachten c.g.
technischebijstanders opde NederlandseAntillen.

3. Het Departement van Financiën geeft de lening uit en draagt
zorg voor derente en aflossingsbetalingen.

4. De lening, groot NA/. 28.000.000.- (achtentwintig miljoen Ne-
derlands Antilliaanse guldens), draagt een rente van 8.5% per
jaar.

5. De leningheeft een looptijdvan 10 jaar, aanvangendeop 15 juli
1988. De aflossing geschiedta pari en zal plaatsvinden in vijf
gelijke jaarlijksetermijnen te beginnenop 15 juli 1993.

6. Gegadigdenkunnen inschrijven op obligaties in coupuresvan
’. 1.000.-, ’. 10.000.- en ’. 100.000.-. De koers van uitgifte be-
draagt 100%. Bericht van toewijzing wordt verstrekt op 14 juli
1988.

7. Rente en aflossingen waarover niet binnen vijfjaar na vervalda-
tum is beschikt, verjaren ten gunste van de Nederlandse An-
tillen.

8. Wanneer devervaldatum nietopeen werkdagvalt, geschiedtde
betaling van rente en/of aflossing op de eerst volgende
werkdag.

9. De rente en aflossingen zullenbetaalbaar worden gesteld door
hetDepartement van Financiënen ter verzilveringwordenaan-
gebodenbij de Bank van de NederlandseAntillen.

10. Inschrijvingen op de obligatielening kunnen, met instemming
van hetDepartement van Financiën, geschiedenbij allekanto-
ren van de handelsbanken op de eilandenvan de Nederlandse
Antillen.

11. De stortingvan detoegewezen obligaties moetplaatsvinden op
15 juli1988voor 11.30 uur op derekening 8.5% obligatielening
Rechtspersoon NederlandseAntillen 1988per 1993/1998bij de
Bank van deNederlandseAntillen.

12. Indien zichvoor dedagvan deinschrijving, naar demeningvan
deemittentomstandighedenvoordoendiehetwelslagenvan de
emissiein gevaarkunnen brengen, kan dezeuitgifte wordente-
ruggenomen.

De Direkteur, a.i.
Drs. H.J.J. Victoria.

i r\\T^ iVV w) ltallaansewi'njJLfi I1 Vi-| vL _J_/ 20% korting Cjt 1 j
Scotch whisky fles van 200 ml. ■

j 1 Breedestraat 14 Lacoste zowel voor kinderen als *^^il Tel.: 611615 volwassenen vanaf ff. 10,-,ff. 25.- en ff. 35.- I !BLUE JEANS van f. 1 ,. en f. 10,-

ÊfS %■(■ Bloesjes, pantalons en jurkenvan zij-
J*s \W^ f? en en.,innen f-25,- "Valentino" en

' I~__ ■ _Hf I °PsPortschoenen van het bekende I
S>l lImJ I merkReebok, Nike en Ellesse Q>

J_^j__^3_l „ . ___’ SÈm^ yu
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NEW YORK — De uitslagen
van dewedstrijden, die in hetaf-
gelopen weekeinde in de Major
League van de Noordameri-
kaanse baseball- competitiezijn:

ZATERDAG
AmericanLeague:
California Angels - Cleveland
Indians 8-5, Seattle Mariners -Toronto Blue Jays 9-3, Detroit
Tigers - Oakland Athletics 4-3,
(le) Chicago White Sox - Boston
Red Sox 8-7,(2e) BostonRed Sox -Chicago White Sox 8-2, New
York Yankees - Kansas City
Royals 5-3, Baltimore Orioles -
Texas Rangers 4-1, Milwaukee
B-ewers - Minnesota Twins 5-4.
National League:
Houston Astros- NewYork Mets
6-3, San FranciscoGiants -Saint
Louis Cardinals 21-2, Cincinna-
tiReds - Philadelphia Philiies 6-
3, Montreal Expos - AtlantaBra-
ves 9-4, Pittsburgh Pirates - Los
Angeles Dodgers 8-2, San Diego
Padres - Chicago Cubs 4-2.

ZONDAG
AmericanLeague:
Kansas City Royals - New York
Yankees5-3, Baltimore Orioles-
Texas Rangers 2-1, California
Angeles - Cleveland Indians 7-5,
Oakland Athletics - Detroit Ti-
gers 8-2, TorontoBlue Jays- Se-
attle Mariners 5-0, Milwaukee
Brewers - Minnesota Twins 3-2,
Chicago White Sox - BostonRed
Sox 4-1.

National League:
Montreal Expos - Atlanta Bra-
ves 4-2, Houston Astros - New
York Mets 6-5, CincinnatiReds -Philadelphia Phillies 5-4,
PittsburghPirates -Los Angeles
Dodgers 7-2, Chicago Cubs - San
Diego Padres 4-2, SanFrancisco
Giants - SaintLouis Cardinals 2-
1.

DORDRECHT — Het toernooi
om het Wereld- kampi-

oenschap dammen wordt van
9oktober tot en met 4 novem-
ber in Paramaribo gehouden.
Het bestuur van de Wereld
Dambond (FMJD) heeft dat
vorige week tijdens een ver-
gadering in Dordrecht be-
slist. De Surinaamse organi-
satoren hebben deFMJD een
totaalpakket aangeboden
waarmee is ingestemd.

Alle spelers uit Europa en
Afrika vertrekken op 4 of 6
oktober uit Nederland. Het
toernooi, dat oorspronkelijk

in augustus in Brazilië zou
worden gehouden, telt in to-
taal 22 deelnemers. Na de
opening op zondag 9 oktober,
worden drie weken lang van
maandagtot en met zaterdag
zes ronden gespeeld. De slo-
tronde is op 3 november. Op
30 oktober wordt destrijd om
het Wereld- kampioenschap
sneldammen gehouden.

Het congres is op 30 en 31oktobervastgesteld. Hoofdar-biter is de Belg Ramond Pi-
card, die geassisteerd wordtdoor de Nederland ThomNobber.

PETER POST: BLUNDER VAN BREUKINK
Tour verplaatst zich naar de bergen
Herrera profiteert van
nerveuze achtste etappe

NANCY—DeWestduitserRolf Golz heeftgisteren de achtste
etappe van deRonde van Frankrijk, een rit van Reims naar
Nancy over 219 kilometer, gewonnen. De renner uit de ploeg
van JanRaas won desprint van eenkopgroepje. De Canadees
Steve Bauer nam degele trui overvan JelleNijdam. Nijdam
Was zaterdag in de leiders- trui gebleven nadat de Italiaanse
öeo- profValerio Tebaldi dezevende etappe van deTour won.
Derit van zaterdag gingover 225.5kilometer van Wasquehal
öaarReims. Tebaldi had aan de eindstreep een kleine voor-
sprong op zijn medevluchter, de Fransman Casado, en van
fuim één minuut op hetpeloton.

Tebaldi en Casado leverden
zaterdag in de zevende etappe
een historische prestatie. Zijre-
den meer dan 200 kilometer op
kop, de maximale voorsprongvan het tweetal bedroeg vijftien
minuten. Belangrijk was de
winst die Jelle Nijdam toen
boekte op de vijf tussensprints.
Daardoor bleef hij zaterdag ne-
gen seconden voor op de Cana-dees Steve Bauer in het alge-meenklassement.

Bauer kwam gisteren toch in
"et geelnadat Nijdamhet liet af-
beten in de achtste etappe. De
Minnaar van deze etappe werd
RolfGolz die, integenstelling tot

winnaar van zaterdag, heel
Wat overwinningen op zijnnaam
beeft staan. Zo won hij bijvoor-
beeld in april van dit jaar deWaalse Pijl.

OOGAPPEL
De 25-jarige Westduitser is de

°°gappel van Jan Raas. Een
poot talent, dat alleen tegen
beeft dat hij zijn zenuwen moei-
bjk de baas kan. In definale van
de achtsteTour- etappe wasGolz
koelbloedig. Omdat de gele- trui-
drager Jelle Nijdam op
Achterstand lag, moesthij verde-
digendrijden enkon hij toeslaan
lö de eindsprint.

Vorig jaarboekte Golz een
etappe- zege in deTour. In hevigonweer won hij te Blangnac de
BPrint van eenkopgroepje, dat
®enkwartier voorsprong had. De
Westduitser maakte in 1985zijn
debuut bij de profs aan de zijde
Yjto de Italiaan Beppe Saronni.
*HJ won direct deRuta del Sol.

Al gauw kwam het tot een
conflict. Golzmoest altijdknecht
BPelen en mocht zelden nog voor
eigenkans rijden. De Westduit-ser heeft de overstap naar de
PloegvanRaas nooitbetreurd. In

jaarwon hijtweeklas-

siekers en tweeTour- etappes.
In Florence startten 192ren-

ners voor de achtste etappe van
deRonde van Frankrijk. Het 219
kilometer- lange parkoers was
voorzien van wisselvallige ver-
hogingen en verlagingen. De
weersomstandigheden waren
vrij goed: zonnig en warm.

De eerste bonificatie- tussen-
sprint werd, op 92 kilometer
koers, gewonnen door de Belg
Planckaert met de Nederlander
Maassenin zijnwielen JelleNij-
dam als derde.

Op 160kilometer zette deBelg
Michel Vermote, van de ploeg
RMO, een aanval in. Ver kwam
Vermote niet. Hijwerd na23ki-
lometer alweer ingehaald door
het peloton. Op 190 kilometer
gingende herenKuum en Boyer
in de aanval. Boyer was de
sterkstesprinterenpakte de drie
bonificatie- sprints dietussen ki-
lometer 193 en 205 gehouden
werden.

Direct na de vierde tussen-
sprint werden de vluchters van
het late uur weer ingelopen. De
Fransman Bernard plaatste op
kilometer 206 een demarage en
er ontstond eenkopgroep van 16
renners. Hierin bevonden zich
onder andere: Herrera, Mottet,
Delgado, Golz, Alcala enKelly.

Een tijdje voerde de Colombi-
aan Herrera hetkopgroepje aan
envormde metdeSpanjaard Del-
gado een serieuze kandidaat
voor deeindzege.Toch washetde
Westduitser Golz die in de eind-
sprint deetappe-zege paktevoor
de BelgDe Wilde en de Italiaan
Bugno.

