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MOSKOU — Bij zware raket- Be-
schietingen op de Afghaanse hoofd-
stadKabul zijnvandaag 20dodenen
34 gewonden gevallen. Het verzet ?
vuurde 20 raketten, aldus Tass. De
SU heeft al gewaarschuwd datmen
zijn troepen- terugtrekking stopt als
het verzet zijn aanvallenvoortzet.

BONN — Een speciaal comtriaiidd'.
van de Wetsduitse politie haalde *
donderdag- avond een gewapende
Arabier uitdeLibische ambassadein
Bonn, waarhij zich 11uur hadschuil .
gehouden. De man was uit cenT
Westduitse gevangenisgebroken én
eiste dat hij naar Libië kon door-
reizen.

NOUMEA — De Kanaken- bewe-
gingvan Nieuwcaledonieeisteen al-
gemene amnestievoor gedetineerde
en gerechtelijkvervolgde Kanaken,
die voor de onafhankelijkheid
vochten.Men steldevastdatdeFran-
seaankondigingomeen onpartijdige
staat in dienstvan allen te stichten
nog niet is verwezenlijkt. Mogelijk
Wordt op 25 september een refereïl-
dumover ditFranse plan gehouden.

ATHENE — Griekse experts stel-
denvast datdeernstige vernielingen
van de City ofPoros het gevolgzijn
van2bommenvan 15en30kiloTNT:Men vond ook een blauwdruk van
een Boeing 747- met daarop stoelen
aangestreept. Kennelijk beraamt
men ook een vliegtuig-kaping.

*****NEW YORK — De volgend?'
WNamibie- overleg- ronde is

inRio deJaneiro begin augustus. In
New Vork werd men het eens over
een documentover debeginselenvan
de Cubaanse terugtrekking uit An-
gola en de onafhankelijkheidvan
Namibië.

*****
NEW YORK/AMSTERDAM—De
VS banken verhoogden donderdag
hun primerate van 9 tot9,5%. Ditis
derente die zij hun bestecliënten in
rekening brengen. De dollartoonde
donderdagmaar weinigverandering
en slootop2,0810tegen dewoensdag-
slotkoers van 2,0850 gulden. Van-
morgen steeg hij bijna een cent tot
2,0900. In Wall Street ging de Dow
Jones index 9,26 punt omhoog tot
2l 13,63. Men wachtop de publicatie
vandaag van de cijfers van de VS-
handels- balans.

*****MONTREAL — De Internationale,
burger- luchtvaart- organisatie
ICAO gaat een eigen onderzoek in- .stellennaar hetneerschieten van de
Iraanse Airbus door de VS. Men
kwam in spoed- vergadering hiero-
verbijeen.

*****BUDAPEST—HetCentralecomite
van de Hongaarsecommuniustische
Partij kwam donderdag niet tot een
definitiefbesluit over de econo-
mische hervormingen. Met 3 s*ool'
toen tegen en 1 onthoudingwerdbe-
slotendekwestie tothetnajaar uitte
stellen.Men werd het wel eens oyer
öieuwe wetgeving voor het vèreöi»
Sings-recht alsbasisvoor het"socia-
listische pluramisme". De vergade-
ring was voor het eerst op de tv te
zien.
ROME—Bij eenexplosie ineenvut-
oisvat iseenRomeinse vuilnis- man
licht gewond geraakt. Mogelijk is er
een verband met het"Bologna- pro-
ps'' tegen nco- facisten voor deaan-
slag op het station in 80 waarbij 83
öiensen onkwamen.
RANGOON — Bij rellen in
Taunggyi, Burma, vielen maandag
en dinsdag1 dodeen9gewonden,on-
derwie een hogepolitie-man. Er wa-
ren 17 arrestaties. Daar evenalsin 4
andere steden braken op 21 juniïel-1len uitvan studententegetihétauto-
ritaire regiem van generaalNeWin.
MOSKOU — Stakers bezettenvan-
daag deluchthavenvan deArmeense
hoofdstad Jerevan alsprotest tegen
een eenzijdigtv- programmaover de
J'ellenbijditvliegveld na een eerdere
bezetting. De stakings- acties in Ar-
{öenie gaandoor totdathet SU-par-
lement een besluit heeft genomen
°ver de enclave Nagorny-Karabach
*elke aansluitingzoektbijArmenië.;Men maaktzich geen illusiesomdataleerderdezeeiswerdverworpen. De
Bituatie isnietalleen in de hoofdstad
*rg gespannen. De Jerevanse partij-leider Saakjan is weggepromoveerd
tot vice-premier van Armenië.
FRANKFURT — De Libanese Shi-
iet Hamadi zei explosieven de

Bondsrepubliek te hebben binnen-
gesmokkeldomdatdit zijnplicht was
als Moslim. Hij weigerde de naam te
doemen van degene die hem de
opdracht gaf.

BELOFTE
Het gebied rond Haj Omran

werd in 1983 door Iranveroverd.
De Iraanse verovering van Ha-
labja werd onlangs door de
IraanseayatollahKhomeini nog
een "geschenk van God" ge-
noemd, dat debelofte van de"ui-
teindelijke overwinning" in-
hield.

De opperbevelhebber van het
Iraanse leger, Ali Akbar Hashe-
'rüißafkmnjani,verklaarde datde
troepen- terugtrekking onder-
deel is van een nieuwe strategie
om zich voor te bereiden op een
langdurige oorlog en om de we-
reld tevenste laten ziendatIran
hetIraakse grondgebiedniet wil
behouden. Voor de Iraanse tele-
visie zei hij, dat de nieuwe be-
nadering nodig was wegens de
Iraakse successen.

MINDER VRIJWILLIGERS
Westerse diplomaten in Tehe-

ran wijten de Iraanse nederla-
genvooralaan de slechtemoraal
van de Iraanse soldaten en het
slinkend aantal vrijwilligers,
dat dë gelederen van het pover
bewapende legerwil versterken.
Dit jaar hebben slechts 220.000
vrijwilligers zich aangemeld,

slechtseen derde in vergelijking
met vorig jaar.

HetIraanseleger,een mengel-
moes van geregelde troepen,Re-
volitionaire Gardisten en Isla-mitische vrijwilligers, is niet ge-
schiktvoor verdediging. "DeIra-
niërswetenniethoezeeen defen-
sieve oorlog moeten voeren.
Hiervoor zijn behalve geduld en

goed leiderschap goed getrainde
en bewapende miMtairen nodig.
Ze vertrouwden sterk ophet Isla-
mitisch geloof toen ze succesvol
waren", aldus een diplomaat.

De Iraanse bevolking begint
de strijd, dieaanhonderdduizen-
denhet leven heeft gekost, moe
teworden en spreekt van de "op-
gelegde oorlog". Alleen voedsel-subsidies aan de armste bevol-kings- groepen heeft tot nu toeopstanden kunnen voorkomen,maar het leven wordt steedsmoeilijker met prijsstijgingen
vanhonderd procent.

Pedro Delgado
wint klimtijdrit

VILLARD-DE-LANS —
De Spanjaard Pedro Delgado
vandaag heeft zijn leidende
positie in de Tour de France
verstevigd door de dertiende
etappe, een klimtijdrit over
38 kilometer van Grenoble
naar Vilard-de-Lans, te win-
nen. De Nederlander Steven
Rooks werdverassende derde
en klimt in het algemeen
klassement naar een tweede
plaats.

##Verschuivingen Antilliaanse diplomaten
Harold ter Haar voorgedragen als
gevolmachtigd minister Brussel

WILLEMSTAD — Drs
Harold Ter Haar (47 jaar),
adjunct- directeur van het
Bureau Buitenlandse Be-
trekkingen inFortAmster-
dam, is door deAntilliaan-
se regering bij deminister
van BuitenlandseZakenin
Den haag voorgedragen
ombenoemd te worden tot
gevolmachtigd minister in
Brussel.

Ter Haar wordt dan opge-
nomen in deBrussel gevestig-
deNederlandse delegatie.

De
bedoelingis, dathij danop de
eerste plaats debelangen van
de Nederlandse Antillen bij
deEuropeseEconomsiche Ge-

meenschap,EEG, gaatbehar-
tigen. Indien de benoeming
bevestigd wordt, zal Ter Haar
vermoedelijk dit jaar nog
naar Brussel vertrekken.

JeffreyCorion,diealstwee-
de ambassade- secretaris in
Costa Rica werkzaam was,
wordt overgeplaatst naar de
Nederlandse ambassade in
Bogota, Colombia. Hij zal
daar benoemd worden tot
eerste oftot tweede ambassa-
de- secretaris.

Vermoedelijk gaat me-
vrouw drs StellaHerrera, die
als tweede ambassade- secre-
tariswerkzaamwas in Port of
Spain (Trinidad) naar het

consulaat- generaal in SaoPaulo (Brazilië). Zij wordt
daar dan eerste ambassade-
secretaris. De Nederlandse
ambassade is in Brasilia ge-
vestigd, maar Sao Paulo is
'belangrijker' als 'econo-mische hoofdstad' van Brazi-lië. Mevrouw Herrera zal in
Sao Paulo in het bijzonder
trachten de economiche ban-
den te verstevigen tussen de
Nederlandse AntillenenBra-
zilië.

Vermoedelijkzaldrsir Fer-
min Coronel als tweede of als
eerste ambassade- secretaris'gestationeerd' worden in
Port ofSpain. Tot nogtoe was
Coronel tweede ambassade-
secretaris inBogota.

MOREEL IRAANSE TROEPEN SLECHT
Iraq herhaalt vredesaanbod en bedreigt Teheran

Iran trekt troepen terug
wegens ”nieuwe strategie”

TEHERAN/NICOSIA— Nadat Iraanse troepen door
Iraq uit de Westiraanse stad Dehloran zijn verdreven,
heeft Iran aangekondigd zijn legereenheden terug te
trekkenuit het gebiedHaj Omranin noordoost Iraq. Als
onderdeel van een nieuwe oorlogsstrategie worden ze
ingezet in andere verdedigingslinies. Dat heeft het
Iraanse persbureau IRNA donderdag meegedeeld.

Sinds Iraakse troependinsdag
een nieuw offensiefopenden op
Iraanse stellingen, werd
woensdagnazwaregevechten de
Westiraanse stad Dehloran in-
genomen. Het Iraakse opperbe-
vel kondigde aan, dat de Irake-
2en slechts enkele dagen in de
stad blijven om zich vervolgens
op eigen grondgebied terug te
trekken. Met de val van Dehlo-
ran evacueerde Iran eveneens
zijn troepen uit de Iraakse stad
Halabja, dat zuidelijk van Haj
Omran ligt.

MEER NOODHULP
Een belangrijk struikel- blok

was toen voor Bukman dat men
van Surinaamsezijdeniet duide-lijkkon maken watheturgentie-
programma inhield waarvoor
men honderden miljoenen aanhulp wilde hebben. Bukman be-
perkte zich toen tot een aanbodvan dertig miljoen gulden aanhulp in dehumanitaire sectoren
voorkleinschalige projecten. Ditbedrag blijkt nu opgetrokken te
zijn tot tachtig miljoen.

In Paramaribo maakte men
zich erg drukover hetfeitdat Ne-derland met het oog op de ont-wikkelings- hulp wilde dat deWereldbank en het Internatio-naalMonetairFonds tehulpzou-
den moeten worden geroepen.Den Haag wilde de hulp name-

lijk "internationaliseren". Van
dit idee schijnt men nute zijnaf-
gestapt.

SANCTIES
Ondanks de Iraakse successen

heeft Baghdad dinsdag opnieuw
zijn vredesvoorstel aan Iranher-
haald met het dreigement dat
het Teheran "ernstige slagen"
blijft toebrengen, als Iran wei-
gert de oorlogtebeëindigen.

Tijdens zijn bezoek aan Mos-
kou drong de voorzitter van het
Iraakse parlement, Saadoun
Hammadi, aan op een internati-
onaal wapenembargo tegen
Iran. "Dit is het meest geschikte
momentvoor sancties tegen het
Iraansregime omze denoodzaak
te laten zien van een oplossing
door onderhandelingen", zo zei
de parlementariër tijdens een
persconferentie.

Den Haag laat Wereldbank-eis vallen
Bukman met meer geld voor
noodhulp naar Suriname

DEN HAAG—Minister drs
Fiet Bukman van Ontwikke-nngs- samenwerking brengtvan 19totenmet21 julieenbe-zoek aan Surinamein hetka-dervan de hervatting van de«ntwikelings- relatie tussenNederland en Suriname. Hetbedrag van denoodhulp voor
öuriname is verhoogd tottachtig miljoen gulden. DenHaag laat verder ook de eisvallen dat de Wereldbank inde arm moet worden ge-nomen.

In Paramaribo zal hij bespre-
kingen voeren met Surinaamse
autoriteiten. Het verloop van devoorbereidende besprekingen
heeft geleid tot de verwachting
dat het overleg in positieve zinkan worden afgerond, aldus devoorhchtings- dienst van Buk-
mansministerie. Inapril van dit
jaarwas Bukman ook in Surina-
me. Toen leverde het overleg
geen concreet resultaat op.

Zeven jaargeëist

Heroïne voor
Brunswijk
verkocht

BREDA— Zeven jaarwerd
geëist door officier van justi-
tie mr J. Bijvoet bij de
rechtbank van Breda tegen
de dertigjarige beklaagde F.
A. die2,5 heroinehad verhan-
deld. De winstvan deze tran-
sactie zou naar het Jungle-
commando in Suriname zijn
gegaan.

Beklaagde A. zei dat hij ver-
schillendemalen naarSuriname
was geweest en dat hij zelf ook
had meegevochten aan dekant
van het commando van zijn neef
Ronnie Brunswijk. Volgens de
officier heiligt zelfs de strijd om
vrijheid niet het middel van de
verkoop van hard drugs. Het is
danook volkomen ontoelaatbaar
dat iemand op zon manier geld
wil verdienen voor een bepaald
doel.

Raadsman mrP. Doedens leg-
de de nadruk erop dat zijn cliënt
niet zijn eigen zak had willen
vullen methetdrugs-geld.Daar-
om moet de strafveel lager uit-
vallen, vindt hij. Hij wees er ver-
dernog opdatA. volgens een ge-
tuige inderdaad twintig mille
aan zijn neefBrunswijk had ge-
geven.

Einde van eenfeestje...

WILLEMSTAD-Beidefoto'ssprekenklare taal:ExpoFiesta isvoorbij en welatengewoon derot-
zooiachter.Ditnoemen wedan deKoredor, één van de plekken,
waaropCuragaozo trots zoukun-
nen zijn, indien...

TV-cameraman
Irving le Grand
overleden
WILLEMSTAD — In zijn

woning aan de Patagonië-
straat troffen deburen van-
morgen rond elf uur, de be-
kende camera- man IrvingLe
Grand,badend in hetbloed en
met een kapwond aan zijn
hoofd,aan. Zij waarschuwden
depolitieen deambulance.Le
Grand werd in allerijl naar
het ziekenhuis overgebracht
maar overleed rond kwart
voor twaalf vanmorgen aan
de verwondingen die hij had
opgelopen.

Volgens officieuze bron-
nen, zagen de buren rond een
uur of elf vanmorgen een
vrouws- persoon de woning
van Le Grand metgrote spoed
verlaten. Zij gingen even la-
ter poolshoogte nemen en
"troffen de man liggend op de
grond met een enorme kap-
wond aan zijn hoofd en nek-
gedeelte, alsmede een be-
bloed kapmes in de naaste
omgeving van Le Grand.

De politie weet niet of er
hiersprake isvaneen misdrijf
en is op zoek naar depersoon
diehethuis van de overledene
vanmorgen rond elf uur met
zoveel haastverliet.

Irving Le Grand is in onze
gemeenschap bekend om zijn
werkzaamheden als camera-
man bij TeleCuragao. Hij zit
al jarenin het vak en was de
laatste tijd ook vaste mede-
werker van het tv- program-
ma 'Leu foi kas.

ERNSTIG ONDERZOEK
Velayatizei, datéén van dekwestie dieernstigonderzochtmoesten

worden was of dekapitein van de 'Vincehnes' zijn doelwit echt had
gewaarschuwd dathij zou schieten, of dat het schip een andere weg
hadgekozen om zijnbedoelingenaanzijndoelwitkenbaar temaken.

"Of dat hij, zoals het incident doetvermoeden, gewoon besloot op
een doelwit te schieten waarvan men op zijn minst moet zeggen dat
het niet geïdentificeerd was". De minister verzocht de Veilig-
heidsraad deVerenigde Statente veroordelen voor wathij aanduidde
als een misdaad.

Het debatleverde weinig nieuweinformatie opbij watniet al door-
TeheranenWashington was meegedeeld en bekend was aan de hand
van bestuderingen van het ongeluk.

WASHINGTON —De VS- olie- in-
voer in de lehelft van 88 is ivm de-
zelfde periode in 87 toegenomenvan
37 tot 41 % van de totale binnen-
landsevraag. Ditkomtdooreen lage-
re binnenlandseproductie en toege-
nomen vraag binnen de VS.

Beheerst optreden kenmerkt
Airbus-debat Veiligheidsraad

NEW YORK— Iran heeft donderdag in de Veiligheidsraad
van deVerenigde Natieshetneerschieten vaneen Iraanse Air-bus door de Amerikaanse marine in de Perzische Golf, gewe-
ten aan Amerikaanse onbekwaamheid en agressiviteit. Vice-
president GeorgeBush, diehetdebatoverdezaakvoor deVer-enigde Staten bijwoonde, wees ditvan dehand en zei dat Iran
zelf verantwoordelijk was.

Elf dagen na het incident gaven de Iraanse ministervan Buiten-
landse Zaken,Ali AkbarVelayati enBush, hun versie opeen gespan-
nen buitengewone bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Velayati,
die een overwegend beheerste toespraak hield, noemde het
neerschieten een lafhartige daadvan een "incompetent vlootonder-
deel geleid dooragressieve, expansionistische beleidsmaker". Bush,
die even beheerst was, zei dat de doden alleen maar de recentste
slachtoffers warenin eenwrede en zinlozeoorlog dieontzettendepijn
en lijdenheeftgebracht over hetyolkvan Iranen Iraq. Ineenvoor een
Amerikaanse vice-president in de Veiligheidsraad precedentloos
optreden wees Bush met nadruk op het één jaaroude streven van de
organisatie om in deGolftot een wapenstilstand tekomen.
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MENSEN

Motown Records, de beroemde
GRAMMOFOONPLATEN-
MAATSCHAPPIJ die zangers
als Michael Jackson en Stevie
Wondertotwereldsterren maak-
te, is verkocht. Nieuwe eigenaar
is het MCA-concern. Samen met
een particuliere investe-
ringsbank is 61 miljoen dollar
betaald, ruim 130 miljoen gul-
den.De contracten van de huidi-
ge artiesten als Stevie Wonder,
Lionel Richie en SmokeyRobin-
son komen in handen van MCA.
Het concern krijgt ook het Mo-
town- handelsmerk, met de
waardevolle catalogus van hits
van verschillende topartiesten.
De geschiedenisvan Motown is

de geschiedenis van Berry Gor-
dy. Hij maakte het label groot.
Hij begon zijn carrière als bok-
ser, maar droomdealtijdvan een
eigen platenmerk. Daarom be-
gon hij teksten te schrijven. Met
achthonderd bijeengeraapte dol-
lars richtte hij Motown op. De
straten vanDetroit leverdeneen
overvloed aan talent op. De pla-
tenmaatschappij groeide uit tot
een van de grootste in die tijd.
Nadat het er een poosje niet zo
goed uitzagvoor Motown, bracht
een nieuwe ontdekking weer
heel veel geld in het laatje : de
JacksonFive. En natuurlijk was
er StevieWonder. OmWonder te
behouden, moester flink worden
onderhandeld. Wonder wilde en
kreeg volledige artistieke vrij-

heid. Met de blinde zanger ging
het meer dangoed, maarmetMo-
town ging het bergafwaarts.
Nieuwe artiesten zagen het niet
zitten ommet destugge Gordy in
zee te gaan en diegenen die wel
een contract afsloten, haalden
niet dat succes waar iedereen
van droomde. Een echte verras-
sing is hetopheffen van Motown
danook niet. Het inLos Angeles
gevestigdeMCA-concern deedal
dienst als distributiebedrijfvoor
Motown in de Verenigde Staten.
Tijdens de NIJMEEGSE VIER-
DAAGSE die vanaf volgend
week gehouden wordt, zal een
Aidsperventie team inNijmegen
de straat opgaan voor het uitde-
len van stickers, folders en zoge-
naamdevrijkaartjes: een omslag
met daarin een gratis condoom.
De actie richt zich nietzozeerop
de wandelaars, maar op de
feestvierders. De feestgangers
krijgen niet alleen een vrijkaar-
tje, maar ook een informatie-
strookje metdaarop in vier talen
detekst: "Wezien jevolgend jaar
graag gezond weer
terug/condooms verkrijgbaar
bij apotheker en drogist".

