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Nieuws in vogelvlucht
DHAKA — bij overstromingen in

Bangladeshkwamen 120mensenom
het leven. Dagelijks komen er hon-
derden dorpen onder het water te
staan.

*****PRETORIA — De executievan de
6van Sharpeville is dinsdagvoor on-
bepaalde tijd uitgesteld waarmee 19
julialsexecutie- datumvervalt. Jus-
titie- ministerCoetseezegt datdebe-
klaagden zo dekans hebbenallelega-
lemiddelen uitputtend te gebruiken.
De anti- apartheids- beweging toon-
dezich gelukkigmet hetuitstel.

*****ADDIS ABEBA — Vluchtelingen
Uit noord Somalië overspoelen de
Ogaden in Etiopie. Dagelijks steken
Zon2000mensen degrensover,voor-
al vrouwen en kinderen, aldus het
VN- vluchtelingen- secretariaat.

WASHINGTON — De grootste
kanshebber op de Democratische
presidents- nominatie Dukakisheeft
senator Lloyd Bentsen gekozen als
zijn compagnon voor het vice- presi-
dentschap. Bentsen is voorzittervan
de Financien- commissie en treedt
Wat afstandelijk op.Hijstaatbekend
alsconservatief en zou zo wattegen-
wicht biedenvoor het wat "linkse"
imago van Dukakis. Hijkomt uit de
thuisstaat van George Bush, de Re-
publikeinsekandidaat.

*****
AMRITSAR—DepolitievanPun-

jab, India, heeft een der meest ge-
zochte Sikh- terroristen "luitenant
generaal' Sukhoev Singh dood-
geschoten toenhijwilde ontsnappen.
Dit zouvoor zijnorganisatieeen har-

zijn.. *****
WASHINGTON — Oud Pennsyl-

vania- gouverneurThornburgh is de
ttieuwe Justitie- minister van Rea-
gan alsopvolger van Meese.Men ver-
Wacht dat zijn benoeming in de se-
naat geen problemen oplevert On-
der zijn gouverneurschap daalde de
misdaad met 17% in Pennsylvania.

*****BAHRAVN—Cairo ontkendehet
zendenvan 1000manEgyptische op-
roer- politie naar de Islamitische be-
devaarts- plaats Mecca inSaudiara-
bie. Volgens Egypte heeft ditland
geen hulp nodig tijdens de had],
Pelgrimstocht. In87kwamener hon-
derdenmensen ombij botsingen,ver-
oorzaakt door Iraniers.

*****
TELAVIV—Aanvals-helicopters

Van Israel,tanksen artilleriehebben
urenlang Shi' itische guerrilleros in

zuid Libanon beschoten. Er werden
20 percelen beschadigd.. Oyer
slachtoffers was niets bekend. Tien-
tallen familieleden van Palestijnse
gevangenen hebben dinsdag bij een
rechtszaal in Jeruzalem amok ge-
maakten politic- agenten aangeval-
len en verwond. Met traangas werd
menuiteengejaagd.PremierShamir
deed de 7 maanden oudePalestijnse
opstand afals "vervelend maar niet
bedreigend.

*****NEW YORK — Het Veilig-
beidsraads- debat over het
neerschietenvan de Iraanse Airbus
door de VS is uitgesteld tot donder-
dag. De niet- gebonden landen zou-
den hierover nog van mening ver-
schillen.Reagans voorstel de nabes-
taanden een schadeloosstellingtoe te
kennen is met gemengde gevoelens
ontvangen in het VS- congres. De
door de VS neergeschoten Airbus
Was op dat ogenblikniet aan het da-
len maar was nog stijgende, zo zag
menop deradarvan andereVS- sche-
pen.Dit isintegenspraakmetPenta-
gon-beweringendathettoestelrecht
op deVincennesafkwam welk schip
toen defatale schoten loste.

AMSTERDAM - De dollar was
dinsdag iets lager in Europa. In
Amsterdam was deslot-koers 2,0760
gulden tegen 2,0775 maandagmid-
dag. Vandaag zakte hij wat verder
Weg.De middenkoers was2,0760 gld.
De Dow Jones index deed insgelijks
en kwam na een daling met 18,85
Punten uitop 2092,46.

WASHlNGTON—Presidentßea-
ganisvast van planKuwayt wapens
te leveren, ondanks de oppositie
daartegen in de senaat. Hij zei ditbij
de aankomst van Kuwayts premier
Al- Abdallah in Washington. Kv-
Wayt heeft zaterdag een wapen- ak-
koord met de SU gesloten.

MANILA — President Aquino
heeft de2belangrijkstefunctionaris-
sen die de miljarden moesten opspo-
ren welke Marcos uit de staatskas
zou hebbenontvreemd op nonactief
gesteld. Tussen beide heren was het
toteen ernstigebotsing gekomen.De
Processen in de VS,Bonn,Bern en el-
ders krijgen hierdoor nog meer ver-
traging.

GIJZELINGSACTIE
Er is een opvatting volgens

welke het commando niet is ge-
slaagd inzijneerste opzet omeen
groot aantal passagiers op het
schip te gijzelen. Dit echter zou
gedeeltelijk te danken zijn aan
snel optreden van een vervol-

gens gedode officier en aan de
ontploffing "per ongeluk" kort
voor de aanslag van een met ex-
plosieven volgestopte auto, die
dooreen Libanees inAthene was
gehuurd. Deze auto zou volgens
de opvatting kunnen zijn ge-
bruikt of om de gegijzelden te
vervoeren of om de uitrusting
van het commando aan boord
van de 'City of Poros' te verster-
ken, wanneer zijn actie zou zijn
geslaagd.

Het doel van de actie zou zijn
geweest Griekenland te dwin-
gen om de Palestijn MohammedRachid, verdacht van terroris-
tisch optreden tegen twee Ame-
rikaanse vliegtuigen, niet uit te
leveren aan Amerika. De Grie-ken houden Rachid vast omdat
zijnpaspoort vals was.

Onderde dodenzoueen lidvan
hetcommando zijn,maarzijnlijk
heeft men nogniet gevonden. De
politievond voor dewestkust een
onbeheerde motorboot met re-
servemotor, die misschien de
speedboot is waarmee de drie
resterende leden van het com-
mando spoorloos verdwenen.
Niemand heeft zich tot nu toe
voor de aanslag verantwoorde-
lijk gesteld.

IRAN-VS
Iran heeft dinsdag elke con-

nectie met deterroristische aan-
slag van maandagavond op het
Griekse cruiseschip 'City of Po-

ros' afgewezen. Een woordvoer-
der van Buitenlandse Zaken in
Teheran zei volgens het persa-
gentschapIRNA, datde lafharti-
ge aanslag alleen maar diende
om de aandachtvan dewereld af
te leiden van het neerschieten
door de Amerikaanse marine
van de Iraanse Airbus boven de
Perzische Golf. Waarschijnlijk,
aldus dewoordvoerder, zitten de
Amerikanen ook hier achter.
Iran betaalt het neerschieten
van de Airbus niet met het ver-
gietenvan onschuldig bloed.

Ook met deontploffing van de
bomauto vier uur voor de aan-
slag op de 'City of Poros' heeft
Iran niets te maken, aldus de
woordvoerder. De Iraanse am-
bassadeur in Athene, Habibul-
lah Biazar, aldusIRNA,heeft al-
le berichten die Iran achter de
aanslag vermoedt, als "louter
leugens" bestempeld. De "Iraan-
se"krant diemenbij deontplofte
auto vond, was een Arabische,
aldusBiazar.

Artsen tevreden
Casseres bij
bewustzijn
WILLEMSTAD— De be-

handelendeenbegeleiden-
de artsen zijn tevreden
over dehuidige ontwikke-
lingin degezondheids-toe-
stand van gezaghebber
Ronald Casseres. De slaap-
medicatie welke nood-

!zakelijk was bij de beade-
Iming, is inmiddels gestopt,
! zodat de gezaghebber bij
! volledig bewustzijn is en
normaal reageert. De
reeds opCuracao ingestel-
debehandelingvanbeade-
ming, circulatie onder-
steunende medicatie, anti-
biotica en kunstmatige
voeding wordt ook in het
Jackson Memorial Hospi-
tal in Miami, waar Casse-
res maandag naar toe was
getransporteerd, geconti-
nueerd.

De begeleidende artsen
hebben na uitvoerig overleg
over ziekte- geschiedenis,
operatieve ingrepen en inter-
venties alsmede medicamen-
teuse therapie de patient
overgedragen aan een team
van artsen bestaande uitchi-
rurgen, internisten, radiolo-
gen en orgaan- specialisten
alsmede aan een groep van
verpleegkundigen en fysio-
therapeuten. Het vertraagde
herstel van de patient wordt
ook in het ziekenhuis in Mia-
mi gewetenaanhetreeds eer-
dervermelde buik- abces van
Casseres. Inmiddels zijn
maatregelen genomen ter ge-
nezing van dit abces. Tot zo-
ver het persbericht van het
gezaghebbers-kantoor.

Mogelijk boodschap Reagan, Beatrix
Charitatief galadiner in
VS opgedragen aan Aruba

ORANJESTAD — 'Colum-bia Lighthouse for the Blind',
één van de oudste charitatie-
ve organisatiesvan de Vere-
nigde Staten,organiseert een
galadiner in Washington. In
een brief die de organisatie
aan koningin Beatrix zond,
wordt meegedeeld dat deze
avond op 12 november wordt
gehouden en gewijd zal zijn
aan Aruba. De Nederlandse
ambassadeur in Washington
heeft zich reeds bereid ver-klaard als erevoorzitter van
deze avond op te willen
treden.

De avond zal door een groot
aantal vooraanstaande gasten
worden bijgewoond, die daar-
voor eenbedrag bijdragenom ditgaladiner/dansant te kunnenbijwonen. Zij zullen allen in de
gelegenheid worden gesteld omnaderkennis te makenmetAru-ba, dat centraalstaat. Verwachtwordt, dat van Arubaanse zijde
deurprijzenbeschikbaar wordengesteld, onder meermet eenreis
naar en verblijfopAruba.

OP GOEDEWEG
Koningin Beatrix werd ge-

vraagd—evenals president Ro-nald Reagan — om eenboodschap voor deze avond te

sturen, die dan in hetprogram-
maboek zal worden afgedrukt.
De mogelijkheid isniet uitgeslo-
ten, dat een folkloristische mu-
ziekgroep van Aruba aan deze
avond nog meer inhoud zal
geven.

Premier mr Henny Eman
noemde de plannen vanmorgen
desgevraagd aan de Amigoe
"weer een bewijs dat'we op de
goede weg zijn en dat weniet al-
leen op Aruba, maar ook daar-
buiten waardering krijgen om
Aruba weer op de goede weg te
helpen. Het is een stimulans om
met nog meer kracht te blijven
doorwerken.

Colombiaan Parra
wint 11e etappe
MORZINE-De Colombi-

aan Parra heeft vandaag de
elfde etappevan deRonde vanFrankrijk gewonnen, een rit
van Besangon naar Morizne
over 247 kilometer. De
Fransman Claveyrolat werd
tweede. Steve Bauer uit Ca-
nadabehoudt deleidinginhet
algemeenklassement.

IRAN ONTKENT BETROKKENHEID
Athene verscherpt veiligheidsmaatregelen
Griekenland vraagt internationale
aanpak van terreurbestrijding

ATHENE — Premier Andreas Papandreou van Grie-
kenland heeftdinsdag een oproepgedaantotinternatio-
nale samenwerking bij het bestrijden van het terroris-
me. Hij deed dit in een aanval op de actievan een onbe-
kend commando maandagavond op het Griekse ple-
zierschip'CityofPoros', waarbij elfopvarenden de dood
vondenen tientallenverwondingen opliepen. Na afloop
van een specialekabinetsvergadering over de zaak zei
Papandreou, dat hij van plan was van zijn aanstaande
voorzitterschapvan de EG gebruikte maken om initia-
tieven te nemen tervergrotingvan desamenwerking op
hetterrein van deterrorisme-bestrijding,niet alleenmet
de elf partners van Griekenland, maar ook met derde
landen.

Papandreou, die de aanslag
"afgrijselijk", "afstotend" en
"barbaars" noemde, onder-
streepte de noodzaak van ge-
meenschappelijke intensivering
van de inspanningen en de sa-
menwerking tussen de natiesom
aan het internationale terroris-
me een einde te maken. In Grie-
kenland zouden de veiligheids-
voorzieningen worden ver-
sterkt, verzekerde hij. Dinsdag
al isaan alle grensovergangenin
Griekenland extra controle in-
gesteld. Onder de beambten
heeft men foto's uitgedeeld van
twee mannen en één vrouw die
medeplichtig zouden zijnaan de
aanslag. Volgens welingelichte
kringen zijn de foto's van het
drietalvan tussen de 25en dertig
jaarmaandagavondvoor deaan-
slagaan boordvan de'City ofPo-
ros' genomen.

Lee Air
failliet

verklaard
ORANJESTAD — Bij

rechterlijk vonnis is de
luchtvaart- maatschappij
Lee-Air nv op Aruba in staat
van faillissementverklaard.

Daarbij isbepaald datrechter
mrL. Alfleurrechter- commissa-
ris en mrdrPaul Sjiem-Fatcura-
torzijn van dit faillissement. Zo-
als bekend werden direct nadat
de moeilijkheden ontstonden
rond het notariskantoor mrEd-
garLaclé—die één van degroot-
steaandeelhouders was vanLee-
Air — de vliegtuigen, die ge-
huurd waren van maatschappij-
en in Miami, naar Miami terug-
gevlogen.

Elstak begintrechtszaak
’Geentelefoon,geen telefax,

geen telepathie’
WILLEMSTAD —"Waarschijnlijk zal ik een

bodem- procedure begin-
nen met een eistot schade-
vergoeding. De premier
heeft ernstige beschuldi-
gingen geuit, waaraan je
niet zo maar voorbij kunt
gaan".

Zo zei vanmorgen de advo-
cate mr Elvia Moeniralam,
die door de voormalige per-
soonlijk secretaris Frank
Elstak vanex-premier irDon
Martina als raadsvrouwe is
aangezocht in eenrechtszaak
die hij wil aanspannen tegen
premier Maria Liberia- Pe-
ters. Zoals bekend, heeft de
minister- president Frank
Elstakervanbeschuldigdéén
dagvoordat het Nederlandse
avondbladHetParool een ar-
tikel over deAntillen publi-
ceerde, met hetAntillen Huis
te hebben getelefoneerd om
informatiesin tewinnen over
depublikatie ervan. In hetbe-
trokken artikel werd zeer ne-
gatief geschreven over de
nieuwe regering en het nieu-
we Bestuurscollege. »

VanmorgenwasElstak uit-
voerig in zijn commentaar
waarom hij een rechtszaak
wilbeginnen. "Ikwil datdeze
kwestie zo helder mogelijk
wordt uitgezocht, zodat mijn
naam voor eens en voor altijd
gezuiverd wordt. Ik begrijp
niet, dat ik in een zaak word
genoemd, waaraan ik part
noch deelheb".

"Het was voor mij een
complete en zeer onaangena-
me verrassing, datzon zware
beschuldiging op mijn nek
werd geladen. Ik heb er geen
enkel belangbij omzonzware
beschuldiging mijn leven-
lang mee te moeten zeulen;
eenbeschuldiging dienogwel
geuit is door een zo hoog ge-
plaatste persoon als de pre-
mier. Ik vind het onver-
kwikkelijk, dat zoiets op mij
wordt afgekoeld", aldus
Elstak.

Hij zei het "volstrekt onlo-
Eisch" te vinden dat premier

iberia verklaard heeft, dat
hij naar hetAntillen Huis zou
hebbengetelefoneerd: "Ikheb
nooit opdracht gekregen van
mijn toenmalige superieur.
En stel, dat dat wel het geval
zou zijn geweest, dan zou ik
zoiets — van zon sensitieve
aard—nietmet welke ambte-
naar dan ook hebben be-
sproken".

Elstak tot slot: "Ik heb met
niemand contact gehad. Niet
per telefoon, niet per telefax
en niet pertelepathie!".

Voor aansluiting bij Armenie
Azerbajdzjan vernietigt
besluit Nagorny-Karabach

MOSKOU—De Sovjet-republiek Azerbajdzjan heeft hetbe-
sluit tot afscheidingvanNagorny-Karabach "vannul engener
waarde" verklaard. De Sovjet (parlement) van Nagorny-
Karabach, een Azerbajdzjaanse enclave met destatus van au-
tonoom gebied waar een meerderheid van Armeniërs leeft,
had dinsdagavond tijdens een spoedbijeenkomst gestemd
voor afscheidingvanAzerbajdzjanenaansluiting bijArmenië.

De woordvoerder van het ministerievan Buitenlandse Zaken in
Moskou, Vadim Perfilev, zei dathet parlement vanAzerbajdzjan en-
kele uren na het besluit tot afscheiding van Nagorny-Karabach bij-
een was gekomen. "Het presidium van deAzerbajdzjaanse Opperste
Sovjet beschouwt hetbesluit van de bestuursraad van Nagorny-
Karabach als een schending van de grondwet van de Sovjetunie",
aldusPerfilev.

ONGEKENDEGEBEURTENIS
"Volgens artikel 114 van de Azerbajdzjaanse grondwet heeft het

presidium hetrecht een belsuitvan het gebied(Nagorny-Karabach)
ongeldig teverklaren.Daarom is hetbesluitvan nul en gener waarde
genoemd", aldus dewoordvoerder.De autoriteiten inMoskouhebban
nog geen officiële reactie gegeven op het afscheidingsbesluit van de
enclave, een ongekende gebeurtenis in de zeventig jaaroude Sovjet-
geschiedenis.

Hetparlement van Nagorny-Karabach nam unaniem een resolu-
tie waarinwordt gesteld, dathetgebied nietlangeronderhetbestuur
van Azerbajdzjan moet blijven. Dit heeft een woordvoerder van het
comitéKarabach van de Sovjet (parlement)bekend gemaakt.De Sov-
jetvergaderde in Stepanakart, dehoofdstad van deregio, over de al
weken durendestaking en devoedseltekorten diedaarhet gevolgvan
zijn.

Venezolaans qifschip
in Rotterdam

ROTTERDAM-Het
Venezolaanse schip 'Reef-
erRio', datvolgens de mili-
ieu- organisatie Greenpea-
ce 6050 tonradio-actief be-
smetvleesaan boord heeft,
is gistermiddag in de ha-
ven van Rotterdam aange-
komen.

Het schip heeft van de ha-
ven- autoriteiten toestem-
ming gekregen aan een van
de boeien in het Calandka-
naal inEuropoort aftemeren.
Inspecteurs van verschillen-
deveterinaire diensten heb-
benvanochtend monstersvan
deladinggenomen, diezullen
worden onderzocht door de
Rijkskeurings- dienst van
Waren. Eenwoorvoerder van
het ministerie van Volksge-
zondheid verwacht dat dere-
sultaten vanhetonderzoek op
zijn vroegst morgen bekend
zijn.

Hetrundvlees dat de 'Reey-
erRio' vervoert, is volgensmi-

lieu- organisaties oor-
spronkelijk afkomstiguit ler-
land en Denemarken waar
hetna deTsjernobyl-rampbe-
smet raakte. Het werd vorig
jaarmei naar Venezuela
geëxporteerd waar, toen
bleek dathet radio-actief be-
smet was, het werd opgesla-
gen in koelcellen. Afgelopen
mei besloot de Venezolaanse
regering het vlees terug te
sturen naar Europa.

Het schip, eigendom van de
Panamese rederij Marine
Sustem SA,bleek echter ner-

fens welkom. Vorige maand
reeg het geen toestemming

de Rotterdamse haven bin-
nen te varen, omdat het geen
agent had. Later werd het in
deBondsrepubliek Duitsland
geweerd. Hetis nietbekend of
de lading van de .Reefer Rio'
Rotterdam als eindbestem-
ming heeft. De Rotterdamse
agent van het schip, Ruys en
Co., wilde geen commentaar
geven.

’Dood aanAmerika’

TEHERAN—Een Amerikaanse
vlag en het Amerikaans presi-
dentieel zegel zijn doorboord met
een Iraanse vlag: een en ander
stond opgesteld voor het spreek-
gestoelte bij het Iraanseparle-
mentsgebouw in Teheran waar
een rouw- bijeenkomst werd ge-
houden voor de omgekomen in-
zittenden van de neergeschoten
Airbus. Bijna tienduizend men-
sen schreeuwden er leuzen als
'Dood aan Amerika' en 'wraak',
terwijl hun leiders tamelijk voor-
zichtig tot vergeldingopriepen.

W O Körsou-Aruba \
f am/terctam/tor» i
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MENSEN

De AmsterdamseKUNSTHAN-
DELAAR Gerbrand Visser, op
de Haagse boeken- en antiek-
narkt aar het Lange Voorhout
geen onbekende magzich geluk-
kig prijzen dathij de gans'Ducki'
destijdsvoor de slacht behoedde

en als huisdier nam. 'Duckie'
ontdekte bij Visser thuis drie
schilderijen, waarvaner één nog
wel eens heel wat zou kunnen
opbrengen. Het gaat om een
portret van prins Willem 111,
mogelijk van de hand v_>« ».»

vroeg-i7e-eeuwse meester Van
Mierevelt, heeft een expert van
hetveilinghuis Sotheby s inmid-
dels geopperd. Sotheby's wil het
doek dit najaar ook exposeren.
'Duckfe' (hij kan ook uit een
glaasje drinken) ontdekte de
schilderijentijdenseen scharrel-
tocht op zolder bij Visser. Het
beest was bekneld geraakt
achter planken en gipsplaten.
De baas er op de knieën achter
aan. Et voila.