De nerveuze Westduitser
koerste attent en klopte de Bel-
gischekampioen Etienne deWil-
de in de sprint. "Nu de ploeg er
weer een etappe- zege bij heeft,
vind ik het niet erg de gele trui
kwijt te zijn", zei Jelle Nijdam

Golz en De Wilde konden sa-
men sprinten omdat zij nog wat
krachten over hadden. Zij had-
dennietvoor het klassement ge-
koerst. Herrera, Delgado, Kelly,
Mottet, Bauer en Bernard had-den dat wel. Zij grepen de kans
aan weer een tik uit te delen.
Zimmermann, Hampsten, Fig-
non en ditmaal ook Breukink
hadden de slag gemist.

"Fout", erkende Breukink on-
middellijk, "dithad mij niet mo-
gen gebeuren." "Een blunder",
constanteerde Peter Post. Breu-
kink vertelde de beslissing te
hebben gezien. "Er werd voort-
durend onrustig gekoerst met
constante draaiingen. Het was
moeilijk voortdurend voorin te
blijven. Ikreed in veertigstestel-
ling toen het gebeurde. Ik kon
nietsbeginnen, want ik zat inge-
sloten."

"Hieraan kun jezien, datErik
nog niet zo ver is deTour tekun-
nen winnen", stelde Peter Post
eens temeer vast. "Een echtekandidaat- winnaar zal zoiets
nooit gebeuren. ZieKelly. Breu-kink is nogniethelemaal gerijpt,
ook al is hij tweede geworden in
de Ronde van Italië. Hij mocht
gewoon niet in diepositie in het
peloton rijden."

BERNARD
Jean-FrancoisBernard lagza-

terdagnaeen valpartij weereensals eenkleuter tekermen omeenschaafwondje. Zondag toonde deFranse favoriet zich weer heelwat meer mans door de beslis-
singin te luiden. Bernard dema-reerde aan de voet van Cote deChavigny uit onvrede dat zijnnationalerivaal Mottettwee se-
conden had ingepikt bij delaatste tussensprint.

De demarage werd be-antwoord door Lucho Herrera.Het stille tuinmannetje uit Fu-sagasuga, fortuinlijk in detijdrit
van vrijdag, was tot favoriet ge-
bombardeerd door de Fransepers. "Hij heeftpractisch gewon-
nen spel", had Cyrille Guimard,ploegleider met zeven Tourze-
ges, laten noteren. De su-
perklimmer zou wel toeslaan inhet hooggebergte. Op weg naar
nancy was hij zeker niets vanplan.

Enigszins getergd reageerde

deColombiaan op Guimards uit-
val. Aldoende voelde hij zichki-
plekker. Herrera vloog als het
ware de heuvel op, achter hem
snakteiedereennaar adem. In de
afdaling kon Herrera een scha-
terlach niet onderdrukken. Het
leger Colombiaanse volgers was
aangenaam verrast. Zo uitbun-
dig was hun vedette alleen ge-
zien nazijn zege in deRonde van
Spanje vorig jaar.

ENORME BELANGSTELLING SOFTBALL

Bahamas met 1-10 ten onder

Zegereeks Antillen
lijkt onstuitbaar

WILLEMSTAD —De Antilliaanse softballsters zitten
nog steeds op het goede spoor. Na een zwaarbevochten
1-0 zege over Mexico op zaterdagmiddag, werd gistera-
vond met overtuigende score (10-1) van Bahamas ge-
wonnen.Metvieroverwinningen voeren deAntillennog
steeds de ranglijst aan in het negende Middenameri-
kaanse enCaribische softballtoernooi metPuertoRico
(3-0) als gevaarlijkste concurrent. Aruba behaalde on-
dertussenzijn eerste ovenvinning tenkoste van Belize.

De publieke belangstelling
voor deverrichtingen van deAn-
tilliaanse selectie is enorm
groot. Zowel zaterdagmiddag in
hetSabanaBallpark alsgistera-
vond in het Little Leaguepark
werd voor volle tribunes ge-
speeld. De Antilliaanse en Mex-
icaanse meisjes gaven elkaar
heel weinig toe.Topspeelster So-

raida Juliana,üie zich trouwens
ook in de wedstrijd van gistera-
vond niet onbetuigd liet, toonde
wederom haar klasse toen zij in
de vierde inning een drie-
honkslag sloeg en de enige run
scoorde op een 'wild pitch.

De eindcijferswaren als volgt:
1-3-1 voor deAntillen met Shar-
line Josephina als winnende
werpster en 0-3-0 voor Mexico
metAdriana Bohorquez als ver-
liezende werpster. Josephina
wierp tot de zesde inning een
subliemepartij (tussen deeerste
en devijfde inningbereikte geen
enkele slagvrouw het eerste
honk!) enkreeg daarnahulp van
RoselynKinburn diede shutout-
zege voor deAntillen verdervei-
lig stelde.

...Coach/Manager Taffy de
Jongh feliciteert zijn werpster
Rosalinde Kinburn...

Eerste honkspeelster Norwin-
'daLaCruz(NA)...

BERGEN
In de bergen zal Herrera nog

een kwaaie krijgen aan Pedro
Delgado. De Spanjaard, vorig
jaartweede naRoche, week geen
centimeter van Herrera. Aan de
vooravond van de eerste bergrit
steldeDelgado vergenoegd vast:
"Nooithebik ervoor debergenzo
gunstigvoorgestaan."

Herrera en Delgado telden in
Nancy nog respectievelijk 2.45
en 1.11 minuten achterstand op
Breukink. De bergetappe van
vandaag van Nancy naar
Straatsburg gaat over de Donon
(2e categorie) en deStruthof(Ie)
met een uitloop van vijftig kilo-
meter naar deeindstreep.

Inoverleg metploegleider Pe-
ter Post heeft Teun van Vliet
kort voor hetbeginvande negen-
de etappe van de Ronde van
Frankrijk besloten niet meer
van start te gaan. Van Vliet, die
drie dagen de gele trui droeg, had
maagklachten en moest overge-
ven. Hij is, naGerrieKneteman,
detweede Nederlandse uitvaller
in de Tour. Kneteman liep een
ernstige schouderblessure op,
nadat hij na een val door een
andererenner werd aangereden.
In totaal zijn zes renners afge-
stapt.

De wedstrijd- commissarissen
hebben gisteren de Fransman
Laurent Fignon een boete van
1000 francs (350 gulden) opge-
legd. De Parijzenaar gooide tij-
dens de achtste etappe zijn
drinkbusmetopzet in hetgezicht
van een fotgraaf op de motor.

Een van dekoersuitzetters,
Paul Picard, raakte bij het op-
hangenvan depijlen voor de ne-
gende etappe betrokken bij een
verkeers- ongeval. Hij werd
zwaar gewond overgebracht
naar het ziekenhuis in
Straatsburg, waar hijenige uren
later overleed.

LEIDING
Gisteravond namen de Antil-

len reeds in de eerste slagbeurt
de leiding met 1-0,maarhetging
daarna wat het offensief betreft
tot dezesde inningvrij stroef. In
de laatste twee inningswerd Ba-
hamas echter ingemaakt met
rallies van vier runs elk. Terug
naar deeerste inning toen desco-
re werd geopend op twee fouten
vanBahamas, een wildpitch' en
een 'infieldhit'van Norinda dela
Croes.

In de derde werd het 2-0 voor
deAntillen toen Soraida Juliana
haar dercedriehonkslagvan het
toernooi lietaantekenen enLeo-
nice Avastia binnenbracht. De
Antilliaanse meisjes maakten
een moeilijkevierde inning door
waarbij ook een wissel voor
werpster Prisca Sambo nood-
zakelijk werd, maar wisten de
schade tot één punt beperkt te
houden.

In de zesde inning kwam er
echter een radicale wending in
hetwedstrijdverloop. Jadirarie-
tersz, die Sambo als werpster

had vervangen, bleek ook goed
overweg tekunnenmet het slag-
hout. Met een ferme zwaai sloeg
zij de bal het speelveld uit voor
een drierun homerun. Leonice
Avastiaproduceerde daarnamet
haar tweede honkslag van de
avond het zesde Antilliaanse
punt. In de zevende inning werd
alles nog eens dunnetjes overge-
daan. Sherry Howell en Soraida
Julianazorgdendaarbij voor het
slagwerk.

De eindcijfers waren: 10-12-3
voor de Antillen en 1-3-4 voor
Bahamas. Jadira Pietersz ein-
digde als winnende werpster.
Linda Ford verloor.

De stand in het toernooi
gesp-gew

1. Antillen 4-4
2. PuertoRico 3-3
3. Cuba 5-4
4. Guatemala 4-2

Colombia 4-2
6. Bahamas 3-1

Mexico 3-1
Dom.Republiek3-1

9. Aruba 5-1
10. Belize 4-0

De Antilliaanse ploeg moet
vandaag een dubbel- program-
maafwerken. Omhalfvijfwordt
gespeeld tegen Guatemalaen di-
rect daarna wordt aangetreden
tegen Belize.

SR Indians moeiteloos
langs Alpha: 6-0 zege

WILLEMSTAD—Inhetka-
der van de AA-klasse base-
ball- competitie won StaRosa
Indians/Mennen Speedstick
gistermorgen moeiteloos van
Alpha en verstevigde daar-
mee zijn positie als koploper
in poule B. De zaterdaga-
vond- wedstrijd,welketussen
Sta MariaPirates/Wallé Con-
structions en Royal Scorpi-
ons/Maduro & Curiels Bank
had moeten plaatsvinden,
werdafgelast uiverband met
deregen.

Ofschoon Indians niet verder
kwam dan een totaal van acht
honkslagen (slechts één meer
dan detegenpartij) werd met het
nodige gemak naar een comfor-
tabele 6-0 overwinning ge-
speeld. De StaRosa- spelers ver-
stonden namelijk dekunst om op
opportune momenten het beno-
digde slagwerk te produceren,
terwijl Alpha juistin ditopzicht
(weer eens) faalde.

De eerste klap was al twee
punten waard: Hensley Marti-
nez gafreeds in de eerste inning
metzijn tweede homerunvan het
seizoen zijnploeg de leiding met
2-0.

In de derde, zesde en zevende
inning werd de voorsprong ver-

deruitgebouwd metrespectieve-
lijke één punt op twee vrije lopen
en eenhonkslagvanEdward van
Heiningen, een driehonkslag
van deze zelfde speler en een
'wild pitch' en tweevrije lopenen
een 'infieldhit'van Wilfred Mar-
tiszoon.

De eindcijfers luiden alsvolgt:
6-8-1 voor Indians met als win-
nende werperWendellElizabeth
en 0-7-3 voor Alpha met als ver-
liezende werper Otwin Pieter-
nella. Elizabeth werd in dezesde
inning vervangen doorRupert
Straker en Pieternella in de ze-
vende doorPapa Martha.