$ j|c _(_ _{: if:

Mr. Piet Cleveringa, vermaard
verzamelaar van moderne NE-
DERLANDSE BEELDENDE
KUNST, heeft zijn privever-
zameling aan het rijk geschon-
ken. De schenking bestaat uit
170 werken uit de jaren zestig,
zeventig entachtig. Hij wordt in
jaarlijkse gedeelten overgedra-
gen. Alduszal de collectie in zijn
totaliteit in 1993zijntoegevoegd
aan de Rijkscollectie, die be-
heerd wordt door deRijksdienst
Beeldende Kunst. Als blijk van
erkentelijkheid stelt de dienst
een catalogus samenwaarin alle
werken in woord en beeld wor-
den gedocumenteerd.
DePOOLSE CRISIS en detrage-
dievan vader JerzyPopielusko,
die in 1984 werd vermoord door
de Poolse politieke politie, zijn
verfilmd. In 'ToKill A Priest",
zoalsdefilm heet,wordt depries-
terAlek gespeeld door deFranse
acteur ChristopheLambert. Va-
derAlek waseenpriester diezich
inzette voor de verboden vak-
bond Solidariteit, evenals vader
Polpielusko dat deed.De film be-
gint op 13 december 1981,ophet
moment van de afkondigingen
door generaal Jaruzelskivan de
Staat vanbeleg inPolen. De his-
torische gebeurtenissen en de
loopbaan van vader Popielusko
vormen slechtshetkader voor de
film. Filmmaakster Holland
heeft de botsing tussen de idea-
len van Solidariteit en van het
communisme willen laten zien,
twee ideologiên die vandaag de
dag Polen verscheuren. Zij doet
dat tussen twee sleutelfiguren:
een politieman en een priester.
Hollands vorige film "Bittere
Oogst", over Nazi-
vernietigingskampen, was in
1986 door de Bondsrepubliek
uitgekozen voor de Oscars.

*****
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Torn Poes en de Pruikenmaker doorManen Toonder

2079 — Toen Joost viel, schoot de pruik van zijn hoofd afen
rolde hetschuurtje binnen. Daardoor was detrouwe bediende
weer meesterover gedachten.

Weliswaar washij wat duizelig doorzijn val, maar toch weer
zichzelf. Enigszinsverbluft krabbelde hij overeind.

"Vreemd!" mompeldehij. "Watdoet ikhier eigenlijk? Ikwas
toch aanhetzingen?Maar waaromzongik?Dekamers zijn nog
niet aan de kant en ik moet het menu voor vanavond nog
vaststellen! Wat isermetdatzingen? letsmeteen pruik, geloof
ik "

Hij betastte zich de schedel en ordende zijn gedachten. En
toen drong plotseling dehele waarheidtot hem door.

"Ach, ach!"prevelde hij,geheel ontdaan, "mijnplicht heb ik
vergetenen dejongeheerhebik in desteek gelaten! Ikheb niets
gedaanom heer Olivieruit demachtvan diebetreurenswaar-

dige pruikenmaker te redden integendeel, ik heb alleen
maaraanhetzingen vanoppervlakkige liedjesgedacht!En dat
alles door diepruik!"

Zijnbetraande blik viel op het haarwerk, datdaarvoor hem
op devloer lag. Met een zuchtgreep hij heten zettehetop zijn
hoofd. "Ik moet vergeten!"riep hjj uit. "Die gedachte is niet te
verdragen!"

TornPoeshadintussen nietstil gezetenom tewachten hoe de
tweestrijd van Joostzou aflopen.Hijwasregelrecht naarRom-
meldam gerend om hulp te halen.

"Ik ga met commissaris Bas praten!" dachthij. "Hij zal wel
niet begrijpen, wat er precies aan de hand is, maar er is een
kans, dathij diepruikenmaker Harewarkent. Misschien staat
de schurkwel inzijn opsporingsblaadje en anders kan hij me
misschienraad geven".

BIOSCOPEN
GOLDEN DRIVE-IN
21.00uwMoonstruck (/.5,-p.p.);24.00
uur / liketo watch (18 jr., ’.5,- p.p.).

*****
TELECURAÇAO

VRIJDAG: 16.30 Uitzending
softballwedstrijd: Bahamas vs Domini-
caanse Republiek; 18.00Man drechi di
Dios; 18.15Ajedres na plakachikf met
Omalio Merien; 18.30 Mirai Skucha;
18.45 Informe deportivomet HectorRo-
sario;lB.s6TempupaDios;l9.osShow
di Job: «Fernandito Villalona»; 20.00
Notisiero Tele-8;20.30PR-programma:
«Komesalü, boni balansó»; 21.00 Uit-
zending softballwedstrijd: Antillen vs
Puerto Rico; 22.00 Wega di Number
Kórsou;22.lo vervolg softballwedstrijd;
23.00Late movie: «Courage» (met So-
fia Loren) Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

*** * *

AGENDACURAÇAO

WEEKEINDEDIENSTEILANDSGENEES-
KUNDIGEN
STADS-EN 2DE DISTRICT OOST
16 juli 1988vanaf08.00 uurt/m 18 juli
1988om07.00 uur.
Dokter Tseng, Spreekkamer: Cassandra-
weg 72,tel.: 76464;spreekuren 11.00-12.00
/17.00-18.00 uur; spoedgevallen: tel.:
76464 b.g.g. 625822/625800toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Wilsoe, Da Costa Gomez, Nassy,
mevr. Nassy-Tseng, Lutchman, Tseng,
Winklaar, Braakman,Doran en mevr. Guer-
rero-Bakmeyer)

STADS- EN 2DE DISTRICT WEST
15 juli 1988vanaf 17.00uurt/m 18juli
1988om07.00 uur
Dokter Whiteman, Sentro MedikoKas Chiki-
tu, tel.: 623550; spreekuren 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen:tel.: 81339
b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Swart, Roose, mevr. Braakman-
Bonder, Whiteman, mevr, Goilo, mevr. Soli-
ana-Tjin, Heerenveen, Nivillac,King, mevr.
Rosales-Concession, mevr. Pablo en El-
hage)

DERDEDISTRICT BANDABAO
15 juli 1988vanaf 17.00uurt/m 18 juli
1988om07.00 uur.
DokterLucasius, SentroMedikoBarber, tel.:
641658/641605;spreekuren: 11.00-12.00/
17.00-18.00uur; spoedgevallen: tel.:86648

b.g.g. 625822/625800 toestel 143.
(dit geldt voor patiënten van de volgende
artsen: Tweed,Vonhögen, Schellens, Luca-
cius en Spong).

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

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

*****
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIET
(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 17,
tel.: 82947/81078;geopend van maandag
t/m vrijdag vati-07.00-17.00 uur; zaterdag
de gehele daggesloten;na 17.00 uurkunt u
dezuster van dewacht bellen: zusterLeito,
te1.:641217,pageb0y027-360. *

KLEUTERBUREAU: 14.00-16.00 uuralleen
volgensafspraak.

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

*****
NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heenWijkverpleging Curacao):Kantoor Rio
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-
opend van maandagt/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewacht heeftzusterBeaumont,
tel.: 676240.

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

*****
FUNDASHON LECHI Dl MAMAKÖRSOU:
voor meer informatiekunt u de volgende
nummers bellen:75628,672289 en 55504.

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

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

*****BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.
BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel.:
89676/89808.
Punda
Vredenberg, Socretesstraat3,tel.:6l33oo.

*****
VERLOF BEGRAFENIS
16 juli:R.J. Grüning, Patrijsweg 9.
17 juli:H.R. Andrade,Vesuviusstraat 19.

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

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

**"*«

ZATERDAG
DIVERSEN
TOERISTENSCHIP: 08.00-19.00 uur The
Victoria'-vert. SELMA.

OPENBARE BILBIOTHEEK (Johan van
WalbeeckDlein 131: ooeninastijden maan-

dagmiddagvan 14.00-20.00uur; dij)
vrijdag van 10.00-12.00/14.00-1M
woensdagvan 10.00-12.00/ 14.0 T
uur; donderdagmiddagvan 14.00-lt».
en zaterdagmorgenvan 09.00-1 2.01
De studiezaal is elke dag open vanT
uur.
FILIAAL MUNDO NOBO: alleen opl
dagopen van 14.00-20.00uur(voorjf
senen). 1

FILIAAL BARBER: maandagmidi
14.00-17.00uur; dinsdag-en vrijdag I
van 14.00-19.00uur. 1
JEUGDBIBLIOTHEEK (Consiënct
Plaza Brion): maandag en donderc
14.00-18.00uur; dinsdag, woensdag
dag 10.00-12.00/14.00-18.00uur er
dagvan 09.00-12.00 uur. L
Elke maandag na 16.00uur: activiteit,
kinderen. J|<
BIBLIOTHEEK MONQUI MAlh,
(Landhuis Rooi Catootje): openindj,
dinsdag, donderdagen vrijdag van*
12.00 uur (voor afspraken gelievel.
Dankmeyer, tel.: 34263opte bellen)*!

ST. EILIZABETH HOSPITAAL EN l
TORIUM: (bezoekuren) 's morgef
11.30-12.30uur en 's middags vanr
19.00uur (kinderafdeling van 10.0üfuur en Intensive Care: 18.00-19.00tf
DR. DAVID R. CAPRILESKLINIEI
zoekuren) opname afd. Manne
15.00-16.00/18.00-19.00uur; opnaf
Vrouwenvan 15.00-16.00/18.00-19.'
overige afdelingen van 09.00-12.00/
16.00/17.00-19.00 uur.
FUNDASHON PA KONSUMIDO (é
looweg64,tel.:6ll733):openingstijd4 .
08.30-12.00/14.00-17.00uur. ra
KANTOOR ALKOHOL- EN DRUGSje
(Witteweg 54, tel.: 623973): spreekurte
gelijks van maandagt/m vrijdag ofvuk
afspraak.■ *TENTOONSTELLING 3l
CURAQAOSCH MUSEUM (Van Lee^hoekstraat z/n): openingstijden dil
t/mzaterdagvan09.00-12.00/14.00£uur; zondag van 10.00-16.00uur; mar
gesloten. 1
GALLERY EIGHTY-SIX (Bloksteegl
da): dagelijks geopend van 09.00-lf
14.30-17.30.
CHRISTOFFEL PARK: dagelijks ged
van 08.00-15.00;zondagreeds vanaf»
uur. Voor rondleiding en andereactivi»
tel.: 640363.

KAS Dl ARTEKÖRSOU (Local Art Gatjj
Breedestraatl26(o),tel.:624sl6:opaVa
maandag t/m zaterdag van 08.30-1]
uur. ,°1ieCURAQAO ONDERWATERPARK (fL
deraweg z/n naast Caribbean H<L
duiktrips voor lokale duikers in hetwerf
de. Voor informatietel.: 624242/6247r*

Of
CURAQAO SEAQUARUIUM (BaporKM
openingstijden maandag t/m zondajL
10.00-22.00 uur. tri
SOKUDI: elke vrijdag mogelijkheidomfmatie te verkrijgen enbloedsuikergehakj
bepalen - nieuw gebouw Kraamkliniek]
Canario.
STICHTING KINDERBESCHERMING*
RACAO: hetkantoor ist/m 31juli198*
sloten. Voor spoedgevallentel.: 61314^,
PLEEGGEZINNEN CENTRALE Clf
CAO, Kaya Kiwa 33. tel.: 77408. .
SYNAGOGE MUSEUM (Hanchi Snj|
open van maandag t/m vrijdagvan Os.
11.45/14.30-17.00 uur; gesloten op)
feest-en Joodsefeestdagen. 'LANDHUIS BRIEVENGAT: geopend),
maandag t/m vrijdag van 09.30-12>
15.00-18.00 uur(toegangskaarten verH
baarbij «Curava» en LandhuisBrieven?

PRINSES WILHELMINA FONDS (kart
bestrijding): voorlichtingscentrum te Sd
looweg 52, tel.: 611998.Elke ochtendd
van 08.00-11.30 uur; dinsdag- en vrijd
middaövan 14.00-17.00 uur.
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HENRY By Dick Hodgin

BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson

BEETLE BAILEY By Mort Walker

REDEYE By Gordon Bess
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RUBENPAGE OPTIMISTISCH: DE TOERISTEN KUNNEN KOMEN
Toerisme op Curaçao moet nog achterstand inlopen

Bevolking moet geen wonderen
Verwachten van gedeputeerde
3
<* WILLEMSTAD — "De toeristen kunnen komen: we hebben
Jekamers en als die allemaalvol zijn, zoeken we meer moge-
lijkheden om nieuwe hotels te bouwen." Dat is demeningvan
tedeputeerde Ruben Page van Toerisme die na een inwerk-

Mjeriode van vijfweken voornemens is ommetvolle vaartaan
j^eslag te gaan.

,e Vele plannen heeft de gedeputeerde, alhoewel hij voor-
ijtichtig laat weten datdebevolking"geen wonderen moet ver-
dachten". Het is ook niet de gedeputeerde alleen die alle in-
Jtrumenten in handen heeft om het toerisme tot verdere ont-
iVikkeling te brengen. Daarin heeft iedereen een taak, aldus
i*age diewil trachten debevolking directerby het toerisme te
betrekken.
ï Totzijn plannen behoort ook eenprogressiever luchtvaart-
beleid te voeren, een idee dat volgens Page door ministers
iouis Gumbs van Verkeer en Vervoerwordt gesteund. Onder
fat mom "hoe meer zielen, hoe meer vreugde", wil Page meer
luchtvaart-maatschappijentrachten te interesseren omCura-sao in hunvliegschema opte nemen.s
]

" Gedeputeerde Ruben Page

lan Toerisme gaf gistermiddag
en persconferentie omdat hij
eelvragenkrijgt over hetbeleid
at hij denkttegaan voeren. Pa-ie wilde echter niet eerdernaar
Puiten treden omdat hij zich
!erst wilde inwerken. Niet al-
.ien in de stukken die aan hem
rerden overgedragen maar als[tQan uit de prive-sector" moest
pij ook het functioneren van de
ttubtelijke molens onder deknie
i"""gen.

STICHTING
4 Na vijf weken gedeputeerde-
jchapkondigde Page een serie

projecten aan. Bovenaan
lijstje staat de oprichting

Taneen "CuragaoTourismDeve-lopment Foundation" waaroverjte Amigoe al eerder uitgebreid
(j>erichtte. Deze stichting zal het
e 'verkoepelende orgaan worden
7Pan alle toeristische activiteiten
j[Phet eiland. Zowel de overheid
tls de privé- sector zullen in de
dichtingvertegenwoordigd zijn
Middels een Raad van Bestuur.
Tage is enthousiast over deze
ftichting waarmee hij onder
Tjndere hoopt te bewerkstelligen
Pat het toerisme uit de politieke
jffeerwordt gehaald. Tevens
ftoopt men met de stichting een

toeristisch beleid tejkunnenvoeren. "ledere keer als
j?r fcen nieuwe gedeputeerde
Mmt, ligt al het werk enige we-lben stil. Dat heeft een enorme
Negatieve invloed. De stichting
'tan gewoon doorwerken, ook bij
l«enwisseling van dewacht", al-
dus Page daarover. Het beleid
tan daardoor ook proffesioneler
gorden,efficiënteren flexibeler,
i De statuten, waaruit de Ami-
goe al eerder stukkenpubliceer-
de, zijn gereed en naar de ver-
schillende instanties gestuurd
£oor advies. In augustus hoopt

dat destichtingeenfeitkan
*tjn. Inmiddels verschijnen in de
'okale kranten al advertenties
*aarin sollicitanten voor de di-
rectie- functies worden' opge-

Ondanks de "grote
achterstand met andere eilan-
den in het Caribisch gebied", is
de gedeputeerdeoptimistisch ge-
stemd over de toekomst van het
toerisme opCuragao. Het beleid
moet dan wel planmatig aange-
pakt worden en iedereen moet
bereid zijn met een positieve in-
stelling medewerking te verle-
nen. Een gedeputeerde oftoeris-
tische instantiealleen,kan niets
bereiken. "Een grootdeel van de
inkomstenvoor Curagaozal in de
toekomst van het toerisme af-
hangen. Ik wil dan ooktrachten
een sfeer te scheppen om zoveel
mogelijk mensen bij het toeris-
me tebetrekken."

Daar is de gedeputeerde
concreet over: erzijnverschillen-
de soorten toeristen. Sommigen
willen in een luxe hotel verblij-
ven en voornamelijk genieten
van het weer en strand, anderenbezoekenfamilie- leden, er is het
cruise- toerisme, het zakelijk
toerisme en tenslotte het koop-
toerisme. Met name die laatste
groep zoekt vaak naar goedkope
onderkomens. De bevolking zou
daarinkunnen participeren door
aankleine pensions tebeginnen,
'guesthouses' of kleine restau-
rants. Daarvoor is een betrekke-
lijk kleine investering nood-
zakelijk, aldus Page die een in-
formatie- campagne wil ontwik-
kelen om debevolking hiertoete
stimuleren.

PRIVATISEREN
Om dekosten van de overheidzoveel mogelijk te beperken énomdathethet toerisme ten goede

komt, wil de gedeputeerde decommissie belast met de priva-tisering van dehotels, nieuw le-
ven inblazen. Hetis nog niet be-kend ofdezelfde commissiehaartaak zalhervatten of daternieu-we leden worden aangetrokken.
Dathangtafvan debereidwillig-heid van de huidige commissie-ledenom ditwerkvoort tezetten.Gevraagd naar deproblemen die
er tijdens eerdere onderhande-
lingenmet onderandereLasPal-

masontstonden, antwoordde Pa-
ge de hoop te hebben dat die me-
ningsverschillen in hernieuwdebesprekingen uit de weg ge-
ruimd kunnen worden. Priori-
teit bij deprivatisering heeft het
Plaza Hotel, alstweede opdelijst
staat hetLasPalmas hotel en als
derde het Princess Beach hotel. ,

Ruben Page pleit ook voor een
hotelvakschool, een onderwerp
waarover hij in dit stadium nog
niet zoveel los wil laten. Gezien
de uitbreidingen van verschil-
lende hotels en de komst van
meerdere hotels (hetLions duik-
hotel en 2 hotelsbij het ITC;red),
is te verwachten dat over een
aantal jarenveel personeel nood-
zakelijk is. Page zal in ditkader

binnenkort naar Aruba afreizen
waar hij een bezoek zal brengen
aan de hotelvakschool aldaar.
Indien hetfinancieel aantrekke-
lijk is om deopleidingdaartevol-
gen,valt datteoverwegen alhoe-
wel de gedeputeerde de vrees
heeft dat een groot aantal stu-
denten na de opleiding dan op
Aruba een dienstbetrekking
aangaat en "we hebben ze hier
hard nodig", aldus Page.

worden welketerreinenbeschik-
baar zijn voor toeristische pro-
jecten.