*****
ROKERS doener goed aan siga-
retten mee tenemen naar de Op-
lympische wedstrijden in Seoul.
In de stadions zelf mogen ze
namelijk niet verkocht worden.
Die maatregel is genomen door
het organisatiecomité van de
olympische spelen (Slooc), dat
bezig is met een anti-rook-
campagne. Schone spelen, is het
devies. Het doelvan de actieis de
stadions en andere accommoda-
ties vrij te houden van sigaret-
tenrook. Het leveren van
topprestaties is in een zuurstof-
rijke omgeving immers gemak-
kelijker dan in de sigaretten-
lucht. De campagne duurt totna
de spelen. Overigens doet de
Slooc zelf ook mcc. Het comité
scheidt zijn kantoren net als tal
van andere plaatsen tijdens de
spelen in ruimten waar wel en
plaatsen waar niet gerookt
wordt.

In het zuiden van Beieren zijn
dinsdag vier KINDEREN
DOOD gevonden in een autow-
rak. De kinderen afkomstig uit
een centrum van Asielzoekers,
zijn mogelijk omgekomen als ge-
volg van de hitte in de auto, zo
heeft een politiewoordvoerder
bekendgemaakt. De kinderen,
tussen twee en zes jaaroud, zou-
dennadatzij het wrak waren in-
gekropen er niet ingeslaagd zijn
het voertuig uit te komen, waar-
na zij aan de hoge temperatuur
bezweken. Zij waren maandag
als vermistopgegeven.

Zo gaat het GROOTSTE CRUI-
SESCHIP terwereld er uitzien.
Als deonderhandelingen voor de
bouw tot een goed einde worden
gebracht,zal hetschip in 1992 in
devaartkomen. De bouwzal cir-
ca één miljard dollar gaan kos-
ten. De lengte van het schip
'Phoenix World City' wordtvier-
honderdmeter.Passagiers capa-
citeit wordt 5400, met een be-
manningvan1800mensenzalde
service aan een volle vaart zo-
doende optimaalkunnen zijn.

***** J

Een REISJE van enkele dagen
naar Tenerife is dinsdag een 57-
-jarige in Groningen wonende
Belg letterlijken figuurlijk duur

komen te staan. Bij zijn aan-
komst 's avonds opSchiphol ont-
dekte de marechaussee dat de
man gesignaleerd stond in het
opsporingsregister. Achter zijn
naam stond nog een geldboete
open van 180.030 gulden. Dit
heeft een woordvoerder van de
marechaussee meegedeeld. Al-
leenals deman deboeteterstond
betaalde kon hij het land als een
vrijmanbinnen. Toen dat het ge-
val nietbleek tezijn,hield dema-
rechaussee hem aan. Hij kan nu

eventueel ac 180 dagen hechte-
nis alsnog gaan uitzitten. Hij
werd overgedragen aan de offi-
cier van Justitie. De geldboete
kreeg de man op zijn naam, na
wegens valsheid in geschrifte te
zijnveroordeeld.
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Tom Poes en de Pruikenmaker door Manen Toonder

2077 —Hetbleek algauw wat depruikenmaker eigenlijk van
plan was. Hij richtte éénvan dekamers van slotBommelstein
als werkplaats in en begon pruiken te maken van zijn eigen
haar.Dit had hij meteen tondeusekort afgekuipt envermengd
meteen fijne kwaliteit vlas.

"Nu is het natuurlijk verdund", sprak hij tot heer Bommel.
"Maar, zoals u gezien hebt, zijn enkele harenreeds voldoende
om iemand onder invloed te krijgen. "Ja, ja! Alles zit in het
haar!"

Zo sprekende zette hij zichzelf een vlaspruik op, want zon
helemaal gemillimeterd hoofd is geen gezicht, en trok ijverig
aan het werk.

Heer Olliehing er in hetbegin maar eenbeetje bij, doch toen
de eerste pruiken klaar waren, maakte de pruikenmaker er
keurige pakjes van engafhem opdrachtze inRommeldam aan
zijn vrienden enkennissen uit te delen.

"U kunt ze gratisweggeven!" legdehij uit. "Hetgaat nog niet
om geld, maarvoorlopig alleenom de invloed. En als die rela-
tiesvanumaareenmaal zondingophebben, willenzehemniet
meer kwijt, dat zult u zien. Nu, daar gaat het nu juistom! Het
fijne van dezaak is, datik iedereen, die mijnhaar op zijn hoofd
heeft, in mijnmacht heb!"

"Haha! Dat is aardig!" zei heer Ollie. Hij besefte niet, dathij
zelfook alzongevaarlijkpruikje droegen ging danook welge-
moed naar de stad om zijn opdracht uit te voeren.

MaarTornPoes, die in hetschuurtjezatopgesloten, begreep
daterspoedigiets gedaan moestworden. Hijhad gezochtnaar
eenmanieromuitzijn gevangenis tegeraken,maar tevergeefs.

De wanden waren te diken deurwas te goed gesloten en hij
begon demoed dan ook al te verliezen, toen hij plotselingbui-
ten een fraai gezang hoorde. Het was de bediende Joost, die
mijmerend door detuin liep en zo het gebouwtjepasseerde

AGENDA
CURAÇAO

DONDERDAG
DIVERSEN
TENTOONSTELLING
CULTUREEL CENTRUM CURACAO (Ko-
ninginnelaan te Emmastad): openingsuren
maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00/
14.00-17.00uur.
t/m 16 juli 1988(i.s.m. de Venezolaanse
consul) gelegenheidtot bezichtigingvan ex-
positie inlegwerken van de Venezolaanse
artiest JoséJoaquinDominguezArbe.

"NACHTDIENST ARTSEN:Patiëntenvande
artsen van Bandabao (3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.
De patiënten van de andere medische dis-trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zaltlan mededelenwie de dienstdoende arts is.

THORAX CENTER (Jan Noorduynweg
naastUNA, tel.: 85544):openingstijdenvan
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uur;
opzon- enfeestdagen alsmede opwerkda-gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel.:
85917.
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078; geopendvan maandag
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdag
degehele daggesloten;na 17.00uur kunt ude zuster van de wacht bellen: zuster Van
Velthover. tel.: 76728,pageboy 027-360.
KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00uuralleenvolgens afspraak.

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

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-heen Wijkverpleging Curagao): Kantoor Rio
CanarioVGosieweg,tel.: 44231/44232; ge-
opend van maandagt/m vrijdagvan 07.00--18.00 uur; de wacht heeft zuster Pietersz,tel.: 671147.

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

* " ft * ft

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

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

DIERENARTS: Veterinaire Dienst, Parera,
tel.: 614000.
DIERENASIEL: dagelijks geopend van
08.00-12.00/14.00-18.00 uur; op zaterdag
van 08.00-13.00/14.00-18.00 uur, tel.:
54300.

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00 uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Sta Maria, Winston Churchillweg 155, tel.:
80800.
Punda
Wilhelmina, Hendrikplein 13, tel.: 612380/
613078.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavond om 19.30uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat.
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30uur gebouw Credit 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 teAloëstraat 12.

TELECURAÇAO
WOENSDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Colombia vs Mexico;
18.00 Profile of nature; 18.45Informe
deportivo met Hector Rosario; 18.56
Tempu pa Dios; 19.05 TeleCuragao
special; 20.00 Notisiero Tele-8; 21.00
Uitzending sotballwedstrijd: Antillen vs
Cuba; 22.00 Wega di Number Kórsou;
22.10 Planeta3; 23.00Sluiting.

DONDERDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Aruba vs Cuba; 18.00
Science and Technology Week; 18.15
Purba kv keshi met Saida Hernandez;
18.40Informe deportivo metHector Ro
sario; 18.56TempupaDios; 19.05Rike-
sa Universal met Mavis Albertina:
«Pentagram»; 20.00 Notisi^ro Tele-8;
21.00 Uitzending softballwedstrijd: Do-
minicaanse Republiek vs Antillen;;
22.00 Wega di Number Körsou; 22.10
Aktividat; 23.00 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

Wega di Number
CURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins

BONER’S ARK By Addison & Frank Johnson

REDEYE By Gordon Bess

BEETLE BAILEY By Mort Walker

2

w Doctor and Mrs €loy Arends ro
request the honour of your presence -ho
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fn Janice Elizabeth sï>

&i Doctor Francis Ho^Kang^Yoti g&
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BINNEN VERZEKERINGS-ORGANISATIE ZULLEN AFSPRAKEN GEMAAKT WORDEN

Verzekerings-maatschappijen beperken risico:

”Aidstest is een must”
WILLEMSTAD — "Het is een must. Derealiteit gebiedt ons

om een Aidstestte introduceren bij levens- verzekeringen ho-
ger dantwee ton." Dat is dereactie van verschillende verzeke-
rings- maatschappijenop het eiland diegezamenlijktotunifor-
me afspraken willenkomen over deleeftijdgrens enhetbedrag
van levensverzekeringen waarvoor een Aidstest vereist gaat
Voorden. Terwijl sommige maatschappijen nog bezig zijn met
de voorbereidingenom de test te introduceren, hebben ande-
ren alvragen herover ophetformuliervoorlevensverzekerin-
gen staan. Bij de Fatum is sinds enkele weken het nieuwe be-
leid al van kracht.

De Antilliaanse verzekerings- maatschappijen volgen hier-
mee de trend diein Europa en deVerenigde Staten te zien is:
daar werd een Aidstest al eerder in de verplichte medische
keuring opgenomen. Men verwacht dat het Antilliaanse pu-
bliek goed zgl reageren op deze maatregel: "Hetkan alleen
maarprevendefwerken", aldus directeurLuis Santinevan de
Ennia die niet verwacht dat demaatschappij meteen strop ge-
confronteerd zal worden van aleerderafgesloten levensverze-
keringen waarvan de verzekerden achterafAids-patienten
blijken te zijn.

Omdat ernog steeds geen me-
dicijn ontvikkeld is voor de im-
muun-ziekte Aids diedodelijkis,
is dezeziekte geen verzekerbaar
risico. D_t betekent dat Aids-
patienter geen levensverzeke-
ring kunien afsluiten. Zoals be-
kend eistde ziekte overal terwe-
reld slacitoffers. Ook de Antil-
len zijn nietvan het virusvrijge-
bleven: op Curagaozijnal enkele
slachtoffers gevallen.

RISICO
De schrikbarende ontwikke-

ling var de ziekte overal ter we-
reld heeft er toegeleid datverze-
kerings- maatschappijen een
Aidstest introduceerden. InEu-
ropa en de Verenigde Staten
houden de verzekerings- maat-
schappijen er zelfs al rekening
mee dat hen een flinke strop te
wachten staat door extra claims
door Aids- sterfgevallen in ver-
zekeringen die al eerder zonder
test werden afgesloten. Luis
Santine van de Ennia verwacht
dat datrisico op deAntillen veel
kleiner is. Niet alleen is de
marktkleinermaarbovendien is
men tijdig begonnen met infor-
matieover de dodelijkeziekteen
lijkthet aantal Aids- besmettin-
gen daardoorminder tezijn.

Algemeen directeur Vermeu-
len van de Fatum verklaarde
desgevraagd tegenover de Ami-
goe dat deze maatschappij sinds
eind juni de Aids-test officieel
een onderdeel van de medische
keuring heeft gemaakt voor le-
vensverzekeringen boven de
200.000 gulden. De verzekerde
wordt gevraagd om medewer-
king hiertoe: indien men wei-

gert, wordt de verzekering met

verstrekt.Diepolitiekzullenook
de andere maatschappijen voe-
ren, zo bleek uit deverklaringen
van ondermeer directeur Luis
Santine van deEnnia.

Naar Vermeulen van de Fa-
tum uitlegde is de kwestie uit-,
voerig besproken binnen het
concern. In Europa en de Vere-
nigde Staten is de Aidstest in-
middels bij alle verzekerings-
maatschappijengeïntroduceerd.
Als dochteronderneming van
een Nederlandse maatschappij,
was het logisch dat dezepolitiek
werd overgenomen, aldus Ver-
meulen. Op de vraag of hij een
dergelijke maatregel ook op de
Antillen noodzakelijk vindt on-
danks het beperkte aantalAids-
gevallen dat we tot nu toe ken-
nen, antwoordde Vermeulen be-
vestigend: "Het is een open ei-
land,Aids ishier dusniet tevoor-
komen."

Van de zijde van de verzeke-
rings- maatschappij Alico werd
eveneensbevestigd datmen deze
maatregel overweegt. Als voor-
lopige oplossing heeft men vra-
genover Aids opgenomen in het
formulier dat voor een le-

yensverzekering moet worden
ingevuld. Op zeer korte termijn
verwacht Alico zover te zijn datde Aidstest geïntroduceerdkan
worden. Ook bij deEnnia is met
nog nietzo ver datde Aidstest al
is geïntroduceerd. Als lokaleN.V.kan deEnnia haareigenbe-
leid bepalen. Alvorens de test te
introduceren is een uitgebreid
onderzoek gedaan. Alle gege-
vens over onder meer depolitiek
van maatschappijen in het bui-
tenland en degrenzen diegesteld
worden (ten aanzien van het be-
dragen deleeftijd) zijnnubinnen
en Santineverwacht dan ook dat
op zeerkorte termijn een beslis-
sing wordt genomen.

AFSPRAKEN
Alle drie de maatschappijen

pleitten ervoor om de kwestiebinnen deorganisatievan verze-
kerings- maatschappijen te be-spreken en zo tot een uniforme
afspraak te komen. Belangrijk

zynmetname hetverzekerde be-
drag datwordt aangehouden als
grens voor een Aidstest en de
leeftijdsgrens. Voor de 'normale'
medische test ligt de leef-
tijdsgrens namelijk een stuk ho-
ger dan vermoedelijk bij de
Aidstest hetgeval zal zijn. Voor
wat betreft het verzekerde be-
drag zal vermoedelijk 200.000
guldenals grensvoor detest wor-
den aangehouden. Dat is in Eu-
ropa en deVerenigde Staten ook
hetgeval.

Over deacceptatie van hetpu-
bliek van deze Aidstest bij le-
vensverzekeringen, maken de
maatschappijen zich geen zor-
gen. Verwacht wordt datmen er
in het begin enigszins gereser-
veerd tegenover zal staan maar
in principe zullen de verzeker-
den geen bezwaren hebben, zo
vermoeden de maatschappijen,
"tenzij men iets te verbergen
heeft", luidde één van dereac-
ties.

Prijzen Aeroclub
nog niet geclaimd

WILLEMSTAD — Bij de
viering op zondag 3 juli van
het 50-jarig jubileum van de
Aeroclub Curagao zijn vier
deurprijzen getrokken. De
eerste prijs is gevallen op
nummer 2442 (rose kaartje)
en devierde prijs opnummer
1288(oranje kaartje).

De eerste prijs iseenretourtic-
ket Cura?ao/ Amsterdam7Cura-
sao, de tweede prijs een retour-
ticket Cura?ac/Miam_/Curasao,
de derde prijs een retourticket
Curagao/Caracas/Curagaoen de
vierde prijs een rondvlucht over
Curacao voor drie personen.

Ondanks publikaties via de
radiostations en de dagbladen
heeft nog steeds niemand gerea-
geerdom deeersteen devierde te
claimen. Daarom heeft de com-
missie twee anderenummers ge-
trokken. Personen die in het be-
zit zijn van de winnende num-
mers, worden verzocht zo snel
mogelijk, in ieder geval vóór 18
juli contact op te nemen met
Emike Cijntje, telefoon 616988
tijdens kantooruren of nr.
616574 na kantoortijd, of metSylvio Emerenciana, telefoon
615180 tijdens kantooruren en
nr. 83878 na kantoortijd.

WILLEMSTAD — Ter hoogtevan
Dein hield een man zich volgens de
Politie zeer verdacht op bij een wo-
ning. Bij nader onderzoek bleek dat
de man een stelkranten had wegge-
nomen uit een zaak. De manE.M.
Van 28 jaarwerd voor deze kranten-
diefstal aangehouden en overge-
bracht naar het bureau.

Met extra lage prijzen

Seaquarium heeft een
speciaal vakantieplan

WILLEMSTAD — Voor de
vakantie-gangers op Cura-
sao en voor hen die hun va-kantie thuis doorbrengen,
heeft het Seaquarium een
speciaal 'vakantie-plan' met
extra lage prijzen.

Een dag ophet strandvan Sea-
quariumkan men veraangena-men met de glijbanen. De leden
betalen daar in de vakantie 2
gulden voor en niet-leden krij-genhet speciale tariefvan 5 gul-
den. Hetstrand isdagelijks openvan negen uur 's morgens tot zes
uur's middag»Daarnaast kan men een tochtmet de Glass Bottom Boat ma-
Ken waarbij de onderwaterwe-reld aan jevoeten ligt. In de va-
kantie vertrekt de 'Coral View'dagelijksom tienuur 's morgensen om twee uur 's middags.jJieonderwater- wereld kanook worden bewonderd tijdenseen duikcursusvanvijf dagenbijUnderwater Curacao. Een 'open

water course'kost in devakantie
300 gulden perpersoon. De cur-
sus is toegankelijk voor perso-
nenvanaftwaalf jaar.Overigens
kan men ook voor snorkel- trips
terecht bij UnderwaterCurasao.Meer informatie over de ver-schillende activiteitenkan menkrijgen van Kandra ophet num-
mer 616666 bij het Seaquarium.

WILLEMSTAD— Woensdag,
donderdag en vrijdag zal om
19.00 uur in de kerk van Groot
Kwartier ter ere van O.LVrouw
vanCarmeneen triduüm gehou-
den worden. Zaterdag om 19.00
uur zal er een processie worden
gehouden met een pontificale
mis door mgr. W. Ellis. Tijdensde drie dagen van het triduüm
zal pastoor Pablo Betancur om
18.30 uur derozenkrans bidden.
Pastoor Betancourt nodigt alle
parochianen en belangstellen-
den uit dit parochiefeest bij te
wonen.

Uitbreidingen en renovaties
kosten Amstel vijf miljoen

WILLEMSTAD— Over en-kele maanden zullen ver-scheidene uitbreidingen en
renovaties bij de AmstelBrouwerij gereedzijn, dieeeninvestering vergden vanmeer danvijfmiljoen gulden
Derenovatie van de koeling-
plant (ongeveer 1,1 miljoen
gulden) is nagenoegklaarterwijl eind september hetnieuwe kantoor bij de brou-werij in gebruik zal wordengenomen (kosten: één mil-
joen).

In september zullen ook zes
nieuwe gist- en lagertanks ge-
plaatst zijn. De kosten hiervanbedragen drie miljoen gulden
Laterzullenernogvijfbijkomen.

De installatie van de gist- enlagertanks heeft enkele proble-
men met zich meegebracht. Het
heien van de palen, waarop de
tanks komen te rusten, verliep
niet voorspoedig. De palen kwa-
men schuin te staan, waarna ze
er weer uit moesten worden ge-
haald omopnieuw in debodem te
worden geslagen. Dit betekende
een achterstand van enkele we-
ken in de prognose.

Volgens directeur Theo van
Bergenvan heibedrijfRAM N.V.
zijn alle problemen nu opgelost:
"We hadden een hogere produk-
tie verwacht, maar de grond ter
plaatse bleek 'lastiger' te zijn
danwij dachten".

De stalen palen zijn zes-en-
een-halve meterlang. Zeworden
gedeeltelijk in de grond geheid,
waarna ze metbeton worden op-
gevuld. Vervolgens worden de
palen 'afgesneden op de juiste
hoogte, waarna de tanks er op
worden bevestigd. Onder de
tanks komt een werk- ruimte.

Wanneer het nieuwe kantoor
bij debrouwerij klaar is, zal het
kantoor aan de Grebblinieweg
worden gesloten. Het personeel,
dat op de financiële en marke-
ting afdelingen werkzaam is, zal
ook verhuizen naar het nieuwe
kantoor.

Augustus verhuizing
nieuwe bibliotheek

WILLEMSTAD ~Eind juli
of begin augustus zal via een
openbare aanbesteding be-
gonnen worden met de ver-
huizing van deboeken van de
Openbare Bibliotheek naar
het nieuwepand aan de Con-
cordiastraat. Tevens zullen
bepaalde afdelingen naar het
nieuwe gebouwverhuizen. In

september zal het gebouw
van de OpenbareLeeszaal en
Bibliotheek in gebruik wor-
den genomen. De officiële
opening is voorlopig gepland
tegenheteindvan ditjaar.Dit
heeft de gedeputeerde Dito
Mendes de Gouveia die on-
dermeerbelastismetdebibli-
otheek, vanochtend meege-
deeld.

De gedeputeerde verklaarde
dat hetgebouwvan de nieuwebi-
bliotheek prachtig is, maar nog-
al watproblemen heeft. Zo is het
dak geïnfecteerd met insecten
die zich in het plafond genesteld
hebben. Desondanks wil degede-
puteerde de boeken uit het oude
pand opkortetermijn verhuizen,
"daar dezereeds langetijd flink
verwaarloosd zijn", aldus Men-
des de Gouveia. "We zijn bezig
met een onderzoek naar de
beestjes in het plafond. De
technische dienstvanDOW gaat
samen met de Geneeskundige
Dienst bekijken hoe zij deze in-
sectenplaag het beste kunnen
bestrijden. Daartoe zijn er ver-
schillende monsters gestuurd
naar Nederland voor een nader
onderzoek. Tot op heden hebben
wijechternoggeenuitslag hiero-
ver gekregen", aldus Mendes de
Gouveia. De gedeputeerde was
van mening dat de verhuizing
ondanks de insectenplaag moest
doorgaan, omdat het gebouw
reeds te lang leeg heeft gestaan.