Na de wedstrijd van gisteren
luidt de stand in de tweepoules:

POULE A
1. Scorpions 10- 4

Pirates 10- 4
3. Blue Hawks 5- 9
4. GK Stars 4-10

POULEB
1. Indians 11-4
2. Wild Cats 9- 5
3. Alpha 5-10
4. Sorpresa 3-11

Vanavondwordt decompetitie
voortgezet met de ontmoeting
tussen Blue Hawks -GK Stars.

A/IRANDfIG 11 JUUI9BB

JjWEERiIL
rfZ^XVEXk UNICUM^^(C VAN J)

MADURO & CURIEUS BANK NX ET^

\\ '.; .j^_._!Ê_^:_ .. .-j-^-*"*->.__
'.: ■ ____«sws^;«iw V________________ _____ ._-_»_-_________<*!«»*v jfc. mij—i JmteM

Met trots stellen wij aan u voor onze nieuwe hoofd
rechtskundig adviseur, Mej. Mr. Lisbeth Hoefdraad

Zij zal Dhr. Mr. A.v.d. Plank met ingang van 1 augus-
tus opvolgen, die na een zeer succesvolle carrière van 16
jaar bij Maduro & Curiei's Bank van een welverdiend
pensioen zal gaan genieten.

De komst van Mej. Mr. Lisbeth Hoefdraad is een unicum
op Curasao.
Onze juridische afdeling wordt nu geheel "bemand"
door damesadvokaten.
V.1.n.r.: Mevr. Mr. Joan Wijngaarde, Mej. Mr. Lisbeth
Hoefdraad, Mevr. Mr. Rita Lieu w-van Gorp.
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Duitse kardinaal
leidt ”Lefebvrecommissie”

van Rome
ROME — De 77- jarige

Westduitse kardinaal Augustin
Mayer isbenoemd tot voorzitter
van de acht man tellende Vati-
caanse commissie Welke moet
proberen de volgelingen van de
geëxcommuniceerde aarts-
bisschop mgr Marcel Lefebvre
voor "Rome' tebehouden.

Tot secretaris is benoemd de
Luxemburgse mgr Camille Perl.
Deze heeft als staf- medewerker
van de Vaticaanse congregatie
-oor de Sacramenten en delitur-
gie verleden jaareen bezoek ge-
bracht aan Econe, het hoofd-
kwartier van de schismatieke
Lefebvre. Hij vergezelde toen de
Canadese curie- kardinaal Gag-
non. Hoewel Lefebvre en de door
hem onlangs gewijde bisschop-
penzijn geëxcommuniceerd pro-
beert Rome de schade zoveel
mogelijk tebeperken.

AMIGOE8
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Dokwegz/n, achterMaduro Plaza - Curagao, N.A.
Tel.: 76156 — Fax 70141.

PROFESSIONAL CONSOLIDATION OFLTL-CARGO
FROM HOUSE-TO-HOUSE.

I VAKANTIE SPECIAAL 1
Gedurende de maand juliofferte:

trips naar Klein Curacao fis. 17,50 p.p.

De vertrekdagenzijn: woensdag, zaterdag en zondag.

Voor verdere inlichtingenen inschrijvingen:
CHIRINO SPORT& RECREATION CENTER

Orionweg 12, Zeelandia - Tel. 613346/612744

f GEVRAAGD "^REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE
TE HUUR

Oppervlak 30 è 40 m2, liefst in omgeving Salinja, Zee-
landia, Sta. Rosaweg en Schottegatweg Oost/Noord.

Reakties:

"*"■" i Fundashon Antiano Pa Energia
\uiuJf P.O. Box 115,

**&£&*. Tel.: 370935.V - ... —J

RUM SAN PABLO uitmuntend
V _____ . '■ . mm--*m^mmmmWmmmmWÊËÊÊmmmmmmWÊÊmwmmmmmmmmmmmmmmmmm\

INSTITUUT VOOR HUIDVERZORGING
ENOPLEIDING

Salonbehandelingen: — acné behandeling— gezichtsbehandeling— lichaams massage/behandeling
—harsen— verven

s —Kwik Slim
f -minilift—elek. apparatuur—aromatherapie.

Voorverdere informatie: Mariniersweg 11A "Tel.: 73747.

\M^^^^^: Systemen
<.:_. ,__F_. : >¥fc_.>____w>*W'__. 1# _l QQ

sST ■^^*"a*ralSlBs*Sj. V.3. 99.-

-üripimoahon is
Reigerweg 2^> Booster

i_ Tel.: 78229 j

TE KOOP
Cadillac Sedan Deville

Bouwjaar '79

Metalic blauw.
Zeer goed onderhouden.
Vraagprijs: ’.18.000.-

Tel.: 75080-75081
tijdens kantooruren.V J

Speciaal voor
devakantie

HELEZWEMPAKKEN
sexytanga's metglitters,verschillen- I
dedessins.mm
\Mahaai Minimall - Tel. 74832

BETONCENTRALE
TOMCO N.V.
Tel. 674673 - 672204

Voor:
Funderingen vloer-en

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

>^Schoolkleding
30%korting

Blue jeans halve prijs,
Shortssets slechts’.12.-.
Profiteer van deze aanbieding)

La Indiana N.V.
i Hendrikplein 11 j

"'mtLmzL looking for (
!£PSta Quality
| ;|

<! the latest fashion In <'; FRAMES and
SUNGLASSES !

<|; at convenientprices. J
■HMIMHI ■■■■■ _!■>"■■ ■ ■ ■■■*■«

(joutiyue

\ 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

rS -tow-ww&o 1\ Edifisio Galmeyer, Cerritov>-» Tel.: 78000-77909 - 79821 -78196

To Grenada "Island of Spice"
By ALM ofcourse!
Ana pasa nos abai kun grupo 'GRENADA. E ana'ki tambe!Realmente ta bale lapena! Ban kv nos e biaha'kü.
Salida: dia26 di yüli
Regreso: bo por skoheentre 30,31 di yüli of Idi ougustusPakete for di Fl. 415.- pp (den kamber tripel):

’ -g^gS-ysT \ idai buèlta kv AL M, impuesto salida Körsou, 4 anochi denRAMADA RENAISSANCEI -TZ m^ ' I HOTEL(naplaya)rekargoservisioiimpuestohotèl.BONßlNlkoktel.Boportènis-sunfish
VIATAl ’ sailing - snorkel. General Manager's Köktel. Nochi adishonal: Fl, 60 p-
X__ __^ muchadï2te 12anadenkamberkv mayorFl. 120.-pp;dil2-18anaFi. 185.>.
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Yatzury Daal nieuwe
Miss Teenage Curaçao

WILLEMSTAD—Ondanks
de frequente regenbuien van
het afgelopen weekeinde,
waardoor heel wat activitei-
ten afgelast werden, heeft de
verkiezing van Miss Teenage
Curasao toch plaats gevon-
den. In een overvol Rust &
Burgh complex te Emmastad
waren de fans van devijftien
kandidaten samen ge-
stroomd om demeisjes aan te
moedigen.

Het leek er in eerste instantie
op dat de verkiezing ook in het
'water'zouvallen vanwege dere-
gen. Cybeco, het publiek en de
Kandidaten deden echter een
schietgebedje en deze werd ge-
lukkig verhoord. Ruim een uur
nadegeplande aanvangstijdkon
de 'show' toch beginnen.

Ondanks de lange voorberei-
dings tijd (3 maanden) die aan
dezefinale avond voorafwas ge-
gaan kwamen de meeste kandi-
daatjestoch watnerveus over bij
hun eerste presentatie. Niet on-
logisch natuurlijk, omdat het de
beslissende avond was. Toch
heerste er in vergelijking met
eerdere uitverkoringen zoals
Miss Speech, Miss Sympatia en
Miss Talento een veel gespanne-
re sfeer.

De gastheer, Armando Huer-
ta, deed ontzettend zijn best om
de meisjes op hun gemak te stel-
len en dat lukte in sommige ge-
vallen ook wel.

VLOTTE BABBEL
De show die Cybeco voor deze

&vond inelkaar had gezet viel in
goede aarde. Leuk afgewisseld
'net perfecte optredens van Ce-
cario'sDans Companyen devlot-
te babbel van de bekende DJ-
zanger Armando werden in een
goed tempo de kandidaten drie
maal voorgesteld aan het pu-
bliek. Dit publiek liet duidelijk
horen voor wie men was geko-
men. Toeters, fluiten en ook de
stemmen werden niet gespaard
om de verschillende favorieten
toe te juichen.

Tot ophet laatste momentwas
er niet duidelijk één grote favo-
riet aan te wijzen. Ondanks de
verdeelde kampen heersteer on-
der het publiek en gezellige
sfeer. Tijdens de derde en laatste
ronde hadden de meisjes zich in
gala- gekleed. Voor een Miss
Teenage verkiezing was dit
misschien welwat tehooggegre-

pen,want de meestekandidaten
bewogen zich erg onwennig in
deze 'ontienerse' kleding.

De jury hadondertussen in de
vorige rondes en in deafgelopen
maanden genoeg punten verza-
meld om uiteindelijk de 15-jari-
ge Yatzury Daal als de nieuwe
Miss Teenage aan te wijzen.
Eerste finaliste werd Juliette
Cruz, eveneens 15 jaar,en twee-
de finaliste Luigina Felida van
14 lentes oud.

Een overzichtvan de verschil-
lende activiteiten rond het Miss
Teenage gebeuren:

Miss Talento werd Bethzaida
Rifaëla, MissSympatiawerd Lu-'
cia Chong, Miss Speech werd
Shareti Brian en Miss Jogging
Leonette Bonifacio.

Actie vreedzame veteranen geblokkeerd

Douane houdt konvooi met
hulp voor Nicaragua tegen

LAREDO — Een, konvooi
vanAmerikaanse oorlogs-ve-
teranen met bestemming Ni-
caragua is wederom door de
Amerikaanse douane-autori-
Jeiten opgehouden. Men
kreeg geen toestemming de
grensover te steken.Een aan-
tal veteranen werd aange-
houden.

Het konvooi omvateen aantal
vrachtwagens welke volgeladen
zijnmet levens-middelen en me-
dicijnen.Debestemming isNica-
ragua als een gebaar van een
aantal pacifistisch ingestelde
oorlogs- veteranen van de Vere-
ngde Staten. Verder maken er
vijftig van deze vroegere Ameri-
kaanse soldaten deelvanuit.