Ondanks de vele plannen,
waarschuwde Page dat de ver-wachtingen niet al te hoog ge-
spannen moeten zijn. Er zullen
nog wel enkele jaren overheen
gaan, voordat een dergelijk be-leidzijn vruchten afwerpt. "Aru-ba heeft ook niet in twee weken
een 'booming' toerisme gekre-
gen. Daar is jarenlang aan ge-
werkt. Vanaf de sluiting van deLago zijn die inspanningen ver-dubbeld. Dat werpt nu zijn
vruchten af', aldus Page. Cura-
gao heeft ondermeer een
achterstand in te halenomdat er

...depersconferentie vangedepu-
teerde Ruben Page (tweede van
rechts)...

OPEN SKY
Met desteeds groter wordende

hotelcapaciteit, ishetbelangrijk
dat detoeristen eenvoudig naar
Curagao kunnen komen. Page
pleit danook voor een"open sky"
politick alhoewel het geen "free
for all" mag worden. Hij zegt
daarmee op één lijnte zitten met
minister Louis Gumbs. Het feit
dat twee Europese luchtvaart-
maatschappijen interesse heb-
ben voor Curagao, juicht Page
toe. Vooral omdat de Europea-
nen met name in de juni/juli-
maanden op vakantie gaan: het
laagseizoen in hetCaribisch Ge-
bied. Page is ervanovertuigd datzowel Lufthansa als de Tap ko-
men: "Hiep, hiep hoera. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugde",
aldus een enthousiaste gedepu-teerde.

In de afgelopen weken heeft
Page zich terdege ingewerkt in
deprojecten diereeds opgangge-
bracht zijn, of nog in de pen zit-
ten. Alle positieve projectenzullen door ons voortgezet wor-
den , aldusPage. Hij pleitte er indit kader voor dat de DienstRuimtelijke Ordening en Huis-vesting(DROV) snel deruimte-lijke ordening- planning af-maakt zodat aan investeerders
direct duidelijk gemaakt kan

jarenlang op reclame bezuinigd
is. Omdiebekendheid van Cura-
gao inbijvoorbeeld de Verenigde
Staten weerop te bouwen, zal de
nodige tijd vergen, aldus Page.
Met een integraal plan waar ook
het menselijk aspect een be-
langrijkerol inspeelt, is degede-
puteerde van Toerisme er even-
wel van overtuigd dat Curagao
bovenaan de lijst van toeris-
tische bestemmingen kan ko-
men: "Nos por!".

Op heterdaad
betrapt

WILLEMSTAD — In een wo-
ning teKanga werd een 21- jari-
ge man (E.R.) op heterdaad be-
trapt toen hij aan het inbreken
was in het huis.De man werd in
gebukte houding door depolitie-
patrouille aangetroffen met in
zijn bezit een groot mes, eenfoto-
toestel en enkele sieraden. Hij
werd met debewijsstukken over-
gebracht naar het politie- bu-
reau voor verder onderzoek in
dezezaak.

Man bekent diefstal
WILLEMSTAD — In een mi-

ni- market aan de Divi divi- weg
verdacht de eigenaar van de
zaak de 27-jarige J.M.een 29-ja-
rige man(S.K.) ervaneenbedrag
van 165 gulden uit de geldkist
van de zaak te hebben weggeno-
men. Bij naderonderzoek van de
politiebleekdatdemanK. inder-
daad het geld had weggenomen.
Hij had het geldverstopt in zijn
tuin aan de Carawaraweg. Op
zijneigenaanwijzingen werd het
geld teruggevonden. De man
bleek ook inhet bezit vanenkele
grammen 'base. Hij is voor ver-
der onderzoek overgegeven aan
derecherche.

Gezaghebber Casseres

Kritieke fase
achter de rug

WILLEMSTAD— De ge-
zondheidstoestand van ge-
zaghebber Ronald Casse-
res gaat steeds meer voor-
uit. Volgens het behande-
lend artsenteam is dekri-
tiekefase achter derug. De
chirurgenGerardoGomez,
Bradley Ruben en Louise
Dion hebben opnieuw de
buik geïnspecteerd en zijn
zeer tevreden over hun be-
vindingen. Verwacht
wordt dat het verblijf van
de gezaghebber in het
Jackson Memorial Hospi-
tal te Miami nog geruime
tijd zal voortduren.

De laatste 24uur is de tem-
peratuur van de patient ver-
der gedaald. De slokdarm-

bloeding, waarover gisteren
melding werd gemaakt, heeft
zich niet herhaald. Momen-
teel bestaat er nog geen
duidelijk te lokaliseren ab-
ces- vorming in de buikholte.
De behandeling met antibio-
tica wordt evenwel geconti-
nueerd.

De conditie van de longen is
duidelijk verbeterd. Het
zuurstof- gehalte in het bloed
is verder gestegen, zodat de
kunstmatige beademing
langzaam verminderd en ui-
teindelijk gestopt kan wor-
den. Het begeleidend team
bestaande uit dr. Lo-A-Njoe
en dr. Ch. Baur verwacht dat
komend weekend haar taak
beëindigdkan worden.

Vertraagde bezorging
Kodela rekeningen

WILLEMSTAD— Een deel
van de electriciteits-rekenin-
gen over de maand juni zijn
twee weken later dan nor-
maal verstuurd. Dit houdt in
datdevervaldatum voor deze
rekeningen eveneens twee
weken opschuift. De verval-
datumisnuvastgesteld ophet
eind van demaand juli.

Kodela- woordvoerder, Leslie
Roosberg, deelde vanochtend
mcc, dat om administratrief-
technische redenen de rekenin-
gen voor sommige wijken van
Banda Ariba nog niet zijn ver-
stuurd. "De betrokken wijken
ontvangen vandaag of morgen
hun rekening. Vooral degenen
die voor een lange periode met
vakantie gaan, moeten er reke-
ning mcc houden dat de verval-
datum van de electriciteits- re-
kening dienovereenkomstigver-
schoven is. Anderskunnen ze bij
terugkomst misschien tot de on-
aangename ontdekking komen,
dat ze zijn afgesloten", aldus
Roosberg. De Kodela-
woordvoerderverklaardeverder
datbinnenkort de eindnota voor
de water- rekeningen eveneens
verstuurd zal worden.

Man inrug
geschoten
WILLEMSTAD — Een 15-ja-

rige jongen,F.R., schootgisteren
zonder enige aanleiding de 38-
-jarige E.J. in de rug met een
luchtdruk- geweer. Hetslachtof-
fer moest voor verwijdering van
hetprojectielnaar dePolikliniek
van het ziekenhuisworden over-
gebracht. Daarna deed hij aan-
gifte van mishandeling door F.
De KZP heeft de zaak in onder-
zoek.

WILLEMSTAD — De man
E.A. deed bij de politie aangifte
datde32-jarigeR. W.benzine uit
deauto van A. had gestolen. Hij
had W. betrapt op het moment
datdeze drukaan de'pomp' bezig
was. W. was door het opduiken
van de eigenaar van de auto zo
verrast dathijonmiddelijk debe-
nen nam.

Bij verstrekken begrotingssteun
Werkgroep Kibré verontrust
over ’ketenen van Antillen’

WILLEMSTAD —"Wat
ons, de werkgroep Kibré,
vooral verontrust is een blin-
devlek in dekennis van deNe-derlandse politiek ten aan-
zien van de achtergronden
van de huidige situatie op de
Antillen en een gebrek aan
begrip voor de eigenheid, de
andere geschiedenis en cul-
tuurvan ditrijksdeel. Deze te-
kortkomingen van de Neder-
landse politiek manifesteer-
denzichop onthutsendewijze
in de voorwaarden die door
de Nederlandseregering op-
gelegd zijn aan deAntilliaan-
se regering bij het beschik-
baar stellen van 170 miljoen
gulden begrotingssteun. Wij
ervaren deze voorwaarden
als eenzijdig, onver-
andwoord en vernederend."

Dat schrijft de werkgroep Ki-
bré in een openbriefaan de Ne-
derlandseregering, de Staten
Generaal, maatschappelijke or-
ganisaties, de universitaire ge-
meenschap, de media en de An-
tilliaanse gemeenschap in Ne-
derland.

DOORBRAAK
Kibré is een werkgroep die in

1987 werd opgericht en streeft
naar "een doorbraak in een kolo-
niale relatie Amsterdam — Ne-
derlandse Antillen en Aruba.
Met de open brief begint de
werkgroep met een publiciteits-
campagne over hetthema: Antil-
len — Aruba en Nederland, die
uitzal monden in een manifesta-
tie in oktober onder de titel: Toe-
komst Nederland — Neder-
landse Antillen enAruba.

De werkgroep Kibré bestaat
uit Nederlanders, Antillianen
en Arubanen. De leden zijn: Joe
Brooks, Joke Cassee, Christine
Greiner,Rudy Henriquez, Jean
Lequeux, Norman Marten, Or-
landoMeulens, Olga Orman, Pe-
ter Posthumus, Joe Simmons,
Jaap Spelberg, Soraima Stroop,
Annelou Verbruggen, Léon
Weeber en leteke Witteveen.

ONDERCURATELE
In de briefvalt de werkgroep

de Nederlandseregering fel aan:
"Hoe is het mogelijk dat de Ne-
derlandse regering echtkan gel-
oven dat maatregelen die louter
liggen in de sfeer van grotere be-
zuinigingen en meer ontslagen,
tot oplossingenkunnen leiden in
een samenleving die onder zwa-
re druk staat?" De werkgroep
meent dat met de eisen die Ne-
derland voor het geven van de
begrotingssteun op tafel heeft

gelegd, deAntillen nu onder cu-
ratele zijn gesteld: "Een grotere
vernederingvan een zichzelfres-

Eecterende regering en bevol-
ing is niet denkbaar. Wij kun-

nen dezehouding van de Neder-
landse regering alleen analyse-
ren als zijnde politieke onwil.
Wij vragen ons afwaar deze poli-
tieke onwil vandaan komt en hoe
het komt dat deze gesteund
wordt dooreenmeerderheid van
het Nederlandseparlement."

"Er lijkt sprakete zijnvaneen
cultureel patroon dat opdoemt
als derijksgenoten uit de Antil-
len—zonderhunkwetsbaarheid
te camoufleren — kenbaar ma-
ken dat ze iets willen van 'Den
Haag. Keer op keer komt van
Nederlandse zijde daneen mora-
liserendevingeren stelt meneen
superieure houding ten toon. De
Nederlandse politiek kan zich
kennelijk zonder gene, door de
toenemende ongelijkheid tussen
de twee Koninkrijks- partners,
deze cultuur en mentaliteit ver-
oorloven."

De werkgroep constateert dat
125 jaar na de officiële afschaf-
fing van de slavernij "de bevol-
king van de Nederlandse Antil-
lenanno 1988opnieuwgeketend
wordt." Daarover is de
werkgroep zeer verontrust. "Wij
zijn pessimistisch over een spon-
tane wijziging in dehoudingvan
de Nederlandse politiek.

Daar-
om willen wij deze open briefbe-
sluiten met een oproep aan poli-
tieke en maatschappelijke
krachten tot de oprichting van
een breed comité van verontrus-
te Nederlanders en Antillanen.

Onze hoop is gevestigd op deze
mensen en organisaties omdat
wijdenkendatzij, meer dan 'DenHaag', bereid zijn zich daad-
werkelijk inte leven indeprecai-re situatieop deAntillenen in descheve relatie tussen de Neder-landse en Antilliaanse politiek
en die willen zoeken naar daad-werkelijke oplossingen voor deAntillen.
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HEAO-er- B.E. (Bedrijfseconomie)

ZOEKT PASSENDE WERKKRING
Ruim drie jaarervaring op breed administra-tiefgebiedzowel in Nederlandals opCuracao.
Brieven onder nummer 31 aan het bureau van dit blad,

y^ Curagao. J

I Vrienden ofrelaties over?
Geenbetere plek dan \■mm jp;inccw _-_££

l BEREGOED! ||

Restaurant Fort Nassau
vraagt

MANAGER
* Min. opleiding M.H.S.
" Leidinggevende capaciteiten
* Uitstekende menukennis
* Meertalig.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan
de heer A.V. Vink, Polarisweg 28, Curagao.
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Verkoopkoers van de I
pi BOLIVAR 1
ES» MADURO & (URIEL'S BANK N.V.
'W9' MAAKT HIERBIJ BEKEND

dat deverkoopkoers van de Venezolaanse $$
BOLIVAR tot MAANDAGOCHTEND 10.30uur 1

C Fis. 5.40 per 100 BOLIVAR is M

AMIGOE 3

'T ATA LOKE TUR HENDE TABATA WARDA! ♦l SHOW Dl I
X VALESKA GRESSMAN ♦

DJASABRA 30 Dl YULI NA i
RUST& BURGH £

X for di 9 or' te 2. or' di mardugé, akompané pa ,X
X Spice & Pepper i Mariachi Fortuna. Despues di ▼X show por sigui balia te 2 or' di mardugé. ▼
<Fc Karchi na rason di Fis. 10, - p.p. Ta optenibel na: JL
<6> Fantastiko-Rooseveltweg, Soraida's Flowershop- A
«> Souax, Salifïa Beauty Center, Van Dorp Punda i X«i Otrobanda, Boekhandel Salas, i na Rudy's- X
& Zuikertuintje. J

-^ -€IK€ ZATERDAGAVOND-
***************

IBA£B£QU£***************Vanaf 19.30uur kunt Uop het
Belle Terrace Restaurant

genieten van onze:
— Barbeque en Salad-Bar— Tropical Steelband
— Romantische sfeer
— Zicht op zee

* * * * ***********Reserveer nu Uw tafel bij ons!
cfAvila Votel\ Penstraat 130- Tel.: 614377 x-



Noordelijk gelegenArauca is invoerhaven van Bolivia coca

Politie: Chili alternatieve
route voor vervoer cocaïne

SANTIAGO — De drugs-
handel probeert een alterna-
tieve weg te bewandelen om
deverdovende middelen in de
drugs- consumerende landen
binnen te krijgen. Zo' n alter-
natieve route is Chili. Dit is
nog in deaanvangs- periode.

De Chileense politie heeft
vastgesteld dat men dit jaar al
heel wat cocaine in beslag heeft
genomen. Volgens de nieuwe
route komt het spul uit Bolivia
en gaat dan via Mendoza in Ar-
gentinië naar Santiago in Chili,
aldus onder- commissaris Omar
Vega, die deleiding heeft van de
Chileense Narcotica- brigade.
Hij bekleedt dezefunctie al acht
jaar.

AANHOUDINGEN
Een paar weken geleden wer-

den twee Colombiaanse ver-
dachten aangehouden die Chili
als doorvoer- haven gebruikten
bij het vervoer van de cocaine
naar de Verenigde Staten.
Kennelijk is men tot dezeroute
gekomen omdat men deklappen
wil opvangen welke men de
laatstetijdgeeft gekregenvan de
kant van de politic en de
strijdkrachten van verschillen-
den landen. De beide mannen
werden aangehouden op de in-
ternationale luchthaven van
Santiago met in hun bezit cocai-
ne ter waarde van 1,2 miljoen
dollar.Er zijn politie- functiona-
rissen dievermoeden dat heteen
activiteitvan hetKartel van Me-
dellinis.

De aanhouding van en de de-
portatie naar de Verenigde Sta-
ten van een in Arauca wonende
Amerikaanse staatsburger zette
de politie nog meer op het spoor
van deze alternatieveroute. Aan
het licht kwam dat deze Ameri-
kaan ondereen valse naam een
bende leidde welke cocaine naar
de VS overbracht. Daarbij werd
handig gebruik gemaakt van de
liggingvan Arauca dat inhet ui-
terste noorden van Chili ligt in
het grens- gebied met Peru en
Bolivia. Depolitie is er van over-
tuigd dat de stad Arauca de be-
langrijkste invoer- haven isvoor
cocaine.

MEER CONTROLE
In verband met deze nieuwe

ontwikkelingen worden op de
luchthavens en op de be-
langrijkste grensposten gebruik
gemaakt van snuffel- honden.
Daar wordt ook personeel inge-
zet dateen opleiding heeft gehad
in de VS van de Amerikaanse
Narcotica- dienst DEA. Daar
werkt de Chileense politie zeer
nauw mee samen.

Gouverneur
vermoord

LlMA—Gouverneur Mario
Casas Sanchez van de Peru-
aanse provincie Chincha is
bij een aanslag om het leven
gekomen. Men neemt aan dat
het een actie van de Sendero
Luminoso- guerrilla is.

De aanslagviel minofmeersa-
men met de verlenging van de
noodtoestand in Lima en 34
andere provincies zodat de uit-
zonderings- toestandnuvoor bij-
naeenkwart van het Peruaanse
grond-gebied geldt. Dit houdt in
datdepolitie zonder gerechtelijk
bevel huiszoeking mag ver-
richten en dat bijeenkomsten
verboden mogen worden.

In Chili wordt het coca- blad
niet verbouwd. De meeste cocai-
ne is afkomstig uit Bolivia. Tot
vijftien jaar geleden telde Chili
een groot aantal laboratoria. In
die periode werden zon veertig
van die laboratoria ontmanteld.

Er werden ook twaalf toonaan-
gevende drugs- leiders naar de
VS gedeporteerd, inclusief een

Eolitie- chef die zich met deze
andel had ingelaten. Men is

vastvan plan het euvel met har-
de hand teblijven aanpakken.

INDIAN ROCK GARDENf
WATERSLIDE
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#H Sj? De Regering van Aruba

vraagt ten behoeve van deSociaal-EconomischeRaad

FULLTIME SECRETARIS
Taken:— Gevenvan dagelijkse leiding aan hetbureau van de

Raad.— Beheren van materiële voorzieningen.— Voorbereiding van vergaderingen.— Ten uitvoerbrengen van besluiten van deRaad.— Initiëren, voorbereiden en opstellen van adviezen.— Opstellen en bewaken van de jaarplanning en jaar-
begroting.— Onderhoudenvan contacten met socialepartners.— Verzorgen van public relations.

Vereist:— Kennis en ervaring op het gebied van sociaal-
economische wetgeving.— Leidinggevende capaciteiten en goede contactuele ei-
genschappen.— üoede beheersing van deNederlandse,Engelseen Pa-
piamentse taal.

Academische vorming en leidinggevende ervaring strek-
ken tot aanbeveling.
Keuring medisch, en indien nodig, psychologisch.
Sollicitatiebrieven, vergezeld van volledig curriculum vi-
tae, voor22juli 1988te richten aan deRegering van Aruba,
L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad.