WILLEMSTAD — In de afge-
lopen 24 uur vonden zeven aan-
rijdingen plaats. Daarbij raak-
ten drie mensen lichtgewond. De
totale materiele schade wordt
geraamd op 9500 gulden.

COMMENTAAR

Monopolie
WEDEROM ISER SPRAKEvan dat luchtvaart- maatschap-

pijen belangstelling zouden hebben om vanuit Europa
vluchten uit te voeren naar de Nederlandse Antillen. De
laatste weken worden regelmatig TAP uit Portugal en
Lufthansa uit West-Duitsland genoemd.

Inveel berichten over lucht- verbindingentussenEurope-
se landen en deNederlandse Antillen (Curasao), wordt min
ofmeer gesuggereerd dat de realisering hiervan afhangt
van dehouding van deKLM. Dekreet 'monopolie-positie' is
dan nietvan de lucht.

Dat is een onjuiste stelling, wantdeKLM heeft geen 'mo-
nopoliewaarhetgaatom hetuitvoerenvanvluchten tussen
Europa en deNederlandseAntillen.

DeKLM heeftsamen metdeALM (Antilliaanse Luchtvaart
Maatschappij) het alleen- recht voor wat betreft het
luchtvervoer tussen de koninkrijksdelen, dat wil zeggen
tussenNederland en deNederlandse Antillen enAruba. Het
zogenaamde 'cabotage vervoer', datniets uitstaande heeft
met derest van Europa.

Op geen enkele wyze vormt deKLM eensta-in-de-weg in-
dien, zoalsnuhetgevallijkttezijn, Lufthansa ofTAPnaarde
NederlandseAntillen willen vliegen. Vragenals "Wat zou de
KLM daarvan zeggen?"zouden ook aan eenAmerikaanse,
een Chinese ofeen Filipijnse luchtvaartmaatschappij ge-
steldkunnen worden. Want diehebben er ook niets mee te
maken.

Luchtvaart-politiek is geen simpele zaak. Indien een
luchtvaartmaatschappij landingsrechten wil verwerven,
gaan daarbi-laterale besprekingen aanvooraf, over onder-
meerlucht-routes envlucht-frequenties. Omdat deAntillen
deel uitmakenvan hetKoninkrijk der Nederlanden, zullen
allereerstconsultaties plaats moetenvinden tussen deAn-
tillen en Nederland. Waarbij, logischerwijze, de Rijks
Luchtvaart Dienst bij deKLM terade zal gaanvoorbepaalde
op- en aanmerkingen. Zoals dat in elk land ter wereld ge-
beurt.

Bedacht moetworden dathet uitvoerenvanvluchten tus-
sen landen eenkwestie isdie doorregeringen wordt behan-
deld en niet doorenkele luchtvaart- maatschappijen.

Stroomvoorziening
tweemaal uitgevallen

Gisteravond was een
grootdeelvan Curasao op
nieuw de dupe van het uit-
vallen van de stroomvoor-
ziening. Twee keer viel de
stroom uit. De eerste sto-
ring deed zich voor om-
streeds 18.00 uur en duur-
degemiddeldeen halfuur.
Om kwart over tien 's
avondsvielvoor detweede
maal in verschillende wij-
ken de stroom uit. Rond
kwart voor twaalf, ruim
anderhalfuur later, werd
de laatste wijk weer op het
stroomnet aangesloten.

De consument vraagt zich
onwillekeurig af,waarom de
stroom zo vaak moet uitval-
len. Hetergerlijke is datbij de
stroomleverancier, KAE,
geen afdoende verklaring
voor dit tot vervelends toe
voorkomende verschijnsel
van onverwachte stroomon-
derbrekingen verkregen
wordt. Navraag by KAE le-
vert niets op. De voor-
lichtings- afdeling van ditbe-
drijf is bij voorkomende ge-
vallen altijd onbemand.
Blijkbaar steltKAE zich op
het standpunt dathet onder-
houden van het contact met
de consument geen taak van
ditbedrijf is. Dit bedrijf laat
het aan de distributie- maat-
schappij, Kodela, over om de
nodige informatie te ver-
schaffen. Kodela geeft deze
informatie wel, maar haalt
zich bovendien de onverdien-
de woede van de gedupeerde
consumentopde hals. Omtot
nogtoe onverklaarbare rede-
nen is KAE niet in staat een
continue stroomvoorziening
te garanderen. Evenzeer is
hette laken datKAE ingeval
van storingen weigert op-

heldering hierover te geven.
Volgens de woordvoerder

van Kodela, Leslie Roosberg,
viel omstreeks 18.00 turbine
8 van deKAE uit. Als gevolg
hiervan zijn desubstationsbij
Koningsplein, Nijlweg, Otro-
banda en Zehoe uitgevallen.
Dit hieldin datdewijken San-
ta Rosa en omgeving, Otra-
banda, Marchena, Mahuma,
Montagne, Scherpenheuvel
en Julianadorp het zonder
stroom moesten stellen. Toen
KAE daarna gasturbine 1 op
gang had gekregen, werden
dewijken één voor éénop het
stroomnet heraangesloten.
De eerste wijk was na 15 mi-
nuten weer van stroom voor-
zien. Koningsplein was het
laatste substation dat om
18.45werdaangesloten.

"Kodela krijgt de stroom
van KAE", zo verklaarde
Roosberg. "Vervolgens wordt
deze verdeeld over de ver-
schillende wijken. In geval
van storingenmoeteenreser-
ve turbine worden opgestart.
Daarna volgt een hele scha-
kelprocedure, waarbij de sub-
stations stuk voor stuk wor-
den ingeschakeld. Het is niet
een kwestie van eenvoudig-
weg een schakel omdraaien.
Daarom krijgt de ene wijk
eerderstroom dandeandere",
aldus Roosberg.

De tweede stroomstoringdeed zich voor omstreekskwart over tien 's avonds.
Toen begaf gasturbine 2 het.
Bij deze storing zijn minder
wijken de dupe geworden,
maar destroomuitval duurde
wel langer. Pasomkwartvoor
twaalf werden de wijken die
stroomkrijgen via substation
Koningsplein weer ophetnet
aangesloten.

Verkoopkoers van de f
mm BOLIVAREgl MADURO & CURIEUS BANK N.V.

MAAKT HIERBIJ BEKEND ||
dat de verkoopkoers van de Venezolaanse

BOLIVAR tot MORGENOCHTEND 10.30 uur .1
k Fis. 5.50pêTl ÖÖ BOLIVAR is M
V::x->:-x-:-:-:->.^«:wv.v.v.v.-.-a^--^^-v- " ■>.".".■■"■■■■■"■"■■-""■",-," ".-;-;■;■;■;■;■;■;-;■;■"■*

3AMIGOEWOENSDAG 13 JUlll 988

—--.. .— 1

/oitnoolf/*dN t\ *ben ~"\
meer! N-__V f / gesterlllseert. Wateenruet^

|PRESTAURANT LANDHÜÏsCIi
ZEELANDIA

HISTORISCHE AMBIANCE
CURACAOSE GASTVRIJHEID
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€€N HOOGTEPUNT IN UU) VAKANTIE:
GASTRONOMISCH 5 GAT-GEN MENU

GESERVEERD IN OPIZE TERRASTUIN
Na/. 49.50 inclusief aperitief enkoffie.

Voor reserveringen: Restaurant Landhuis Zeelandia
Polarisweg 28

, ___ Curasao, N.A.
Ij Tel.: 614688/614807. Q*



Strandpolitie
bemiddelt succesvol

ORANJESTAD - Een 38-
-jarige Amerikaanse toerist ver-
scheen bij de Strandpolitie met
zijn twaalfjarige zoon voor wie
hij een waterscooter had ge-
huurd. Omdat zoonliefhetbestu-
ren van een waterscooter nog
niet helemaal mans was, botste
hij hiermeetegen een afgemeer-
de boot. De toerist vond het niet
zo leuk dat de verhuurder hem
vijftig dollar voor materiële
schadeaan dewaterscooter inre-
kening bracht. Een politie- pa-
trouille ging praten met dever-
huurder, die besloot de vijftig
dollar maar te vergeten en de
zaak te latenzoals hijwas.

Bowling om
Persbeker

ORANJESTAD—Hettweede
bowling- toernooi om de wissel-
beker 'Prensa Aruba' begint dit
jaarop 10 september. Alle wed-
strijden om de wisselbeker, met
als sponsor Aruba Security and
CrimePrevention, zijn inhetCa-
macuri Bowling Center. Aan dit
toernooi voor personen
werkzaam bij de publiciteits-
media kunnen hooguit acht te-
ams deelnemen. Inschrijving
kan geschieden tussen 1 en 13
augustus in het Camacuri Bow-
lingCenter.
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lO»i PETFALEVIARUBA N.V.
VOOR ONDERHOUD/VERBOUWING/
NIEUWBOUW VAN UW:

WOONHUIS - KANTOOR " BEDRIJFSGEBOUW

Voorintormatie, Tel.: 23194-Druivenstraat 8v ___ y

(0) GOLDENTULIPARUBACARIBBEANV_y__/ RESORT &CASINO
L.G. Smilh Boulevard«81 " Palm Beach,Aruba.

has the following immediate vacancy:

ASSISTANT MARKETING MANAGER
(male or female)

Minimum qualifications:— Sales related experience/familiar with group hand-
ling

— Outgoing personality/representative

— 25 Years or up
— Correspondence skills

— Good verbal andwritten knowledge of the English,
Spanish and Dutch language.

Ifyouare interested and meetwith the above qualifications,
please contact our Personnel Department, telephone
33555, ext. 6108.

V J

HYUnPOI Koop NU een Hyundai
■___——m— j en U heeft kans gratis de Olympische
r—rp[^jj-. M_il sPelen in Seoul (Korea) bij te wonen!

(aanbieding geldig van
mei t/m augustus 1988) S*0^

i I *^"■■^^^^^.^^^^^^^^i^^_-__-______________________________________________________^ i

= 2 Retourvliegpassages Aruba - >w JjA jk
= 10 dagen verblijf van 17-27 septem- 1 ST^"""I ber. Inbegrepen Hotel. \&_ « É^dßs^= $ 400.-per persoon zakgeld. lü r^\
= Vliegticket en tour naar Hyundai Fa- w wS?« Wm 1
= Toegangskaarten voor 10 dagen. V mLhéh

Hyundai -Reeds vanaf ’.13.850.- fi BÜlh
Financiering 36 maanden.

I PRIMA AUTO SALES Inc.
Komt de nieuwe modellen zien en proefrijden in onze showroom■j Fergusonstraat 42A - Tel.: 32578 en 28200.

WATER-EN ENERGIEBEDRIJF

ANUNCIO GENERAL

Den e cuadro die maneho pa cobra tur debe atrazaGerente diW.E.B, ta
participana e Pueblo en General lo siguiente;
Abonadonanbao di categoriatarifa-A, („vso domestico")eu debepa
vso diawa promeeu Maart 1988ycu no tinareglo dipago eu Ontvan-
gerovia Cuido Social tasercobraabase divn areglogeneral conhun-
tamente eu e cobranza di awa entrante luna di Juni 1988.
Pa implementa eareglo general akiGerente di W.E.B. un vez mas ta
haci vn suplica na tur abonado pa cumpli y paga mensualmente e
cuenta di awa cuminsandofor di luna di Maart 1988 segun e fecha
stipulaariba ecobranza, (Uiterlijke betaaldatum).
E areglo generaleu ta seraplica ta lo siguiente:
E debe total ta serparti den dosbiaha ecantidad die „recibonan di
awa"atraza teeu luna diFebruari 1988,y ta seragregay cobrahunto
eu ecuenta pa e luna coriente.
Personanan eu pa vn o otro motibo ta pidi pa desconecta e meter o pa
motibodino apagaecuenta coriente, mestercancelaedebeatraza densu
totalidad.
Turpersonaeu kier vnconnecciondi meterdiawa aribasunombersegune
stipulacionnan vigente mester tin tur debe cancela o mester jegana vn
areglo factible eu W.E.8., promeeu haya meter.
Di antemano danki pa e cooperacionrequeri.

Water- en Energiebedrijf
Directeur W.E.B.

ing. A.C. Yarzagaray.

_=Arnc.=yn_con
SHOWROOM FERGUSONSTR. 41

Semi-automatic washing machine

M GoldStar

INTRODUCTIE J&k
PRIJS VÏ?

_ften __\ 'm»®
\"_^y Facilito

f" ■■■"■■ ,m

CONCURSO LEMA "25 AN JAF.T.A." - 22 JULI
1964-1989

Nomber:
Adres:
LEMA:

Post e coupon aki of deposite na sede F.T.A.
PREMIO: Un siman di vakashon na UTAL -

Venezuela, pasashi y estadiacubri.
«^""""■■■"■«"""■■"■■^«""."""«■"""■K11^.^1t..............■.,■..■...........■.,.,..■."._■"""■"■**■■>■"""".■■"■■".■■"""■"1(^

__*__&_- OP REIS
____m_______w¥ JT Vb v^^

*fmmSmJSt Weesdusw'isens|uit Uw

]I|fPÉ REISVERZEKERING
UIL fl! op tijd bij

REEBERG & ZONEN N.V.,
Dan heeft U geen spijt.

\^ Windstraatll Tel.: 22775 -21333 -24443 j

go0 0 B~B"8C BB»flB0BB8BB8B...6._-6.. ATB 8 B 8 8~8 B B"6 ...»

ARUBA DAILY
; ENTERTAINMENT !
o , °
° <_ft__a_^___--' Aruba'sHottestLate Night Disco. _
o (m\Wa/9*9G*-^ You can dance t0the latest disco s°unds or just havea o
o drlnl<' m*ybe P|ay ■ ga"» °' Poo'. pingpong, pinball or °
° \_B___T____-_^' even darts In our °. » F^ f7 MEWOIANT BILLIARD PALACE. o

LG. Smith Blvd. Menu»_n °
0 Oranjestad, Aruba. Take away tel.: 33541 %1

It^,£tc,ub Geopendvan 11.00 a.m. tot 06.00 a.m. °

»~ l____^V GOLDENTUUP o'
D YOU ARE INVITED _IYI_ arubaCaribbean °
» .„;? . I\.\JJL-,RESORT& CASINO S» to dine at one of Aruba's top Vj^_^___rf__,_-_wr °

.0 restaurants /**?**f7Z.
\ FATOMfiftTO 75SWSS j

Wilhelminastraat7 ** *fw«_..» o

b Daily from 6.00-11.00 Ace. by our swinging House- o

" Meat andfish, lightly seaso- bandFerrari. ;
0 ned, grilled and served on a daily curtain time 10.30 p.m. °
1 marble stone. except Mondays „
o For reservations call: a__ open ___.9:oop.m.«2:00 am °
B 24544 Cover charge show-lime$7.50 min.2 drinksper person 0

e ________________________________________________________ Forreservalions pleasecall 33555 o
0 ——___-_"■ o

0 Gezellige sfeer, goedeservice °
i vindt Uin 'S
° Wij verwachten U voor lunch °

RESTAURANT (12.00-3.00), HAPPY HOUR °
" ï\f*\/l (6.00-7.00) of dinner (18.00- °'" >s^_^te^ 2300)"

"1 C^ÏhS^TOK^H Telefoon 22977 of 27833. °
e _, __'£

i fcft-_ö|____k Restaurant Warung Djawa i
° IgWIWjPM' IwfaSjTffl Boerhaavestraat 4
" *,t£ti Tel.: 33928
1 BaTßVfeffottront Open: Dagelijks 5.00-11.00 p.m. o
0 ._ Zondag 12.00-1100 p.m. °
° HetRestaurant met Dinsdag gesloten, i
° Indonesische allures, zonderpretenties. 2

Boulevard Theatre
1 n

1 Today at 8.15 Today at 8.45 °
° "THE YEAR OFLIVING "SHE'S HAVING
o DANGEROUSLY" ABABY" °
0 romantic-drama 14yrs comedy-drama 14yrs °

j Drive - In TodayatB3o
1 "PLANES,TRAINS AND AUTOMOBILES" l
» comedy 18yrs. «
fr B _i 8.8 fl_fl fl 8 8 9.8-B-fl ----■■--■a_--0---aiiinioo-liooao»

* 512KRAM expandable to 768K (^^l/yj^? lEmI

* 85-Key Board AF2lso°° A

* Spreadsheet AF aqaa go
"Communications _fe#Vv
* Data base
-X- "Tutorial Wlt Hard-disk
* 25-minute VHS Video Instruction Tape 30 MB

fAp m OAAOO * Serial '3°rts' Para'le'* 101-Key Keyboard

Graphic Card * De(ta connection softWare included: word

■ Hard-disk * 25-minute VHS Video instruction tape

MANY OPTIONS AVAILABLE ON DIFFERENT MONITORS, HARD-DISKS,
PRINTERS AND ACCESSORIES FOR THESE COMPUTER SYSTEMS AT

REASONABLE PRICES! CONTACT:
Roberto Arends

C.DP/MINIHOUSE n.v. CtS.,

Uw verzekerings- I
onAnt. _»**____. M.O. Reeberg _<■____ 80-We.leman
dgeni. I Wk Reeberg & Zn. NY fsß Banco di Caribe NY_ r_n__fh£_n__-oliiLr "$*m Windstraatn **^ a,ssaus'^at 90- onaTnanKeujK jy|§ ye\-. 22775/ ___.-# Te1;23105- ruime kennis IP 33/24V3 W
van de verzeke- I
ringSmarkt

_^^ P.E.Arendsz <^fc M. Koolman- begeleiding bij Jm\ frb|^kL,d- l^% Algemene Bank
3

■ W _«_;3__i L.G.Smith § .m Nederland NYde afhandeling f*F ?°,ul^dJ08 I ■. A Nassaustraa< s9, . ö W"S Tel: 34200 W. „JB Tel: 21515van claims. Uö^b®Hij is ervoor U. *^
Vraag hem eens m^ AFApome s. Eimondaiek
n_>___ CATI IM __^^^ A.F. Aponte Insu- _||I<ËJ Surma NYllddl rHI UIVI. -^«r*-» ranee Brokers NY ~. J.G. Emansiraai 1mMLW'! Tanki Leendprt 291 " Tel: 21184/21672

f" TmW** Tel' 24228/27528 - -V'

b» -otL-fc - yy\ /7*4 *1f cv BMWi=aStUM jfy::%«&Jlfl
ni»tkx__. ISkKterianden #\f "~ £'W| '"^ __JJ__J_**,f^V_P'lt^ _r=-S_____s/



AGENDA

ARUBA

BOLS
KAmiUURUREN AMIGOE: 08.00-12.00/
'4-00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

Telefoon: 24333.
voor spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
«950 en 22316.pageboy: 127-743.
Bankrek. nr. 10.815.445Banco di Caribe.
pOLITIE: 100.

ALARMCENTRALE: 115.

ZOEKERTJES verschijnen op dinsdag en
yrijdag en kunnen iedere dagtussen 08.00-
-"[2.00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
oehalve op zaterdag. Alleen zoekertjes, dieop maandag en donderdagvoor 10.00 uur
ojnnen zijn, kunnen de dag daarop (dus
dinsdagen vrijdag) verschijnen.

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
I:20.15 uur Theyearof livingly dangerously< Bjr.).
"■2o.4suur She'shavinga baby (18 jr.).
DRIVE-IN: 20.30uurPlanes, trainsandau-
'omobiles (18 jr.).

BOTICA'S (nachtdienst)£abao brug: Oduber, tel.: 21780.
pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord, Tanki
«endert, Paradera enSta. Cruz:dokter A.J.
«oes, Paradijswijk 23, tel.: 34482/24797.
\os Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
°okter D. Bislip, via Centra Medico San Ni-
*las, tel.: 48833.

dokter Crocs, tel.: 27591/24300'"ospitaal).

KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
baandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
14-30-17.30 uur;zaterdag van 08.30-12.00uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart. .
£ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): dra N.Al-
varez-Quezada,tel: 21777.

)MT GELE KRUIS: Oranjestad: tel.: 23168;
Noord:tel.: 23425;SantaCruzenParadera:'el.: 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 te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
WOENSDAG: 18.00 Heman &The Mas-
ters ofthe Universe; 18.30CNN interna-
tional news; 1930Small wonder;20.00
Telenoticias; 20.30Bista ariba (live);
21.15 Documentary: «Nasser» (part 1);
22.00 Larry King show; 22.50 Showbiz
today (CNN); 23.00 Moneyline (CNN);
23.30 Sportstonight (CNN); 24.00 Slui-
ting.

DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.55 Sportlotto; 20.00
Telenoticias; 20.30 Miniserie: «Murder
ordained»; 21.15 Tales of the unex-
pected; 22.00 Larry King show; 22.50Showbiztoday (CNN); 23.00Moneyline
(CI.N); 23.30 Sports tonight (CNN);24 00 Sluiting.

SfVERSENIi'GHT INFORMATION CENTER: dage-

' Ks .geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
Ur informaties via verkeerstoren.
sSO SERVICE CENTER (Oranjestad):

.y-OO uurperdaggeopend(alleen geslo-
nßn vanzondag 20.00uur tot maandagmor-!ten 07.00 uur)

>P*TER HORACIO ODUBER HOSPI-
/'^L(tel.:243oo):bezoekurenls.oo-15.45'8-30-l 9.30 uur.
j^NINGINWILHELMINA FONDS (tel.:

informatiecentrumpPensdag geopend van 08.30-12.00 uur -"^denbaaistraat 8 (boven).

JJ-LIANCEFRANQAISE D'ARUBA: iedereaandag van 19.30-20.30 uur cursus voor
u!Vorderdenenvan 20.30-21.30uurFranse
*ratuur; dinsdagvan 20.00-21.00uur con-

woensdagvan 19.00-20.00«:r cursus voor beginners - Colegio Aruba-J10:lokaal 61/62flJeu WeFranse cursusvoor beginners
g Bevorderden begint in september.- interesseerden in cursus of lid-maatschap kunnen zich opgeven bij
iJoiïe.Thèrèse Croes (tel.: 21187) of

(28652).