HANDELSEMBARGO
, Bij de grens met Mexico werd
"et konvooi tot stilstand ge-
dwongen door douaniers dieon-
dermeermet stokkenzwaaiden,
"e vijftig veteranen en detwin-
tig wagens stopten inderdaad.
Acht oud- gedienden werden in-
gerekend omdat zij zich verzet
2oudenhebben tegen de douane
eil ook werden zij beschuldigdvan gewelds- misbruik. Ook dit-
maal baseerden de douaniers
2ichophet feit datdevracht- wa-
genswelkedeveteranen inNica-

ragua willen achterlaten aange-
wendkunnen worden voor offen-
sieve doeleinden. Op deze ma-
nier is de levering van hulp-
goederen een schending van het
Amerikaanse handels- embar-
go, zo vinden depunctuele doua-niers.

Hetkonvooi mag wel door alsmen de waarde van de vracht-
wagens als borg stort welk geld
men dan terugkrijgt als devrachtwagens inderdaad te-
rugkeren in deVS. De veteranen
zeggen dat zij niet over dit be-drag beschikken. Nu voor detweede maal hun poging om Ni-
caragua te bereiken is misluktbezinnen zij zich op een andereuitweg. Hun advocaat over-weegt een rechtszaak aan tespannen wegens schending vande burger- rechten en het ge-
bruik van buitensporig geweld
door depolitie.

Voor bloedige
aanslag Bologna:
vier keer levenslang

BOLOGNA — De
fechtbank van Bologna ver-
°ordeelde maandag vier
bannen tot levenslange ge-
vangenis- straf wegens hun
aandeelaan deaanslag op het
Nation van Bologna op 2 au-
gustus 1980 waarbij 85 men-

om het leven kwamen en
e? tweehonderd gewonden

, Negenandere mannen kregen
kortere gevangenis- straffen op-
gelegd. Vermoed wordt dat de

logeP- 2 van Li-
l° Gelü er achterzat. Derechter

zich van een uitspraak
j^eer precies achterheeft geze-en of wie de aanslag heeft be-
aamd. Het was de bloedigste

-anslag na deoorlog in Europa
J1Was blijkbaar een nco- fascis-me actie.

Rikesa Universal op culinaire toer
Mavis Albertina: ’Ban uni pa Kòrsou’
WILLEMSTAD—Op zater-

dag30 enzondag31 juliwordt
er inhetHolidayBeach Hotel
& Casino een internationaal
culinair- en sport festijn ge-
houden. Dit evenement iseen
idee van televisie- presenta-
trice Mavis Albertina, die op
deze wijze het vijftien- jarig
bestaan van het televisie-
programma Rikesa Univer-
sal met de Curacaose ge-
meenschapwil vieren.

"Gedurende de afgelopen tijd
heb ik inhet programmaRikesa
Universal, dat vrij hoge kijkcij-
fershaalt, heelwatbuitenlandse
opnames getoond. Van al deze
landen wonen er wel enkele of
meerdere mensen hierop ons ei-
land", aldus Mavis Albertina.

Dat is dan ook dereden waar-
omzij gekozen heeft voor een in-
ternationaal culinair festival.
Op ditevenementzullenmaaltij-
den en andere typische hapjes
vandeverschillende culturen en
streken op feestelijke wijze aan
het publiek gepresenteerd
worden.

"Ons volk is tevreden en blij
als wij lekker kunnen eten en
dansen", verklaart Albertina,
daarom is het niet meer als van
zelfsprekend datRikesa Univer-
sal, begonnen als een cultureel
programma maar dat ondertus-

sen meer als sociaal- educatief
bestempeld mag worden, deze
traditie voortzet.

Het feest zal denaam dragen:
'Ban uni pa Körsou'. "Eenheid
bereik jeniet alleen doorer over
te praten en te debateren, een-
heid is ook samen iets doen, sa-
men zijn en samen voelen." Al-
bertina doelthiermee op de ver-
schillende culturen die in onze
gemeenschap vertegenwoordigd
zijn. Culturen diewortel hebben
geschotenin onzeCuracaose cul-
tuur en dieeigenlijk nog steeds
als 'vreemd' worden aangeduid.
"Mensendie hierzijngeborenuit
buitenlandse ouders maar hier

getogen zijnen ondertussen deel
uitmaken van onze ge-
meenschap worden om onduide-
lijkeredenen vaak aangeduid
als niet- Curasaoënaars." Dat is
niet helemaal juist, vindt zij.
Vandaar 'uni paKörsou'.

VOOR CURAÇAO
Het festijn zaleen toeristische

atractie van de eerste orde zijn,
tochis hetnietineerste instantiedaarvoorbedoeld. "Het is een
feest voor Curasao", zegt Alber-
tina. De stichting, die dit evene-
ment organiseert, heeft voor deaccomodatie van dit hotel geko-
zen omdat dit zich uitstekendleent voor de opzet van het fes-
tival.

Er zullen op de binnenplaats
van het Holiday Beach Hotel &Casino, verschillende
kraampjes worden opgezet waar
etenswaren zoals, snacks, toet-
jes, complete maaltijden en
andere typische gerechten van
verschillende landenzullen wor-
den aageboden aanhetpubliek.

Folkloristische groepenzullen
de dans en muziek van de ver-
schillende landen waarvan een
'keuken' aanwezig is, brengen.

Albertina heeft al toezegging
van de Portugese, Arubaanse,
Venezolaanse, Surinaamse, In-
diase, Hollandse, Arabische, Ita-
liaanse en Indonesische ge-
meenschappen gekregen voor
ditfestijn. Er is voor andere be-
volkingsgroepen ook gelegen-
heid om mee te doen aan dit fes-
tijn. Men kan daarvoor contact
opnemenmet Mavis Albertina.

Ferdi E.
blijft in
isolatie-cel
AMSTERDAM — De

Amsterdamse rechtbank-
president mr B.J. Asscher
heeft vandaag de eis van ir
Ferdi E. in hetkort geding,
dathijtegen destaathad aan-
gespannenomeeneind te ma-
ken aan alle beperkingen die
hem in de Bijlmerbajes wor-
den opgelegd, niet gehono-
reerd.

Hijbepaalde, dat de advocaten
van E., mr J. Weermèijer en mr
Stassen, bij hem aan het ver-
keerde adreszijn. Ze moetenvol-
gensAsscherhetbevel tot hetop-
leggen van de beperkingen, dat
de officier van Justitie in Haar-
lem heeft gegeven, bij deRaad-
kamer van de rechtbank in die
plaats aanvechten. Die kan het
bezwaarschrift dan—indienhet
vandaag nog wordt ingediend —morgen in behandeling nemen,
zo deelde de rechtbank- presi-
dentmee in hetmondelinge von-
nis, dathijruim eenuurna debe-
handeling van het geding al
wees.

Ir E., tegen wie anderhalve
week geleden een levenslange
gevangenisstrafwerd geëist in
deontvoeringszaak Heijn, wilde
dat Asscher alle hem opgelegde
beperkingen tijdens zijn tijdelij-
ke detentie in het Huis van
Bewaringzouverbieden en over-
plaatsing zou bevelen naar een
cel waar een normaal regiem
geldt. E. was vandaag niet aan-
wezigbij debehandelingvanhet
geding.

SPORT
Tijdens het festival zal er op

hetterreinomenbij hethoteleen
groot aantal sport activiteiten
zijn. Surfen, volleybal, basket-
ball, tafeltennis, tennis, zwem-
men, waterballet en noem maar
óp. Albertina heeft hiervoor de
hulp van Sedreko toegezegd ge-
kregen die deze sport- activitei-
ten voor haar rekening neemt.
Albertina vertelde dat zij voor
het Curacaose publiek een ge-
weldige surprise in petto heeft
wat de sport afdeling betreft.
"Dit is geweldig" Meerwilde zij
niet kwijt over deverassing.

Voorbeide dagen is de entree
gehouden op vijf gulden perper-
soon. Er zullen verschillende lo-
kale en internationale groepen
en artiestenoptreden (Dobble R,
Claudius Philips, Survival, een
mariachi groepenzovoorts.). Het
evenement begint om tien uur 's
morgensentot zes uur'smiddags
is eenieder van harte welkom op
dit 'Ban unipaKörsou' feest.

Dr Tromp: Antillen ontkomen niet aan crisis

Zelfvoldaanheid bevolking
bedreigt onze toekomst

WILLEMSTAD — "De Ne-
derlandseAntillen zijn gedu-
rende lange tijd succesvol ge-
weest waardoor een gevoel
van zelfvoldaanheid is ont-
staan. Het idee dat econo-
mische rampen die andere
landengeteisterd hebben, on-
ze eilanden voorbij zullen
gaan, ismisschien degrootste
dreiging voor onze toe-
komst."Dat meent financieel-
economisch directeur dr
Emsley Tromp van de Bank
van de Nederlandse Antillen
die tijdens een toespraak ter
gelegenheid vaneen 'fundrai-
sing- dinner' van de Cadmu
een beroep op de bevolking
deedomniet te denken dat de
Antillen de prijs van de eco-
nomische terugval niet hoe-
ven te betalen.

Inzijn speech ging Tromp uit-
gebreid in op de economische
bloei die de Nederlandse Antil-
len vrijwel als enige eilan-
dengroep in het Caribisch Ge-
bied kende. Dat was te danken
aan een goed onderwijs- sys-
teem,politieke stabiliteit, goede
volksgezondheid en verschillen-
de andere factoren.

KLAPPEN
Ook de Antillen heeft echter

sinds het begin van de jaren
tachtig een aantal economische
klappen gekregen. Dat feit dient
erkentteworden, zo meent defi-
nancieel- economisch directeur
van de centrale bank. "Wekun-
nen nieuwe mogelijkheden ont-
plooien door onze sterke kanten
uit te buiten en onze zwakke
punten te corrigeren", aldus dr
Tromp. De geografiscbe ligging
van de Antilliaanse eilanden, is
bijvoorbeeld een zeer positief
punt datuitgebuit moet worden.
De technologie maakt het ook
mogelijk om service aan buiten-
landers te verkopen. "Het is de
hoogste tijd dat een programma
ontworpen wordt om Japanse
toeristen aan te trekken. De Ja-
panse produkten vinden immers
al zonderenige probleem deweg
naar onze eilanden", aldus
Tromp.