(éöT~ "l(Tflfc GOLDEN TULIPARUBACARIBBEAN\^^ RESORT& CASINO
L.G. Smiih BoulevardKBl " palm Beach, Aruba.

has the following immediate vacancy:
ASSISTANT MARKETING MANAGER

(male or female)
Minimum qualifications:— Salesrelated experience/familiar with group hand-

ling

— Outgoing personality/representative
— 25 Yearsor up

— Correspondence skills

— Good verbal and written knowledge ofthe English,
Spanish and Dutch language.

Ifyou areinterested and meetwith theabove qualifications,
please contact our Personnel Department, telephone
33555, ext. 6108.

<■ J

Attentie Colegio gangers,
lever nu je bestellijst bij ons in vóór iJfZhf

_^, SÊW 15 juli a.s. voor al je schoolboeken! §hïS■■■ i<f~—— [b II [__3
Jf Bi aankoop van Af 1.25,00 doe je mee Ynhngj

J rßf<^^ aan de uit,otin9 van een "Canon" (cr~j|'
"*^l Bfi Mm. elektronische schrijfmachine. ij?T"ifp:

y^ÊIL^M*^P Ook krijg je bij aflevering van een $rfji'
jg bestellijst van Af 1.50,00 of meer een rnMij
fi ■*? "Canon" pocket calculator cadeau. ïfeS

Tuttig V*k*ntic! 31
\ i^SJSAMSOM §3§

« —3 L.G. Smilh Boulevard 126 Tel. 23434 JjpJjiS
lp C u 'S ■ '=! uil g| f u 'r| u :=' mi ï§ mii '-' u|| r' mill in :-' rj"l^
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B.J. ABENDS & SONS INC

SOFTBOARD4XB"
HARDBOARD?
PARTICLE BOARD?
GALV.ROOFING SHEETS?
GALV. IRON SHEETS?
BRENCHIE'S
LUMBER/BLDG. MATERIALS
RONDWEG/DAKOTA

f !Gevraagd opkorte termijn
GEDIPLOMEERDE M.T.S.-ers

ELECTRO-TECHNIEK
Met interesse in deelectronica en bereidheid om speci-
ale training te volgen in U.S.A.
Bel: 22148 of 24746 voor interview.

TIELEMANS OFFICEMACHINES N.V.V ARUBA J

|S| DeRegering vanAruba
roept hierbij sollicitanten opvoor defunctie van

SUBSTITUUT-GRIFFIER VAN DE
STATEN VANARUBA

FUNCTIE-EISEN:— Universitaire opleiding rechten, studierichting staats-
administratiefrecht danwei een daaraangelijkwaardige oplei-
ding;— brede ervaring op juridischterrein inverband metdirecteinzet-
baarheid;— leidinggevendeen organisatorische capaciteiten;— goede contactuele vaardigheden in woord en geschrift.

TAKEN:
- 1. het mede bijstaan van de Statenleden

2. hetmede bijstaanvan deVoorzittertijdens de Statenvergade-
ring en deCommissievergaderingen

3. het vervangen van de Griffierbij diens afwezigheid.
ADI
a. hetbegeleidenvan deprocedures op grondvan kennis van de

staatsrechtelijke regels en politieke mogelijkheden en -ver-houdingen;
b. het beantwoorden van vragen van de Statenleden (procedu-

reel, informatief);
c. hettoegankelijk maken van informatie t.b.v. het wetgevendewerk van de Statenleden;
d. het verlenen van bijstand bij het ontwerpen van amandemen-

ten, het analytisch beoordelen van door leden opgesteldeamendementen, het verlenen van ondersteuning bij hetopstellen van teksten voor schriftelijke vragen en moties.
AD 2
Het adviserenover deorde van devergaderingen,o.a. metbetrek-
king tot de behandeling van amendementen en ingediende mo-
ties.
ARBEIDSVOORWAARDEN:
Bezoldigingconform hoofdschaal 13van deBezoldigingsregeling
Aruba 1986.Secundaire arbeidsvoorwaarden conform Landsve-
rordening Materieel Ambtenarenrecht en Regeling Vakantie en
Vrijstelling van Dienst Ambtenaren.
SOLLICITATIEBRIEVEN:
Sollicitatiebriefvergezeld van volledig curriculum vitae, fotocopie
van diploma's en werkgeversverklaring(en) te zenden binnen 4
weken na verschijnen van deze advertentie aan deRegering van
Aruba, L.C. Smith Blvd. 76, Oranjestad, Alhier.

(■»MWtwtt»>Hl»«»***'* tt**«»»Mt»«»tW.»«t»««.lMl»l«HW«»ê_>_»««_«Ht_m«M_«MmM.im_llMWi*«H>llll

ARUBA DAILY
1 ENTERTAINMENT
f <%fti^ljfcr' bondagvanaf zesuur geopenden vanaf 10.00uur
i C^F/__T_W^. f"'*" °P de tonen van LA NUEVAFUERZA
| lnde vroe9e ochtend.

I LGSmifhßlvd. TAKEAWAY TEL.: 33541
j oranjestad,Aruba. Geopend van 11.00 a.m. tot06.00 a.m.

\/f7hi arubadcaribbepan Een goed verzorgde
iW SÜX^° CATERING

;:°sr
ftie,ke ge,egen_

proud.y present,: *»* «>Ok
Vegas goes latin bel 24544

banCd bFyer°rari? Win9in9 H°USe" FA?^M£]3TO
daily curtain time 10.30p.m. Restaurant

aZÏÏÏS, Wij geven U gaarneeen
Cove: charge sho*-lime$7 50 min. 2 drinks perperson VNJbHjVende Offe-le.

Forreservations please call 33555 i
Gezellige sfeer, goede service
n2iVi .'ILamt w«jverwachten Uvoor lunch
RESTAURAM (12.00-3.00), HAPPY HOUR

r\n/A (6.00-7.00) of dinner (18.00-

-| CftTHS^J^HRdKW' Telefoon 22977 of 27833.

vjr Restaurant Warung Djawa
(1Sk Boerhaavestraat 4

TeL: 33928
Cr*W' ,wfyi ßy**,'wjn: Dagelijks 5.00-11.00 p.m.

«ar Jttl&ÏTOirrant Zondag 12.00-11.00p.m.B4T *"K"vuuronT Dinsdag gesloten.
Het Restaurant met

Indonesische allures, zonder pretenties.

The Old Open Tuesday to Sunday
CunucuHouse Bar:so°-6-00

1 RES tXüRA nt International cuisine and~yv||§jr~ FRESH Fish with Funchi
/ *^4aCTplp!gßs^ andpanbati
l__^^^nQL<^^i^^ Palmbeach 150— Tel. 31666

é^^ NOW OPEN ON_
■ SUNDAY

Boulevard Theatre
ï ïï* Today at 8.00,9.30& 10.30RK

"CROCODILL DUNDEE II"
j adventure 14yrs.

I
MidnightFriday & Saturday at 12.00

"CROCODILL DUNDEE II"
adventure 14yrs.

Matinee Sundayat 6.00
"CROCODILL DUNDEE II"

adventure 14yrs.

j Drive - In
Today at 8.30 & 12.00 - Sunday at 9.00

"LESS THAN ZERO" drama 18yrs.

Jj& _ OP REIS
{tmmWfcmt Wees duswijs en sluit Uw

IWjP^ REISVERZEKERING
mjt fl! op tijd bij

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

Windstraat 11 Tel.: 22775 - 21333 - 24443 j

universiteit van aruba
faculteit der rechtsgeleerdheid

INSCHRIJVING STUDENTEN
COLLEGEJAAR 1988- 1989

Vanaf heden kan de inschrijvingplaats vinden van studen-
ten voor de studie aan defaculteit derrechtsgeleerdheid.
De studiegids 1988-1989 en de aanmeldingsformulierenzijn verkrijgbaar bij de administratie, Irausquinplein 4Openingstijden: 7.30 -12.30 uur en 14.00-17X)0 uur (noggeen telefoon).

Bij de inschrijving dienen de volgende bescheiden te wor-den overgelegd.
1. een volledig ingevuld aanmeldingsformulier
2. een fotocopie van het getuigschrift cq. diploma en cijfer-lijst ofbeschikking van de Ministervan Welzijnszaken odgrond waarvan inschrijving wordt verzocht- '
3. een uittreksel van het geboorte- en bevolkingsregister4. twee recente pasfoto s (4x4 cm); s a '
5. het bewijs van storting van het college- en inschrijfgeldresp. A/50p-en.Arisp,-(A.B.N.yrek. nr. 30.50.646,t.n.v. de Universiteit van Aruba).

COLLOQUIM DOCTUM
Totuiterlijk 3 augustus 1988kunnen personen die de leef-tijd van 23 jaarhebben bereikt en die niet voldoen aan detoelatingseisen voor de studie in de faculteit derrechtsge-leerdheid, zich voor het colloquium doctum aanmelden biideadministratie. '
Het colloquium doctum zal schriftelijk worden afgenomenop vrijdag 12en zaterdag 13augustus 1988 zowel voordegenen die in meijl. zijn afgewezen alsvoor hen dievoordeeerste maal deernemen. Dit is de laatste mogelijkheid in1988.
Het colloquium doctumomvat de volgende vier vakken-— Nederlands— Engels— Geschiedenis— naarkeuze: Spaans, Economie, Wiskunde of Frans.
Het inschrijfgeld ad Af. 50,— vooraf te voldoen door stor-ting oprek. nr. 30.58.646 A.B.N.Nadere informatie verkrijgbaar bij de administratie,irausquinplein 4.

Jgv

RECORDATORIO
Yudanza pa tratamento medico

den exterior.
Gobierno ta recorda eu,

mescos eu den pasado, peticionnan pa gobierno cubri gas-
tonan medico haci den exterior sm eu gobierno a dunaper-
miso adelanta pa esaki, nota ser aproba. Peticion pa trata-
mento medico den exterior ta ser atendi door di e Departa-
mento di Salubridad Publico a peticon di vn specialista.
Tur peticion pa tratamento medico den exterior mesterbini
tor di vn specialista.
Si vn personabay den exteriorta aconsehabel pabusca vnaseguro contra malesa y accidente, especialmente pa e
temporada eu e ta den exterior. Esaki lota vn siguranza den
caso di cualkier eventualidad.
Gobierno ta spera eu turesnan concerni tuma bon nota diesakipa evita turclase di inconveniencia.

GOBIERNO Dl ARUBA.

Job Opportunity 1
NEEDED

Part-timers to work at night
from 6:00-10:00 p.m.

Requirements:
-English is a must
-Good communication abilities
-Must have own transportation

For more information call tel: 29024



AGENDA

ARUBA

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

Telefoon: 24333.

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

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

ALARMCENTRALE: 115.

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

BIOSCOPEN
BOULEVARD THEATER
l + H: 20.00, 22.30+ 24.00 uur CrocodileDundeell (18 jr.).
DRIVE-IN:2o.3o+24.oouurLessfi.anZero(18 jr.).

BOTICAS (nachtdienst)
Pabao brug: Oduber, tel.: 21780.
Pariba brug: San Lucas, tel.: 45119.

WACHTREGELING DOKTORENOranjestad, Madiki,Tanki Flip, Noord,Tanki
Leendert, Paradera en Sta. Cruz: dokter A.
Ridderstap, Sta Cruz 362, tel.: 28017.
Pos Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
dokterB Britt-Croes, viaCentraMedico San
Nicolas, tel: 48833.
Kinderarts: dokter Croes, te1.:27591/24300
(hospitaal).
KINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
straat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
maandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/14.30-17.30uur; zaterdag van 08.30-12.00
uur. De wacht heeft dokter A.E. Hart.

CENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
Smith Boulevard 34, tel.: 21777): draN. Al-
varez-Quezada, via Centra Medico Cara-
bobo.
WIT GELE KRUIS: Oranjestad:tel.:23l6B;
Noord: tel.: 23425;Santa Cruzen Paradera:
tel.: 28288/25543;Savanetaen Brazil: tel.:
47020/48301; San Nicolas:te1.:4Ê906; Da-
kota: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444(kan-
toor).
(voor brandgevallen, ongelukken of
een of ander ongeluk gelieve
Alarmcentraleop tebellen, tel.: 115)

TELEARUBA
VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;
18.30CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenot.cias; 20.30Mo-
vie of the week: «May we borrow your
husband?»; 22.15 Larry King show;
22.40 Showbiz today; 23.00 Moneyline
(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

ZATERDAG: 18.00 Wonderstruck;
18.30Animated classics; 19.20Science
& Technology; 19.35Big story; 20.00
Mama's family; 20.25 Hunter; 21.25
CNN international news; 21.50Estreno:
«Best Revenge»; 23.30 Sports tonight
(CNN); 24.00Sluiting.

DIVERSENfLIGHT INFORMATION CENTER: dage-rs geopendvan 07.00-20.00 uur;na 20.00
Uuf informaties via verkeerstoren.
ESSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
*4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00uur tot maandagmor-
gen 07.00 uur).

?OKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
TAAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45
' '8.30-19.30 uur.

KONINGIN WILHELMINA FONDS (tel.:
informatiecentrum

Woensdag geopendvan 08.30-12.00 uur -
aardenbaaistraat 8 (boven).

*****WATERDAGKERSENSPORTZWEMVERENIGING 'APUBA MARLINS'
+ donderdag):17.30-18.30uur- Golden TulipAruba Caribbe-an Hotel.

zaterdag): 14.00-16.00 uur zwemlessenW'Pl. A, B, C, D, E en F) voor kinderen en
Vol*assenen -POVA-zwembad.

RICHTING SCHOOLZWEMMEN: iedere
,aterdagmorgen van 10.30-11.30 uur
Remies in de zee voor het Golden Tulip
Aruba Caribbean Hotel.

PT AANTAL werklozen in
5Panje is in juni met 54.323 ge-

ald tot 2,82 miljoen personen
wel 19,4procent van de be-

r:^P s- bevolking. De verminde-
Velf,Van de werkloosheid houdt

roand met het begin van het

DRIE EXPERTS
Omdat deze drie rapporten

niet direct met elkaar vergelijk-
baar zijn, zorgen zij voor de ge-
boorte van drie nieuwe tax-
atie-experts: Flanegin, Kelly en
Nisbet, die pleiten voor hun ei-
gen interpretatievan de cijfers.

Arturo Oduber noemt ditpoli-
tiek in optima forma die door
Kelly en Nisbet bedreven wordt
iedere keer, dat zij een aanval
krijgen van de pijn dat zij geen
ministermeerzijn en doorFlane-
gien die eropuit is deregering te
belasteren op zoek naar een
breuk in de coalitie.

WAARDE STIJGT
Oduber noemt hierna de ver-

schillende redenen en overwe-
gingen op die de Staten in acht
namen alvorens de regering te
adviseren het betrokkenpand te
kopen. Volgens Oduber moet
niet vergeten worden, dat opden
duur de waarde van het terrein
en gebouw drastisch zal stijgen
en deregering de huurkosten zal
verlagen doorenkele diensten inditpand onder te brengen.

Door deze aankoop zal een
overheidscentrum ontstaan en

wordt waarde gegeven aan een
historisch/cultureel monument.
De financiering kan in vijf tot
tien jaar geschieden en zal dus
nietzwaar drukkenop debegro-
tingen van de komende jaren.
Hetbovengestelde kan de aan-
koop van dit pand rechtvaardi-
gen, meent het Statenlid.

Wat hij wel afkeurt, is de ge-
volgdeprocedure, waarbij de mi-
nisterraadeen prijs van 1.2 mil-
joen dollar afspreekt, de minis-
tersBooi en Mansuropdraagt dit
verder bekend te maken, maar
pas—nadat eenpublieke discus-
sieontstond—worden de Staten
benaderd voor goedkeuring.

Brasilia beslist:
VASP gaat
vliegen
op Aruba

ORANJESTAD—DeBrazi-
liaanse regering heeft deVASPaangewezen als deoffi-
ciële luchtvaart- maatschap-
pij voorhet uitvoeren van ge-
regelde vluchten tussen Bra-
zilië en Aruba.

Deze geregelde vluchten zul-len in het najaar moeten begin-
nen met twee vluchten per week
met daarnaast de mogelijkheid
voor chartervluchten. VASP-
chartervluchten zijn niet onbe-
kend opAruba,omdat deze alge-
ruime tijd wordenuitgevoerd op
Aruba met 'wide bodyt-
oestellen. Deze char-
tervluchten zullen in de komen-
de dagen sterk opgevoerd
worden.

DRIE RAPPORTEN NIET VERGELIJKBAAR
Flanegien, Kelly en Nisbet noemen laagste taxatie
Arturo Oduber: eens met aankoop
Arendspand, niet met procedure

ORANJESTAD— Op politiek gebied meent Statenlid
ArturoOduber ineen communiqué, dat inplaats datFe-
lex Flanegien, Charro Kelly en Benny Nisbet schreeu-
wenderwijs deverkoop vanhetpandaan deWilhelmina-
straat aanvallen,zij beter naar derechter kunnen stap-
pen omrechtvaardiging voor hun stellingen te zoeken.

Volgens Oduber heeft voor-
noemd trio het alleen over het
taxatierapport met het laagste
bedrag en staan zij met hun kri-
tiek het derderapport met het
hoogste bedrag aan flarden.
Oduber vindt, dat men er reke-
ningmee moethouden, datinhet
ene rapport de waarde van het
pand/terrein geschatwordtnaar
commerciële waarde, in het
tweede rapport naar terrein-
waarde en in het derde rapport
(met het hoogste bedrag) naar
commerciële en historische/cul-
turele waarden.

Via hetgeven vanpersoonlijke informatie
Inventarisatie van onderstandtrekkers

ORANJESTAD—Inhetka-
der van deinvoering van een
nieuwewet voor onderstand,
zal deregering overgaan tot
controle op en inventarisatie
van alle onderstandtrekkers.

Uerstand op 18,19en 2Öjuli ont-
vangen de onderstandtrekkerseen brief waarin dag, tijd en
plaats vermeld staan voor eengesprek over deze informatie.

een salarisslip van inwonendendie werk hebben,bank- of spaar-bankboek- slip.
Degenen die op de vastgestel-

de dag niet verschijnen, lopenhet risico dat zij bij de eerstvol-gendebetalingsdag geen onder-stand zullenkrijgen. In gevaldeonderstandtrekker zelf niet instaat is om informatie te komen
geven, kan een ander gezinslid
in zijn plaats verschijnen.

De
onderstandtrekkers moeten dan
inhun bezit hebben:hetrijbewijs
ofpaspoort, de laatste onder-
stand-enveloppe, de laatstetwee
waterrekeningen, de stroomre-
keningen, telefoon- rekeningen,

De controle houdt in, dat alle
onderstandtrekkers op het de-
partementvan Sociale Zaken in-
formatie moeten komen geven.
Gelijkmet deuitbetalingvan on-

DRONKEN JONGEMAN
Bij een woning aan de.Arend-

straat kwam zoonlief dronken
thuis en wilde alleskort enklein
slaan.De jongemanwas zo dron-
ken datde politie — ter voorko-
mingvan verdere moeilijkheden— hem meenam en ter ont-
nuchtering insloot.

De politie werd ook geroepen
voor een geval indeWilhelmina-
straat, waar een man met een
langebaard dietegenoverhet El-
mar-gebouw woont de Elmar-
cliëntenlastig viel door de cliën-
ten niet naar deElmar, maar er-
gens anders heen te sturen. Bij
aankomstvan depolitiebleek de

gebaardemantezijnverdwenen.In een woning te Spaans La-goen gafdemanL.G. (38) zijnzusJ.G. (23) een paar klappen inhaar gezicht. De zuszou debroerhebben verboden drugs inhuis tegebruiken en broerliefvond, dat
geen leuk verbod. Dit geval werdin handen van derecherche ge-
steld.