Dl BARRIO LAGO HEIGHTS:""00-21.00 uur filmvoorstelling.

Ssb»8

iï,uSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
l j,9stijdenmaandagt/m vrijdagvan 09.00--i j00/16.00-19.00uur;zaterdagvan 09.00--°0 uur.

BUREAU LEVENS-, GEZINS- EN HUWE-
LIJKS- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Wilhelminastraat 19): iedere werkdag van
0730-12.00/13.00-16.30 uur(ook mogelijk
afspraakte makenviatel.: 23145of 25111).

BIBLIOTECA NACIONAL (ope-
ningstijden)
ANTILLIAANSE SECTIE, STUDIEZAAL,
AFDELINGKRANT- EN TIJDSCHRIFTEN:
maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur (de
Krant- en Tijdschriften- afdeling is ooktus-
sen 12.00-13.30uur open).
UITLENING AFDELING: maandag,
woensdag en vrijdag 09.00-11.55/13.30-
-20 00 uur; dinsdagvan 09.00-12.00/13.30-
-17.00 uur; donderdagvan 13.30-17.30uur
('s morgens gesloten).

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf- 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07 30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

BEGELEIDINGSCENTRUM GEESTELIJK
GEHANDICAPTEN«MAN NAOBRA»:elke
maandag en donderdagvan 09.00-12.30
uur gelegenheidom producten te kopen in
hetoude gebouwvan «Bibito Pin», t/oPro-
testantse kerk,Piedra Plat.

COMMISSIE
Indien deklager het niet eens

ismetdebeslissingvan deminis-
ter, kan hij zich wenden tot de
Klachten- commissiepolitie. De-
ze commissie bestaat uit ten-
minste drieen ten hoogstevijf le-
denen een secretaris.Zij worden
bij landsbesluit benoemd of ont-
slagen. Zij bekleden hunfunctie
nietlanger danzeven jaren,doch
zijn terstond hernoembaar.

Voor benoeming in deze com-
missiekomen slechts in aanmer-
king vooraanstaande personen
van onbesproken gedrag, van
wieverwacht kan worden datzij
een afgewogen inzicht hebben in
de verhouding politie-publiek,
alsmede in de gevoelens, welke
dienaangaandein deArubaanse
gemeenschap leven.

INFORMATIE AGENT
Uit het landsbesluit, dat in

eerste instantie—binnen 45 da-
gen moet een beslissing worden
genomen—deklacht doorde mi-
nister behoorlijk onderzocht
wordt. Alle diensthoofden zijn
gehouden medewerkingteverle-
nen aan het onderzoek.Onder meer wordt betrokken
politie- ambtenaar op de hoogte
gesteld van de tegen hem inge-
brachteklacht. Het landsbesluithandelt uitvoerig over de
werkwijze en tijd dat de
Klachten- commissie haar be-
handeling moet afronden.

leder jaarin de maandjanuari
doet de minister de Staten een

verslag over het voorafgaande
jaar toekomen met betrekking
tot behandeling van en zijn be-
slissingen op klachten. Ook de
Klachten- commissie stuurt de
Staten een overzicht van de be-
handelende klachten.

Echtgenoot een derbeklaagden ook al veroordeeld

In Arubaanse cocainezaak
eisen drie en vier jaar

ZWOLLE — De officier van
Justitie bij de Zwolse
rechtbank, mr J.R.Krol, heeft
op verdenking van deinvoer
van cocaïnetegende36-jarige
M.V.uitDen Haag een gevan-
genisstraf van vier jaar
geëist. Tegende32-jarigeM.S.
uit Hellevoetsluis luidde de
cis driejaar.

"Dit zijn middelen die de sa-
menleving op den duur zullen
ondermijnen", zei de officier in
antwoord op de suggestie van de
advocaat van V., mr J.P. Tuin,
dat de hoge straffen bij
harddrugszaken alleen een ge-
volgzijn van "politiek" en"inter-
nationale afspraken".

De twee vrouwen, van oor-
sprong afkomstig uit Aruba,
wordt verweten dat zij vanuit
Aruba en Venezuela via Schip-
hol de coke hebben ingevoerd. In
hetgevalvan S. gaathet volgens
de officier om twee transporten
van in totaal ruim twee kilo in
augustus en december vorig
jaar. V. zou begin december één
kilo hebben ingevoerd en zich
daarnaast coke hebben laten
toesturen. Dit laatste wordt door
V. ontkend.

FINANCIELE NOOD
Beide vrouwen zouden vol-

gens hun zeggen pas tijdens be-
zoeken aan Venezuela en Aruba
benaderd zijnom alskoerier voor
decocaïne te dienen. Het aanbod
zou zijn aangegrepen, omdat ze
beiden in financiële nood ver-
keerden. S., diede coke deeerste
maal in haar step-in verborg,
geeft toe de tweede keer wel be-
wust te hebben gehandeld. Toen
trof de Douane de drugs verpakt
in Kerstpapier aan.

Mr Tuin pleitte voor vrij-
spraak voor zijn cliënte. Hij is
van mening, datAruba deel uit-
maakt van het koninkrijk der
Nederlanden en de coke daarom
niet uit "een andere staat" af-
komstig is. Mr Kaerhuis vroeg
voor S. op humanitaire gronden
een veel lichtere straf dan geëist
omdat devrouw driekinderen in
deleeftijdvanvier tottien jaarte

verzorgen heeft. Daar S.' echtge-
noot onlangs eveneens voor de
invoer van coke tot vier jaar is
veroordeeld, werd door S. zelf ge-
vraagdofzij haar strafna dievan
haar man kan uitzitten.

De uitspraak is op 21 juli.

ZONDER INFORMATIE
De Simar vraagt dusom infor-matie, maar desondanks — zon-der dieinformatie—komt de Si-

mar reeds met een verklaring
waarin een standpunt wordt in-
genomen, zonder dat men zich
eerst behoorlijk op de hoogteheeft gesteld, zoals zelfwas ver-
zocht.

'Dat is maar een vreemdezaak , aldus de minister, die in
een gesprek met de Amigoe ui-teen zette, dat jaren lang deschool subsidiekreeg van de La-
go. Door het sluiten van deLagois nu deze subsidie weggevallen.
Ditzouinhouden dat de school in1988/89zoumoetensluiten van-wegehettekortaanfinanciën. In
dit verband werd een beroep op
de overheid eedaan.

Deregering heefthet departe-
ment van Onderwijs verzocht
een rapport te maken, welk de-
partement met eenlijvige analy-
se kwam. Gesproken wordt van
een mogelijke subsidiëring voor
ditjaar—hetbedragzou drie ton
zijn — en dan zou men volgend
jaar de zaak weer opnieuw be-
zien. De regering is daarmee ak-
koord gegaan.

UITBREIDEN
De stelling van de Simar, dat

de International School geen
deel van het Arubaanse onder-
wijs uitmaakt, ontkent minister
Croesenwijst erop, datin hetka-
dervan deoverheid om vanAru-
ba een financieel centrumtema-
ken, deze International School
hier goed past. Van het gehele
pakket maakt onderwijs in het
Engels eennoodzakelijk deeluit
en past in het overheidsbeleid.
Men zou zelfs de school moeten
uitbreiden.

Wat de Simar-opmerking be-
treft dat deregering weinig voor
het eigen onderwijs doet, wijst
minister Croes erop, dat de ko-
mende twee jaar twaalf miljoen
florin wordt besteed om de ver-
schillende scholen op tekunnen
knappen. Watbetreft hetontbre-
ken van leesboekjes op de scho-
len steltdebewindsman "datwe
zo maar geenleesboekjes moeten
gaankopen, maar datweonze ei-
gen methodes moeten maken en
dat daar inhoudelijk aan ge-

werkt dient te worden. In ver-
band hiermee is drs Fernandez
Perna belast met de opzet en de
coördinatievan hetPedagogisch
Instituut, dat aan een en ander
leidingzal gaan geven.

JAARLIJKS VERSLAG VOOR STATEN
Diensthoofden verplicht medewerking te verlenen

Landsbesluit verschenen
klachten politie optreden

ORANJESTAD — In het Afkondigingsblad Aruba
1988 no. 71 is het landsbesluit verschenen houdende al-
gemene maatregelen van 8 juni 1988ter uitvoering van
artikel 3 zevende lid van de landsverordening Politie
(AB 1988 no. 18). Het gaat om het landsbesluit Klachten
Politie-optreden.

Eenieder, die meent recht-
streeks in zijnbelang te zijn ge-
troffen door dewijze, waarop een
politie- ambtenaar zich in een
bepaalde aangelegenheid tij-
dens de uitoefening van zijn
functie heeft gedragen, kan
daarover binnenveertien dagen
na dedatumvan debestreden ge-
dragingbij deminister schrifte-
lijk onder opgjave van redenen
eenklacht indienen.

lederebeslissingvan deminis-
terter zake van een bij hemof de
commissie aanhangig gemaakte
klacht wordt deklager steeds on-

verwijld per aangetekend schrij-
ven medegedeeld onder opgave
van de redenen, welke tot de be-
slissing hebben geleid.

Minister Mito Crocs: regering eerst om inlichtingen gevraagd

Met stomheid geslagen over Simars
verklaring over International school

ORANJESTAD — Ministervan Welzijnszaken, mr MitoCroes, die in het afgelopen
weekeinde op Sint Maarten
was, reageerde na terugkeer
op Aruba op de Simar-verklaringtenaanzienvan de
subsidie voor de Internatio-nal School.

"Ik ben met stomheid gesla-
gen", aldus debewindsman. "Im-
mers deSimarstuurt op 7 julieen
briefen vraagt een vergaderingom inlichtingen en informatiete
krijgen over de subsidie aan deInternational School. De ver-gadering zou niet vóór 11 juli,
maar wel tussen 11 en 15 juli
moeten worden gehouden.

ALS BEGELEIDSTER VEEL MEEGEMAAKT
Vroedvrouw Asuncion Merkies - Correra
In belang verpleging moeten
patiënten naar VS en Nederland

ORANJESTAD — "De
regering moet onze patiënten
naar Nederland en de Vere-
nigde Staten blijven sturen,
waarook deverpleging ophet
ons bekende niveau staat en

waarop onze patiënten recht
hebben", zo laatvroedvrouw
Asuncion Merkies- Correra— lid van de ADN-partijraad— in een verklaring, die aan
deminister vanVolksgezond-

heidis gericht, horen.
Zij doet dit beroep omdat de

huidige minister van Volksge-
zondheid zou hebben besloten zo
min mogelijkpatiënten naar Ne-
derland en deVS te sturen, doch
inplaats daarvannaar landenin
de regio om deze uitzendkosten
voor deVolksgezondheidtekun-
nen verlagen.

Mevrouw Merkies is hier fel op
tegen. Niet zo maar, maar zij
heeft 21 dagen doorgebracht bij
twee patiënten in één van de uit-
gekozen ziekenhuizen en
spreekt uitervaring.

VERPLEGING
Gezegd kan worden, dat be-

trokken ziekenhuis en dokters
goed zijn, het ziekenhuis is ultra
modern uitgerust en goede me-
dische specialisten zijn hieraan
verbonden. Toch heeft de rege-
ring volgens mevrouw Merkies
maar half werk gedaan, het as-

Sectverpleging werd totaal over
et hoofd gezien.
Zijhaalt hierna een lange lijst

van voorvallen aan, diezij erva-
ren heeft tijdens verblijf in het
ziekenhuis, waaruit moet blij-
ken, dat de opleiding en het ni-
veau vanverscheidene verpleeg-
kundigen zeer veel te wensen
overlaat alsmede aan de coördi-
natie van deverpleging.

VRAAGTEKENS
Uitdevoorvallen blijkt duide-

lijk, dat wat verpleging betreft
ditvele en grote vraagtekens op-
roept. Mevrouw Merkies is van
mening, dat het niet gebeuren
mag, dat nadat een geslaagde
operatieve ingreep heeft plaats
gevonden, ditwerk teniet wordt
gedaan door onhygiënische en
niet steriele handelingen van

onbekwame verpleegkundigen.
Daaromwil zij, datderegering

de patiënten vanAruba naar de
VS en Nederlandblijft sturen en
niet in deregio. Hierdoor zal de
regering haarwoorden waar ma-
ken, datinwelke economischeen
sociale structuur dan ook de
mens centraal staat. Reeds in
19Ö6 heeft een lokale verpleeg-
kundige/hygiëniste debevoegde
autoriteitenop dehoogte gesteld
van eenzelfde soort waarnemin-
§en in deregio. Actieszijn uitge-

leven.

Gebouw met culturele waarde blijft bewaard

Groen licht voor aankoop
van pand van Eloy Arends

ORANJESTAD —Nadat de
regering gisteren in de
Centrale Commissie- ver-
gadering van deStaten verde-
re inlichtingen hadden ver-
strekt over de aankoop, fi-
nanciering en verbouwing
van het pand van dr Eloy
Arends aan de Wilhelmina-
straat,bleken de coalitiepar-
tijenverder geenbezwaren te
hebbenom dezeaankoop afte
ronden. De MEP en ADN
bewaren hun commentaar in
deze voor de openbare ver-
gadering van de Staten wan-
neer dezekwestie te zijnertijd
aan deorde komt.

Nu de regering van de meer-
derheid in de Staten groen licht
kreeg, wordt verwacht dat de
overdracht spoedig zal
plaatsvinden, waarnabegonnen

zal worden met de verbouwin-
gen. Zoals bekend worden in dit
pand deBevolking en Burgerlij-
ke Stand ondergebracht, waar-
doorAruba eindelijk debeschik-
king zal krijgen over een adeq-
wuate trouwzaal, die ook voor
andere gelegenheden kan wor-
dengebruikt. De ruimte waarin
thans deBevolkingen Burgerlij-
ke Stand zijn ondergebracht —onder de Statenzaal — zal dan
ter beschikkingvan de Statenle-
denkomen, diemet hun dagtaak
daneindelijk over een behoorlij-
ke werkruimte zullen kunnen
beschikken.

MONUMENTENZORG
Bij de overheids- diensten die

betrokken wordenbij deverbou-
wing van het Arendspand, zal
ook Monumentenzorg betrok-
ken wordenom tezorerpn Ha+W

pand zoveel mogelijk in de oude
stijl behouden blijft.

Zoalsbekend waseen dervoor-
naamste redenen van de rege-
ring om dit pand te kopen, dat
men dit oude culturele pand wil-
de behouden en voorkomen wil
dat het afgebroken zou worden.
Wat met de verbouwingvan dit
soort panden bereikt kan wor-
den,blijkt onder meer uithet op
de andere hoek gelegen pand
waarindeRaad van Advies is ge-
vestigd.

Het was de eerste school van
Aruba enwerd daarnaalsbiblio-
theek-gebruikt. Na verbouwing
is het éénvan defraaiste panden
uit de omgeving geworden. Het
iseengoedteken, datbij aldemo-
derne hoogbouw, die op Aruba
verrijst de oude Arubaanse stijl
niet geheel zal verdwijnen.

Verdachten verduisterings
zaak weer vrijgelaten

ORANJESTAD — De twee
mannen E.N. (27) en H.V. (25),
aangehoudenopverdenkingvan
verduistering in dienstverband,
werden na het afleggen van een
verklaring en het opmaken van
procesverbaal weer in vrijheid
gesteld. Zo werd vernomen.

ORANJESTAD- In het derde
Zuidamerikaans jeugdbase-

ball- toernooi laat deploegvan de
Nederlandse Antillen zich ken-
nen als één van defavorieten om

de titel binnen te halen. Deze
ploeg had maandag drie gewon-
nen engeen verloren wedstrijden
en had voor dinsdag twee wed-
strijden op hetprogramma.

Grote partij
i wijn afgekeurd
! !"et Taste-vin in 1583.. Taste-vin"iseen gedrevenondiepbak-
-1 Je van zilver. Het werd doorkeurmees-

" lersgebruikt omwijn te proeven.Dit ge-
beurde al in de middeleeuwen. De
°udste bewaard gebleven exemplaren

! ["Europa daterenvan de 17eeeuw.
Op Aruba echter een exemplaar uit de
'6eeeuw Hollands eerste gehalte.

' LXV Antiek en
Curiosa N.V.,
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ORANJESTAD -De chefverkoopafdeling
van Bouw-

maatschappijAruba (BMA), To-
niLejuez(2e van links), herdacht
hetfeit dat hij 25 jaar in dienst
was. Tijdens een jubileum-diner
in Lighthouse restaurant mocht
de jubilariseen geschenk in ont-
vangst nemen van de BMA-
directie.

Bij defoto: de jubilaris tussen
de BMA-directeur, Jossy Laclé,
en Janvan Gulick metrechts zijn
echtgenote en tweekinderen.
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Wega di Number
Aruba

WOENSDAG 13 JUU 1988

Ten behoeve van een uitgezonden medewerker uit Nederland
vraagt de Directie derBelastingen Aruba.

Te huurper 1 augustus 1988:

EEN GESCHIKT WOONHUIS
met minimaal 2 slaapkamers, liefst in Oranjestad en omgeving.
Een eventueel af te sluiten huurcontract zal een looptijd hebben
van 3 jaar.

Voor nadere inlichtingenen/of afspraken, kunt U zichtelefonisch
in verbinding stellen met de heer Victor Geerman, Tel.: 33512.

De Directeur derBelastingen.



Antillen verliezen met 1-6
ORANJESTAD- Van-

daag worden de semi-finales
gespeeldvan hetderde Zuida-
merikaanse jeugdbaseball-
kampioenschap. Om twee
uur komen de Nederlandse
Antillen (nummer2) uittegen
Brazilië (nummer 3) en om
achtuur 's avonds Venezuela
(nummer 1) tegen Aruba
(nummer 4).

De voorzitter van het Interna-
tionaal Olympisch Comité
(IOC), Juan Antonio Sama-
ranch, zal voor de avondwed-
strijd deeerste worp verrichten.
Venezuela eindigde de elimina-
tieronde op de eerste plaats met
vijfoverwinningen enzonder ne-
derlaag. Dinsdagmiddag be-

i haalde Venezuela in zijn vijfde■ wedstrijd een 10-0 knncko»..-

zege op Ecuador. De Neder-
landse Antillen zijn als tweede
geëindigd met vier overwinnin-
genen éénnederlaag. Deze ploeg
speelde dinsdageen 'double hea-
der. De eerste wedstrijd wonnen
de NederlandseAntillen met 6-2
van Peru, doch men verloor de
tweede wedstrijden tegen Vene-
zuela met 6-1.

INBEDWANG
IN de laatste wedstrijd

dinsdaghielden Brazilië en Aru-
baelkaar gedurendeelf lange in-
nings in bedwang met de gelijke
stand 3-3. In de elfde slagbeurt
wistBrazilië met een nieuwerun
deze gelijke stand te doorbreken
en met dewinst te gaan strijken.

Door deze overwinningkwam
Brazilië door deeliminatieronde
met drie gewonnen en twee ver-

lorenpartijen, terwijl Aruba de-
ze ronde afsloot met twee over-
winningen en drie nederlagen.

Morgenmiddag om drie uur
zal de wedstrijd om de derde en
vierde plaats van het kampi-
oenschap worden gespeeld tus-
sen de twee verliezers van van-
daag. Om acht uur wordt dan de
finale om dekampioens- en sub-
kampioenstitel gespeeld tussen
de twee winnaars van vandaag.
Alle bovengenoemde wedstrij-
den worden in het Mansur
Ballpark gespeeld.

De Landsloterij Nederlandse
Antillen heeft duizend kaartjes
gekocht en deze geschonken aan
de Little League- baseballers zo-
dat deze kleine spelers de finale-
wedstrijden van het Zuidameri-
kaans kampioenschap kunnen
bijwonen.

Spektakel-finale bij heren:
Tim Mayotte - Jimmy Connors
Steffi Graf wint Osaka-toernooi

Ruim een week na haar in-
drukwekkende Wimbledon-
zege heeft Steffi Graf op-
nieuw geïmponeerd.De num-
mer één van de wereld-
ranglijst deklasseerde in de
finale van hettoernooi in Osa-
ka (Japan) de als tweede ge-

Blaatste8 laatste Bulgaarse Manuela
[aleeva: 6-0,6-0.

Ook de Bulgaarse heeft geen
eindkunnen maken aan de zege-
reeks van Steffi Graf. De
Wimbledon- winnareshad afge-
lopen zondag slechts 44minuten
nodigomdefinale van het Osaka

- tennis- toornooi afte sluiten.
Grafverdiende met haar snel-

Ie overwinning 60.000 gulden.
Maleeva, zesde op de wereld-
ranglijst, bleef in de eindstrijd
ver onder haar normale niveau.
De Bulgaarse stapelde fout op
fout. Vooral haar back- hand
functioneerde onder de maat.
Maleeva probeerde met langdu-
rige slagen- wisselingen haar te-
genstandster uit hetritme te ha-
len. Die opzet mislukte volledig.

De Bulgaarse had geen
antwoord op de harde pas-
seerslagen van Graf. Nagenoeg
foutloos spelend,raffelde Grafde
partij af. "Ik had meer te-
genstand verwacht. Hetwerd me
wel erg makkelijk gemaakt", re-

ageerde de tennisster uit Bruhl
op haar eenvoudige zege.

De finale bij de heren leverde
meerspektakel op. Tim Mayotte
verspeelde tegen Jimmy Con-
nors in de derde set vier match-
punten bij de stand5-2. De bijna
36-jarigeConnors verkleinde de
achterstand tot4-5. Met drie uit-
gekiende passeerslagen besliste
Mayotte natwee uuren37 minu-
ten de partij alsnog in zijn voor-
deel.