ONAFHANKELIJK
Hij ging ook in op het verzoek

opbegrotingssteun en dediscus-
sie over onafhankelijkheid van
de Nederlandse Antillen die
daardoorwederom is opgebloeid.
Volgens Tromp is de huidige si-
tuatie echterteprefererenboven
onafhankelijkheid. Niet alleen
zijn er voldoende voorbeelden,
ook in het Caribisch gebied, van
landen die dooreen tevroege on-
afhankelijkheid in ernstige pro-
blemen zijn gekomen, maar met
name voor onzebuitenlandse po-
litiek, is deband met Nederland
zeer gunstig, zo meentTromp.

Aan deregering hadTromp de
boodschap dat het investerings-
klimaat verder verbeterd dient
te worden. Het zijn immers de
entrepeneurs die nieuwe econo-
mische mogelijkheden moeten
starten.

"Er zijn echter wat donkere
wolken aan de horizon die een
schaduwwerpenopde ontwikke-
lingvanonze economie."Datzijn
volgens Tromp deenorme begro-
tings- tekorten, dewerkloosheid
en het nationale gevoel van
zelfvoldaanheid dater bestaat.

MAATREGELEN
Tromp pleitte dan ook voor

maatregelen die echter met de
nodige voorzichtigheidgenomen

moeten worden. De bevolking
moet er echter van doordrongen
worden dat dehoge levensstand-
aard op de Antillen, in deze cri-
sistijdniet haalbaar is.

Om dewerkloosheid te bestrij-
den dienen de huidige banen in
ieder geval behouden te blijven.
De mogelijkhedenom nieuwear-
beidsplaatsen te creëren, hangt
voornamelijk af van het succes
van de prive-sector om produk-
tenen serviceafte leveren diein-
ternationaal kunnen concurre-
ren. In het toerisme alleen kun-
nen de werklozen niet aan de

slag. Er moeten investeerders
aangetrokkenwordenen nieuwe
mogelijkheden gezocht worden.
In ieder gevalmoeten we depro-
duktie-kosten, en zeker de loon-
kosten, onder controle houden,
aldus Tromp.

"We staan vandaag op het
kruispunt van nieuwe econo-
mischemogelijkheden.Laten we
onze sterkepunten uitbuiten en
onze zwakke punten corrigeren
en nieuwe mogelijkheden onder-
zoeken zodat we een veilige en
bloeiende natie kunnen creëren
voor dekomende generaties."
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Grandioze
Vakantie - Campagne <^^§

De hoofdprijs zal bestaan uit: aJ —
Een reis voor defamilie

(4 pers.) mcl.hotel
voor 1 week naar HSNEYWORLB

De campagne loopt van 15 junit/m 31 augustus. Ouders,kom met Uwkinderen naaronze zaken op
Promenade -Otrobanda - Punda en Boekhandel Eddine en overtuigt Uzelfvan deenorme sorte-
ring school en vrijetijdsartikelen waarmee U Uwkinderen gezellig eneducatiefkunt bezighouden
in de komende vakantie.

Specialekortingen en speciale offertes, waarbij U een lotontvangt om mee te kunnen doen.
Haal voor alle details even defolder, in huis, die verkrijgbaar isbij allevan Dorp-Eddine zaken.

Elke vrijdagKoopavond tot9 uurbij Promenade
>■ v metextrakortingen enspeciale offertes diealleen

rfl geldig zijn tijdens deKoopavond.
van (SJorp «
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Bin sabotia nos dellstoso SKSMM. na TIXAS STYLE AIAPARIA, banda di Pizza Hut
Salifta
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Banda di Pizza Hut Tel. 616616 GRATIS!!!

OPENBARE VERKOOP
Opdinsdag, 12juli 1988desvoormiddagsom 10uurzaltenkanto-
re aan dePolarisweg 31 -33 alhier ten overstaan van éénvan de
notarissenof diensplaatsvervangervan hetkantoorPalm & S
or inhetopenbaarwordenverkochtex artikel 1203vanhetBur
lijk Wetboek:
het tot 9 mei 2035 lopend recht van erfpacht op een sei
grond,groot 950m2, bekend als Blok T, kavel 11 van _. _ ver-
kavelingsplan "OOST JONGBLOED", nader omschreven in
meetbrief nummer755van 31 december1974,methetdaarop
gebouwde, plaatselijk bekend als Oost-Jongbloed 165.
De veilingsvoorwaarden liggen ter inzage op voormeld notaris-
kantoor vanaf8 dagenvoor deveilingenhouden ondermeer in dat
iedere bieder gehouden is terstond een bankgarantie of andere
vorm van zekerheid te stellen tot nakoming van zijn bod en de
bijkomende kosten.
Voor nadere informatie omtrent de financiering door de ex-
ecuterende schuldeiser kunt U zich wenden tot de onderstaand
notariskantoor.

Notariskantoor Palm & Sent
Polarisweg 31 - 33
Tel.: 613199-613655.

flkodemio di Komputer
Information Technology Center

In augustus 1988 gaat de AKADEMIA Dl
KOMPUTER van start met de opleiding

COMMERCIËLE INFORMATIKA
NIEUWE STIJL

a. Basiskennis Informatika (B01&B02)
(Inclusief introduktie tot wordprocessing,
spreadsheets, databases en computer-
boekhouden)

b. Commercieel Programmeren
(POl & PO2)

(Inclusief problemsolving in LOTUS 1-2-3
dBASE 111 Plus en Dataflex)

c- Systeem Ontwerp (PO5)
ATTENTIE: Personen diein aanmerking wil-
len komen vooreen studiebeurs dienenzich
zo snel mogelijk aan te melden bij de Akade-
mia di Komputer.
Inlichtingen en Inschrijvingen:
Akademia di Komputer
Information Technology Center
Irenelaan 3
Emmastad
Tel.: 73048.



Steun vakbeweging geeft doorslag

”Revolutionaire”Peronist Menemgekozen tot presidentskandidaat
BUENOSAIRES —De al ja-

ren lang als de toekomstige
Peronistische president ge-
doodverfde Antonio Cafiero
heeftzijn nederlaagerkend in
dePeronistischerace voor de
presidents- nominatie tegen
zijn collega- gouverneur Car-
los Menem. Cafiero heeft toe-
gezegd dat hij Menems cam-

pagne naar het presidentiele
paleis in Buenos Aires volle-
dig zal steunen. Het was voor
deeerste keer datdePeronis-
ten via een verkiezing hun
partij- kandidaat voor het
presidentschap aanwezen.

Men was nog niet klaar met
het tellen der stemmen toen za-
terdagavond tegen halfelfbleek
dat Menem dewinnaar zou wor-
den. Op dat ogenblik beschikte
hij over 633.226 stemmen ofte-
wel52,6procentvan destemmen
welke uitgebracht waren. Daar-
mee had Goliath Menem het ge-
wonnen van de Reus Cafiero.
Niet alleen is Menem gouver-
neur van een mini- provincie
binnen Argentijns verband- La
Rioja met 174.000 inwoners- ter-
wijl Cafiero hetzelfde ambt ui-
toefent in het machts- centrum,
de provincie Buenos Aires met
twaalfmiljoeninwoners.

Argentinie:
inflatie in
juni 18 procent

BUENOS AIRES — De in-
flatie in Argentinië bedroeg
injuni achttienprocent. Over
de eerste zes maanden komt
de inflatie daardoor op 121,2
procent uit.

De stijging met achtien pro-
cent in juniwas dehoogste in de
afgelopen veertien maanden en
hetop eén nahoogstecijfer sinds
juni 1985 toen de regering van
presidentRaul Alfonsin met zijn
Austral- planvoor de dagkwam.
In juni 1987 bedroeg de inflatie
acht procent en die over het
eerste halfjaar van 87 was 44,1
procent.

LINKERVLEUGEL
Het is ook zo dat Cafiero al ja-

renlang werd beschouwd als de
opvolger van de huidige presi-
dentRaul Alfonsin als leidervan
deRechtvaardigheids- partij zo-
als deofficiëlenaam luidt derPe-
ronisten. Menem was namelijk
de leider van de linker vleugel
binnen de Peronisten welke na-
genoeg op breken stond met de
rest van de partij. Hij wordt
echter met harten ziel gesteund
door de vakbeweging: het vak-
verbond CGT. En steeds is dit
vakverbond een steun-pilaar ge-
weest van dePeronisten.

Voorheteerstkonden dePero-
nistische partijleden- zon vier
miljoen in totaal -hun zegje doen
over hun presidents- kandidaat
voor de volgend jaar te houden
verkiezingen. Minder dan de
helft heeft van ditrecht gebruik
gemaakt. Nogvoorhettellen ten
einde was ging Cafiero naar het
hoofdkwartier van zijn te-
genstander Menem toe om hem
zijn gelukwensen aan te bieden
en ook zijn steun.

CHARISMATISCH
Menem wordt omschreven als

een charismatische leider. Hij
was de man van de "revolutio-
nairePeronisten". De laatste ja-
ren heeft de Peronistische partij
verschillende malen op de rand
van een breuk gebalanceerd als
volks- partij waarin allerlei stro-
mingenzich metelkaarmengen.
De partij werd opgericht inder-
tijd door Juan Peron die drie-
maal president is geweest. Ook

zijn vrouw heeft dit ambt korte
tijd vervuld maar werd door het
leger opzij geschoven.

Cafiero en Menem waren het
op belangrijke punten van het
toekomstige beleid met elkaar
eens. Alleen de manier waarop
zij dit beleid formuleerden was
anders. Zij beloofden allebei
loons- verhogingen, hogere uit-
keringen, vervolging van belas-
ting- ontduikers en het stopzet-
ten van de schuld- betalingen
aan buitenlandse banken.

Voorzitter van
Teamstersbond
overleden

CLEVELAND — De om-
streden voorzitter van de
Amerikaanse chauffeurs-
vakbond (Teamsters), Jackie
Presser, iszaterdag- avondin
een ziekenhuis in Cleveland
overleden aan de gevolgen
van een hersen- tumor.

De vakbonds- leider was in
1986dooreen federale Grand ju-
ry aangeklaagd voor afpersing
en verduistering van meer dan
driekwart miljoen dollar over
een periode van ruim tien jaar.
Op grond van zijn gezondheid
werd het proces uitgesteld. De
Teamsters- vakbond telt 12,7
miljoen ledenen heeft geen al te
goede naam.

ZONDERRESERVE
In zijn eigen hoofd- kwartier

legde Cafiero vervolgens een
korte verklaring af waarin hij
vaststelde dat het Peronistische

volk als "de presidentiele formu-
le had aangewezen onze mak-
kers Carlos Menem en Eduardo
Duhalde".Laatstgenoemde is de
kandidaat voor het vice- presi-
dentschap van Menem. Cafiero
legdezijnverklaring medeafna-
mens zijnkandidaat voor het vi-
ce- presidenstchap Jose Manuel
de la Sota.