Groots afscheid in carnavalssfeer
Oranjetrio: vakantie
Aruba onvergetelijk

ORANJESTAD—Inkleine
kring heeft Aruba gistera-
vond afscheid genomen van
de drie Oranje-spelers Marco
van Basten, Frank Rijkaard
en JohnyvanhetSchip, diena
twee wekenverblijfopAruba
morgenmiddag met de KLM
weer naar Nederland te-
rugyhege».

Uitgesprekken met het Oran-
je-triobleek wel overduidelijk
dat zij onvergetelijke twee we-
ken op Aruba hebben doorge-
bracht hetgeen mogelijk werd
gemaakt door het gastvrije en
hartelijke ontvangst. "Onverge-
telkijke dagen", zo merkt Marcovan Basten op, "en wij zullen ze-
ker niet alleen onze teamgeno-
ten, maar iedereen aansporen
Aruba aan te doen".

in Moko was minister DonMansur gisteravond gastheer
van de afscheidsparty in kleine
kring, waarbij het hoogtepunt
werd bereikt met een daverende
carnavalsshow van de Arubaan-
se Dans- en Balletschool onderleiding van Diana Antonette,
waarbij wel duidelijk bleek, datde Oranje-spelers niet alleen
topvoetballers zijn, maar ook
uitstekend de maat weten tehouden op de enthousiaste car-
navalsmuziek van Aruba.

Voor de Oranje-spelers, die de
afgelopen twee weken met hun
gezinvakantie op Aruba hebben
genoten, is het uur van vertrek-
ken geslagen. Wel met enige
weemoed, want zij hebben een
onvergetelijke vakantie achter
derug. InhetGolden TulipHotel
werden zij op handen gedragen.
Van dezijdevan deoverheid, on-
der leiding van de onvermoeiba-
re coördinatrice Alice van Ro-
mondt,werd alles gedaanom ook
de socialekant niet te vergeten.

Erwerden geenofficiële bezoe-
ken gebracht, want men was
echt voor rust gekomen die de
gasten met volle teugen hebben
kunnen inademen. Zo werd geen
bezoek aan dekazerne gebracht,
maar wel aan het Marine Wa-
tersportcentrum, waar ook
André vanDvin—die inmiddels
vertrokken is — regelmatig te
vinden was.

Tenafscheid hadministerDon
Mansur de spelers gisteravond
op Moko uitgenodigd. Hierbij
waren aanwezigminister- presi-
dent mrHennyEman, de minis-
ters mr Angel Bermudez, Ar-
mand Engelbrecht, Don Man-
sur, mrMitoCroes, WattyVosen
de secretaris van deRaad van
Advies Armando Muyalé, de
commandant van de Mari-
nierskazerne Savaneta overste
VanEsmond, deASU-voorzitter
Hans Zaandam, de voorzitter
van de AVB Frans Figaroa, Sta-

tenleden en anderen uitdesport-
en voornamelijk publiciteitsme-
dia- wereld.

’GOODWHA’
Trio Huasteca met Etty Top-

penberg ontbrak niet op het
feest, terwijl Diana Antonette
met haar school een stukje Aru-
baans carnaval bracht, dat
klonk alseen klok. De stemming
zat er dusdanigin, datspelers en
ministers en Statenleden al
spoedig in het dans/jumpgewoel
onder gingenen de Oranje- spe-
lers zeker niet onderdeden voor
de leden van de groep.

VoordatEduardo Èllisvanhet
Papiamentu restaurant begon
met het serveren van een goed
verzorgde tafel, waarbij steeds
weer opvalt het"aparte" wat El-
lis weet te brengen, werden door
Suzy Maduro en Maya Werle-
man nog aan ieder der spelers
eenherinnerings-geschenkaan-
geboden in devorm van eenkris-
tallen kleine voetbal metdaarin
het eiland Aruba in het klein,
omdat zij gezien worden als top
'good will ambassadors' van
Aruba.

Daarna bleven de gasten nog
geruime tijd gezellig en geani-

* meerd bijeen. Tijdens gesprek-
ken met het Oranje-trio kwam
nog eens dehartelijke danknaar
voren voor de gastvrije ont-
vangst tijdens devoor henonver-
getelijk geworden twee weken.

Politie komt tussen-
beiden bij ruzies

ORANJESTAD — De poli-
tie werd woensdag geroepen
voor een paar woordenwisse-
lingen en mishandelingen.

TeTankiLeendert hadden een
man (48) en een vrouw (46) als
kemphanen met elkaar ge-
vochten. De politie praatte met
het paaren verweesbeiden naar
derecherche voor het doen van
aangiftenadat aan weerskanten
bedreigingen waren geuit.

Te Madiki had een 45-jarige
manruzie met zijn vrouw enver-
nielde daarbij enkele shutters
van dewoning en eenruit van de
auto.

Bij controle betrapt
Ongewenste
dames uitgezet

ORANJESTAD — Op last
van de minister van Justitie
werden achtvrouwen,vijfuit
Colombia en drie uit Venezu-
ela, van Aruba gezet.

De Vreemdelingendienst, die
op controle was, ontmoette deze
vrouwen in devrolijke sfeervan
Golden Gate aan de Nassaus-
traat. Zij werden gezocht omdat
zij bij aankomst onjuiste infor-
matie aan de Vreemdelingen-
dienst hadden gegeven ter ver-
krijging van een verblijfsver-
gunning op Aruba. Voor
minstens een jaar zullen deze
vrouwen de 'Gouden Poort' aan
de Nassaustraat niet kunnen
zien.

Wega di Number
Aruba

PRETORIA — Het pop- concert
voor Mandela'sverjaardagbijJohan-
nesburg is verboden. Er werd geen
toelichtingop het verbod gegeven.

*****
Onderwijsbeleid in verkeerde richting

Simar: subsidie aan
ISA is niet juist

ORANJESTAD — Het be-
stuur van de vakbond van
leerkrachten, Simar, komt
met eenreactie op deuitlatin-
gen van minister Croes die
zijn verbazing uitsprak, datde Simar met kritiek komt,
terwijl deSimardaarover een
fesprek met de bewindsman

ad gevraagdom meer infor-matie te krijgen. Voordat die
informatie was verkregen,
kwam deSimarreeds meteen

verklaring, dat de subsidie
aan de International School
ofAruba (ISA) niet juistwas.

De Simarstelt, datdeminister
niet te beslissen heeft wanneer
Simar met kritiek kan komen
om zijn standpunt in deze naar
voren te brengen. Simar signa-
leert een situatie die nadelig is
voor het onderwijs en brengt de-
ze dan ooknaar voren.

Het gesprek met de minister
was gevraagd om van de be-
windsman meer inlichtingen te
krijgen en vooral om te weten
hoe een en ander in diens beleid
past.Reeds anderhalfjaarmerkt
de Simar, dat het onderwijsbe-
leid van deregering in de ver-
keerde richting gaat.

PRECEDENT
In de nieuwe Simar-

verklaring — ditmaal onderte-
kend doorwaarnemend secreta-
ris generaalJ.A. Pietersz—wor-
den dan vragen stelden opmer-
kingen gemaakt over hetbeleid
van de minister. Onder meer
wordt gevraagd of de minister
niet van mening is, dat, zoalsdestijds deLago voor deInterna-
tional School zorgt, ditnuniet de
taak is van dewerkgevers van de
kinderen van betrokken
werknemers <L_ deze school be-
zoeken

De Simarherhaalt, datmet de-
ze subsidie een gevaarlijk prece-
dent is geschapen en haalt hier-
bij mogelijkheden voor de
Brownsschool aan.

Hoe kan de minister verkla-
ren, dat de International School
andersmoetsluiten, terwijl in de
pers berichten verschenen, dat
de school juist gaat uitbreiden.
Het geven van subsidie houdt
ook controle in. Welke controle
heeft de overheid? De Simar
blijft ophet standpunt staan, dat
de subsidie die deoverheid heeft
gegeven niet juist is en datdit de
nodige consequenties zal
hebben.

Minister Croes:

Zaandam moet
kiezen tussen
APA of SOO

ORANJESTAD — In reac-
tie op deuitlatingen van devoorzitter van de Stichting
Onderwijs Opleiding mana-
gement (SOO), dat minister
van Welzijnszaken, mr Mito
Croes, om persoonlijke rede-
nen tegen de plannen en het
streven van de SOO zou zjjn,
stelde minister Croes desge-
vraagd aan de Amigoe, dat
hiervan geen sprake is.

Minister Croes zette uiteen,
dat alle diensten die om advies
werd gevraagd, zeer duidelijk
hebben gesteld dat de functie
van Zaandam als voorzitter van
de SOO eenbelangenconflict op-
levert met zijn functie als hoofd
van de Pedagogische Academie,
omdat hij ambtenaar is. Hij kan
dus niet op twee plaatsen tege-
lijk werken en heeft dan ook het
advies gekregen tekiezen tussen
deAPAofSOO.

"Dit heeft dus helemaal niets
met persoonlijke tegenwerking
te maken", aldus minister Mito
Croes, die het betreurde, dat op
deze wijze de indruk wordt ge-
vestigdvantegenwerking wat in
feite niet juist is.

DE AMERIKAANSE bioscoop-
en tv-maatschappij MGM/UA
Communications, die voorheen
geregeld met verliezen had te
kampen, verkoopt haar Metro-Goldwyn-Maver Pictures aan
een groep beleggers. Daartoe
behoren de film- producenten
Jon Peters en Peter Guber. Zij
nemen een belang van 25 pro-
cent in MGM Pictures. De overi-
ge 75 procent vallen toe aan be-
leggerKirk Kerkorian, dienu 82
procent van MGM/UA in han-den heeft.

IJiF-Y2liT-T7ïl Uitslag
■liyil^J^^Trekking Lotto

14 juli 1988I winnende
nummers

-_p. 4
Marlboro i

Joker31
Eerste prijs:

20.000florin vijfwinnaars
Tweede prijs:

2232.00florin geenwinnaar
Oerde prijs:

53 deelnemers ieder31.60
Volgende week eerste prijs:

20:000florin

Met complimenten van:
SuperiorTobacco Co.v J

SAVANETA — In de Mari-
nierskazerne Savaneta had gis-
termorgen een unieke gebeurte-
nis plaats waarbij zeven onder-
officieren van de Arubaanse mi-
litie de eed aflegden. Het was de
eerste maal dat dit gebeurde,
maar ook de laatste maal. De eed
werd afgelegd (zie foto) in han-
den van de commandant van de
kazerne, overste Van Egmond,
door D.A. Rombley, V.G. Brice-
no, JB. Henriquez, MA. Croes,
M.A. Flores, T.R. Williams en
PA.Flemming.OversteVanEg-
mond benadrukte in een toe-
spraak het belang van het afleg-
gen van de eed ofbelofte. Dit ge-
schiedde in tegenwoordigheid
van gouverneuren mevrouwF£.
Tromp, minister Watty Vos en
andere burger- en marine- auto-
riteiten.

II

Einde van devroege
Vincennes periode in 1756.

Frans porselein "Sèvres" toppro-
ducten van Europees porselein.
Kleuren, materiaal, en vormgeving
zijn onovertroffen. Vanuit de perio-
de 1740 zijn enkele stuks in ons
bezit.

LXVAntiek en
Curiosa N.V.,

/Tanki Leenden 158 G.

ORANJESTAD-De voorzit-
ter van het Internationaal Olym-
pisch Comité (IOC), JuanAnto-nio Samaranch, vertrok donder-
dagmiddag weer van Aruba na
een drukprogramma te hebben
afgewerkt.Bij defoto's, boven:hij
wierp de eerste bal voor de semi-
fïnalewedstrijdvan hetZeZuida-
merikaans jeugdbaseball- kam-
pioenschap tussenAruba enßra-
zilië; onder: samen met ge-
zagdragers en oud-voetballers,
die als eersten een Olympische
Spelen — die in Helsinki 1952—voor Aruba bijwoonden, staat hij
tijdens een cocktailparty in het
ArubaConcordeHotel. Vanlinks
naar rechts: oud-voetballer Go-
chi Brion, voorzitter Arubaans
Olympisch Comité Dooley
Tromp, lOC-voorzitter JuanA n -tonio Samaranch, minister- pre-
sident Henny Eman, oud-
voetballer Mundo Kemp, oud-
voetballer Janißrokke, minister
van Justitie/Sportzaken watty
Vos, oud-voetballer Juan Brie-
zen, oud-voetballerLeo Rodrigu-
ez en minister van Welzijnszorg
Mito Croes.

5AMIGOE
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TELAVIV—Het bezoekvandeNe-
derlandse ministers Lubbers (pre-
mier) en Van denBroek (Buz) is een
soort vredes- actie. Zij willen zich

verstaan met Israëlische vredes- ac-
tivisten en vertegenwoordigers van
degematigdePalestijnenomzich een
nader oordeel te vormen over de Pa-

lestijnse opstand in bezet Israëlisch
gebied.Lubbers isde le Nederlandse
premier in functie dieeen bezoekaan
de joodsestaat brengt, sindszijn uit-
roeping in48.

Hulp aanbevolen voor contra's
Uitgezette VS- ambassadeur:
Reagan overweegt represaille

WASHINGTON- Presi-
dent Ronald Reagan over-
weegt sancties te treffen te-
gen Nicaragua. Zo verklaar-
de de doorManagua de deur
uitgezette Amerikaanse am-
bassadeur Richard Melton.

De Amerikaanse carrière- di-
plomaat Melton die van presi-
dentDaniel Ortega 72uur detijd
kreeg om zijn biezen te pakken
werd op het Witte Huis ontvan-
gen. Na afloop van het gesprek
verklaardehij tegenover journa-
listen datpresident Reagan nog
meerrepressaille- maatregelen
overweegt tegen Managua. In
eerste instantie heeft Was-
hington de Nicaraguaanse am-
bassadeur enzeven andere diplo-

maten uit datland dedeur gi
zen. VolgensReagan was er
geen sprake van het verbre
van de diplomatiekerelaties
DEMOCRATISCHE

LOOP
Melton meent datdemilit

drukop Nicaragua moet wof
gehandhaafd. Ook vindt hij
contra's meer hulp moeten 1
gen. Tijdens de persconferei
ontweek hij devraag ofhij V
stander is van hervattingval
burgeroorlog in Nicaragua»
ke al meer dan vijftigduiï
mensen- levens heeft gekost,
beperkte er zich toe te zegj
voorstander te zijn van een;
mocratische afloop" in Ni
ragua.

Initiatiefvan Guatemala

Plannen voor nieuwe
top van Midden Amerit

SAN JOSÉ — Er bestaan
plannen om in augustus een
nieuwe Middenamerikaanse
top- conferentie te houden.
Dit zou dan gebeuren op uit-
nodiging van Guatemala.

De bedoeling is dat tijdens de-
ze top- conferentie devijfMidde-
namerikaanse presidenten een
evaluatie makenvan hetvredes-
proces datindezelfdemaandvan
verleden jaarvan start ging. Vi-
ce-president Roberto Carpio Ni-
colle van Guatemala maakte de
mogelijkheidvan eennieuwetop
bekend.

RONDREIS
Daartoe maakte de Guatema-

laanse vice- president een reis
langs de Middenamerikaanse
hoofdsteden met op zak een per-
soonlijkebriefvan zijnpresident
Vinicio Cerezo. In die presiden-
tiele boodschapwerd decollega's
in San Salvador, Managua, Te-

gucigalpa en San José gevrfli
ofzij hun gedachten willen laj
gaanover dezinvaneen dergf
ke presidentieleontmoeting

Volgens Carpio Nicolle zijf
reacties tot hedentoeergposi
geweest. Hetplan is om de'
conferentie dezekeer in dehot
stad te houden. Bij twee v«
gaande gelegenheden werd
een grensplaatsje vergacU
Centraalzalopdezebijeenkol
de ontwikkeling van het vr*
splan staan waartoe dezel
presidenten eenjaar eerder
startseingaven.

ALLEEN NICARAGUA
Sindsdien is er niet zo veel

reikt. Alleen in Nicaragua 1'
het vredesproces op gang tel
men maar sindskort is ook dl
een stagnatie opgetreden. 1
het nietzo snelgaat met devr
heeftookvan alles te maken i
het feit dat Washington er
paald geen voorstandervan i

Veelteleurstelling in VS bij minderheden
Radio Cuba: Dukakis keuze voor
Bentsen is niet zo gunstig

HAVANA — De Cubaanse
staatsradioacht dekeuze vanLloyd Bentsen als compag-
non voor Michael Dukakis in
de race naar het Witte Huisniet zo gunstig. Dit kan de

kansen van Dukakis nadej
beinvloeden, aldus de co
mentator.

Volgens het comment»
heeft het feit dat Dukakis 9
keuze als running mate liet
len op Bentsen "veel AnW
kaanse staatsburgers teleurff
teld zoals de negers en degetf
die Spaans- spreken". Benw
heeft als senatornietbepaald
naam opgebouwd dat hij veel
opgekomen voor minderhei'
groepen en hunrechten.

Oproep FNV om
Reefer Rio
niet te lossen

ROTTERDAM — De ver-
voersbond FNV heeft giste-
ren zijn leden in dehaven van
Rotterdam opgeroepen de
deels radio-actief besmette
lading vlees van de Venezo-
laanse vrachtboot 'Reefer
Rio' niet te lossen. Het gaat
hieromeen bijzondere lading
met een risico waaraan ha-
venwerkers niet mogen wor-
den blootgesteld, aldus be-
stuurder Margesvan de ver-
voersbond FNV in een toe-
lichting opdeoproep.

Als de lading van de 'Reefer
Rio' gelost wordt, zal dat
waarschijnlijk gebeuren bij het
Rotterdamse stuwadoors- be-
drijfQuick Dispatch. Nu geble-
ken is dat de lading vlees voor
een deeleen tehoog stralingsge-
halte heeft,meent deFNV-bond,
dat de lading vernietigd moet
worden. De vervoersbond sluit
zich in dat opzicht aan bij de mi-
lieu-organisatie Green Peace.

Marges benadrukte dat abso-
luut voorkomen moet worden,
datde 'ReeferRio' metzijnlading
weer de zee op gaat. De ver-
voersbondFNVheeft de interna-
tionale Federatie van
transportbonden, ITF, gevraagd
er voor te zorgen, dat ook elders
de ladingvlees nietaan landkan
worden gebracht. Het lossen van
het schip met het doel de lading
vlees te vernietigen, zou door
specialisten dieervaringhebben
met radio-actieve materialen
moeten gebeuren, aldus Marges.

Volgende week dinsdag zal
worden beslistofhetvlees inRot-
terdam zalworden gelost. De au-
toriteitenwilleneerstvan deler-
se eigenaar van het vlees weten
hoe deverschillende partijen die
het schip bevat, precies zijn sa-
mengesteld. Het vlees is af-
komstig van verschillende
slachthuizen in Noord-lerland,
de republiek lerland, Groot-
Brittannië en Denemarken. Vol-
gens de milieu- organisatie
Greenpeace raakte het vlees in
1986 na de ramp met de
kerncentrale in Tsjernobyl be-
smet, waarna het naar Venezue-
la werd geëxporteerd. Dit land
stuurde hetrundvlees afgelopen
mei terug naar Europa.