De uitslagen van de finales in
Osaka:

Dames: Graf(WDL) -Manuela
Maleeva (Bul) 6-0, 6-0; Heren:
Tim Mayotte(VS) - JimmyCon-
nors 6-4,3-6,6-4.

Raadsvrouwe tekentfel protest aan
Portoricaanse politie haalt twee
Colombianen uit ALM-vliegtuig

WILLEMSTAD — Vorige week werden de twee Colombia-
nen dieenigetijd geledenmethun vliegtuigje eennoodlanding
maaktenopStMaarten, uithetALMtoestel datopPuertoRico
een tussenlanding maakte gesleurd en gearresteerd door de
Puertoricaanse politic. De Puertoricaanse autoriteiten lapte
volgens de Antilliaanse raadsvrouwe van detwee Colombia-
nen, mr Elvia Moeniralam, alle internationale regels en ver-
dragenaanhunlaars en hebben deAntilliaanse staat daarmee
rechtstreeks beledigd.

Vanmorgenverklaarde mrEl-
via Moeniralam datde autoritei-
ten van PuertoRico vorige week
deinternationaleregels opgrove
wijze hebben geschonden.

De twee Colombianen die eni-
geweken geleden met hun vlieg-
tuigje een noodlanding maakten
opStMaartenhaddenzich schul-
diggemaaktaanhetvliegen zon-
derbrevet. Zij hadden hiervoor,
in overleg, een boete gekregen
van derechter op St Maarten en
zouden afgelopen vrijdag na het
betalen van deboete in vrijheid
gesteld worden en vertrekken
naar hun land van herkomst.

DE NEDERLANDSE tv-ster
Van Duin en de voetballers
Frank Rijkaard en Johnny van
het Schip gingen zaterdagmor-
gen indeNassaustn

In Maggys, waar reeds weken-
lang de shirts van Oranje deeta-
lage sieren, werden zij hartelijk
ontvangen (zie foto) door Maggy
en haar dochterAudrey. Degas-

ten, waarbijook nun echtgenoten
Aramis-geschenken ontvingen,
dieergin desmaakvielen. Ook bij
Maggys was het oranje boven.

BEDREIGD
Tijdens hunverblijf in het

Huis van Bewaring te St Maar-
ten, in verband met het onder-
zoek, waren de twee volgens ei-
gen zeggen bedreigd met depor-
tatie naar PuertoRico.

De Portoricaanse overheid
vermoedde dat de twee betrok-
ken zijn geweest bij een drugs-
transport en wilde de twee man-
nen daarvoor arresteren.

DePprtoricanse politie had la-
ten weten datdetweeeen gevan-
genis-straf van 30 jaar te
wachten stondwegens vermeen-
de drugs-smokkel.Toen de advo-
cate dit hoorde heeft zij direct
contact opgenomen met het
waarnemend hoofd van het
Korps Politie teSt Maarten en is
vervolgens samenmet deze haar
de griffier van de rechtbank ge-
stapt om tegen deuitwijzing een
kort geding aan te spannen.

Dit gebeurde alleemaal op
vrijdagochtend. "Derechter was
op dat moment nietaanwezig en
de griffier verzekerde mij dat de
zaak behandeld zou worden zo-
dra de rechter zou arriveren",
vertelde Moeniralam vanmor-
gen. "Toen ik terug wilde naar
mijn cliënten vertelde men mij
dat demannen al naarjhetvlieg-
veld waren getransporteerd om
via PuertoRico naar Curagao te
vliegen.

Op Curagaozouden detwee na
enkele formele procedures op
transport richting Colombia
worden gezet.

Hetwaarnemendhoofdvan de
politie had vooraf geïnformeerd
bij devluchtleiding of het vlieg-
tuigeen tussenlanding op Puer-
toRico zou maken. Ondanks het

feit dat er namens de twee een
kort geding aangespannen was
en ondankshet feit dathetvlieg-
tuig juistPortoricaans grondge-
bied zou aandoen, werden de
twee onder protest van de
raadsvrouwe toch op het vlieg-
tuigvan deALM gezet.

ANTILLIAANS GRONDGEBIED

Zij kreeg alleen maar de ver-
zekering dat er op Puerto Rico
niets kon gebeuren met haar
cliënten, omdat diezichopAntil-
liaans grondgebied bevonden
(volgens deAntilliaanse politic
dus). Moeniralam wilde het
zekere voor het onzekere nemen
en stapte eveneens op het vlieg-
tuig.

Tijdens devlucht had depiloot
van de toren van San Juan be-
richt gehad datdePortoricaanse
politieaan de twee Colombianen
enkele vragen wilde stellen.Mr
Moeniralam zei dat dit alleen in

het vliegtuig kon gebeuren en
beperkt.

In San Juan aangekomen
werd het ALM- toestel omringd
door politie in burger en maak-
ten de agenten aanstalten om
hetvliegtuig binnen te dringen.
Elvia Moeniralam ging toen
naarbuitenom tevragenwat dit
allemaal te betekenen had. De
politie- functionarissen deelden
haar mede datzij de tweeColom-
bianen uit het vliegtuig gingen
halen.

Toen Moeniralam hen erop
wees datdit instrijd wasmet alle
internationale afspraken en re-
gels antwoordden zij: "We don't
care aboutyour Governmentand
your law." Vervolgens werd de
raadsvrouwe hardhandig opzij
gezet en drongen Portoricaanse
politie- functionarissen het
ALM- vliegtuig binnen. Daar
werden de twee Colombianen
met geweld uit het toestel ge-
haalden overgebracht opPorto-
ricaans grondgebied.De
raadsvrouwe protesteerde daar-
tegen; zij werd toen eveneens
met arrestatiebedreigd. Moeni-
ralam bleef nog even op Puerto
Rico maarkon niet veelmeeruit-
halen voor demannen.

Op Curagao aangekomen
heeft Elvia Moeniralam deze

zaak gemeldaan deministerval»
Justitie. "Dit is regelrecht ver-
trappen van onze staat en onze
wetten", verklaarde zij.

"DeNederlandse Antillen zijnl
geenspeelbal van andere landen
en zeker niet van Puerto Rico.'
Hier moet de regering stappen
tegen ondernemen", aldus de
raadsvrouwe.

LOOPNUMMERS
De omstandigheden voor de

lange loopnummers bleken in
Nice ideaal. De Roemeense Pau-
la Ivan, die vrijdag- avond in
Londen ook al de 1500meter had
gewonnen, opende de serie met
de beste wereldseizoen- presta-
tie.De sterkeRoemeense nam na
ruim 800 meter al afstand van
een sterkveld.

De Nederlandse Elly van
Hulst, vrijdagavond in Londen
tweede, deednog wel een poging
om het gat tussen deRoemeense
en het peloton dicht te lopen,
maar slaagde niet. De krachts-
inspanning die deRotterdamse
daarvoor moest leveren, brak
haar daarna iets op.

Ivan won in 4.00.16, een ande-
re Roemeense, Mitica Junghia-
tu, werd tweede in 4.04.38. Elly
van Hulst, die nauwelijks neg
iets aan snelheids- training

heeft gedaan en deze week een
Olympisch- voorproefje nam
door drie wedstrijden in een
tijdsbestek van vijf dagen te lo-
pen (dinsdag 3000 m in
Stockholm, 8.44.08,vrijdag 1500
m in Londen, 4.06.50) eindigde
als derde in 4.04.88, haar beste
seizoen- prestatie. Daarmee lag
zij trouwens slechts 1,25 seconde
boven haar nationalerecord.

Yvonne Murray, de Engelse
die haar eerste drie kilometer
liep sedert de strijd om de we-
reldtitels vorig jaaraugustus in
Rome, was ongenaakbaar. Zij
won in 8.37,22, waarmee zij vier
seconden snellerwas dan deRoe-
meense Julia Bisliu die de we-
reldseizoen- ranglijst aanvoer-
de.Ook dekleine CanadeseLynn
Williamsbleefbinnen detijdvan
Besliu.

SAIDAOUITA
Voor de concurrentie werd het

duidelijk datdeMarokkaan Said
Aouita na zijn blessure weer
naar zijn topvorm toe groeit. Hij
beschikte weerover dievernieti-
gende eindsprinten won de 1500
meter in 3.32,69.

Steve Cram, Aouitas grote
concurrent in Seoul, leed zijn
tweede nederlaag in twee dagen.
De Brit dievrijdag in Londen op
de 1000metermoestbuigen voor
Abde Bile (Som), werd in Nice
slechtsvijfde op de 800 meter in
1.46,60. De wedstrijd leverde
door Torn McKean (1.45,82) wel
Engelse winst op.

De 3000 meter steeple- chase
lijkt dit seizoenweer het domein
van deKenianen te zijn. Peter
Koech, die vrijdag in Londen
door landgenoot JuliusKariuki
van deeersteplaats opdewereld-
ranglijst werd verdreven, hero-

verde de toppositie. Koech won
in8.11,61 nadat hij op de laatste
200 meterfelle strijd hadmoeten
leveren met zijn landgenoot Pa-
trick Sang, die tweede werd in
8.12,00.

Gele koorts
in Peru

LIMA — Een gele koorts-
epidemie in het zuidoosten
van Peru heeft tot nu toe aan
zestien mensen het leven ge-
kost.

In de oerwouden in het grens-
gebied metBrazilië en Bolivia is
ondertussen een grootscheeps-
inentings- programma van start
gegaan. Zo werdofficieel meege-
deeldinLima. Allereizigers met
alsbestemming deprovincie Ma-dre deDios moeten zich uitvoor-
zorg tegen de ziekte laten inen-ten. Verleden jaar stierven bij
een identieke epidemie in de na-bijgelegen provincie Sandia
veertig mensen. De ziekte komt
vooral voor in tropische streken
inLatijns Amerika en Afrika enwordt door bepaalde muggen
verspreid.

ATLETEN LEVEN NAAR SEOUL TOE
Jamaicaanse Jackson: uitzonderlijkeprestatie

Wereld-record voor Sergei Boebka
bij polsstok hoogspringen in Nice

NICE — De atletiek- Grand Prix van Nice, de tiende uit de
reeks van zestienwedstrijden, isafgelopen zondagin hetzuid-
en van Frankrijk debeste tot nu toe gebleken. Hetevenement
leverde een wereldrecordpolsstok- hoogspringenvanhetSov-
jetfenomeen Sergei Boebka (6,06 m) en vier beste wereld- sei-
zoen- prestaties op: op de 1500en 3000 meter dames en op de
1500meter en 3000 meter hindernis- loop bij deheren.

VoorSergeiBoebkawashet de
negendekeer dat hij het wereld-
record verbeterde nadathij op26
mei 1984in Bratislava met 5,85
voor de eerste maal wereld- re-
cordhouder werd. Slechts een
keer moest Boebka zijn wereld-
record afstaan, datwas op31 au-
gustus 1984 in Rome toen de
Fransman Thierry Vigneron
over 5,91 meter ging. De Sovjet
heroverde het record nog in de-
zelfde wedstrijd door 5,94 te
springen.

In Nice sprong Boebka, die
slechts twee sprongen maakte,
op 5,70 en5,80meter,voordat hij
de lat op 6,06 meter liet leggen,
het wereldrecord in zijn eerste
poging. De latkwam daarna nog
welop6,10meterteliggen, maar
Boebka's drie sprongen op die
hoogtemislukten.

...Steve Cram...

UITZONDERLIJK
Voor een uitzonderlijke pres-

tatiezorgde de lange Jamaicaan-
se Grace Jackson, die zowel de
200 als de400 meter won. Nadat
zij de 400 meter in 49,57 secon-
den, de tweede tijd van dit sei-
zoen achter de Oost- Duitse Pe-
tra Muller (49,30), had gewon-
nen,snelde deJamaicaansenaar
winstop de200 meterin 22,27 se-
conden,een tijd die ditseizoen al-
leen is overtroffen door HeickeDrechsler (DDR, 21,84) en haarlandgenote Merelene OtteV
(22,23).

De Zweedse recordhouder
hoogspringen, Patrik Sjoberg,
die dit seizoennog niet had kun-
nen imponeren, liet duidelijk
zien dat in Seoulwel degelijkre-
kening methemmoet worden ge-
houden. Sjoberg won met 2,37
meter, waarmee hij slechts één
centimeter verwijderd bleefvan
de beste wereldseizoen- presta-
tie van de Cubaan Javier Soto-
mayor, die in Nice tweede werd
met 2,34 meter.

Voor de Britse atleet Sebasti-
an Coc vormen de Olympische
Zomerspelen in Seoul heteindpunt van zijn loopbaan. De
tweevoudig Olympisch kampi-
oen op de 1500meter maaktezijnbesluit maandag in Dublin be-kend.

De 31- jarige atleet legde zijn
beslissing alsvolgtuit:"Hetwin-
nen van een derdegouden Olym-
pische medaille is deenige uitda-
ging die is overgebleven. Zonder
dat doel was ik waarschijnlijk al
gestopt. Ik heb enkelefinanciële
belangenwaar ikmeer aandacht
aan wil besteden." Coc is van
plan in Seoul zowel op de 800 als
op de 1500 meter te starten. In
augustus dienthij zich tijdens de
Britse kwalificatie- wedstrijden
te plaatsen.
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STORT AGENDA
MALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KÓRSOU
(zwembad)
9eopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag-en donderdagmorgengesloten.

BOWLEN[Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00 uur totna 02.00uur;zondagvanaf
13.00 uur.
SCHAAKVERENIGING CURAQAO(Maduro Plaza)
iedere maandagavond om 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.

SCHAAKVERENIGING JANWE'Sentro diBario Janwé)
6ll<e zaterdag vah 09.00-13.00 uur uur
schaaktes en -training voor de jeugdvanaf 7"o» 23 jaar.

VOETBAL(Federashon Futböl Kèrsou)
J 8 30 uur HubentutWestpuntvs CentraBar-ber;
20-30uurSUBTvs Undeba-Sentra Deporti-vo Körsou.
SOFTBALL

k^ en*raa'ame"^aans en Caribischgebied dameskampioenschap)
J6-30 uur Colombia vs Mexico;
18.30uur Venezuela vs Puerto Rico;
f 1 00 uurAntillen vs Cuba - Curagao Little
League.

DONDERDAGTAFELTENNIS
«'m 15 juli 1988)
U9.00-17.00 uur trainingskamp voor de
jeugd0.1.v. Robert Hoséen Edith McLeod -Recreatiecentrum Irene Moreno te Suffi-
sant.

SOFTBALL
(9e Centraalamerikaans en Caribisch
Bebied dameskampioenschap)
Inoo uurBahamas vs Colombia;
12.00 uurPuerto Rico vs Belize;
16.30uur Aruba vs Cuba;
16.30uur Venezuelavs Colombia;
21 .00uurDominicaanseRepubliek vs Antil-len - Curagao Little League Ballpark.
10.00uur Guatemalavs Mexico-Sta MariaBallpark.

Wereldrecord voor Rensch
NEUBRANDENBURG-De

Oostduitse Gabriele ReinschWeeft vorige week zaterdag tij-
dens de interland- wedstrijd
Oost- Duitsland - Italië in Neu-
brandenburg het wereldrecord
discuswerpen verbeterd. De 24-
-jarige atlete wierp de één kilo
legende discus76,80 meter ver.

Het oude wereldrecord stond
sedert 26 augustus 1984 met
74,56 meterop naamvan deTsje-
cho- Slowaakse Zdenka Silhava,
jlie deze prestatie destijds in
Trendn leverde.

Marlis Gohrevenaarde debes-
te vvcreldseizoen-prestatie op de
\OO meter voor dames met een
j'ijdvan 10,89 seconden. Zij werd
"ij die prestatie gesteund dooreen toelaatbare rugwind van
''Weemeterper seconde. Op 24ju-
li liep de AmerikaanseFlorence
Griffith in San Diego ook 10,89
seconden opde 100meter.

HET WESTDUITSE Siemens-concern heefteen order van hon-derd miljoen mark gekregen
de bouw van driekerncentrales in Kuwayt. Decentrales móeten binnen twee

Jaarzijnvoltooid.

SEVEN ACHTEREENVOLGENDE OVERWINNINGEN
Spannende softball-strijd tegen
geroutineerd negen-tal Colombia

Antilliaanse ploeg buigt
achterstand in zege om

WILLEMSTAD — Colombia bleek gisteravond een
J^oordeAntilliaanse softballsters moeilijkerte omzeilenklip dan verwacht. Voor het eerst in dezeven totnutoe
Sespeelde wedstrijden moesten zij tegen een
Achterstand aankijken enhet duurdetot devijfde inning
voordatzij de scorekonden ombuigen naar een 2-1voor-sprong waarmeeuiteindelijk ook krap gewonnen werdvan de Colombiaansen., Niet bepaald overtuigend dus

optreden van gisteravond
|Jan de lokale selectie maar in ie-
.er geval een nieuwe stap

".chting play-offs. Drie landen?.

_
n nupraktisch zekervan kwa-

l'ficatie voor de eindronde waar-
'ft vier plaatsen beschikbaar
2 _n. Behalve deAntillen, datnu

een record van 7-0 de
Ranglijst aanvoert, staanookPu-
e*to Rico (6-0) en Cuba (6-1)
feeds met één been in de finale-
fonde.

Puerto Rico, dat in 1986 het
j^htste regionale toernooi in
Santiago de Chile op zijn naam
Schreef, is trouwens één van de
serieuze kandidaten voor de ti-

tel. PuertoRico won alle tot dus-
verre gespeeldewedstrijd'
der ook maar één pu
hebben gekregen.

PUERTORICO
Gisteren werden de Domini-

caanseRepubliek en Mexico met
de scores van 5-0 en 10-0 het
slachtoffervan de Puerto i
seploeg die daarmee haartotale
produktie totnutoe aan runs op
31 bracht nog steeds met geen
punten tegen.

Cuba behield luiting
metdetweekoplüpe.
1overwinning opVenezuela. De
overige uitslagenwaren: Belize -
Bahamas 5-3 (eerste overwin-

mngvoorBelize), Mexico- Baha-
mas 1-0, Guatemala - Aruba 9-0,
Venezuela - Dominicaanse Re-
publiek 3-2.

De eindcijfers van dewedstrijd
tussen de Antillen en Colombia
waren alsvolgt: 2-5-2voor deAn-
tillen en 1-4-1 voorColombia. De
beslissende inning was de vijfde
waarindeAntillen beidepunten
scoorde. Tyrena Hanson en Syl-
viaWilson zorgdenvoor hetslag-
werk, terwijl goed gebruik werd
gemaakt van een fout van detweede honkman, een 'wild
pitch' en een 'fielder's choice.
Shadira Pietersz eindigde als
winnende werpster. Zij werd in
de zevende inning vervangen
doorRoselynKinburn. MercedesBelfor eindigde als verliezende
werpster bij Colombia.

Een bijzonder moeilijke te-genstanderwachtdeAntilliaan-
se selectie vandaag, namelijk
Cuba. Daarna moet nogtegen deDominicaanse Republiek en Pu-erto Rico gespeeldworden.

GESLEEPT
In Le Mans werd Van Poppel
naar deeindstreep gesleept door
devoltallige ploegvan JanRaas.
InBesangon, laatste halteplaats
voor de Alpen, moest hij in de
sprint zijn eigen plan trekken.
"Hoe hij won was simpelweg
grandioos", vertelde getuigeHoste. "Bontempi ging aan op

200 meter voor de eindstreep.
Normaal is het dan gebeurd. De
rest rijdt dan Bog mee voor de
tweede plaats. Nu reageerde
Planckaert goed. In dat kleine
stukje pakte Van Poppel eerst
Planckaert en vervolgens ook
nog Bontempi. Zeldzaam."

Van Poppel had het moeilijk
gehad in de sprint. "Hetwas een
verschrikking. Links en rechts
werden kwakken uitgedeeld.
Het waren gevaarlijke toestan-
den.Gelukkig is het goedafgelo-
pen.Ikben blij datiknu weereen
sprintheb gewonnen waar Bon-
tempi aan deelnam.Nu hebik ze
allemaal te pakken gehad."

Na de pre-face in La Baule,
waar hij de eerste gele trui aan-
trok, hield Bontempi zich afzij-
dig van het sprintgeweld. De
laatstekans op een ritzege voor
debergen leek hij zich niet te la-
ten ontglippen. Bontempi zag
VanPoppel lossenopBallon Ser-
vance, net enigeklimmetje van
deetappe, dertigkilometerna de
start.

Daar toonde de Nederlandse
Superconfex- ploeg tekenen van
verzwakking. De Raasdonders
moestenin deafdalinghard wer-
ken om de hergroepering tot
stand te brengen, temeer daar
voorin voortdurend gekoerst
werd met eenkopgroep bestaan-
de uit Ghirotto, Esnault, Serge-
ant en Lavainne. Daarna moest
deploegRaas dekopgroep terug-
halen. Zo had Van Poppel in de
laatstekilometers alleen Frans
Maassen aan zijnzijde. De Lim-
burgse debutant moest zijn
laatstereserves aanspreken om
een vlucht van Knickman, Pe-
lier en Wijnants te stoppen.

ZURICH — Guatemala vervangt
Mexico op het voetbal-

toernooivan de Olympische Spe-
len in Seoul. Een woordvoerder
van de FIFA, de wereldvoetbal-
organisatie,heeftdat gisterenin
Zurich bekend gemaakt. Guate-
malaeindigde in dekwalificatie-
poule als tweede achter Mexico,
maar mag door de schorsing van
het Midden- Amerikaanse land
een plaatsje opschuiven.