"Zonder enigereserve" zal Ca-
fiero dekandidaten vanzijn par-
tij steunen in hun verkiezings-
campagne volgend jaar. De da-
tum is nog nietbekend maar zal
waarschijnlijk mei of oktober
zijn. Met onmiddellijke ingang
heeftCafiero inmiddels zijntaak
als gouverneurweer opgenomen
van GrootBuenos Aires.

Federale kiescommissie: PRI ligt voor

Vertraging bij tellen
van stemmen in Mexico

MEXICOSTAD — De offi-
ciële uitslag van de Mex-
icaanse verkiezingen werd
ook zondag- avond nog niet
bekend gemaakt zoals aan-
vankelijk wel was toegezegd.
De achterstandbij hetofficie-
Ie tellen geeft aanleiding tot
velerlei protesten en vooral
vele geruchten.

Niet minder dan 23.000 poli-
tiemannen waren zondagin ver-
hoogde staat van paraatheid ge-
bracht inverband met de aange-
kondigde bekendmaking van de
yerkiezings- uitslag. Nog zelden
is er zo naar een dergelijke uit-
slag uitgezien in Mexico. Er de-
den ook geruchten deronde als
zou ook het leger achter de hand
worden gehouden. Bij Defensie
wilde men ditberichtbevestigen
noch ontkennen.

SPANNING
Twee presidents- kandidaten

hebben zich tot winnaar uitge-

roepen: Carlos Salinasde Gorta-
ri van deregerings- partij PRI
die al bijna zestig jaar aan de
macht is en Cuauhtemoc Carde-
nas van het centrum- linkse Na-
tionaal democratischefront.
Cardenas zei op grondvan deuit-
slagen van stembureaus uit het
hele land tot de conclusie te zijn
gekomen dathij hadgewonnen.

Het dralen met de uitslag doet
de spanning in Mexico stijgen.
Ook de belangrijke oppositie-
partij PAN, rechts van het mid-
den,klaagt over het "brutaalste
kiezers- bedrog "uit de Mex-
icaansegeschiedenis.

Volgens de Federale kies-
commissie lag SalinasdeGortari
vanmorgen na het tellen van 74
procent der stemmen voor met
52,4procent. Cardenasvolgtmet
29,1 procent en Manuel Clou-
thier van PAN is derde met 16,7
procent.

DRUGSHANDEL
Inverband met demoordafge-

lopenjaaropJesusMichelJacob,
decorrespondent van 'Zeta' in de
deelstaat Sinaloa, isgeen enkele
arrestatie verricht. Michel Ja-
cob berichttevaak over dewelig
tierende drugshandel in deze
deelstaat. De journalistkwam
nagenoeg op dezelfde manier
aan zijn einde alsFelix. Drie ge-
wapende mannen in een auto
kwamen naast hem rijden en
doorzeefden hem metkogels.

De bekendste onopgeloste
zaak is de moord op Manuel
Buendfa, columnist voor het
dagblad 'Excelsior', datgeldt als
deeerbiedwaardigstekrant van
Mexico. Buendfa werd vier jaar
geleden in de drukste winkel-
wijk van Mexico op klaarlichte
dag doodgeschoten toen hij zijn
kantoor verliet. Zijn geliefde
doelwitten op papier waren cor-
rupte regerings- functionaris-
sen, rechtse extremisten, hetbe-
leid van de Verenigde Staten in
Midden-Amerika en deCIA.

Onafhankelijke journalisten
in Mexico hebben herhaaldelijk
in open brieven aan president
Miguel de la Madrid geprotes-
teerdtegen dewijze waaropjour-
nalisten straffelooskunnen wor-
den vermoord. Zij wijzen erop,
dat tot op heden elk onderzoek
naar de moord op een journalist

wordt weggemoffeld. Op dez*
wijzekan er "geenenkele garan-
tie bestaan voor veiligheid e»
vrije journalistiek", aldus een
openbrief.

SCHULDEN INFLATIE
Dit laatste punt is uiterst be-

langrijk. In derij van schulden-
landen van Latijns Amerika be-
hoort Argentinië tot de top- vier
met zijn schuld van 55 miljard
dollar. Vóór Argentinië staan
Brazilië enMexico en na Buenos
Aires komt Caracas. Wat toe-
komstige loons- verhogingen en
zobetreft: ophet ogenblikkampt
het land alweer met een inflatie
van driehonderd procent. Onder
president Alfonsinwerd de infla-
tie twee jaargeledenmet de in-
voering van het Austral- plan
nagenoeg teruggedrongen tot
nul met hetbevriezenvan lonen
en prijzen.

Hethek isnuweervan dedaß
Verleden jaarzijner danook vel
kiezingen geweest.En dankori
een straffe loon- politiek ni«
goed van pas. De Peronistiscb
vakbeweging heeft al zon tie!
keer een algemene staking g«
houden tegen Alfonsins econtf
mische beleid.

Slachtoffer van wraakacties

Wederom moord op
journalist in Mexico
MEXICO — Niets was

aan het toeval overgela-
ten. De daders wistenpre-
cies welke weg de journa-
list Hector Felix Miranda
zou nemen en wachtten
hemop toenhij deAvenida
Löpez Velarde afreed.
Toen hij voor een ver-
keerslicht vaartminderde,
openden zij hetvuur.

Felix, een vooraanstaande
journalist in het Mexicaanse
grensstadje Tijuana, wasop slag
dood. Hij was de zoveelste ver-
slaggever uit Mexico die door
zijnkritische pen hetslachtoffer
werd van wraakacties. Volgens
het ministerie van Binnen-
landse Zaken zijn de afgelopen
zes jaarin Mexico meer journa-
listen vermoord dan in Bayrut.
Volgens Mexicaanse journalis-
ten ziin er sinds 1982 minstens
29 collega's door huurmoorde-
naars- handgeveld.

De journalistFelix had eenco-
lumn in het plaatselijke
weekblad 'Zeta'. Hierin zette hij
de lokale elite voor schut. Vlak
nazijn doodeind aprilgonsdehet
in Tijuanavande geruchten, dat
hij in opdracht van een ge-
krenkte politicuswas vermoord.
JesusBlancornelas, die met Fe-
lix in 1980 het weekblad heeft
opgericht, denkt dat hij is ver-
moord door iemand diein zijnco-
lumns belachelijk werd ge-
maakt. Een opgepakte ver-
dachtetrok later zijn bekentenis
in omdat hij die naar eigen zeg-
gen ondermartelingdoordepoli-
tie hadafgelegd. Depolitie isnog
op zoek naar twee verdachten.
"Wij denkendatdepolitie dever-
keerde man heeft en dat de
opdrachtgeversvrijuitgaan", al-

dusBlancornelas. "Hoe danook,
er is tenminste iemand opge-
pakt. Dat kun je in veel andere
gevallen niet zeggen.

DATUM ONBEKEND
De datumvan deverkiezingel

hangt ook af van de snelhei'
waarmee deregering van Alfoßsm dezakenregelt. De grondwet
moet namelijk veranderd wof
den en ook moeten er wets
technische problemen worde!
opgelost. Van de snelheid waal
mcc ditgebeurthangthetafofoV
verkiezingen in mci zijn. In de
cember 1989 loopt de ambtster
mijn van Alfonsin af. Hij is lid
van deRadikale partij welkebij-
na een eeuw oud is.

De stemming onder de Pero-
nisten gebeurde in de schadu*
van een ongeluk, waarbij zestien
aanhangers van Cafiero om het
leven kwamen. De vrachtwagen
waarmee zij vervoerd werden
kwam in aanrijding met een
trein. Dit gebeurde op de stem-
bus- dag zaterdag.

ZELFCENSUUR
Volgens Westerse diplomate!

versterken deaanslagen op jour-
nalisten de ongeschreven regel
voor deMexicaanseperszelfcen
suur toe te passen. Tïet zou on
juistzijn omtezeegen datdeper-
nier gemuilkorfd en gekneveld
is, maar geheel vrij is zij zekei
ookniet", aldus eenEuropese di'
plomaat.

De meeste media in Mexico
staan onder druk van derege-
ring. In de provincie komt daal
nog eens de druk bij vat
drugshandelaren enrijke zaken-
lui dieer vaak privélegertjes op
nahoudenom 'lastige'journalis-
ten het leven zuur te kunnen
maken.

Het gevaarlijkste gebied voor
de pers is de deelstaat Sinalofl
aandekustvan deStilleOceaan.
Hier worden de meeste drugs
(opium en marihuana) van heel
Mexico geproduceerd en is het
geweld het grootst. Volgens een
rapport, datdemedia- organisa-
tiesonlangsaan deregering heb-
ben aangeboden, zijn van de 29
vermoorde journalisten er
minstens achtinSinaloagedood.

Het ministerie van Binnen-
landse Zaken gafalsreactie een
eigen rapport uit. Hierin staat
dat veertien van de genoemde
journalisten niét "bonafide"
waren.

Departement vanFinanciën
In het kader van het projekt

"Verkoop dienstwoningen"
van het Land, wordt op woensdag 13 juli 1988 een
voorlichtingsavond gehouden.
Voorlichting zal worden gegeventen aanzien vano.a. finan-
cieringsmogeïijkheden.
Plaats Politie-kantine VerkeersafdelingRio Canario
Tijd : 17.30uur. De Direkteur, a.i.

■'" drs. H.J.J. Victoria.

fcfpï Therapie Centrum GrootKwartier

maakt hiermee bekend datde fysiotherapeuten:

dhr. S.T. CHAN
en

dhr. R.J. DUNKER
AFWEZIG ZIJN,

in de periode van 08-07 t/m 17-07-1988, i.v.m. sportfysiotherapeutische
assistentiebij hetNegende CentraalAmerikaanse Dames SoftballKampi-
oenschap.
Waarneming, met uitzonderingvan acupunctuur, geschiedtdoor collega
fysiotherapeut:

dhr. J.W. v. EENENNAAM
op hetzelfde adres: V: Kinsbergenlaan 18

tel.: 72800

AMERICAN
LIFE INSURANCE CO.

Netherlands Antilles
presents

THE ULTRA
LIFE PROTECTOR

The ULTRA LIFE is a whole life policy with an eight-year premium
payment option pending one's age.

* FULL PROTECTION FOR ALL CLASSES OF INDIVIDUALS
FOR THE FAMILY— Theeducational and estate value plus increasing insurance
protection with cash values after the first policy year.