NIET STEMMEN
Hetvalt te betwijfelen of V

negers en Latijnsamerikaü!
wel zullen gaan stemmen v<j
Dukakis. Het is heel goed moj
lijk dat zij zullen besluiten "maar niet te gaan stemmen
november, aldus het comn^
taar.

De aanwijzing van Bent?
heeft veel frustraties teweeg!
bracht en heeft veel voorafstaande persoonlijkheden uit
minderheids- groepen gepfj
keld maar ook isdit hetgeval
de groeperingen welke zichj
zetten voor deminder-bedeeW:
en de kansarmen in de Am4
kaanse gemeenschap. Deze 5
slissingkan Dukakis de nodl
schade berokkenen. Aldus &
radio- commentaar.

In de Cubaanse pers was ov
het algemeen de nodige aai
dachtbesteed aan depoging «
de zwarte dominee JeS!
Jackson om als kandidaat vfl1
deDemocraten teworden aanü
wezen. Jackson bezocht Cuba'
1984 en werd toen ontvang*
doorFidel Castro. Hij heeft tt*
kans gezienverschillende AflJrikaanse gevangenen op Cü'
vrij tekrijgen.

Nicaragua door
VS- afgevaardigden
veroordeeld

WASHINGTON -Meti
stemmen voor en achtti'
stemmen tegenheefthetAi.
rikaanse huis van afgeva*
digden zyn veroordeling >.
gesproken over hetSanaV
tiscne bewind.

Volgens de afgevaardigde!l
er sprake van een "brutale"
derdrukking van de fundam'
tele mensenrechten". De dei*
cratische landen van Midd'
Anmerika wordt gevraagd <
men te komn om zich te be#
nen opdeh Aige situatie. Id,
genstelling tot een soortgeljj
resolutie van de Amerikaan
senaat wordt in dievan het b(
van afgevaardigden niet gespl
ken over de mogelijkheid V
hervatting van de hulp aan'
contra's.
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"HHLlnTecma

Engineering and Management Consultants

Intecma is een Ingenieurs- en Management adviesbureau datzichrecentelijk opCuracao
heeft gevestigd. Intecma is vooral gespecialiseerd op het gebied van installaties voor de
productie en distributie van water en electriciteit.
Wij zoeken voor spoedige indiensttreding een energieke

PROJECT ENGINEER
Hij krijgt de verantwoordelijkheid voor delopende projecten waarbij hij leiding dientte ge-
ven aan een aantal MTS'ers. Verder zal hij belast worden met nieuwe projecten. Hierbij
dienthij de volgende werkzaamheden geheel zelfstandig uit te voeren:

— de algemene project voorbereiding— hetmaken van hetontwerp en de benodigde tekeningen— hetmaken van werkomschrijvingen, bestek en begroting— hetvoeren van directie.
Kandidaten dienenin het bezit tezijnvan een HTS-diplomaof doorervaringop HBO-niveau
te kunnen functioneren. Kandidaten dienen tevens een ruime ervaring te hebben op het
gebied van projectvoorbereiding en project management. Verder dienen zij te beschikken
overgoedecontactuele en leidinggevende eigenschappen,een flexibele instelling en goe-
de uitdrukkingsvaardigheid inwoord en geschrift in het Nederlands en Engels. .
Hetsalaris alsmede de secundairearbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op deopleiding en
dewerkervaring van dekandidaten.
Schriftelijke sollicitaties metcurriculum vitae voor 27 julirichten aan:
INTECMA, P.O. BOX 3736, CURACAO N.A.
voor informatie telf.: 371785.
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NIVEAU-VERSCHIL TE GROOT OM SPANNING OP TE LEVEREN
Negende overwinning werdknockout-partij van 13-0

Antillen ’oefenen’ tegen Dominicaansen
voor komende duels tegen Puerto Rico

WILLEMSTAD—Metdezwarekrachtmeting in hetvooruit-
zicht tegen concurrent Puerto Rico, heeft de Antilliaanse
softball- ploeg gisteravond haarkrachten gespaard door in
vijfinningskortemetten temakenmetdeDominikaanse Repu-
bliek. Deoverwinning, denegende insuccessie in hettoernooi,
werd met niet mis te verstane score van 13-0 behaald, de
hoogste score die totnu toe werdgeregistreerd.

De supporterskonden zich gis-
teravond dus weer helemaal uit-
leven. Ditmaal trouwens met
meerreden omdat met de over-
winningalvastdederdeplaats is
verzekerd. Belangrijk is het dat
met de wedstrijd tegen Puerto
Rico en daarnadeplay-offs inhet
vooruitzicht geen slijtage slag is
geworden zoals eergisteren te-
genCuba.

Integendeel, de spanning viel
reeds in de eerste inning geheel
wegtoen deAntilliaanse meteen
gerieflijke 4-0 score de leiding
namen. Vanaf dieeerste inning
had het treffen veel weg van een
generalerepetitie voordefinale-
ronde. Een uitstekende slagoefe-
ning was in ieder geval devijfde
inning waarin niet minder dan
zeven slagmensen een honkslag
produceerden en 7 punten wer-
den gescoord.

...Aruba tegen Cuba...

VOORPROEFJE
De eerste speelster dievoor de

Antillen aan slag kwam in de
tweedehelftvan deeerste inning
gafal een voorproefje van het-
geen de Antilliaanse selectie in
petto had voor de Domini-
kaansen.

Het betrof Sherry Howell die
reeds vroeg het publiek opbeen
bracht met een drie- honkslag.
Daarna volgden twee vrij lopen
en een deadball waarna Marelva
Iltes met een twee- honkslag 3
loopsters binnen zond voor een
voorsprongvan 4-0. In detweede
inning werd verder uitgelopen
tot 6-0 op tweevrije lopen en een
honkslag van Leonice Avastia
nadat de loopsters in scorings-
positie waren gebracht middels
een opofferingsslag.

De derde Dominikaansewerpster die indetweede inning
ingezet werd, Margarita Tava-

res, deed het vrij aardig tot de
vijfde inning toen het offensief
van de Antilliaansen weer
losbrak. Na één out gafMarelva
Iltes met haar tweede honkslag
van de avond het goedvoorbeeld
welk werd gevolgd door Jenny
Martinez, Svenska Martiszoon,
Asila Finies, Leonice Avastia,
Soraida Juliana en Norinda La
Croes. Niet minder dan7 punten
werden op het score- bord ge-
bracht voor een totaal van 13.

De eindcijfers waren als volgt:
13-11-0voor deAntillen en 0-1-2
voor de Dominikaanse Repu-
bliek. Deverdediging van deAn-
tillen werd geleid door werpster
Prisca Sambo dië de tegenpartij
op slechts één honkslag hield.
MagdalenaSanchez die deeersteinning al niet kon afsluiten ein-
digde alsverliezende werpster.

UITSLAGEN
Bij de overige wedstrijden

werden de volgende uitslagen
genoteerd: Mexico - Guatemala
3-1, PuertoRico -Belize 11-0, Cu-
ba - Aruba 8-1, en Venezuela -Colombia 3-1. DeAntillenenPu-
erto Rico hebben zich reeds voor
deplay-offs geplaatst. In dewed-
strijd om de derde en vierde
plaats heeft Cuba debeste kan-
sen om als derde te eindigen ter-
wijl de vierde plaats betwist
moet worden tussen Venezuela
en Mexico. Venezuela's kansen
zijn groteromdathet moet uitko-
men tegen Aruba terwijl Mexico
het sterke Cuba als tegenstan-
derheeft.

De stand zieter na de gisteren
verspeelde wedstrijden als volgt
uit:

gesp-gewon
Antillen 9-9

P-Rico 8-8
Cuba 9-7
Venezuela 9-6
Mexico 9-6
Guatemala 9-3
Dom-Rep 9-3

Colombia 9-2
Bahamas 8-2
Belize 9-1
Aruba 9-1

Vandaagkomen detweetotnu
toe sterkstgeblekenlanden (Pu-

ertoRico en deNederlandse An-
tillen) tegen elkaar uit. de win-
naareindigt alsnummeréénvan
de voorronde en verwerft daar-
mee het recht op herkansing in
deplay- offs.

Goud voor Venezuela
bij Zuidamerikaans

jeugdbasebal
ORANJESTAD — Venezu-

ela is gisteravond kampioen
gewordenvan hetderdeZuid-
amerikaans baseball- kampi-
oenschap na een 8-7 overwin-
ningop deNederlandseAntil-len. De Antillianen, favorie-
ten van het publiek, hadden
gedurende het grootste ge-
deelte van de wedstrijd een
voorsprong van vijfruns op
detegenstander dochbleken
niet bij machte deze voor-
sprong in de laatste drie in-
nings tehandhaven. Na Vene-
zuela en de Nederlandse An-
tillen eindigde Aruba op de
derde plaats door de beslis-
sings- wedstrijd tegen Brazi-
lië met 10-3 te winnen.

De finale tussen Venezuela en
de Nederlandse Antillen ken-
merkte zich door te veel errors:
elfin totaal, verdeeld inzes voor
Venezuela en vijfvoor de Neder-
landse Antillen. Venezuela was
aan slag de sterkere ploeg met
veertien honkslagen tegen zes
honkslagen van de Antillen. De
1-0voorsprong die Venezuelain
de tweede slagbeurt had geno-
den,werd in dezelfdeinningnog
door Nederlandse Antillen weg-
gewerkt met drieruns. Deze 3-1voorsprong werd in de derde in-
ning met drie nieuweruns opge-
voerd tot 6-1. Een geriefelijkevoorsprongvoor de NederlandseAntillen, dieechter in het verde-
re verloop van de wedstrijd niet
voldoende bleek voor de over-
winning.

INHALENVenezuela begon vanaf de
vierde inning in te halen (2-6),
Waarna de Antillen in de zesde
mning met een nieuwerun (7-2)
Weer devijf-runs verschil intro-
duceerde. Vanaf de zevende in-
ning was het alleen Venezuela,
"at aan scoren deed. Twee nieu-we runs betekenden voor Vene-zuela inhalen tot 4-7.De achtste inning leverde
Weer tweeruns opvoor Venezue-la waardoor de achterstand tot
netminimum verschil (6-7) werdgebracht. Een slechte aangooivan derde honkspeler Irving
kambo naarhettweede honkhad

een groot aandeel in deze twee
runs.

LAATSTE INNING
Venezuela haalde dezege in de

negende tevens laatste inning
binnen, waarbij ditmaal de An-
tilliaanse linkervelder op een
honkslag — die voldoende was
om de gelijkmakende zevende
run binnen brengen — niet
klemvast was en debal lietglip-
pen waardoor de achtste tevens
winnende run voor Venezuela
over de thuisplaat kon gaan.

DeNederlandseAntillen werd
in hun laatste slagbeurt op nul
gehouden door Edwin Hurtado,
die de winnende pitcher voor
Venezuela werd. Ronny Inesia,
die veertien honkslagen incas-
seerde en dehele wedstrijd op de
heuvel bleef, werd deverliezen-
de pitcher voor de Nederlandse
Antillen.

Na de wedstrijd werd in de
vroege ochtenduren in Centro di
Barrio Brazil het kampi-
oenschap officieel besloten met
de prijsuitreiking.

Kunstzwemsters
naar Fairless Hills

ORANJESTAD—Eenklei-
ne Arubaanse delegatie ver-
trekt zondag naar Fairless
Hills, Pennsylvania, voor
deelname aan 'synchronized
swimming'- wedstrijden.

De delegatie, bestaande uit de
kunstzwemsters Roswitha Lo-
pez en Yvette Thuis en hun
tramster Nicole Hoevertsz,
hoopt een goedfiguur te slaanop
de wedstrijden die georgani-
seerd worden door de US Natio-
nals Synchronized Swimming.

Roswitha en Yvette zijn kan-
didaten voor de OS in Seoul en
zijn aleen tijd in harde training,
waarbij ook de Venezolaanse
trainer Luca del Mastro mee-
hielp. De delegatie wordt op 25
juliterugverwacht.

OPZIJNKOP
De grote Alpen etappe van deTour zette inderdaad hetklasse-

ment op zijn kop. Vijfkansheb-
bers verloren de Tour definitief.Mottet raakte 8.03 minuten
achter, Breukink 16.55, Zim-
mermann 20.32, Bernard 22.04
enKelly 23.46.

Erik Breukink, Nederlands
grootste belofte, voelde het al op
de Madeleine. "Het ging slecht,
ik kon niet volgen", zei hij. Hal-
verwege de Glandon kwam hij
nog dicht bij het eerste peloton-
netje met alle favorieten. Dat
kon alleen omdat de koers nog
niet echt ontbrand was.

Toen dat wel het geval was
verloor Breukink vele minuten.
"Aan devoet van '1 Alpe'd Heuz
hoorde ik mijn achterstand van
zeven minuten. Daar besefte ik
dat alles over was." Breukink
reed inrustig tempo naar boven,
verloor nog eens negenminuten

en namzichvoorzijn Tourtered-
denmet een etappe- zege.

Tien kilometer onder de top
van de Glandon gaf Delgado
opdracht aan zijn Colombiaanse
ploeggenoot Hernandeztempo te
maken. De groep van zon dertig
renners werd flink uitgedund.
DrieNederlandershandhaafden
zich in heteerste gelid.Rooks en
Theunisse van de ploeg van Jan
Gisbers en Peter Winnen, de
nieuwekopman van Peter Post.

Theunisse legdeuit: "Rooksen
ik hadden onsvoorgenomen tus-
sen dewielen teblijven.Zelfniet
teveel aan dekop te sleuren.Dat
heeft ons in deetappe naar Mor-
zine toch te veel kracht gekost.
De afspraak was datStevenzich
helemaal opDelgadozourichten
en ik alle anderen voor mijn re-
kening zou nemen als ze zouden
aanvallen.

VOORZET
Het kopwerk van Hernandez
was de voorzet voor de sprong
van Delgado. De Spanjaard
kwam twee kilometer onder de
top van de Glandon. Op zijn be-
kende manier sloeg Delgado het
gat.

De wijze waarop Rooks de
kloof dichtte beloofde veel voor
de '1 Alpe'd Huez. De introverte
Noord- Hollander draaide soe-
pel, leekhelemaal nietbezig met
een zware inspanning. Eventjes
verloor hij contact met Delgado
door een verkeerde schakeling.
Het deerde hem niet, hij reed zo
naar de Spanjaard toe.

In het dal tussen de Glandon
en '1 Alpe'd Heuz, vijftien kilo-
metervlakke wegmet een harde
wind, reden de twee vluchters
kop over kop. Delgado beloofde
Rooks deetappezege alsze tothet
einde goed zouden samenwer-
ken. "Dathebbenwegedaan", al-
dusRooks. Het werd alleen link
toen Parra terugkwam. Nadathij een keer demarreerde,ben ik
zelfmaaraangegaan."

"Steven kon niet verliezen",
zei de misschien nog wel meer
verassende Theunisse. De stille
Bosschenaarpraatte honderduitbij de eindstreep, waar hij
eventjes door deknieën was ge-
gaan. "Die Parra was nooit vanzn leven weggekomen. Zeker
niet nadat hij in Morzine al een

keer had gewonnen. Wateen su-
perdagbeleven we opeens."
" Pedro Delgado

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

SENTRO DEPORTIVO KÖRSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgen gesloten.

BOWLEN
(Damacor Bowling Club, Chuchu-
biweg)
openingstijden: maandag t/m donderdag
van 17.00- 02.00 uur; vrijdag en zaterdag
van 16.00uur tot na 02.00 uur;zondagvanaf
13.00uur.

SCHAAKVERENIGING CURAQAO
(Maduro Plaza)
iedere maandagavondom 20.00 uur gele-
genheid tot schaken.
SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro di Bario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaaktesen -trainingvoor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

SOFTBALL
(9e Centraalamerikaansen Caribisch
dameskampioenschap)
16.30uurBahamas vs DominicaanseRepu-
bliek;
18.30uur Puerto Rico vs Guatemala;
21.00uurAntillen vs Puerto Rico - Curagao
Little League Ballpark.

BASKETBALL
(Sedereko)
19.00 uur contactavond voor deelnemers
aan toernooi - Sedreko.

SPANJAARD PEDRO DELGADO: VERBOND MET NEDERLANDERS
PDM-ploeg: eerste Nederlandse dubbel in Tour

Nieuwe bergkoning heet
Stefan Rooks de Eerste

ALPE D'HUEZ — Steven Rooks heeft de twaalfde etappe,
Morzine -1'Alpe d'Huez over 227kilometer, van deRonde van
Frankrijkgewonnen. De Noord-Hollander, diedeeerste etap-
pe- zege voor de ploeg van Gisbers (PDM) binnenhaalde, nam
op deGlandon, devoorlaatste colvan dezwaarste etappe in deAlpen, samen met Pedro Delgado afstand van de kopgroep.Twee kilometer voor de top nam Rooks afstand vanDelgado,Parra enTheunisse, diein deslotfasewarenteruggekomentotde twee koplopers. Geert-Jan Theunisse, ploeggenoot vanRooks, werd tweede opzeventien seconden.De Spanjaard Pedro Delgado werd derde en neemt degeleleiderstrui over van de Canadees Steve Bauer, die zevendewerd op 2 minuten en 33 seconden van de winnaar.

Hoegekdraaitde75- ste Gran-
de Boucle? Eerst bleven klim-
mers de tijdrijders voor, vervol-
gens waren klassieker- renners
meesters over het hooggebergte.
Tourgek Nederland kon voor de
zevendekeer feest vierenop '1Al-
pe'd Huez: Steven Rooks en
Geert-Jan Theunisse lukten de
eerste dubbel.

PedroDelgado huldezich in de
gele trui met goede vooruit-
zichten op de eindoverwinning.
De Spanjaard maakte de koers
over dereuzen van de Alpen entrof in Rooks een ideale
vluchtgezel. De ploeggenootvan
1987 werd bondgenoot van '88.Het ligt voor de hand dat die'slag" tot het einde van de Tourintactblijft
Na zijn etappezege op '1 Alpe'd
Heuz sprak Rooks de wens uit
graag de eerste Nederlandsebergkoning in de Tour te willen
worden. Hij kwam metruime
voorsprong in debolletjestrui.

Als aanstaande Tour- win-
naar isDelgado genereusgenoeg
de Nederlander het bergklasse-
ment cadeau te doen. Ondanks
zijnvierde plaats in het algmeen
klassement opéén minuut en 38seconden van Delgado achtte
Rooks zich kansloos voor de gele
trui. "Ik denkniet datik Pedroer
in de bergen afkan rijden.

GOED GEPLAATST
Met twee Nederlanders op de
eerste plaatsen en drie van hen
daardoor goed geplaatst in het
klassement: Rooks vierde op
1.38, Theunisse zesde op 3.55 en
Peter Winnen zevende op 4.03,
kreeg de Alpen- etappe een on-
verwachte ontwikkleing. Alge-
meen werd verwacht dat de Co-
lombiaan Herrera een groot
nummer zou opvoeren. Dat deed
hij ook maar wel in dé schaduw
van Delgado en de Nederlan-
ders.

Herrera hadhet deeerstekilo-
metersvan '1 Alpe'd Huez moei-
lijk nadat hij met een rush naar
voren iets te kort schoot. Later
vond de Colombiaan zichzelf te-
rug enkwam hij akeligdichtbij.
Met de vijfdeplaats hield Herre-
ra zicht op de gele trui.

Vandaag wacht een nieuwe
kracht-proef, 38kilometerklim-
tijdrit. Het beloofd een interes-
sant duel tussenDelgado en Her-
rera te worden. OfRooks op-
nieuw van zich kan laten spre-
ken , wisthijzelfniet. "Eerstkij-
ken hoe ik van deze inspannin-
gen zal herstellen."