De FIFA besloot onlangs Mex-
icovoor twee jaarvan alle inter-
nationale voetbal- wedstrijden
uit te sluiten, nadat het in het
kwalificatie- toernooi van het
wereld- kampioenschap voor de
jeugdtwee niet speel- gerechtig-
de spelers had opgesteld. Guate-
mala is in Seoul ingedeeld in de
poule met Italië, Zambia en Iraq.

VAN POPPEL NIEUWE SPRINT-KONING
Fignon heeft last van lintworm

Ploeg van JanRaas rij dt
succesvolle Tour de France

BESANQON — Jean-Paul van Poppel heeft gisteren
zijn tweede ritzege behaald in deRonde vanFrankrijk.
Derenner uitdeploegvan JanRaas was indeeindsprint
vanhetpeloton, na detienderit, over 149,5kilometer van
BelfortnaarBesancon^ snellerdan deItaliaanBontempi
en de Belg Planckaert. In Belfort startten 190renners.
Onderzeerwarmeweers-omstandigheden werd detien-
deetappe, dienog vrijvlak was, verreden. De Canadees
Steve Bauer behield de leiding in het algemeen- klasse-
menten daarmee dus degeletrui.DeNederlanderBreu-
kink staat derde op43 seconden.

Na zijn tweede overwinning
bogen de tegenstanders eerbie-
dig het hoofd. Jean-Paul van

Poppel werd in Besangon ge-
kroond totkoning der sprinters.
"Hij is de snelste van allemaal",

erkende groene- truidrager Ed-dy Planckaert. "Hij is een fiets-
lengte sneller dan alle andere ",
zagFrank Hoste. Guido Bontem-
pi, de verslagen buffel, had er
geen woorden voor.

De Italiaan moest aftreden.
Hij was zo woest over de nieuwe
nederlaag tegen de Nederlan-
derrat hij niet eens met zijn
ploegleider wilde praten, laat
staan met depers.

Vorig jaar debuteerde Jean-
Paul van Poppel in de Tour met
twee etappe- zeges in massa-
sprints. Hij bracht ook degroene
trui in Parijs, een onverwachte
prestatie, alkreeg hijook enkele
nederlagen te slikken.

In deze Tour is de kouwe kik-
ker uit Bilthoven nog ongesla-
genin zijnspecialiteit. Toch is de
groene trui voor hem practisch
onhaalbaar, omdat er nu ook
punten worden weggegeven bij
talloze tussensprints. Kelly,goed op alle terreinen, is de
grootstekanshebber.

ALTIJD ALLEEN
Van Poppel werd niet veront-

rust door deafwezigheid van zijn
maten. Een paar jaargeleden, in
de ploegjes van Van Erp en
Swerts, stond hij altijd alleen in
de massa- sprints. Eddy
Planckaert herinnerde zich: "In
deRonde van België kwam hij
me eens als deTGV voorbij." (De
TGV is de supersnelle trein tus-
sen de grote steden in
Frankrijk.)

Wat is het geheim achter Van

Poppels succes?De oudeBelgLu-
doPeeters hadeen aardigethese:
"Voor de Tour werd Van Poppel
vergeleken met Mathieu Her-
mans. De mensen gingenzichaf-
vragen wie er sneller was. Dat
heeft Van Poppel vreselijk
geïrriteerd. Hij trekt zich na-
tuurlijk ook op aan het werk dat
de ploeg onderweg voor hem
verzet."

Hoste: "Van Poppel is drie
fietslengten sneller dan derest;
In onze ploeg rijdt Planckaert
heel sterk. Hij iskansloos omdat
hij puntjes zoekt bij de tussen-
sprints. VanPoppel zie jedehele
dag opdevijftigste plaats rijden.
Daar waar geen zuchtje wind
komt."

Indien hij zich goed door de
bergetappes sleept, kan Van
Poppel een aanval doen op het
Nederlandse record van drie
etappe- zeges in één Ronde. Dit
staat op naam van Joop Zoete-
melk (1976) en zijn ploegleider
Jan Raas (1978 en 1980). Vol-
gens Frans Maassen zal VanPoppel slagen. "Ik heb het toch
gezien,ze doen hetallemaal in deBroek voor hem."

FIGNON
Laurent Fignon is detiende

etappe van deTour deFrance ui-
terst moeizaam doorgekomen.
De Parijzenaar mocht op dok-
ters- advies onderweg niet eten.
Hij voelde zich uitermate zwak.
Fignon slikte voor de start wel
medicijnen om derestanten van
een lintworm uitzijn lichaam te
verwijderen. Zondag had hij an-
derhalve meter van deparasiet
afgescheiden, maar niet dekop.

Na de vrijwel vlakke etappe
tussen Belfort en Besangon zei
Fignon: "Ik zie het somber in
voor dekomendebergetappes. Ik
ga het in elk geval proberen. Ik
geefnietopvoor ik twintigminu-
ten achterstandheb. Ik stanu op
3.30, ik heb nog altijd kans de
Tour te winnen.'

Vandaag gingen de 190ren-
ners de Alpen in. De eerste ber-
getappe gaat over 232kilometer
van besangon naar Moraine met
in de finale debeklimming van
dePas de Morgins en de Col Du
Corbier.

Basketbal: Old Timers
te sterk voor Kodela

WILLEMSTAD- Gistera-
vond vond op het sportveld
van Kodela een basketball
wedstrijd plaats tussen de
Old Timers en het team van
Kodela. De OldTimers, hette-
am van de oud spelers van
verschillende verenigingen
(Olympic, Sithoc, Dragons,
Amstel,Divi Divi), blekenaan
het voordeel van ervaring
meer te hebben dan de snel-
heid en betere conditie van de
stukken jongere ploeg van
Kodela. Old Timers won de
wedstrijd met een alles zeg-
gende score van 88-60.

Onder leiding van hoofd-
scheidsrechterKoock, namen de
Oldtimers metElco Gonett en de
uit Bonaire overgekomen Frits
Goedgedrag vanaf het begin de
leiding. Via een goede verdedi-
ging en goed uitgespeelde kan-
sen scoorden deoudjes zowel on-
der het bord (Tico) als van af-
stand.

In deeerstehelftbleek duide-
lijk dat de jongens van Kodela
metEmpi Donker als spelverde-
ler en Amadeo Kemper als fo-
ward, tactisch niet opgewassen
waren tegen deervaring van de
Old Timers.

Na derust die een kleine 10
Sunten (38-28) voorsprong voor
e ploeg van coach 'Charlie' in-

ging,probeerde deKodela- ploegviaeen manto man verdedig Ing
terug tekomen. Het leek ereven
op dat dit zou gebeuren. Vooral
toen 'strong- man' Pablo
Burghos bij eenvan devele aan-
valrebounds gewondraakte. Hij
moest voor enige tijd naar de
bank en in die periode, met de
lange mensen van de veteranen
aan dekant, kwamen de 'licht'-
jongenstot scoren.

NONCHALANT
De gelijkmaker bleefuit om-

datde jongensvan coachWall te
nonchalant omgingen met de
uitgespeeldekansen.

Randy Emerenciana (Divi Di-
vi)bracht metenkele schitteren-
deafstand schoten derust terug
in deploegvan de Old Timers.

Dit brak de jongeren van Ko-
dela met de goed schietende
Dunker en Marlon uiteindelijk
op. Zij gingen terug in de zone-
verdediging en verslapten in de
aanval. Enkele 'steels' van de
'oudjes' waren de enige hoogte
punten van de laatste vijfminu-
ten. Toen scheidsrechter Koock
het eindsignaal aangaf stond de
stand 88-60 op het score bord, in
hetvoordeel van de Old Timers.

Topscorers bij de Old Timers
waren Elco Gonett (14), Pablo
Burghos (12) en Tico (12). Voor
de ploeg vanKodela was Empi
Donker het productiefst met 14
punten en scoorde Nino Dunker
lOpunten.

Het team van Kodela wil be-
langstellenden nogmaals attent
maken op hun aankomende be-
drijfs- competitie. Vertegen-
woordigers vangegadigdeteams
kunnen zich op dinsdag en don-
derdag avond melden op het
sportveld van Kodela op Otro-
banda.
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Wilt U leren zwemmen in
eenkleine groepen in een
rustige omgeving? Bel
Zweminrichting Barbou-
quet of kom persoonlijk
langs.

Voor de ouderen van 50
jaar en hogere leeftijd
hebben we ook zwemles-
sen inkleine groepen.

Ook hebben we waterge-
wenningslessen voor
kinderen vanaf 3 jaar.

Aerobics
verschillende avonden in
de week en ook op zater-
dagmorgen.

En niet te vergeten onze
moderne gym

met professionele bege-
leiding.

Voor informaties en in-
schrijvingen bel:
Tfn.: 672771 of kom langs
bij
' Zweminrichting

Barbouquet
(Barbouquet 11)

Wij zijn open van maan-
dag t/m zaterdag vanaf
8.30 uur 's morgens tot 's'
avonds9:00uur. Gesloten
tussen 11:00 uur a.m. en
2:00 uurp.m.
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REAGAN MET GELIJKE MUNT BETAALD
Uitgewezen Sandinistische diplomaat heeft ook OAS-taak

VS wijzen ambassadeur
van Nicaragua deur

WASHINGTON- Presi-
dentRonald Reagan heeft de
Nicaraguaanse ambassadeur
in Washington opdracht ge-
geven binnen 72 uur het land
te verlaten. Dezelfde
opdracht kregen ook zeven
medewerkers van de Sandi-
nistische diplomaat Carlos
Tunnermann. Daarmee heb-
ben deVerenigde Staten hun
gram gehaald m verband met
de uitwijzing van de Ameri-
kaanse ambassadeur door
Managua enmet gelijke munt
terugbetaald.

Het is niet helemaal duidelijk
hoe het nu precies zal gaan met
Tunnermann. Deze is namelijk
ook de Nicaraguaanse ambassa-
deurbij deOrganisatie vanAme-
rikaanse staten (OAS). De over-
eenkomst welke er met de OAS
bestaat geeft Washington niet
hetrecht omzijn veto uit te spre-
ken over een bij de OAS te de-
tacheren diplomaat.

RETOURNEREN
Tijdens een persconferentie

waarop de Amerikaanse presi-
dent zijn nieuwe minister van
Justitie introduceerde Richard
T. Thrornburgh beperkte Rea-
gan er zich toe dat men de kwes-
tievan deuitwijzing vandeAme-
rikaanse ambassadeurRichard
Melton uit Nicaragua "nog in
studie had". Tijdens een andere
plechtigheid welke op de
persconferentie volgde, name-
lijk de ontvangst van de eerste
minister van Kuwayt Abdallah
Saad zei Reagan echter: "Wij
gaan hetplezierretourneren wat
ons is aangedaan". Hij bedoelde
daarmee dat hij zijn Nicaragu-
aanse collega met gelijke munt
zou terugbetalen. "Ik heb het de-
partement (van Buitenlandse
zaken) gezegd dat zij de ambas-
sadeur (Tunnermann) moeten
wegsturen en zeven andere di-

plomaten". AldusReagan. Presi-
dent Ortega heeft samen met
ambassadeur Melton zeven
andere Amerikaanse diploma-
ten de deur gewezen.

NOG GEENBREUK
De Amerikaanse president

merktewel op dathiergeen spra-
ke is van een breuk in de diplo-
matieke betrekkingen. "Maar
steeds blijft natuurlijk de moge-
lijkheid bestaan dat het tot een
dergelijkebreuk komt", zo voeg-
deReagan er aan toe. In de Nica-
raguaanse ambassade in Was-
hington blijven bijvoorbeeldnog
zeventien diplomaten achter na
het vertrek van de ambassadeur
en de zeven andere uitgewezen
diplomaten. Ook Managua zegt
dat het niet gaat om een breuk.
Zo legde ministerMigueld'Esco-
to van Buitenlandse zaken uit.

Volgens de woordvoerder van
hetWitte HuisMarlin Fitzwater
laat deuitwijzingvan Melton uit
Managua zien dat Nicaragua
niet serieuswil meewerken aan
het vredesplan voor Midden
Amerika. Fitzwater deelde ook
mee dat het Witte Huis verder
werkt aan een nieuw voorstel
voor hulp aan de contra's. Hij
wilde niet zeggen of president
Reagan het congres ook om mili-
taire steun aan de contra's gaat
vragen.

INGEWIKKELD OVERLEG
Het overleg over de Ameri-

kaanse reactie op het Sandinis-
tische besluitverliep nietzo vlot.
Minister van Buitenlandse za-
ken George Shultz bevond zich
namelijk in Manila. Zijn naaste
medewerker met een kabinets-
graad voor Interamerikaanse
zaken, Elliott Abrams, was ook
niet in Washington aanwezig.
Abramsbevindtzich namelijk in
Madrid waar hij juist deAmeri-
kaanse zienswijze over de Mid-

denamerikaanse problematiek
aan het uitleggen is aan premier
Felipe Gonzalez en diens rege-
ring.

ROBOT VAN MANIAK
In dit verband is het wel inte-

ressant tevermelden datde San-
dinistischeministerMiguel d'E-
scoto van Buitenlandse zaken de
uitgewezen diplomaat Melton
had omschreven als " een robot
van de maniak Abrams". Aan
Abrams en zijn assistenten en
met nameaan Meltonwordt door
Managua de schuld gegevenvan
de huidige pogingen om Nicara-
gua uit zijn evenwicht te bren-
gen. Op deze beschuldiging had
Shultz zijn antwoord onmiddel-
lijkklaar: als hetom het destabi-
liseren gaat van het bewind in
Nicaragua dan is dat het werk
van de Sandinisten.

In bepaalde diplomatieke
kringen zegt men dat de uitwij-
zing van Melton het gevolgaas
van de pogingen van Reagan en
zijn regering om Nicaragua te
isoleren. De uitwijzing van Tun-
nermann is het traditionele
antwoord op de uitwijzing van
Melton. Maar hierop anticipe-
rend heeft Nicaragua aan Tun-
nermann een dubbele rol gege-
ven doorhem ook teaccrediteren
bij de OAS. De VS kunnen zijn
geloofsbrieven verwerpen als di-
plomaatbij hetWitteHuis.Maar
alleen de Politieke raad van de
OAS als zodanigkan de aanstel-
lingvan Tunnermannbij deOAS
van de hand wijzenen ongedaan
maken.

BESLISSEND STADIUM
Tunnermann is een advocaat

die op het politieke toneel zijn
entree maakte als verdediger
van de Sandinisten die beschul-
digd werden van het veroorza-
ken van de dood van de stichter

van de Somoza- dynastie Anas-
tasio Somoza Garcia. Melton is
een carrière- diplomaat van 53
jaar. Melton had bij zijn aan-
komst inmei inManaguaals am-
bassadeur verklaard datderela-
ties tussen zijn land en Nicara-
gua zich "in eenbeslissend stadi-
um" bevonden. D'Escoto zag an-
dersaantegen derol van Melton.
"Deze Amerikaanse ambassa-
deurdachtdater sprakewas van
een machts- vacuum in Nicara-
gua. En dat heeft hijproberen te
vullen".

NA EIS VAN ZEVEN JAAR
Ruzie over biljartbeurt van een kwartje ontaardt

Tien jaarvoor doodslag
PHILIPSBURG — Het gerecht in eerste aanleg heeft uit-

spraak gedaan in de zaak tegen de32-jarige buitenlander Ki-
rov Richards, die op 24 februari van dit jaarde man David
Gumbs met vijftien messteken om het leven bracht tijdens een
ruzie over een kwartje.

Gumbs was aan het biljarten
in de St Maarten Sporting Club
en had in afwachting van zijn
beurtplaats genomenaan debar
nadat hij eenpaarkwartjes in de
gleufvan de biljarttafel had ge-
deponeerd. De man Richards
kwam binnen en liep naar debil-
jarttafeltoe, waar hij een kwar-
tje deponeerde en een queu pak-
te. Gumbs liet hem weten, dat
het zijn beurt was. De mannen,
die elkaar nietkenden, kregen
ruzie. Richard sloeg Gumbs met
een queuopzijn hoofd, waardoor
diebrak.

Gumbs pakte een stoel en
kwam daarmee op zijn te-
genstander af, die naar buiten
rende, struikelde en zijn mes
greep, waarmee hij het slachtof-

ler vijftien steken toebracht. De
gewonde man werd door vrien-
den naar het hospitaal gereden
waar hijkort na aankomst over-
leed.

De dader reed weg op een
bromfietsenbleefnogenkele da-

genopStMaarten, totdathem de
grond te heet onder de voeten
werd, daarhij dachtdatmensen
in een supermarkt hem herken-
den. Hij vertrok naar Anguilla
waar hij na enige tijd als onge-
wenste vreemdeling werd uitge-
wezen. De politie werd vanuit
Anguilla gewaarschuwd, dat de
man zich aan boord van het
vliegtuig naar Antigua bevond
eneen tussenlandingzoumaken
op StMaarten.

Na zijn arrestatiebekende de
man spoedig zijn daad. Hij was
ook in zijn geboorteland meer
dan eens veroordeeld en stond
daarbekend als iemand"die van
zijn mes houdt".

Twee weken geleden eiste de
officier van Justitie zeven jaar
gevangenisstraf hetgeen echter
doorhetgerechtte lichtwerdbe-
vonden. Het vonnis luidde tien
jaar.

Ingezonden

Airport
Gentlemen,

I must say thatyoupeople ha-
veplenty guts tocharge $5,75 as
airport accommodationfeefor an
airport, which has so little to
offer.

Aruba with its $9.50 —although slightly better — but
still 65% more expensive than
Curagao!

Noteven the tickets issued for
these excessive charges have
been properly printed.

Although I leftHolland 44 ye-
ars ago to go to the USA, my
Dutch is still fairenough "to tik
you op devingers".

Curagao Intl. Airport: AccoM-
Modatie double Ml! please

Aruba Beatrix Airport: Ac-
coMModation double Ml!please,

In Spanish one M will do.
The above was meantas a sug-

gestionfor improvementforboth
price level andspelling.

Very truly yours,

JACKF. VERSCHUREN
High School Teacher

Atlanta (Ga), USA

Vice-presidentEsquival: nieuw Panama opbouwen

Afgezette president Delvalle durft
begrafenis moeder niet bij te wonen

PANAMASTAD —De afge-
zette president van Panama,
Eric Arturo Delvalle, kon de
begrafenis nietbijwonen van
zijn moeder Abigail Henri-
quez de Delvalle. Hij was
namelijkbang teworden aan-
gehouden in opdrachtvanhet
huidige bewind in Panama.
De regering had echter be-
loofd datmen niet zou ingrij-
pen.Zijnvice- president dook
wel op en verklaarde dat het
hoog tijd is dat men begint
aan de heropbouw van Pa-
nama.

Delvalles moeder isop 71-jari-
ge leeftijd overleden aan de ge-
volgen van een hart- aanval in
het Mercy- hospital in Miami,
waarheen zij een week voor haar
overlijden werd gebracht voor
een operatic. Ex-president Del-
valle zei dathij geen vertrouwen
hechtte aan de garantie van de
Panamese regering dat alle
kinderen de begrafenis van me-
vrouw Henriquez de Delvalle
zoudenkunnen bijwonen.

TOEZEGGING
Deze toezeging is ook gepubli-

ceerd door het dagblad Estrella
de Panama. De verklaring was
uitgegeven door de fungerend
president Manuel Solis Palma
en hield in dat geenderkinderen
ietsin de weg gelegd zou worden
als zij de begrafenis wilden bij-
wonen.

Delvalle werd in februari uit
zijn presidentiele zetel gewipt

toen hij als president de com-
mandant der strijdkrachten, ge-
neraalManuel Antonio Noriega,
had ontslagen. Dit gebeurde
kennelijk onder influistering
van de Verenigde Staten. Norie-
ga sloegterugenwist tebereiken
dat het parlement Delvalle het
bos in stuurdeen Solis Palma in
de plaats stelde van Delvalle.
Sindsdien erkennen de VS Del-
valle en ligt Washington in de
clinch metPanama en met name
met Noriega.

ONDERGEDOKEN
Erbestaat geen officieel arres-

tatie-bevel tegen Delvalle. Hij is
na zijn ontslag als president on-
dergedoken. Zijn' familie zocht
onderdak in de Amerikaanse
ambassade. Bij de begrafenis
waren verschillende vooraan-
staande figuren aanwezig uit de
politieke en diplomatieke we-
reld evenals enige leden van de
huidige regering. Onder meer
woonde deAmerikaanse ambas-
sadeur in Panama, Arthur Da-
vis, debegrafenis bij. Bij het ver-
latenvan de synagoge wilde deze
geen antwoord geven op vragen
over dehuidigebanden tussen de
VS en Panama. De familie Del-
valle is van joodseoorsprong.

Ook was aanwezig de afgezet-
te vice- president Roderick Es-
quival uitDelvalles tijd, die ook
vijf maanden heeft ondergedo-
ken gezeten. Deze zei dat dehui-
digesituatiein Panamatragisch
is. "Dat voelen we allemaal aan.

Het land is helemaal aan de
grond gelopen. Wezullen het op-
nieuw moeten opbouwen. We
zullen een nieuwe republiek
moeten opbouwen", aldus Es-
quival.

NIET SCHULD VS
Hij ontkende dat de slechte si-

tuatiede schuldvan deVSis. Het
is meer dan ooit "de schuld van
het feit dat wij als Panamezen
achter dromen aan hebben gelo-
pen over onze eigen bestem-
ming". Volgens hem is "het pro-
bleemvan Panama nietopgelost
als men alleen Noriega er uit-
gooit, het gaater om het land op-
nieuw op te bouwen en wel tot
een landwaarin allePanamezen
kunnen geloven, waar we op
kunnen vertrouwen en waar on-
ze vrijheid en onze toekomst ge-
baseerd zijn op grondwettelijke
instellingen enniet opdegrillen
vankleine groepen".