* THE ULTRA LIFE IS THE ULTIMATE IN LIFE INSURANCE

* INCREASED VOLUME OF INSURANCE. CASH VALUE FROM YEAR 1

» SPECIAL DIVIDEND OPTION

» LEVEL GUARANTEED PREMIUMS

" GUARANTEED INSURABILITY

* VANISHING PREMIUMS ELECTION

FOR MORE INFORMATION CALL ONE OF OUR
TRAINED REPRESENTATIVES AT:

R.E. (Boy) PANNEFLEK AGENCY F. DE BIES AGENCY
Phone 371777 Phone 612288 -615257

L. ETIENNE AGENCY WALTER LEE AGENCY
Phone 626839 - 625643 Phone 371777

ARUBA: Phone 08-21184
ST. MAARTEN: 05-23195

illiCO
Landhuis Groot Kwartier

Phone (o9) 371777

THE TOTAL INSURANCE COMPANY

Wk\\\mWmmSm\\\mmmSmm

r^jSS^'^ DR. PAUL DE WINDT
Orthopedisch Chirurg

"""^X 5 ~" lC\ Baraltwijk3__ r*Tr vA Curasao, N.A.
H y/ll }*i 4 A Te1"625452

T/M 22 JULI
AFWEZIG wg VAKANTIE

J^TEKOOP' ROOSEVELTWEG 536
3slaapkamers, 2badkamers, eet-zitkamer,groteoverdek-
te voor- en achterporch, moderne keuken met provisie-
kast. Kantoor en logeergelegenheid met badkamer,
zwembad, alles in goede staat. Erfpachtsgrond 1630 m2.

Vraagprijs Na’ 1. 170.000.-

I BCARESTOBa Arraratweg4B j
_rv inlichtingen: /ivO!ll^_____l__r te1.:614744-614712 v_#
' 'Service is_nurbusiness —__^y

I iFEFEIk tóSI I
t CURACAOHOTELAND TOURISM L L II
t TRAINING CENTRE I | | || |

t Den kuadro di ehekushon di e plan maestro entrena-
r mentu den SektorTuristiko (MOTS) ta partisipa, ku den

luna di september 1988 lo kuminsó ku kurso di
I HOREKA. gi |

1. "Basic Culinary Skills"(Kóki)_ Atmishon: Preparashon: &
E a. Diploma MAVO, HuishoudschoolE ófLTSófETAO
th b. Un preparashon mas haltu

c. Eksperensha ku trabou dikóki.
tb 2. "Food andBeverages Services"
E Atmishon: Preparashon:
E a. Diploma MAVO, Huis-
E houdschool, LTSóf ETAO

b. Un preparashon mas haltu.
E 3. "Front OfficeProcedures"
ft Atmishon: Preparashon: j.
E a. HAVO óf MAVO 4.
E 4. "Housekeeping" E.
E Atmishon: Preparashon: E
[t a. Skc ibasikoi por lo menos dospa
E tres ana di skol avansé.

Inskripshon: djamars i djarason entre 9.00 i
E 12.00'0r na ofisina di FEFFYK, Breedestraat 39E
E Punda, di dos piso: jS

E NanómberdiC.H.T.T.C./MOTS |
E A. J. Valerian.

t-H-H-H+H-i-H+. hH-H^+H+hH-H-H+H-I-H-H-I-H+H-H-H+. l+hl 111111111 RE
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Reis het Caraïbisch
gebied rond, met BWIA
voor slechts $ g\

BWIA introduceert haar "Inter Caribbean Fare": _^_P_^ ____r^_______________r ■■voor $ 330 kunt u alle BWIA bestemmingen in het -^ #Caraïbisch gebied bezoeken. Dit tarief is 30 dagen geldig.

Voor slechtsSBO meer dan het normale i _.__„___ ■—-—"-»■-————"——

Curafao-Trinidad tarief (S2sl)kuntU be- ««gy».. _&«"*-*
halve met Trinidad ook kennis maken met: __-*, "*_..-._» ~ *

ANTIGUA ST.LUCIA gj.
BARBADOS ST.MAARTEN

__- Rat_ is___ fcGRENADA TOBAGO caba^scke »
JAMAICA /ST.KITTS PUERTO RICO » 4 «r. _.__.___.

CURACAO ê É' -Vertrek uit Curacao nu 3x per week, Woens- m"^^ B|^^, m -"»AOQ«.
dag, Vrijdagen Zondag. __^- ÊS___________-_^—■««--«—_-^\ ~H ■^J^TmMtOAO

Ij'_l__^»'.-'.'_\..:rS'" '. _ §.;_..«_, _Jf__jfe..iS;;»\Xii.'^il..l_^M[^BßVVlA ><.^^B !__________.

■innihl ____________■______■i^i m__.
Voor reserveringen en informatie

" bel Uw reisbureau of ALM
tnlmrnmtkmml ao 613033 1

h->liV__lil»M (uUlan Op 01-UJO. —~«~■-______BH__|



AGENDA BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen:maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK
(openingstijden voor het publiek)
maandag en donderdag van 14.00-18.00
uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
14.00-17.00uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdagvan 14.00-19.00 uur.
POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBS
Kiwanis: donderdagavond 19.30 uur - 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:08.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiginghiervan gelieve contactop te nemen met deheerRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
POLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
9eopend opvrijdagvan 20.00-24.00uur; za-
terdag van 12.00-24.00uur.
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 teRincon.

KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
dinsdagt/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -
Kaya Nikiboko Zuid 3.

DIERENARTS DR J.A. JANSEN (Dok-
terskliniek Noord Salina, tel.: 4255):
spreekuren: dinsdag en vrijdag van 14.00-
-15.00 uur en voorts volgensafspraak.

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van
06.00-11.00/11.30-14.30uur.
KERKDIENSTEN
SintBernarduskerkKralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag 08.30en 19.00
uur.
Coromotokerk Antriol:
dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00
uur
LudovicuskerkRincon:
dagelijks, ookzondag, 19.30uur.

KLACHTENBEZORGING doorgeven
aan mevr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Cacique 4.

Ook deelgenomenaan cursus op Curaçao

ABVO-leden naar
seminar in UTAL

KRALENDIJK — Leden
van de Bonaire-sectie van de
Ambtenaren bondvoor Over-
heidspersoneel (ABVO) zul-
len tussen 7 en 21 augustus
van dit jaar deel nemen aan
een seminar in Venezuela,
waar het thema zal zijn ideo-
logie en doctrine, ditgebeurt
in de Arbeids-universiteit
UTAL in Venezuela.

Omzichvoor tebereiden opdit
seminar hebben de leden,Anibel
Clarinda, Garry de Palm, Saler-
moMarchena en Herbert Cicilia,
deelgenomen aan een workshop
in Curagao, dat onder leiding
stond van diverse CuracaoseABVO-leden.

Tijdens deze drie studiedagen
van 3 toten met 5 juli,hebben de
deelnemers zich beziggehouden
met een principe verklaringvan
de CLAT (Lectura y estudio) het
kapitalisme, marxismeen cbris-
tendemocratie.

Alhoewel doctrine het hoofd-onderwerp zal zijn van deworkshop, zal er ook aandachtbesteed worden aan het concept
van de mens, de maatschappij,justitie en solidariteit.

Tevens zullen dewaarden van
het gezin, persoonlijke ont-wikkeling, samenleving en we-
reldintegratie aan de ordekomen.

... introduktie van de nieuwelogo.
van de dienstgroep ABVO-
Bonaire: ons streven is producti-
viteit...

VN richten
Milieu-groep op

OSLO—De VN hebbeneen
Milieu- groep opgericht. VN-
secretaris Perez de Cuellar
deelde dit mee na een twee-
daagse conferentie van ver-
schillende VN- commissies
over milieu- zaken in Oslo.

De nieuwe groep gaat zich
vooral bezig houden met milieu-
vervuiling, gif- afval, uitputting
van natuurlijke hulp- bronnen
en de effecten van klimatoli-
gische veranderingen. Perez de
Cuellar wees op het urgente ka-
rakter van de te ondernemen
werkzaamheden.

Graanoverleg
VS en SU heeft
geen resultaat

WENEN — Ook de derde
overleg-ronde tussen deVer-
enigde Staten en de Sovjetu-
nie over een nieuwe graan-
overeenkomsttervervanging
van hetin sepetmberaflopen-
de akkoord heeft geen resul-
taat opgeleverd.

Menkon hetnognieteens wor-
den over de prijs en de hoeveel-
heid van de jaarlijkse aankopen
door de SU.Bij het begin van het
overleg was men optimistisch
gestemdgeweest over het berei-
ken van een akkoord.

Niki Tromp overRegatta 88
Ondanks bouw werkzaamheden
blijft Playa Lechi centrum

KRALENDIJK — Op Bo-
naire doengeruchten deron-
de, dat de organisatoren van
de Regatta 1988, problemen
zouden hebben met de
randfestiviteiten welke jaar-
lijks georganiseerd worden
in de op dit moment gereno-
veerde Kaya Grandi en de
bouwwerkzaamheden op
Playa Lechi.

In eeiï kort gesprek met een
der organisatoren Niki Tromp
deelde dezeons mede dat ditvol-
strekt op onwaarheden berust.
Het is zelfs zo aldus Niki Tromp
dat ondanks debouwwerkzaam-
heden op Playa Lechi toch van
deze plaats gebruik zal worden
gemaakt.

Ook de reconstructie van de
Kaya Grandi en hetparkeer ter-
rein gelegen voor het be-
stuurskantoor zullen geen enkel
effect hebben op de organisatie
van deregatta.

In de komende edities van de
Amigoe zal verder worden inge-
gaan op hetregatta programma
1988.

InArgentinie

Wagen tegen trein
veertien doden

BUENOS AIRES -Bij een
botsing tussen een trein en
eenvrachtwagen metmensen
in Argentinië kwamen veer-
tien mensen omenraakten er
twaalf gewond.

In de vrachtwagen bevonden
zich dertig mensen. Het ongeluk
gebeurde bij Quebrechal op 280km ten zuidoosten van de hoofd-
stad. De overweg was nietbevei-ligd waar het ongeluk gebeurde.
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y^. >^MODEL Al BEHOREN BIJ HET KIESREGLEMENT VOOR DE \
X ty/ KAMERS VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID

/S PB 1944 No. 202 J
y/ Lijst van kiezers voor het Groo-bedrijf, allen ingeschreven in liet Handelsregister, Nederlanders en Nederlandse

/ onderdanen zijnde en overigens voldoende aan de eisen van kicsbévoegdheid ingevolge het bepaalde bij artikel 3 van de
a Landsverordening op de Kamers van Koophandel en Nijverheid. IM. 1944 No. 202. 4

I Akkermans. Johannes A.W.M. Emerenciana, Hubert 15 Lucia, Wi|frcd A. ohcrsi )(|;ln .... Thcodorus GJV,.
■ l-iiicrenciana, Mavalcla J. ~, . , ~ .... , , , ..,

Beukcnboom-Rijna, Angelina E. Marchena (Hul Obcrsi, Juan F. I ilburg van, Johannes W.
Booi, Kamonsito Th, Gerharts, Hugo Marchena! Jose S.' Orman, Victor R. Tilburg van-Martijn, Lucille I.