Toch was het niet de etappe-
winnaar Steven Rooks, ook niet
de gele- truidrager Pedro Delga-
doof deColombiaan Lucho Her-
rera noch Parra die de echte
bergkoning is gebleken van de
hellingen van '1 Alpe'd Huez.
Geert JanTheunisse was deren-
ner diedeflanken van de'Neder-
landse' berghet snelstbeklom.

Voor de 13,8kilometer had
Theunisse 43 minuten en 49 se-
conden nodig. Dat was zes tellen
minder dan deColombiaan Par-
ra gebruikte om van devoet naar
de top te komen. Rooks had als
etappe- winnaar bijna een mi-
nuut meer nodig, de ontketende
Herrera ruim zestig seconden.

De opvallendeprestatie van de
Nederlander leverde hem niet
alleen de tweede plaats op maar,
minstens zo aantrekkelijk, eem

premie van 10.000Franse Fran-
ken, zo'n 3000 gulden.

KWIJTGERAAKT
Peter Post is inde groteAlpen-

ritnaar '1 Alpe'd Huez een twee-
derenner kwijtgeraakt. De Belg
Eric Vanderaerden gaf op. Hij
had enkele dagen last van een
ontsteking aan het scheenbeen.
De dagelijksevijfinjecties van de
ronder dokterbrachten geen ver-
betering. Vanderaerden kon in
debeklimminggeen drukleggen
op zijnrechterbeen.

Met Vanderaerden verdwe-
nennog zesrenners uit demara-
thon over de Madeleine en de
Glandon naar '1Alpe'd Heuz.Bij
zijn afscheid gafFignon nog een
bijzondere reden op: "Het lag
niet aan die lintworm, het had
ook niets te maken met mijn
knie, ik kon eenvoudig de moti-
vatie niet opbrengen. Het zat in
mijnhoofd.'

De Italiaan Stefano Giuliani
kwam in '1Alpe'd Huez te laatbij
de eindstreep. De Spanjaard An-
selmo Fuerte bleek niet zo 'fuer-
te', Pedro Mufioz en José Recio
stapten onderweg af. In de be-
zemwagentroffen zij de BelgEd-
dy Schepers.

Frans Maassen mocht van-
daagnogwel in derode trui star-
ten in de klimtijdrit naar Vil-
lard-de-Lans. De eerste plaats in
het tussensprint- klassement
raakte hij echter kwijt aan de
BelgEddy Planckaert. Deze won
in de bergen drie tussensprints.
Planckaert is in de klimtijdrit
verplicht de groene trui te dra-
gen van het puntenklassement.
Maassen staat acht punten
achter op Planckaert in het tus-
sensprint- klassement.

NEW YORK-De uitslagen
van de donderdagvoor deAmeri-
kaanse baseball- competities ge-
speelde wedstrijden zijn:

AmericanLeague:
(le) Baltimore Orioles - Minne-
sota Twins 7-1, (2e) Baltimore
Orioles - Minnesota Twins 2-8,
New York Yankees - Chicago
White Sox 7-5, Milwaukee Bre-
wers-TexasRangers 6-2,Seattle
Mariners - Cleveland Indians 3-
1, California Angels -Detroit Ti-
gers 2-0, Toronto Blue Jays -
Oakland Athletics 7-1, Kansas
CityRoyals -BostonRed Sox uit-
gesteld.
National League:
(le) Los Angeles Dodgers - Chi-
cago Cubs 1-0, (2e) Los Angeles
Dodgers - Chicago Cubs 6-3,
Montreal Expos - Cincinnati
Reds 1-0 (10 innings), Houston
Astros - Philadelphia Phillies 7-
5, NewYork Mets-Atlanta Bra-
ves 9-8 (11 innings), San Diego
Padres - SaintLouis Cardinals3-
1,PittsburghPirates - SanFran-
cisco Giants 9-2.

Uitslagen
Liga Uni Tur

WILLEMSTAD — De uitsla-
genvan devorig weekeindever-
speelde wedstrijden in de
softball- liga Uni Turwaren:
Sure Lotery Huizerstars - P
na 10-0. In deze wedstrijd werd
Sherman Da Costa Gomez win-
nende werper enRoderick Posti-
na was met 3-3 aan slag het pro-
ductiefste. Voor Sure Lotery
sloegenRoderick en Sandy Pos
tinabeiden een homerun.
Bow di Palu - IslaRangers 11-6.
Winnende werper werd Sixto
SchoopenRudsel Balentina.
de winnendeploeg, was samen
met C. Kalkuis van deRangers
succesvol aan slag met4-3.
Cicoza - Warda D 6-2. Winnende
pitcher, Wendel de Palm, verlie-
zer Humphrey Dor an. Home-
runs vanR. Jonis voor Cicoza en
vanAlisonRodriguez enRignald
Magdalenavoor Warda D.
Family - Alesie 12-7. Werper S.
Schoop als winnaar en L. Zim-
merman als verliezer. Voor Fa-
mily sloeg S. Schoop tevens als
beste met 2 hits uit 3 slag-
beurten (3-2).
IslaRangers - Family 5-2. L. Jo-
niswerdwinnende werperenRo-
bert de Windt verloor de wed-
strijd. Ook in dezepartij sloeg de
winnende pitcher ook als beste
voor zijn ploeg, 3-2, waaronder
zelfs één homerun.
Bow di Palu - Warda D 9-8. Een
nipte overwinning voor Sixto
Schoop op de werper van Warda
D, HumphreyDaal. Maar liefst 7
homerunswerdener in dezewed-
strijd geslagen. Daarvan kwa-
men er 4 op naam van deBow di
Palu- ploeg en de overige drie
waren vanWarda D spelers 3
nethVarlack (2)enAlison F.
guez (1).
SureLotery Huizerstars - Alesie
8-7. Stanley Duncanwierp in de-
ze wedstrijd beter dan H. Bazoer
en Eric Senior van Sure Lotery
wassterkaan slag met4-3. In de-
ze partij voor elke ploeg twee ho-
meruns.
Gasora Giants - Citco 16-7.Win-
nende werper,Rolando Heyman
en verliezer werd Eithel Isc
Voor Gasora sloegen Gensley
Balborda en James Jacksoi
der4 hits uit 4beurten.
Pepina - Terremoto MCB 11-5.
Jesus Marval werd winnewerper en Robert Kla
liezende. Eithel Mercelina
goed aan slag voor Pepita met 3-
3. Darcey Martinus voor Pt
en Davelaar voor Terremoto
MCB sloegen beiden een
merun.

Vredes- estafette
AMSTERDAM — Op de

Dam in de Nederlandse
hoofdstad is gistermiddag de
vredes- estafette tussen
Amsterdam en Moskou van
start gegaan. Om deze ge-
beurtenis een feestelijk tintje
te geven liep de atleet RobDruppers het eerste deel van
de estafette mee.

Hetinitiatiefvoor derace isafkomstig van de atletiek-
vereniging 'Ron Clarke' uit
Vleuten en heeft als doelstel-
ling op eigen wijze een bijdra-
gete leverenaan devrede tus-
sen de volkeren.

Bovendien is de estafettebedoeld als uitdaging aan delopers om een afstand van2020 kilometer (160 kilome-
ter per dag) lopend te over-bruggen. Deze inspanning isdantevens bedoeld alssymbo-
liek voor "de inspanning diede volkeren zouden moeten
leveren om de wereldvrede te
bewerkstelligen", aldus deor-
ganisatoren.

Het derde doelvan deesta-
fette is een goed doel: name-
lijkgeldbijeen tekrijgen voor
een kinder- ziekenhuis in
Amsterdam en een project
voor geestelijk gehandicapte
kinderen in de Sovjetunie.

Hetteam bestaat uit zes er-
varen marathonlopers, een
reserveloper en twee begelei-
ders. De groep zal de vredes-
boodschap uitdragen door op
de voertuigen die met deesta-
fette meegaan de tekst 'Vre-
des-estafette Amsterdam -Moskou' in zowel het Neder-
lands als hetRussisch te han-
gen. Onderweg zullen de lo-
pers ook monumenten ter na-
gedachtenis van de tweede
wereld- oorlog bezoeken.
Einddoel op 31 juli is het graf
van de onbekende soldaat op
hetRode plein in Moskou,
waar dan ook een bloemstuk
zal worden gelegd.

In Sportltto:
ORANJESTAD — Vijf in-

zenders hadden devier num-
mers van de Lotto-trekking
van gisteravond — 7-4-6-9
goed geraden en mogen metzijn vyven depot van twintig
mille delen.

Voor de tweede prijs, drievan
de getrokken nummers met jo-
ker 31, was er geen inzender zo-datde 2232 florin in depot blijft.

Voor de derde prijs—drie van
de getrokken nummer
gen 53 deelnemers ieder 31.60florin.

samsam
Curagao, Salina.
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Voor smokkel van.
Caribische marihuana
twee jaar straf

LEEUWARDEN - De 41-
-jarigeB.D. (uit Leeuwarden),
de 35-jarige J.B. (uit Amster-
dam) en de 27-jarige
Fransman P.D. zijn donder-
dag door het gerechtshof in
Leeuwarden veroordeeld tot
twee jaar celstraf wegens
smokkel van marihuana. Er
was tegen het drietal ander-
halfjaar geëist.

Op 19 julivorig jaarwerdenze
op het jacht 'Maya Queen' in het
Dantziggat onder Ameland aan-
gehouden. Aan boord had men
2500 kilo marihuana met een
waarde van meer dan één mil-
joengulden(Ned.). De softdrugs
werden uit het Caribisch gebied
gehaald en waren bestemd voor
Nederland. Elk van hen zou als
beloning een bedrag van vijftig
mille krijgen als deklus tot een
goed einde zouworden gebracht.

De rechtbank veroordeelde de
drie mannen op 11 november
1987 tot anderhalfjaar, na een
eisvan driejaar.Zowel deofficier
als de verdachten gingen in ho-
gerberoep.

BOEK
Volgens Gorbatsjov moet men

bij het in de praktijk ten uivoer
leggen van het wetenschappelij-
ke socialisme, rekening houden
met concrete omstandigheden,
tradities en depolitieke cultuur.
De partijleider, die aandachtig
luisterde, beloofde later in een
boek uitvoerig te zullen ingaan
op alle vragen.

Gorbatsjov heeft met zijn
optreden in Polen veel sympa-
thie verworven. Dat viel des te
meer op naast de stijve houding
en het houterige optreden van
zijngastheer, dePoolse partijlei-
der Wojciech Jaruzelski. Men
waardeerde het als gebaar zeer,
dat Gorbatsjov een bezoek
bracht aan decitadel van deTsa-
ren, waar vele Poolse patriotten
zijn terechtgesteld of verzameld
doortransportnaar Siberië. Gor-
batsjov eerde ook deopstandvan
Warschauin 1944.Vrijdagenza-
terdag leidt hij in de Poolse
hoofdstad een topconferentie
van hetPact van Warschau.

TAPgaat op Curaçao vliegen

WILLEMSTAD — De Por-
tugese luchtvaart- maat-
schappij TAP heeft van de
Antilliaanse regering toes-
temming gekregen vliegver-
bindingen te onderhouden
tussen Portugal en Curacao.
Dat heeft de Antilliaanse mi-
nister van Verkeer, Louis
Gumbs, gisteren bekendge-
maakt. TAP zal voorlopig
éénmaalper week vliegen op
de route Lissabon- Cura^ao-Lissabon. De eerste vlucht is
op 18 augustus.

Volgens minister Gumbs past
de verleende toestemming aan
TAP in de plannen van derege-
ringextra aandachttegevenaan
hetstimulerenvan het toerisme.
Gumbs wees er op, dat TAP de
derde Europese luchtvaart-
maatschappij is dievliegverbin-
dingen onderhoudt tussen de
Antillen en Europa. Naast TAP
zijn dat de KLM en Air France

die tweemaal per week vanuit
Parijs naar Sint Maarten vliegt.

Gumbs kondigde verder aan,
dat geprobeerd zal worden nog
meer Europese maatschappijen
naar deAntillente halen. "In dat
verband zijn momenteel ge-
sprekken gaande met onder

...de ondertekening van de over-
eenkomst, waarbij ook de TAP-
agentManuelVieira deLuz aan-
wezigwas...

andere de Westduitse
luchtvaart- maatschappij
Lufthansa", aldus Gumbs.

GELIJKHEID
In degezamenlijke verklaring

van Gorbatsjov en Jaruzelski
waarmee het vriendenbezoek
van eerstgenoemde is afgeslo-
ten, staat dat de Sovjetunie het
recht vanPolenerkentomhetso-
cialisme te verwezenlijken naar
eigen nationaal inzicht. Moskou
verzaaktaan depretentie, dat al-
leen de Sovjetunie de "absolute
waarheid" ten aanzienvan het
communisme heeft. De betrek-
kingen tussen beide landen zul-

lenzijngebaseerdop"gelijkheid,
onafhankelijkheid, verantwoor-
delijkheid jegenshet eigen volk
en soevereiniteit wat ontwikke-
ling betreft.

Gorbatsjoven Jaruzelski in slot-verklaring:
Polen mag socialisme naar eigen
nationaal inzicht inrichten

WARSCHAU — De leider
van de Communistische par-
tij van de Sovjetunie, Michail
Gorbatsjov, is donderdag, op
de laatste dag van zijn
vriendschappelijk bezoek
aan Polen, niet rechtstreeks
ingegaan opvragen,over vol-
ledige soevereiniteit in Oost-
Europa en de zogeheten
Brezjnjev-doctrine.

In een antwoord bij zijn ge-
sprekken van bijna drie uur met
Poolse intellectuelen in het kas-
teel van Warschau, had Gor-
batsjov gezegd, dat het voorbij-
gaan aan het eigene van indivi-
duele landen"een grote fout"
was geweest. "Gelukkig eindigt
de strijd over het socialistische
modelnu", zei hij.

FBI- rapport onthult:

Bush was CIA-agent
Washington — Vice presi-

dentGeorgeBushzouvolgens
een artikelin TheNation,een
Amerikaans tijdschrift, dat
recentelijk een FBI memo
ontdekte, in 1963 voor deCIA
hebben gewerkt. Dat is ruim
tien jaar vóórdat hij officieel
in die functie werd benoemd
door president Ford in 1975.
Bush ontkent hetgeen door
hetrapport wordt onthuld.

The Nation citeert uit een
FBI memovan 29 november
1963, van de toenmalige CIA
directeur J. Edgar Hoover,
gericht aan het department
van Buitenlandse Zaken, die
handelde over de moord op
PresidentKennedy. Inde me-
mo wordt aangehaald, dat de
directeurMr. GeorgeBush op
de hoogte had gesteldvanre-
acties van Cubaanse ballin-
gen op de moordaanslag op
Kennedy. De FBI functiona-
ris sprak zijn bezorgdheid uit
over het feit dat anti-Cuba
groepen in Miami gebruik
zoudenmaken vandeverwar-
ring diewas ontstaan zo vlak
na de moord op PresidentKennedy, om een inval te
doen in Cuba.

Een niet geïdentificeerde
bron nauw verbonden aan de
CIA, zei datBushvoor deCIA
begon te werken in 1960 of
1961.Indieperiode gebruikte
Bush zijn olieonderneming
als dekking voor zijn heime-
lijke activiteiten. Door zijn
zaken in oliehad Bush de mo-
gelijkheid om vaak verrerei-
zen te maken.

StevenHart, woordvoerder
van Bushreageerde op hetar-
tikelmet: "Hetslaatop niets".
Hij zegtdathij metBushheeft
gesproken over het artikel,en
datBush elke verwikkelingof
connectie met de CIA , voor-
dathij officieeldoorpresident
Ford werd benoemt, ontkent.

Bill Devine, woordvoerder
van de CIA, wilde geen com-
mentaar geven op de moge-
lijkheid datBush voor deCIA
zou hebben gewerkt in dezes-
tiger jaren.

Het tijdschrift waarin het
artikel verscheen, verklaar-
de de memo ondekt te hebben
tussen 98,755 bladzijden van
FBI documenten die in 1977
en 1978 werden vrijgegeven
in verband met proccessen
aangaande 'vrijheid van in-
formatie-wetten.

Beperkingen
Ferdi E.
gehandhaafd

HAARLEM — De Raadka-
mer van de rechtbank inHaarlem heeft vandaag het
bezwaarschrift van de advo-
caten van Ferdi E., die tottwintig jaar gevangenisstraf
is veroordeeld wegens ont-
voering vanenmoordopGer-
rit-Jan Heijn, tegen het bevel
tot de beperkingen tijdens
diens voorlopige detentie af-
gewezen.

Hetbevel totbeperking waar-
tegen de advocaten zich verzet-
ten, is namelijk als sinds de uit-
spraak tegen E. niet meer van
kracht. Officier van Justitie mr
VanVeen had datvan tevoren al
aangekondigd. Weliswaar dien-
den deraadsleden het bezwaar-
schrift wel in voordat het bevel
werd ingetrokken, maardat was
op dinsdagmiddag. Het bleek
voor de Raadkamer te kort dag
zich nogvoor deuitspraak in het
strafproces tegen E. op donder-
daguit te spreken. Te meer om-
datdeRaadkamer E. zelfook wil-
dehoren.

Aan de vraag van de advoca-
ten vanE. om zich uitte spreken
over het opleggen van beperkin-
gen zoals E. bij eventueel ande-
ren in detoekomst, zegt deRaad-
kamer niet te zijntoegekomen.

Het regiem waaronder Ferdi
E. nu gevangen zit, wordt vol-
gens de officier van Justitie ge-
leidelijk — om E. te laten wen-
nen — afgebouwd naar een nor-
male situatie.
BRUSSEL —Net alsbij de INF-ra-
ketten lijktGorbatsjov hetvoortouw
te willennemen bij hetoverleg over
de conventionele wapens. Met een
schuinoog naar depublieke tribunelanceert hij het ene na het anderevoorstel om, zoals hij het zegt, ditoverleg uit de vicieuze cirkel te'ha-
len. De NAVO- landenkomen zo in
een moeilijkparket. Zij willen zich
niet laten opjagen maar willenook
niettekijk staan alsde dwarsliggen-
departij. Aldus waarnemers

*****

Sovjetunie wint
pre-Olympiade
ROTTERDAM — De Joegos-

lavische basketbal- ploeg is er,
na denederlaagtegen deRussen
in hetpre- Olympisch basketbal-
toernooi in Rotterdam, toch in
geslaagd om zich te plaatsen
voor de spelen in Seoul. In hun
laatste en beslissende wedstrijd
wonnen de Joegoslaven van de
Spaanseploeg die met een derde
plaats in de eindrangschikking
van het pre - Olympische toer-
nooi ook een ticket naar Seoul
verdiende. De Spanjaarden ver-
gaarden in zeven wedstrijden
evenveel punten als de Italianen
en de Grieken, maar hadden een
beter doelsaldo. De eindstand in
Rotterdam was als volgt:

1. S-Unie 14
2. Joegosl.ë 13
3. Spanje 11
4. Italië 11
s.Griekenl. 11
6. Gr-Brit. 9
7. W-Duitsland 8
8.Frankrijk 7

Voor de Olympische spelen
kwalificeerden zich de Sovjetu-
nie, Joegoslavië en Spanje.