Toerist verongelukt
vulkaan Costa Rica

SAN JOSÉ — Een Ameri-
kaanse toerist werd dood
aangetroffen bij de Costari-
caanse vulkaan Arenal. Men
had vier dagen naar hem ge-
zocht.

De 35-jarige Steven Simmler
had men voor het laatst gezien
bij de top van devulkaan samen
meteen landgenote. DeArenal is
1.633meter hoog. Sinds 1968 is
hijactief.

Bij bepalen vanproductie-quotum
Venezuela in clinch metKuwayt
over meetellen olie-condensaten

CARACAS- Venezuela is
niet van plan zich doorKu-
wayt of welk ander land ook
telaten gezeggen over depro-
ductie van zijn olie- produc-
ten. Volgens Kuwayt moet
Caracas de 170.000 tQt drie-
honderdduizend vaten olie-
condensatenwelke het dage-
lijks produceert bij het aan
Caracas toegestane produc-
tie- quotum tellen.

Venezuela is van mening dat
deze olie- condensaten buiten
hetolie- pakket vallen waarover
de Organisatie van olie-ex-
porterende landen zijnzegjemag
doen. De olie- condensaten- pro-
ductie valt buiten de partij van
1,55 miljoen vaten welke Vene-
zuela volgens de Opec-regels bo-
ven de grond mag halen. In het
verleden werd ditnooitmeegere-
kend. Totdat onlangs de minis-
ter van Olie- zaken vanKuwayt,
sjeik Alhi Khalifa Al- Sabah,
zich met dezaak ging bemoeien.

DeKuwaytse ministerzette in
feite hetmet moeitebereikte ak-
koord op losseschroeven toen hij
meedeelde datzijn land zijn pro-
ductie- quotum met eenzelfde
hoeveelheid zal uitbreiden als
Venezuelaaanolie- condensaten
boven de grond haalt zonder die
bij zijn olie- productie te tellen.
VolgensKuwayt is het namelijk
zo datVenezuela ditproduct als
olie- condensaten aanduidt als
behorend bij de zware olie- soor-
ten terwijl het in feite gaat om
een lichteolie- soort. En, aldus de
Kuwaytse berichten, Caracas
produceert dagelijks driehon-
derdduizend vaten van ditkali-
ber. Venezuelazegt datmen niet
verder gaat dan 175.000 vaten
dagelijks.

Het moet Venezuela van het
hart dat men deuitlatingen die
aan de minister van Kuwayt
worden toegeschreven "be-
treurt". Het verbaast Caracas
trouwens dat dit zo geponeerd
werd. Daarom voelt men zich
verplicht er publiekelijk op te-
rug te komen, hoewel het gaat
om zaken welke eigenlijk op
technisch niveau moeten wor-
denbesproken binnen de OPEC,
aldus een verklaring van het
Venezolaanse ministerie van
Energie en Mijnzaken.

Daarin staat dat men de ver-
klaring van deKuwaytse minis-
ter eventueel kan opvatten als
"een dreigementof als een pres-
sie-middel in derichting van ons
land". Maar onder geen enkele
voorwaarde zal Venezuela toes-
taan onder druk gezet te worden
of bedreigd te worden, ongeacht
welk land dit wil doen.

VOOR ZWARE OLIE
Het gaat hierbij om condensa-

ten; ditzijn gassen van een hoge
concentratie welke zich onder in
deolieputten bevinden en welke
vloeibaar worden wanneer zij
aan het aardoppervlak komen.
Zij worden aangewend om de
zware olie minder dik te maken
zodat dezebetervoor commercië-
le doeleindenkan worden aange-
wend. Venezuela stelt zich ophet
standpunt dat die condensaten
gewoon condensaten zijn, niets
meer en ook nietsminder.

Wat ditbetreft stellen we ons
op het traditionele standpunt
dat sedert 1971 wordt gehan-
teerd, toen deze term alsofficiële
rubriek werd opgenomen door
het Venezolaanse staatsblad.
Het was voor het eerst dat men
aan dezeopvattingwil gaanmor-
relen. In zijn reactie wordt het
Venezolaanse ministerie even
"vuil" waar. het zegt dat deze
kwestie samen "met andere
kwesties" moet worden bekeken
zoals het lenen van olie aan le-
den- landen". Daarmee doelt Ca-
racas op deolie- hulp welke Sau-
diarabie en Kuwayt bieden aan
Iraq in zijn ooorlogmet Iran.

MOSKOU — De satellietPhobos-
2 is dinsdag gelanceerdvanuit Ka-
zakhstan. Doel van de missie is het
onderzoekenvan deplaneet Mars, de
marsmaan Phobos, de zon en de in-
terplanetaire ruimte. Phobos-1 be-
gon zijnreis al op 7 juni.

DELICTEN GESCHRAPT
Volgens minister Escalona

werden 794 gevangenen op vrije
voeten gesteld omdat zij gevan-
gen zaten voor een misdrijf dat
nunietmeer alszodanigbestaat.
Inverband met de invoering van
het nieuwe wetboek zijn niet
minder danzesduizend dagvaar-
dingen ingetrokken. Voor de

rechterlijke instanties breken
zware tijden aan. Niet minde]
danzon 22.000 gevallenmoetei
worden herzien.

Inflatie Mexico
laag gehouden
MEXICOSTAD — In juni

was deinflatie in Mexicotwee
procent. Over de eerste zet»
maanden komt de inflatie nu
uitop41 procent.

Zoberichtte deBank van Mex-
ico. Inmeibedroeg deinflatie 1,9
procent. Deze beide maanden
waren een record wat de laagte
van de inflatiebetreft sedert no-
vember 1981 toen de schulden-
crisiszich gingaanmelden.

Morgen dialoog-bijeenkomst in Panama ofBogota

M-19 laat Conservatieve
politieke leider vrij

BOGOTA — De guerrilla-
beweging M- 19 zal donder-
dag de vrijlating bekend ma-
ken van de Colombiaanse
voormalige Conservatieve
presidente-kandidaat Alvaro
Gomez Hurtado. Dit gebeurt
tijdens een ontmoeting met
vertegenwoordigers van de
politieke partijen en van be-
roeps- groepen. Zo wisten
goed ingelichte bronnen te
vermelden.

Het is een ogenblik van grote
en gerechtvaardigde hoop, aldus
uitte mgr Dario Castrillon zich
dievoorzitter is van de Latijnsa-
merikaanse bisschoppen- confe-
rentie (CELAM). Hij stelt dit
vast samen de senatoren Dario
Marin Bernal en Alvaro Leyva
Duran van de Conservatieve
partij die in de oppositie is. Zij
legden hun mening, vast in een
communique nadat men eerst in
Panama gedurende twee dagen
vergaderd had met de leiding

van de nationalistisch en links
georiënteerde M-19- guerrilla.

BOGOTA UITGENODIGD
Aan de vergaderingen in Pa-

nama namen deel van dekant
van deguerrilla Antonio Navar-
ro WollenRosenberg Pabon die
allebei lid zijn van het opper-
commando van M-19 en verder
de linkse senator Hernan Motta
van Union Patriotica van de op-
positie. De aangekondigde bij-
eenkomst van donderdagkan in
Panama zijn beslag krijgen
maar" ook in Bogota, aldus deze
goed ingelichtekringen.

De bisschop en de Conserva-
tieve senatoren zijn na hun te-
rugkeer in Bogota onmiddellijk
naar de minister van Binnen-
landse zaken Cesar Gaviria ge-
gaan om hem in te lichten. Voor
debijeenkomst waarop devrijla-,
ting van Gomez Hurtado wordt
bekend gemaakt is ook de Co-
lombiaanse regering uitgeno-

digd. Elk ogenblikkan deze zijn
officiële reactie daarop bekend
maken. Bogota heeft steeds on-
herroepelijk vastgehouden aan
zijn opvatting dat men niet aan
tafel gaatzitten met deguerrilla
tenzij eerst de gijzelaar wordt
vrijgelaten.

Gomez Hurtado werd op 29
mei op straat overmeesterd vlak
voor de kerk waar hij naar een
zondagse misviering was ge-
weest. Bij die ontvoering werd
een lijfwacht van Gomez Hurta-
do gedood. Doel van M- 19 met
deze ontvoering was een natio-
nale dialoog tebereiken van alle
nationalekrachten welkedeweg
vrij moestmakenvoor een natio-
nale pacificatie. De genodigde
partijen en beroeps- groepen lie-
ten weten bereid te zijn aan een
dergelijke nationaledialoogmee
te doen maar dan wel onder de
voorwaarde dat Gomez Hurtado
zou wordenvrijgelaten.

Als gevolg nieuw strafrecht

Cuba: duizenden
gevangenen vrij

HAVANA— Het aantal ge-
vangenen op Cuba is sedert
derevolutie zijn intrede deed
op het eiland nog nimmer zo
laag geweest zoals nu het ge-
val is. Minister van Justitie
JuanEscalona maakte ditbe-
kend inverband metdevrijla-
ting van een groot aantal ge-
detineerden.

In een doorPrensa Latina ver-
spreid bericht staat dat volgens
ministerEscalona "eenpaar dui-
zend gevangenen"voordeel heb-
ben genoten van het in werking
treden van het nieuwe Wetboek
van Strafrecht. Anderhalve
maand geleden kreeg dit wet-
boek de zegen van regering en
parlement. Een van de aange-
brachte veranderingen welke
hetstrafrecht nukent is datvoor
een aantal misdrijven de de ge-
vangenisstraf is verminderd.
Voorzestig misdrijven is nu ook
de mogelijkheid geopend voor
hetbetalen van een boete.

POLITIEKEMISDRIJVEN
In het Prensa Latina- bericht

wordt geen melding gemaakt
over welke concrete misdrijven
er zijn verdwenen uit het straf-
recht. Zowordt ooknietduidelijk
ofer numisschien bepaalde poli-
tiek getinte misdrijven zijn ge-
schraptofer bij zijngekomen.

Volgenshetlaatst verschenen
rapport van Amnesty Internati-
onal telt Cuba 450 politieke ge-
vangenen. Havana zelfhanteert
ook een dergelijk cijfer. In Was-
hington telt men er veel meer en
komt men aanduizenden politie-
ke gevangenen.

WILLEMSTAD- Begin dü
jaarbezocht het managementte-
amautomatiseringvan hetKorps
Politie Nederlandse Antillen
(KPNA), onder leiding vancom-
missaris mr F.P. Wiel, de Ge-
meentepolitie Groningen en
anderepolitiekorpsen in Neder-land teneinde zich te oriënteren
omtrent het automatiseren van
politiële bedrijfsprocessen.

Als follow-up op dit bezoek i»
nuvoorcircadriewekenopCura-
cao JaapHindriks, automatic-
rings- deskundige bij de Ge-
meentepolitie Groningen, die het
KPNA zal bijstaan bij het opzet-
ten van een informatieplan,
waarintevensrekening isgehou-
denmet het invoeren van het"be-
drijfsprocessen systeem(BPS).

Foto: Hindriks (midden op de
foto) op bezoek bij hoofdcommis-sarisJohan Oldenboom; vlnr in-
specteur lsteklasse R. Candela-
ria, hoofdinspecteur W. Kra-
mers, commissaris Wiel,
Hindriks, hoofdcommissaris J-
Oldenboomen drs G.Adoptie.
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AGENDA

BONAIRE

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

LANDFILLteLagoen:maandagt/mvrijdag
van 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

OPENBAREBIBLIOTHEEK'openingstijdenvoor het publiek)
baandag en donderdag van 14.00-18.00uur; dinsdag en vrijdag van 08.00-12.00/
HOO-17.00 uur; zaterdag van 10.00-12.00
uur)
(openingstijden voor lezers)
woensdag van 14.00-19.00uur.

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
ingetekende stukken 15.45uur; gewone
Stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSKiwanis: donderdagavond19.30uur - HotelBonaire.Lions: informatieE. Felipa, tel.: 8546/8238.Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum TerraCorra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

BESTUURSKANTOOR EN BEVOLKING:°8.00-12.00/14.00-15.30 uur loketten geo-
Pend.

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
niervan gelieve contact op tenemen met de"eer Rudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.
pOLITIECLUB (Weg naar Willemstoren):
peopend opvrijdagvan 20.00-24.00 uur; za-
terdagvan 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.C0 uur teRincon.
KOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-naireaanse schelpen en koraal; open van
Jinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -Kaya Nikiboko Zuid 3.

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

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/ m woensdagvan 07.00-12.00/13.00-- 16.00 uur en donderdag en vrijdag van°6.00-11.00/11.30-14.30 uur.

KfRKDIENSTENkuit Bernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45uur; zondag08.30en 19.00
Uur.
Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur; zondag 09.00en 18.00uur
LudovicuskerkRincon:dagelijks, ook zondag, 19.30uur.

Inschrijving
KRALENDIJK —Door de

coordinator van de brugklasvan
de Scholengemeenschap Bonai-
re, (SGB) wordt in een Papia-
mentstalig schrijven er de aan-
dacht op gevestigd, dat ouders
die hun leerlingenwensen in te
schrijven aan de SGB er voor
*°rg n oeten dragen dat dit voor
1.5 juligeschiedt. Daar vele leer-
lingen alsmede ouders met va-
kantie zijn(red) iser ookeen mo-
gelijkheid deze inschrijving te

na 1 augustus 1988.
"anafdezxe datumzal de admi-
nistratie van de SGB weer geo-
pend zijn.Eveneens verzoekt ge-
doemde coordinator de ouders

leerlingen van SGBklassen
en hoger hun schoolgeld te ko-

"oen afdragen.

Jesse Jackson napasseren Dukakis

Ben te volwassen
om kwaad te zijn
WASHINGTON —JesseJacksonis nietkwaad, dat

Michael Dukakis hem nietheeft gevraagd als 'run-
ning mate' in de presi-
dents- verkiezingen. De
Zwarte dominee, die de
strijd binnen de Democra-
tische partij om de kandi-
datuur bij de presidents-
verkieizngen verloor vanDukakis, wilde geen com-
jnentaar geven op Duka-
kis' keuze voor een vice-
president, Lloyd Bentsen.

Kwaad is Jackson niet. "Ik
ben te beheerst, te helder, te
volwassen omkwaad te zijn",
2o zei hij. Maar commentaargeven wilde hij niet. "Omdat
jkniet degelegenheid heb ge-
had voor een diepgaande dis-
cussie met Senator Bentsenen geen privé- bijeenkomst
toet gouverneur Dukakis
°verzijnaanbeveling, zou het
ongepastzijnnucommentaar
<* geven".

DEUREN OPENEN
Jackson wil volgendeweekop de nationale Democra-tische partijconventie zijn ei-gen agenda afwikkelen. Hij

zal zijn naam niet terugtrek-
ken van de lijst metkandida-
tenvoor deDemocratische no-
minatie. De partüconventie
moet Dukakis en Bentsen of-
ficieel aanwijzen als kandi-
daat.

De partijconventie in At-
lanta is nietalleen maar een
"kroning", aldus Jackson.
Het is een gelegenheid deu-
ren te openen voor zwarten,
vrouwen en andere groepen
dienog niet een volledig aan-
deel hebben gehad in politie-
ke macht.

Vier jaar geleden maakten
zwarten bij de presidents-
verkiezingen twintig procent
uitvan dekiezers van de De-
mocraten en het zou voor Du-
kakis moeilijk zijn de presi-
dents- verkiezingen te win-
nen zonder steun van zwar-
ten. Jackson zei te ver-
wachten, dathij deDemocra-
tische kandidaten zal steu-
nen,maar hoeenthousiast die
steun zal zijn, liet hij in het
midden.

Jackson sprak dehoop uit,
dat de Democratische partij
verenigd tevoorschijn zal ko-
men uit departijconventie.

TELAVIV-Israel slootmaandag
.'jcholen in bezet gebieden dreigde

anderescholente sluiten.Ditnav/ grote onrust na het doodschieten
j 0 Of soldaten van 2 Palestijnse
jAgeren. Hetgeweldbrak uit nadat
fc scholen 1 week waren dicht ge-feest.

ISLAMABAD —De interim-rege-
ring van het Afghaanse verzet heeft
het VN- voorstel afgewezen om in
Kabul een neutraleregering te in-
stalleren en per 1 sept. een wa-
penstilstand af te kondigen. Zonder
het fiat van de 7 verzets- groepen
komt er geenvrede, zozei men.

Garantie voor Parker-project

Bonaire klopt bij
Fort Amsterdam aan

KRALENDIJK — Tijdens
de onlangs gehouden ei-
landsraadsvergadering werd
door de gedeputeerde van
toerisme Romancito Booi het
voorstel ingediend om de
centrale regering van de Ne-
derlandse Antillen schrifte-
lijkte vragen voor hetParker
project. Dit voorstelwerd met
steun van vijf leden van de ei-
landsraad goedgekeurd.

Zoalsbekend heelthethuidige
Bestuurscollege de plannen vanRobert Parker, om een vijfster-

ren- hotelopeen gedeeltevan het
voormalige Flamingo Paradise
terrein, onlangsgoedgekeurd.

Destijds werd de pers uitgeno-
digd voor een reis naar New
York, waar de heer Parker zijn
plannen presenteerde.

De grote omvang van het pro-
jectvereist nu echter een garan-
tiestelling voor de financiële af-
ronding van het project.

Indien deze garantiestelling
wordt goedgekeurd kan worden
begonnen met de bouwactivitei-
ten van het project tegenover de
Flamingo Airport.

Coördinatie-commissie gevormd

Viering 6 september
met meer activiteiten

KRALENDIJK — Op Bo-
nairedag, 6 september 1988,
zullen deze keer aanmerke-
lijk meer activiteiten worden
gehouden dan afgelopen
jaren.

HetBCheefteen specialecom-
missie gevormd welke als taak
zal hebben het coördineren van
de festiviteiten en activiteiten
tussen de bevolking en de over-
heidzelf.

Tevens denktmen er over met
de nodige activiteiten aan te
vangen voor de feitelijke
feestdag.

Uit betrouwbare bron heeft de
Amigoe echter vernomen dat dit
vanuit het bedrijfsleven op enig
bezwaar stuit, gezien deervarin-
genvan de afnemendeprodukti-
viteit van de werknemers en
misschien eveneens van sommi-
ge werkgevers gedurende deRe-
gattaweek.

De overheid zoekt met name
de medewerking van Sportvere-
nigingen, serviceclubs e.d. om
van dedag een geslaagdfeest te
maken.

Een onder leidingvan gedepu-
teerde Carmo Cecilia vallende
commissieheeft inmiddels aleen
eerste informatievergadering
gehouden met de diverse clubs
enverenigingen.

Verwacht mag worden dat
binnenkort meer details zullen
wordenbekendgemaakt.

Rock Star-plan

In acht gebouwen
120 wooneenheden
KRALENDIJK — Zoals deAmigoe gisteren reeds ver-

melde istenkantore van nota-
ris Knuf de akte gepasseerd
tussen het eilandgebied Bo-naire en de directeur van
Rock Star International N.V.
de heer William ThomasMoore, dieplannen heeft voor
de bouw van een project op
Sorobon.

Op het terrein dateen grootte
heeft van 51.000 vierkante me-ter zullen acht gebouwen verrij-
zen bestaande uit 120 units. Inelk gebouwzullen vijftien appar-
tementen worden onderge-bracht welke zullen bestaan uitdrie eenkamer-units negen

tweekamer-units en drie drie-
kamer-units.

Afgezien van ditproject zal de
Rock Star onderneming eve-
neens een hotel bouwenbestaan-
deuitveertig kamers, eenzwem-
bad, een bar restaurant en par-
keerfaciliteiten. Eveneens zal
"landscaping" worden uitge-
voerd.

De eisen die door het gouver-
nement worden gesteld zijn, dat
de bouwwerkzaamheden binnen
eenjaarmoeten beginnen, de on-
derneming die onder directie
staat van mr Moorzal een lokaal
architecten bureau aantrekken
voor de concretisering van het
project.

...Het moment van onderteke-
ning: vlnr. mrWilliam Thomas
Moore, notaris mr Alfred Knufgezaghebber mr George Soliana
en statenlidßudiEllis...

Sotebo: nieuw bestuur
KRALENDIJK—Hetreeds

acht jaarbestaande Sotebo
softballteam, dat in meerder-
heid bestaat uit BOPEC
werknemers heeft een nieuw
bestuur gekozen.

Tot voorzitter werd de heer
JohnFrans gekozen, terwijl zijn
plaats bij afwezigheid doorvice-
voorzitter Felix Keller zal wor-
den ingenomen.

Als secretaresse zal optreden
mej. Anita Frans en het geld zal
beheerd worden door pen-
ningmeester Frans Soree. Toe-

gevoegd aan het bestuur alstweede secretaris en tweede pen-
ningmeester zijn respectievelijk
FelixKeller en Felipe Winklaar.Commissaris manager isFeli-
pe Winklaar en als trainer zal
dienst doen Alfonso Winklaar.De P.R. zal wordenverzorgd door
Felix Nicolaas terwijl Victor
Ruiz als adviseur zal optreden.

Voorts vraagt het team de be-volking van Bonaire om kostenwelke internationale wedstrij-den met zich mee brengen te
dekken.