4 Crestian, Diego D. Hakkenberg van Gaasbeek. Rene ££' l^f** "' ****«!} 'j **< Carl
4 Crestian franklin ivurtijn, Kutloll E. I'ouner, Carlos .). A
A Jongh de, Herbert A, Murtijn-Rced, Claudeitc f. Pourier, Norvvin G.

I Dam van Merreii, l-duurd C. .long\\ de-Merlo, I.visa .1. Morckcas-Gerharts, Aslrid C, Weert, Adrie B.
P mi.

Rood, Louise Weert-]} rol, Mildred N.E. P
4 Ellis, Johannes If. Kok de, Daniel L.A. Nahr, Marcel E. Saleh, Raymundo P. Winkel-de Jongh, Edelda M. 4
4 Nahr, AndrfrE. Schermer, Antoßio H. Winklaar, InocencioL. 4

\ MODEL Al BEHOREN BIJ HET KIESREGLEMENT VOOR DE \
4A KAMERS VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID 'PB 1944 No. 202

Lijst van kiezers voor het Kleinbedrijf, allen ingeschreven in het Handelsregister, Nederlanders en Nederlandsej onderdanen zijnde en overigens voldoende aan de eisen van kiesbevoegdheid ingevolge het bepaalde bij artikel 3 van de 4
é Landsverordening op de Kamers van Koophandel en Nijverheid. PIJ 1944 No. 201. i

5 Abdul, Humphrey A. Com, Ernand R Jonßh dc nicodüür ., Qbersi, Alvin 1). St- JaB<>. Rcßoald L.
\ Abraham, Laurcnso A. Mlcnaei K. Joubert, Joseph E. Obcrsi, Juan G Snijders, Albert A.
J Abraham, Sylvia M. S;res !an',!. dRallr1.V- Juliana, Ellis S. Obcrsi, Michael A. Snijders. Yvonne E. i
4 Abraham-Nkolaas, Roscmanc A. .Crestian I-rankhn D. Obersi-Apolinario. Maria-Susana Sorce, Arnold M.H. 4

" Agostien-I'iar, Francisca C. Crood-Oduber, Marfcela A.C. Kamp, Petrus J.M. Ogenia-Frans luana M Statfa, Edgard J.N. 4
4 Akkermans, Johannes A.W.M. Crocs, Robert A. Keller, Barend H. Olcana Mingi.l N Statia, Rolando R. Ap Amelia, Christina V. Dnmascus-Martinus R„,hmiW. « [WI-^»caya, Jiicllb E. . Oleana-de Palm, Eunoeencia N. Statie, Benedict» A 5
j Angela, Julio F. Dammem-Mart£ Ana O r u"TiV'T»" Ollivierre, Austin K. Stat.c-Citricl, Rose M.
g.Angel.BibianoF. Diaz, Lcopoldo M r"" 'in rn« Oomen, Wolter J. Stafe, An.obna !"
\ Angel-Bcrnabela, Stella M. Dirks/ Benito R Koeks, Alfred B. Piar, Herbert I. Strakcr, Daniel M.
I Anthony, Bcltrando F. Koeks, Milton F. Piar, Rcmigio A. Supriana, Henry A. P
4 Anthony-Emercnciana, Mildred D. Ellis, Corinnc E. Korl- '«"enc R. Pietersz, Jahayri M. Sussenbaeh, Sueyen M. 4
4 Antbony-Martinus. Marlijnc P. Ellis-Abraham, Geraldinc M Kok de, Daniel I A Pietersz, Urvin.l. ... ■■ ii m 44 Ameman van, Cornelia P. Eiitmd^ I kadworfd C.' Landskind. David C packer. Gerard J.D. %g^ () ~ 4
A Anieman van, Pedro P. __, Everts, Adelbert J. . ' n P keur, Franklin P. ..'"',. fl\ Anieman vah-Martijn, Gcrtruida F. Kverts , „ka Mf.: Eeone.a Fvans.o 1)

IMkeu e mcldaA.. ! odc' *'"«>« ~ „P i.„.n -, \'„r„,., , r Littman-Oliveiro, Ester P.M. > "< " ' , ..' Iljsscn, Iheodorus G.M. P
4 Balentien, Pedro 11. I,^ "I I- , , >-d». Wilfred A. leumeekers, Alphons W.J. J Jo|M|B w ,
0 Balentin, Ruber. A.

Evcrt.s_.-I ehx, AramWa J. Luela-Koffy, Maria B. !Wr'SrfT Tilburg van-Martijn, Lucille I. ?4 Beeldsnijder-lansen, Nareisa G. Eaber, Yke Maduro-Maduro, Maria D.L.C. Pourier lu'.n's ' T«ré, 1 l«inr P_A- é
4 Bernabela-Bernadino B. Eaber-Betsema, Ymkjen S Maduro Puil E Pourier M| Iromp-Muller, Marvel M. é
1 Bernabela-JanRa Frida M. Felipa-Laneclot, Vincia Magdalcna, Alberto .I.A. Pourieri Samuel B. Vis, Cornells B.M. 42 Bcrnabcla, Scrvibano Felix, Amado R. Mah-ir-.i i „„;„ t ~;,.,, 4\ Beudeker, Stanley E. Felix, Aries O. ,* '" ' n Ramdas, André R. Vis, Gernt LL __ Bcucleker-Mercclina, Elba A.C. Flores-Colas.ica, Candida \ J aklonado Julu, (..J. Rauwers, Johannes Th. V»* JonKh, Ilse M. 4
4 licukenboom, Cerilio M. Flores, Geronimo I. m 'mv„ A Rmnvers-Kloppenborg. Yvonne A. V.s-ORemom Rose Manve P. 4
4 Bijkerk, Michiel Flores, Mohamed A. Marchena, Muur.«o A. va|) d (; g2 ~,,11 -», r- r- " /"- <"

Marsera, Car os M. v. i„_ ri, . ~, Visser, Carl C. AI Boekhoudt, Jose M.E. Francisco, Confesora m o i" m-.„i ._;,.. i '«-..ales, C barles 111. ... ' . . ~ ff
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TE HUUR GEVRAAGD
TE BONAIRE

WOONHUIS
MET TUIN

Gelieve tel. kontakt op te
nemen met nummer 8889.

V J
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Vrij plotselingisvan ons heengegaan onze dierbareechtgenoot, va -
der en schoonvader

Ewald Andre Leysner

Namens zijn
echtgenote: Mevr.Leonie Leysner-Kerster in Nederland
Zijnkinderen: JoyceSint Jago-Leysnerenfam. in Nederland

AllanLeysner en fam. in Nederland
Carlos Leysner en fam. in Nederland
Dick Leysner in Nederland
LionelLeysner in Nederland
AnnemiekeLeysner in Nederland

De crematievindt plaats in Nederland.

Condoleance adres
Wisseloord 139
1106m.a. Geincentrum Amsterdam Zuid-Oost Nederland.
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Withprofound sadness weannounce the sudden death
of our employee and co-worker

ALLAN STEVENS
Weshall alwaysremember him as a dedicatedworker
and a kind person.

To his bereaved family we extend our sincere condo-
lences.

May Allan rest in peace.

Family Schnog
Staffand Personell

BfißfißE GEEBDO) ®mm -LCI

Our offices willbe closed July 12thfrom 1.00p.m.
Aruba, 11July 1988.

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANKVAN DE NEDERLANDSE AN-TILLEN GELDIG OF MAANDAG 11 JULI1988EN TOT NADERORDER:

US DOLLAR 1.77 178 180CRN DOLLAR 1.455 1 475 1495PNDST6RUNG 2.95 3 005 3 065N6DGLD 85.08 85.80 86.60

SUÏÏÏ? 115-62 116-34 11714Ffi FRANCS 27.43 28.53 29 23DUITS€MfIfIK 96.03 96 75 97 5510 - 10007 102.59ITUfK 0.98 1.28 134AR FLORIN . 98.00 100.00 100 20KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-MENT VAN riNANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 11 JULI
1988 EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGRTI€L€NING€N P€R 85/8° op, A 1
13 % 08LIGf.TI€L€NING€NP€R 86/90 1034312 % OBLIGfITI€L€NING€N P6R 88/92 102.6310.5 % 08UGI.TI€L€NINGeNP€R1988 999810.25 % OBLIGfITI€L€NING€N 1986P€fl 1990 98 54
HETEFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HETLOKALE BANKWEZEN.

V *
f—*--»: ' " *' -=N./i|fN|BRnco IhDUSIRIBIDi ÜMfZÖHP
'é jTvQp maakt de wisselkoers bekend
'-TiJsW 9 vandeBOLIVAR, geldig tot

DINSDAG 10.30uur

casrKcZue VERKOOP
4.30 4.50 5.50 J
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\ Air Jamaica's world
" TORONTO Jf NEW YORK

Mm mm '

I \ "PHILADELPHIA^
1 \ "WASHINjfo/
I «/Vanta/ II

"angeleA / "IWA X /

"*S^)!^W^_tPORT AU PRINCE

service on which AirJamaica has
As the national airline of Jamaica, we are happy to built its international reputation,
have established this reciprocal link between our two You can enjoy that service
countries. three days weekly, non-stop

In addition to serving your intra-island travel needs, our s
new service also opens up Air Jamaica's North American For details of fares and
route system to travellers from Curacao. Through Kingston schedules call your
you can connect directly to 8 cities in the U.S.A. and Canada, Travel Agent or Air
with onward filghts to most major North American cities. Jamaica.
You also have the option of flying First Class. We have included a w
First Class excursion fare to make that option even more desirable, ■y<-|j-_ q/i,
in addition to the very low Economy excursion fares. witfCfwCffCl
However you choose to travel, you'll discover the excellent

1 \^ We are Jamaica\_s_\ flißJflmflicfl
\\9S___r \ Onthe ground. Inthe air. Second to none.

MfIRNDfIG 11 JULI 1984
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