CDA-vragen aan minister Bukman
Drijft Suriname handel
met humanitaire hulp

DEN HAAG- Het CDA-Kamerlid DeKok heeft de Ne-derlandse regering vragengesteld over de gang van za-ken met Nederlandse huma-nitaire hulp.Dit omdat inPa-ramaribo is gezegd dat dezehulp verkochtwordten datdeopbrengst ervan in een be-paald fonds wordtgestort.
Het Tweede kamerlid vraagt

zijn partijgenoot, minister drs
Piet Bukman, wat er met deze
hulp precies gebeurt. De Suri-
naamse vice- president HenckArron zou namelijk in de Natio-nale assemblee gezegd hebben
datde goederenworden verkocht
aan zes handelaren. Deopbrengst wordt in een fonds ge-
stort. DeKok wil graagwetenom
welke handelaren het gaat, wel-

ke positie zij hebben ingenomen
tijdens het bewind vanBouterse,
wie het fonds beheert, wie het
controleert en wat er gebeurt
met debesteding van het geld.
Bovendien wil De Kok weten
welke invloed de minister voor
Ontwikkelings- samenwerking
kan uitoefenen op de distributie
van de humanitaire hulp- en de
besteding van het geld van het
fonds.

BESTEMMING
Tenslotte vraagt hij bevesti-

ging van hetbericht dat de hu-
manitaire hulp nog niet ten goe-
de is gekomen aan de categorie
Surinamers'voor wie dehulp ei-
genlijk bestemd is. Hij wil graag
weten ofBukman bij zijnkomen-
de bezoek aan Suriname deze
kwestie aan de orde wil stellen.

Dreesmonument

onthuld
* Het dr W. Drees-monument
aan deDagelijkse Groenmarkt in
Den Haag is onthuld door de
dochter van de staatsman, me-
vrouw A.S. Bouma- Drees. Het
kunstwerk, waarin een open
bronzenreliëf is verwerkt met het
portret vanDrees opzestig-jarige
leeftijd, is ontwerp van Eric
Claus uitBrock in Waterland.
Het is 102 jaargeleden, dat dr
Drees werd geboren. De Neder-
landse minister- president over-
leed dit jaarop14 mci.

ECO-NOTEN
HET ITALIAANSE computer-
concern Olivetti en de Ameri-
kaanse Digital hebben een over-
eenkomst voor uitwisseling van
technologie gesloten. De over-
eenkomst houdt in dat personal
computers van Olivetti volledig
aansluitbaar zullen" worden op
dievan Digital.

DE FRANSE PRODUCENT van
mineraalwater, Source Perrier,
heeftbekendgemaakt dekomen-
de jaren in de Verenigde Staten
flink te willen uitbreiden. Nu al
heeft Perrier 35 procent van de
Amerikaanse markt in handen.
De afgelopen jarenheeftPerrier
fors in deVSgeïnvesteerd, onder
meer door de aankoop van vier
bronnen en de overneming van
de drankendivisievan deAmeri-
kaanse levensmiddelen- groep,
Betrice Food. In mei verwierf
Perrier in de VS ook Sorrento,
producent van Italiaanse kaas.
DEAMERIKAANSEoverheids-
instelling Tennessee Valley Au-
thority (TVA), het grootste
elektriciteits- bedrijfin de Vere-
nigde Staten,gaat 7.500
werknemers ontslaan in hetka-
der van een programma voor
kostenbesparing. De onderne-
ming is in moeilijkheden ge-
raakt doordat een aantal
kerncentrales wegens veilig-
heids-problemen nietkan draai-
en. TVA heeft nu nog bijna
33.000 werknemers. Het bedrijf
levert elektriciteit in zeven
Amerikaanse staten.
JAPAN AIR LINES (JAL) heeft
vijftien vliegtuigen van het type
Boeing 747-400 besteld. Met de
order is een bedrag gemoeidvan
ongeveer 260 miljard yen. JAL
had eerder al vijf 747-400'sbe-
steld.

HET WESTDUITSE automo-
biel- concern Volkswagen (VW)
wil in het komende najaar een
noteringvan zijn aandelen op de
Effectenbeurs van Tokyo. Dat
betekent een nieuwe stap in de
internationale spreidingvan het
aandelenbezit, zo heeft het con-
cern meegedeeld op de jaarlijkse
aandeelhouders- vergadering.
VW maakte kort geleden be-
kend, dater noteringkomt opde
beurzen inLonden enParijs, eve-
neens vanaf het najaar. In de
Verenigde Statenwordtnog niet
gehandeld in VN-aandelen.

DE BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND heeft in april een
overschotop haarhandelsbalans
geboekt van 9,5 miljardmark na
een overschot van 8,6 miljard
mark in maart, aldus het
Westduitse Bureau voor de Sta-
tistiek. Volgens voorlopige cij-
fers van de Bundesbank steeg
hetoverschotopde lopendereke-
ningvan debetalingsbalans van
4,7 tot 9,6 miljardmark.
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SMSTE-SORM TCDR-T JULY 13,1988.

Aegon 83,80 KIM 37,70
Ahold 84,90 Meneba
Akzo 129,30 Philips 33,60
Cred.Lyon. 56,20 Royal Dutch 227,30
Fokker 28,90 Telegraaf 301,50
Gist.Broc. 35,20 Unilever 111,30
Heineken 144,70 Index 265,10

NEW YORK STOCK __»_-_-__GE

Abbott Labs. 45 1/8 - 3/8 IBM 124 7/8 - 2
American Exp. 26 3/8 - 5/8 ITT 52 3/8 - 1/8
Apache 7 3/8 - 1/4 Jchnson &J. 78 - 5/8
Am.Tel.s Tal. 26 1/8 - 1/8 McKesson 35 1/4 + 1 1/2
Amoco 73 3/8 - 1 1/4 Merck 4 Co. 54 3/8 - 1/4
Anheuser B. 30 1/8 - 5/8 Minnesota Mng 63 3/8 - 3 J/8
BectonDick. 50 1/4 - 7/8 Mill Corp. 43 1/4 - 3/4
Ca-rfbell S. 24 1/8 - 1/4 Monsanto 88 1/2 - 1 3/8
Chrysler 23 1/8 - 1/8 NCR Corp. 52 1/2 - 3/4
Citicorp 23 1/2 - 7/8 Norf.South. 27 1/8 - 1/2
CocaCola 36 3/4 - 5/8 PEG ___dus. 45 1/4 + 3/8
Diebold 40 1/4 + 1/4 Philips Ind. 21 3/8 unch
Digital Eg. 109 - 3 1/8. Placer D.M. 13 1/2 - 1/4
Dupont 88 - 1 1/2 -torthrop Corp. 31 + 5/8
East.Kodak 44 - 5/8 Pac.First Fin. 13 3/4 - 5/8
Exxon 44 3/8 - 1/2 Pfizer 50 1/2 + 1/8
Figgie 'A' 67 5/8 unch Phelps Dodge 42 + 1/2
Ford 51 1/2 - 5/8 Philip Morris 88 1/2 + 1 5/8
Fluor 20 3/8 - 1/8 Quaker 43 7/8 unch
Genl.Electr. 42 1/2 - 1 1/4 PJE Nabisco 51 1/8 + 1 1/8
Genl.Motors 78 7/8 + 1 1/2 Sara Lee 36 1/2 - 3/8
Gulf & West. 43 - 5/8 Shell Trp.Tr. 71 - 7/8
Hecla Mng. 14 7/8 - 1/2 Southern U. 6 1/4 - 1/4
Hilton 47 1/8 - 1 1/4 Unisys 35 1/2 + 1/4
Harestake Mng. 15 - 3/8 Unocal 36 3/8 - 1/2
DOT JCNES
Industrials 2092,64 -' 18,67
Transportation 882,62 - 8,21
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 12,1988.
ON RENEWED FEARS OF INFLATION THE LONG BOND CLOSED DOWN 3/4 AT
99 29/32 TO YIELD 9.13». THIS WAS OF NO HELP TO THE STOCK MARKET
WHICH IS WAITING FOR THE TRADE FIGURES DUE OUT ON FRIDAY. THE DOW
CLOSED DOWN 18.67 AT 2092.64, VOLUME WAS 161.7 MLN.

Igifl MAMJIMKV CIJHII.L'S HWIiX.V.
X^v>&| INVESTMENT DEPARTMENT
iP^pJa For further information call

ls__=_f___ll' Tel. 612511 612991 612294
_____-_■_■__■______■___________________________________' '

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSEAN-
TILLEN GELDIG OP WOENSDAG 13 JULI 1988 EN TOT NA-
DER ORDER:

US DOLLAR 1.77 1.78 180
CAN DOLLAR 1.45 147 149
PNDST€RLING 2.95 3.005 3065
N6DGLD 85.06 85.78 86.58
BOLIVRR — _ _
ZW FRANCS 116.16 116.88 117.68
FR FRANCS 27.40 28.50 29 20
DUITSCMARK 96.12 96.84 97.64
SURGLD _ 100.07 102.59
IT UR€ 0.98 1.28 1.34
AR FLORIN 98.00 100.00 100.20
KOERSEN VAN DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-
LANDSE ANTILLEN UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-
MENT VAN FINANCIEN EN GELDIG VANAF HEDEN 13 JULI
1988EN TOT NADER ORDER.

9.75 % OBUGATI€L€NING€N P€R 85/89 98.61
13 % OBLIGAT_€L€NING€N P€R 86/90 103.43
12 % OBLIGATI6L6NINGCN P6R 88/92 102.63
10.5 % OBLIGATIE.6NING6NPÖ. 1988 99.98
10.25 % OBUGATICLCNINGCN 1986P€R 1990 98.54
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VANOBLIGATIELENINGEN KAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.v Z /

* . , _

t\SpfQni° mDUSTRi"i de uenEzuELQ
*-É_E^P"i maakt <*e wisselkoers bekend
"^ffyw7* van de BDLIVAR, geldig tot

DONDERDAG 10.30 uur \l
cash AANKOc^ue VERKOOP '
4.30 4.50 5.50— ___ y
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Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:

* Donderdag 14 juli1988
vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.

* Gedeelte Gosieweg (tussen Adjudantenweg en Prairieweg en
omgeving), Schuttersweg en omgeving,Araucaweg, Navajos-
weg, Eskimoweg, Kaminda Hidasta, Kaddoweg en omgeving,
Kaminda Yakimaen omgeving,Olindaweg, Lucayanwegen ge-
deelteGrenadiersweg.

S@ïKODELA___S
Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te storen, doch ditmaal moeten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Donderdag 14 juli 1988

vanaf 09.00 t/m 14.00 uur.
* GedeelteWeg naarMontanja, gedeelteMontanjaAbou, gedeel-

te Cadushistraat en omgeving, gedeelteRoi Santu, gedeelte
Hanenberg, Seru Grandi, Seru Macho en gedeelteWeg naar
Fuik.

igsKODELA^
HET KATTEN- A

HOK
zitvol leukegezonde j*^
poezen. ~&£sr-

\ Wie komt er één halen uit het
\- dierenasielopParera?

- ;

f VAKANTIE SPECIAL
Speciaalvoor devakantie gaan de

SUPER WATERSLIDES
van het Curacao Seaquarium iedere woensdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag open van 12.00 tot 5.00.
Meergoed nieuws leden van hetCuracao Seaqua-
rium betalen slechts ’.2.00 voor de fantastische wa-
terslides en niet-leden betalen slechts ’.5.00.

4* Het strand van het Curacao Seaquari-
' -41 IJIT umisiederecla9oPenvan9-00tot6-u0

De AQUARIA zijn nu open van 9 tot 6
ookvoor speciale vakantie prijzen.

i m^m CURApAOSEAQUAR|UM J
~T" NIEUW!
Mf^^ PAKKET AKTIE VOOR BEURSALEN

""""" AÉRÖC^RGQ
VOOR SLECHTS f 3.50* per kilo!

Verras Uw beursaal in Nederland met een pakket,
(minimum fis 40.- per pakket).

" 'inklusief verzekering.

" aflevering aan huis In Nederland: fis 20.- per zending.

" Aanleveren: AEROCARGO N.V., luchthaven.
CURACAO: Tel_-2244,15t. 56an 24 ARUBA: TS-jMJ" _,„,_

ELMERD LIBERIA GERARDBEUGELSOUK
SHIRLEY MILLERSON

CARIBE Inc..
j heeft plaatsingsmogelijkheden voor een:

I PROJECT-LEIDER
j die geheel zelfstandig de uitvoering van technische installatie-

f projecten op zich kan nemen.

I lj\\r\ Wij vragen:

il f* A i en dynamische persoonlijkheid dieresultaat-gericht wilwerken en
Jij V/M| een grote matevan zelfstandigheid en doorzettingsvermogen weet
m j tekombineren metdekunst in overleg met opdrachtgever, architect

l ryMk \ en technische adviesburo's de werkzaamheden te realiseren naar
f l/^ËÊ | tevredenheid van alle betrokken partijen zonder daarbij hetkosten
& Cios\ I aspect uit het oog te verliezen.
I mm Dat de juistekandidaat een middelbare of hogere technische oplei-
p fill ding (bij voorkeur op elektro-technisch gebied) dient te hebben om
il Mill / bovenstaande werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren
f■} l spreekt voor zich.
/" f " ! Ervaring in soortgelijk werk strekt tot aanbeveling maar is geen ver-
/i / 'i / eiste

tel illlï I Wij bieden:
IkWM \ Een afwisselende baan bij een jongen snel groeiendbedrijf. Voorde
ÏMBm juistekandidaat hebben wij goede primaire en secundaire arbeids-
f- " 1 voorwaarden, waaronder een auto van de zaak.

Indien u interesse heeft in bovenstaandefunctie of indien umeerwilt
weten over de functie en/of mogelijkheden bel of schrijf naar:

f CARIBE Inc. g^ 370110-370109

TEKOOP |
AUTO I

Dodge Aries
4cylinders/standard

i.g.s.
Fl. 4500.-

Tel.: 370377

( 1TEKOOP
UNIEKE B.M.W.

Serie 745 TURBO
4 doors Sedan, sunroof, I
sport wheel, fully equipped. I
Aantrekkelijke prijs.

Tel.: 53072 I

Voor dekleuters
sandwich-trommels,
schooltassenmet 1 yakvoor
de

HALVE PRIJS
La Indiana N.V.

Hendrikplein 11

r 1
WANTEDTO RENT

HOUSE
withat least2bedrooms in
good neighbourhood.
Willing to pay up to
’.1.200.-.
Phone during working
hours

70480-70481 J
Offset drukkerij

Instant f~\Printing \J^~\ ■■»Service n.v. J | |

Voor al Uw
DRUKWERK

snel, goed en lage prijzen.
Bel 625262 ofkom langs op

Witteweg 66
(straat v/h Sanatorium)

BETONCENTRALE
TOMCO N.V.
Tel. 674673-672204

Voor:
Funderingen vloer- en

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

,^,^M|^MMii^lM_llll_----------W-__--_--__-_--------------j-M-W-^^

I SPECIAL
alléén geldig voor demaand juli

Voor elke mixer-machine, van welk merk dan ook, goed of defekt,
geven wij ’.250.* korting.bij aankoopvan de complete set van

Kenwood.
KENWOOD CHEFEXCEL__^^

Erieweg2B yW~____s___==:H' l /£*_.Zeelandia \ LL-(-(lUr
in hetPosner-gebouw \ /jfy^_y

H^S<**_]_:.|s.Mdx WrwWl» -__»■■ u*-».» ..y__/_._.o

De voorraad is beperkt - dus haast U!

£onifera
INVITATION

AMERICAN PLYWOODASSOCIATION
(APA)

&
SOUTHERNFOREST PRODUCTS

ASSOCIATION (SFPA)
Invite engineers, architects, masterbuilders, lumber impor-
ters, designers, students and anyone interested in the con-
struction area to a seminar on the

"OPTIMUM USE OF LUMBER AND PLYWOOD
IN MODERN CONSTRUCTION"

Limited participation: up to 75 persons "FREE OF
CHARGE"

Place : Princess Beach Hotel & Casino, Curacao
Date : Thursday, July21,1988
Tilne : 3:00-8:00 p.m.

For reservation and information, please contact:

GIJOMA OFFICE SERVICES rjr~i
Tel.: 72509-fax: 72650 RfMAddress: Aztekenweg 5, Curacao, N.A. ULJ

ÉÉNMALIG SPECIAAL! Y^
CEMENTtcI

eerste kwaliteit
| i

■I mmmm

f*% m4fl}per 2ak
JjfhmW zolang de a^^voorraad «trekt, émr^Ê

uitsluitend ca*h & carry F fmy
\ MQftVMk\\tf fISANTA ROSA f *h\f■ SANTA MARIA I WT■ DOMINQUITO _________________31^

I bijKooyman bent U in goede handen

TE HUUR
GEVRAAGD

HUIS
in goedebuurt

tot± ’.1.200.- p.m.
Aanbiedingen:

Tel.: 671184
WÊmMWM^MmmmmmWkmmm%mmmmmm^

■NIEUWE BRIL?
-^"SFcaribbean Optical
.^-éheeft de allernieuwste

modellen voor U.
Alle soorten glazen

m en brillen vindt U bij:

mg w
mU H _jw Elßl

Likx N,

XfkJU''^ SCREENPRINTING
7 V RECLAME BORDEN-ONTWERPEN {
i ' MUURBESCHILDERING-SPANDOEKENETC. I
| Bonitostraat 1 Tel.: 617777/612011 \

EMELEC N.V.
Wij zoeken opkorte termijn een jongeenergieke

M.T.S.-er (Elektro techniek)
Sollicitaties te richten aan:
EMELEC N.V.,
P.O. Box 3392, Curacao.

*^pM?f"r^* t heeft deze week

e3OCNOiM indespecial

AZEN met 25%korting
i planten, bomen of prachtige zijden bloemstukken

w kantoor, receptie of wachtkamer.
Bel voor een vlotte service.

Tfn.: 79255 of 79843.

. BONSAI Landhuis Zuikertuintje

9 EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curasao maakt bekend
dat Antem N.V. een verzoekschrift bij het
Bestuurscollege heeft ingediend ter verkrijging van
een vergunning ingevolge de Hindereilands-
verordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor het
hebben van een noodstrootnaggregaat aan het
Fortplein, onder het huis van de Gouverneur.
Dit verzoekschrift en de bijlagen liggen vanaf de
dag na deze bekendmaking gedurende veertien
dagen ter visie bij de Milieudienst, De Rouvilleweg
41, alhier, gedurende welk tijdvak een ieder het
recht heeft schriftelijk zijn bezwaren tegen het
verlenen van bovengenoemde vergunning kenbaar
te maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,, .——. Dr. M. Kibbelaar.

/TEKOOP
A. Eèn schitterend onderhouden HUIS
op eigendomsgrond aan het Spaanse Water.
B. Een EIGENDOMSTERREIN
metpier aan het SpaanseWater.
Serieuze gegadigden kunnen om informaties vragen.

y^HÜ^Koopprijzen
liggen boven de NA’.400.000.-

CARE.-STO.E___ I Arraratweg4B /
Mi Inlichtingen: J\WmA wT_^ Tel.: 614744-614712

-m* J^^j^ _M^_. ""■Service is our business -^^^

ISy
p** combinaties van t*asi„Brentwood" en „Toni".

Badpakken van „Sirena".

Boutique \h^ JtT
L^, Caracasbaaiweg (f*2* a/\ I3^ Tel.: 613496 H3^fê&

NEUTRALE WIJKVERPLEGING
naRIOCANARH)

i
NEUTRALE WIJKVERPLEGING

antes WIJKVERPLEGINGCURACAO
naSCHARLOO

a muda pa
GOSIEWEG 15

(Pega kv Kraamkliniek Rio Canario)
Tel.: 44232-44231.
mmm^m^__________________--------»"■______.*

ONDERHANDSE VERKOOP
Het Departement van Financiën biedt vrijdag 15 juli 1988 een
aantal
AFGESCHREVEN DIENSTVOERTUIGEN
tekoop aan.
Plaats: terrein Landsfinanciën te Pietermaai 4-4Ate Cu-

racao.
Vanaf08.00tot 10.00uurv.m. is ergelegenheid devoertuigen
tebezichtigen en Uw bod in gesloten couvert in een aldaarge-
plaatste gesloten bus te deponeren.
10.00 uur zal debus worden geopend.
Toewijzing en verkoop zal geschieden aan demeestbiedende
en tegen gerede betaling, 'as is where is".

De Directeur van het
Departement van Financiën, a.i.
Drs. H.J.J. Victoria.

-*

KONINKLIJKE MARINE
Bureau HuisvestingKon. Marinevraagt namens enkelepersoneelsleden

ONGEMEUBILEERDE WOONRUIMTE TE HUUR
vanaf augustus/september/oktober 1988voor ± 3 jaar.
Voor inlichtingen: Bureau HuisvestingKon. Marine

Marinebasis Parera
Tel.: 614222 tst. 191,192,193,
Van maandagtot en met zaterdag
tussen 07.00uuren 13.00uur.

KODELA I
BEKENDMAKING

Tengevolgevaneenverlaging van deprijs vanbrandstof MARI-
NE GASOIL met ’.19.10 per 1000 liter en MARINE FUEL met
’.8.80 per 1000 kg., is de brandstoftoeslag per 12 juli 1988 met
0.4091 cent perkWh verlaagd.
De brandstoftoeslag bedraagt aldus per 12 juli 1988 3.9258
cent perkWh, instede van 4.3349 cent per kWh.

HOSKODE_LA3S_____I
WÊM Wiekomt mij ophalen?

|Sf§| Ikwacht op U in het
WËÈ dierenasiel Parera.
i ■____———=^ag—-__imJ

NEW YORK - General motors
blijft de grootste exporteur van de
VS. Op de 2epiaats staatFord welke
Boeing van die plaats verdrong en
General Electrtic werd 4e. GM's ex-
port steeg met 4 % tot 8,7 miljard
dollar.

*****

I

WASHINGTON — Sinds hetva»
kracht wordenvan hetINF- akkoord
hebben de VS 22 raketten voor midj
dellangeafstand vernietigden de SÜ
19. Dit naar eigen zeggen van beide
kanten.

*****
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