De indeling voor de baketbal-
competitie in Seoul ziet er als
volgt uit:
Groep 1: Sovjetunie, Zuid-
Korea, Centraal AfrikaanseRe-
publiek, Puerto Rico, Australië
en Joegoslavië.
Groep 2: Verenigde Staten, Chi-
na, Egypte, Brazilië, Canada en
Spanje.

Kilo drugs ingeslikt
Cocaïne-smokkel
aan licht gebracht

ROTTERDAM — In Capel-
le aan de IJssel zijn twee ar-
restaties verricht in verband
met het smokkelen van co-
caine.

Na een onderzoek van een
paar weken ging de politie vafl
deze Rotterdamse wijk over tot
de aanhouding van een Neder-
lander en een Colombiaanse
vrouw. Dit duozouvolgens depo-
litie vanuit Colombia in bijna
140 zakjes één kilo cocaine heb-
benvervoerd. Zijhaddenhetspul
ingeslikt en het zo vervoerd van-
uit de Duitse bonds- republiek
naar Nederland. ïn hun woning
vond de politie dan ook enige
honderden grammen aan cocai-
ne welke via natuurlijke weg
hun lichaam had verlaten. Onï
de rest te achterhalen is het
tweetal overgebracht naar het
gevangenis- ziekenhuis in Sche-
veningen.

BEKENDMAKING
OMWISSELING WATERMETER

Het omwisselingsprogramma van onze watermeters omvat in de
week van 18 julit/m 22 juli 1988 devolgende wijken:
OOST SANTAROSA - NOORD SANTAROSA -KITAR A-
WEG - SINT THOMAS - HERST - SANTA ROSAWEG -
SANTAROSA - LABADERA - OUDE WATER - MONTA-
NA ABOU - KWARTJE - WETO - JAN BOOS en LIBIË.
KODELA verzoekt alleverbruikers om zowel destand voor als na
de meteromwisseling te noteren,om eventuele controlete verge-
makkelijken.

S@iKODEL_AS__É

f' THORAX
CENTER

GEZOCHT:
VERPLEEGKUNDIGE M/V

Vereisten:— Erkende verpleegkundigeA-opleiding— Erkende opleiding 1.C./C.C.— Leeftijd 23 a 30 jaar— Ervaring in de Holter techniek (registratie, uitwerking en prog-
rammering) en invasieve cardiologische diagnostiek strekt tot
aanbeveling.

Sollicitaties binnen 2 wekente richten aan:
Dr. Rosina/Dr. Suverkropp
p/a Thorax Center
P.O. Box 3583
Curacao. .

Stroomonderbreking
Veel werkzaamheden kunnen wij voor U uitvoe-
ren zonder U te sioren, doch ditmaal mosten wij
de stroomvoorziening onderbreken op:
* Zondag 17 juli 1983

vanaf 09.00 t/m 15.00uur.
* Ontarioweg, gedeelteOrionweg,Loodgietersweg, gedeelteSa-

lirïa (t.h.v. Verzekeringsmakelaar Seguros Brouwer N.V. tot
CURGAS), gedeelte Lindberghweg.

I@SKODEI.Aa_S

mak EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curacao maakt bekend
dat de N.V. Diasan 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 luierfabriek te Industrieterrein
Brievengat.
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 Hoofdvoornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

PROSPERO BAIZ INTERCONTI N.V. I+l
MET SPOED GEVRAAGD "^s^

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

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

Wi] bieden de geschikte kandidaat een aan-
trekkelijk salaris met uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.
U kunt telefonisch solliciteren bij Prospero Baiz
Interconti (Pharma) tel.: 615844, toestel 10,Mevr.
A. Sprock.

"■ii iii■ r. - J_S5-IS£S-S_^i-^_^_^_S " m ' '"—*

Water W
BABIES. JK

vanCoppertone9 f^\IFTflTÓoppertone -.

" Speciaal voor tere z/l spf-|5
kinderhuidjes, bevat /^|_MJ_.
geen allergische of \ JjAA-^Q
irriterende bestanddelen. \ hypo allergenic /\ WATERPROOF 1

" " Waterbestendig voor 80 \ /
minuten. Ideaal voor de baal. '

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

mWfËi gtorik® sê> ©®_ omWlJ| j AGENCIES AND WHOLESALE
SCHEHPENH_UVE_«PJ3.BOX3SII «PHONE «7I22O«TELEX 101SMORKO N A'CURACAO N.A.

zoekt voor spoedige indiensttreding een

ADMINISTRATIEVE KRACHT

Funktie-eisen:
— Praktijk diploma boekhouden of gelijkwaardi-

ge opleiding.

— Enige ervaring met een P.C.

Alleen schriftelijke sollicitaties te richten aan de
Direktie van Morkos& Co. N.V.

Scherpenheuvelz/n - Postbus 3511S

VRIJDAG 15 JULI 19888
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PLENITUDE CREËERT
GEZICHTSBEHANDELINGEN

DIE ECHT WERKEN

DAGCREME, ANTI-RIMPELCREME- EN NACHTCREME,
die veroudering van de huid vertragen.

De allerbeste en allernieuwste manier om veroudering van
de huid tegen te gaan. De Plenitude behandelingscremes

verlevendigen daadwerkelijk de huid, doordat zij cel-vernieuwing
stimuleren en vochtverlies tegengaan.

1 '__^__*?«rï#'■'■ jf—"- " ""_.. 'iMÊÊ _■ m --.AJHmAI.-..
W^Bwii^*" i'ISH ■ -V: ________ -N._ÖS Sm^L.__?-■■ ■: " K : _Rf_________ _____■ __S___B <n«mi .^» »"
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cwam /«," c&fiJK |l:: MJBuncw!.**
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Aan DeRouvilleweg

Restauratie pand
’Barberia Jopie’

WILLEMSTAD — Onlangs
werd in het kantoor van de
Stichting Monumentenzorg de
aannemings- overeenkomst ge-
tekend voor deeerste fase van de
restauratievan het pand aan de
De Rouvilleweg, algemeen be-
kend als voormalig "Barberia
Jopie".Derestauratie wordt me-
de- gefinancieerd uit ontwikke-lings- fondsen voor sociaal- edu-
catieve doeleinden en past ge-
heel in het kader van het actie-

Elan binnenstad van de over-
eid.
Dankzij degrote steunen me-

dewerkingvan devertegenwoor-
diger van Nederland voor Ont-
wikkelings- hulp, dr.L. de Jong,
kon Monumentenzorg reeds nu
deopdracht verstrekken aan het
aannemersbedrijf n.v. Bouw- en
Handels Maatschappij Bohama
n.v.

De eerste fase behelst een "ca-
sco- restauratie" waarbij het
dak, de muren, de vloeren, ra-

men en deuren wordengerestau-
reerd, terwijl verdere invulling
zoals indeling van de ruimte,
plaatsing van de sanitaireen
keuken- units, electra, gasen te-
lefoonleidingen, airco en alge-
mene afwerking, in een tweede
fase zullen volgen.

De uitwerking van de tweede
fase isafhankelijkvan de uitein-
delijke bestemming van het
Eand, die nu nog niet bekend is,
ehalve dan dat die moet liggen

in het commercieeltoeristische
vlak.

Hoewel Monumentenzorg
reeds met enkele geïnteresseer-
de partijen in gesprek is betref-
fende de gebruiks- mogelijkhe-
denvan hetpand, is dedefinitie-
ve planning nog nietrond.

Architect ising. H. Noltein sa-
menwerkingmetir. A.P. van der
Woude.

De opleveringvan deeerstefa-
se zal plaatsvinden uiterlijk
april/mei 1989.

Grote order voor
Ballast Nedam

op Sint Maarten
WILLEMSTAD — Het on-

dernemings- concern Ballast
Nedam heeft een ordervan50
miljoen gulden ontvangen
voor de bouw van de tweede
en derde fase van een vakan-
tie- complex opSint Maarten.

Fase 1 van ditcomplex (onder
meereen grote jachthaven)werd
al eerder aan BallastNedam ge-
gund. Die opdracht was ’9 mil-
joen groot.

De tweede en derde fase die
Ballast Nedam nu gaat bouwen
omvat 88 luxe appartementen ,
sport- faciliteiten, verschillende
gebouwenen infra- structuur. Intotaal heeft Ballast Nedam inhet Caribisch gebied voor ruim145 miljoen gulden werk onder-handen. Dit jaarwerdalvoor ’6Omiljoen opgeleverd.

Hetproject wordt uitgevoerd
inopdracht van het Staats- pen-
sioenfondsvan Frankrijk op het
Nederlandse deel van Sint
Maarten. Het ligt aan het La-
goon, op weg van Philipsburg
naarMarigot.

De eerstefase omvatte deaan-
leg van een jachthaven en mari-
na. Deze fase zal in oktober van
ditjaarvoltooid zijn.

De tweede fase omvat debouw
van 88 luxe appartementen, be-
doeld voor time- sharing; de der-
de fase omvat infrastructurele
werken.

Vermoedelijk zullen er op het
terrein later nog meer apparte-
menten-worden gebouwd. Te-
vens bestaat de mogelijkheid,
dater een hotel bijkomt. Die be-
slissing isafhankelijk van de uit-
slagvan feasability studies.Op Aruba voert Ballast Ne-dammomenteel debouwvanhetHyatt Hotel uit.

Koffieconcert hal
Avila Beach Hotel

WILLEMSTAD - Zondag-morgen 24 juli zal wederom een
koffieconcert gegeven worden in
deHalvanhetAvilaßeachHotel
door ImanLandheer en HendrikKreyen (piano) enAyaLandheer(fluit). Ditmaal is als gast Ma-
fiette Landheer (cello), vijfde
Jaars studente aan het Konink-lijk conservatorium te DenHaag.

Er zullen werken vertolkt
gorden van Schumann, Fauré,
Rachmaninoff en Weber. Het
concert is van elftot twaalf uur.

kaartjes zijn verkrijgbaar bij
de administratie van net AvilaüeachHotel en Mensings Cami-°ada (tien gulden).

Generaalaangeklaagd
Boeren voor
journalisten-moord
Peru veroordeeld

LIMA — Twee Peruaanseboerenzijntot vijftienjaarge-vangenis- straf veroordeeld
wegens de moord op acht
journalistenin 1983.

Dit vonnis werd geveld doorhet hooggerechtshof. Het dramadeedzichvoor in deprovincieAy-
acucho waar de Sendero Lumi-
noso guerrilla erg actief is. Dejournalisten werden indertijd
gestenigd en doodgeslagen. Om-dat zij contact hadden gezocht
met de guerrilla waren zij blijk-
baar aangezien voor guerrilla-
strijders.Rond deze massamoord
heeft altijd een waas van ge-
heimzinnigheid gehangen. Aan-vankelijk was gedacht dat het le-
ger de journalisten had omge-
bracht omdat in die tijd depers
ergkritisch schreef over het le-
ger- optreden.

Deze zaak heeft een staartje
gekregen voor de inmiddels ge-
pensioneerde generaal Clemen-
te Noel. Deze heeft indertijd hetonderzoek naar dezemoord doel-
bewust gedwarsboomd. Hij zou
ook bepaalde feiten verborgen
hebben gehoudenen ook schuldi-
gen hebben beschermd. Op
grond hiervan is hij aange-
klaagd. Hij zit echter hoog en
droogin Washington.

SEOUL — Zuidkorea's president
Roh sprakzijnveto uitover 2omstre-
den wets-ontwerpen welkedebedoe-
ling haddenoud- president Chun te
dwingen tov hetparlement een ge-
tuigen- verklaring af te leggen over
vermeende onregelmatigheden van
zijn familie tijdens zijn bewind. De
gespannen verhouding tussen rege-
ring en oppositie wordt er niet beter
door.

*****
Downtown Management

Organization
We are seeking two highly motivated, aggressive, and creativeindividuals to fill full-time positions with the Downtown Manage-
ment Organization, which is now being formed:
1) Executive Director - responsibilities include

strategic planning, marketing concepts, member
relations, governmentrelations, budgeting, collec-
tion ofdues, organization of security, maintenance,
and beautification programs, merchant develop-
ment and leasing.

2) Marketing Director -responsible for developing,
budgeting, and implementing local andtouristcam-
paigns involving advertising, specialevents, enter-
tainment, and sales promotion.

Candidates should have had direct experience in these orcomparable activities.
Salarycommensurate with experience.
Please sendresumé to: _

Curacao Action Group
Kaya Jr. Salas 1
Curacao, N.A.
Att.Bill Fothergill.

ONTSIERD
Bonapart: "Om dit te voorko-

men heeft Samander opnieuw
een kort geding aangespannen
om via de rechter zijn gelijk te
krijgen. Samander is namelijk
van mening dat hij het vonnis
wel degelijk heeft uitgevoerd: de
boilers zijn van de weg. Dat de
toegang tot debegraafplaats ont-
sierd is, deerthem niet. Saman-
der speelt op het scherp van het
zwaard.Als derechter hem onge-
lijk geeft, kost hem dateen hele-boel geld".

Ongeveer vijftien jaargeledenheeft de familie Ayubi een stuk

grond grenzend aan de beg-
raafplaats verkocht aan Saman-
der. Enige jaren daarvoor heeftNieuw van dezelfde familie degrond van de huidige beg-
raafplaats gekocht. In het koop-
contract is eenzogenaamde clau-sule van erfdienstbaarheid van
de weg opgenomen. Deze houdt
in dat de 400 meter lange weg
vanaf de Caracasbaaiweg naar
Bottelier, dienu over het terrein
van Samander loopt, als toe-
gangswegopenmoetblijven. On-
geveer vijfjaar geledenheeft Sa-
mander de grond waar de toe-
gangsweg gelegen is, voor acht
gulden per vierkante meter te
koop aangeboden aan Nieuw. De
gevraagde verkoopsom was on-
geveer 250.000 gulden. Nieuw
heeft dit geweigerd. Hij vond het
bedrag te hoog, te meer daar Sa-
mander dezelfde grond voor
slechts één guldenper vierkante
meter gekocht heeft.

Blokkade toegangBottelier
Nieuw eist dwangsom
van 1 miljoen gulden

WILLEMSTAD- Van-
ochtendzijn debesprekingen
metbetrekking tot de blokka-
de van de begraafplaats Bot-
telier mislukt. Advokaten mr
M.F. Bonapart en mr KikiMonte hebben geen over-
eenstemming kunnen berei-ken over eenregeling inzake
verwijdering van de metalenboilers aan het begin van de
weg naar de begraafplaats.
Partijen hebben besloten hetkort geding dat grondeige-
naar J. Samander tegen beg-
rafenis- ondernemer A.D.
Nieuw heeft aangespannen,
voort tezetten. Maandagdoet
rechter mr G.J. Stoové uit-
spraak.

In hetvoorgaande kort geding
datNieuw tegen Samanderheeft
aangespannen, heeft de rechter
op 17mei bepaald dat Samander
deboilers moestverwijderenvan
de weg en dat hij op straffe van
een dwangsom van 25.000 gul-
den per dag geen wegversper-
ring meer mocht neerzetten. De
advokaat van Nieuw isvan me-
ning dat Samander het vonnis
van de rechter niet heelt uitge-
voerd. Bonapart: "Verschuiving
van de boilers is niet overeen-
komstig het vonnis van de
rechter. Deze zei dat de boilers
verwijderdmoetenworden. Aan-
gezienSamandertotnu toeinge-
breke is gebleven, wille., we het
vonnis executeren. Een dwangs-
om van 25.000 gulden per dag,
betekent dat Samandernu onge-
veer 1,2 miljoen gulden moet be-
talen.

INTIMIDATIE
Inmiddels heeft Samander

verkavelingsplannen voor de
grond, maar dezekunnen niet
ten uitvoer worden gebracht,

omdat hij gebonden is aan deer-
fdienstbaarheid van deweg. Uit
pure ergernis is Samander toen
een intimidatie campagne be-
gonnen, wat culmineerde in de
plaatsing van twee grote ijzeren
boilers op deweg. Daardoor werd
de toegang tot de begraafplaats
dusdanigbelemmerd, dat ernog
slechtsruimte wasvoor éénauto,
terwijl voordien twee autoa el-
kaar makkelijk konden passe-
ren. Deboilers staan nunaast de
weg, maar vormen zeker geen
aantrekkelijke uitzicht voor
begrafenis- stoeten.

WILLEMSTAD—Ineen zaak
ter hoogte van de Schottegat-
weg- Westwerd de50-jarigever-
koopster M.W. overvallen door
een tot nu toe onbekende man.
Deze trok bij zijn intrede in de
zaak een mes en dwong devrouw
onderbedreiging van hetmes om
hem vijfguldentegeven. Toen de
vrouw hem een biljet overhan-
digde griste de man 400 gulden
uit haar handen en maakte zich
uit de voeten. De recherche on-derzoekt de zaak.

het gebouw, waarin voorheen Barberia Jopiewasgevestigd.

Interphoto Bloempot
Vakantie Special

Bij ontwikkelen en afdrukken van Uwfotorolletje:

ONTWIKKELEN GRATIS
(scheelt U’. 3.50)

INTERPHOTO BLOEMPOT
Uwfoto-totaalzaak!

Bfej Ontvangen tëÊ
iSfAJ mooie, zwart-wittekatoenen

combinatie van „Sirena"
o.a. badpakken, shorts,
bloesjes, rokken en -^zonnejurkjes. —. La

Boutique rfa?' AZ

if"R HOLIDAY BEACH
%wm 2 HOTELS CASINO

HAS AN OPENING FOR THE POSITION OF:

RESIDENT MANAGER/
ROOMS DIVISION MANAGER

Applicant should be fully experienced in the rooms division of a
large hotel.He shouldpossess strongleadership andbe wellorga-
nized, to be in charge of all departments in the hotel operation.

Minimum experience of 5years held in similar position andmaste-
ring perfect English, Spanish andDutch are essential.

Please apply with yourphoto, completeresumé andreferences toP.O. Box 2178.

Kom naar „Monilet" Punda
Special slechts tot 19 juligeldig

Oorlogs-commando JEEP

-:-:-:.JöBS V: :&S__^__H _B_SflP^T_________. _JP
Nr Mmêr^ \ *^

Normaal f.33£s(y*%"
Nu ’.99.95 \

i
Bij (3gp

Pierson, Heldring & Pierson (Curagao) N.V.
bestaat een vacature voor

BEDRIJFSJÜRIST(E)
ten behoeve van haar bank- en trustafdeling.
Tot de werkzaamheden behoren o.a.

— het adviseren van het bedrijf op be-
drijfsjuridisch gebied in zijn algemeen-
heid en op vennootschapsrechtelijk en
internationaalrechtelijk terrein in het bij-
zonder.— het voorbereiden, opmaken en afwikke-
len van overeenkomsten in zaken waarbij
het bedrijf betrokken is.— hetadviseren over ondernemingen enbe-
drijven.— het begeleiden van eventuele proce-
dures.— het onderhouden van contacten metrela-
ties en hun eventuele adviseurs.— het gevenvan voorlichting binnen hetbe-
drijf over nieuwe ontwikkelingen op juri-
disch gebied.

Voor dezefunctie komen wij graag incontact metkan-
didaten dievoldoen aan de volgende eisen.

* doctoraal examen Nederlands en/of Ne-
derlandsAntilliaans Recht.

* voldoende ervaring bij voorkeur binnen
een gelijksoortigefunctie, ervaring in de
advokatuur alsmede enige praktischefis-
kale kennis strekken tot aanbeveling.

* praktisch en creatief binnen het bedrijf
meekunnen denken.

* goedecontactuele eigenschappen.
* goede beheersingvan de Nederlandseen

Engelse taal in woorden geschrift.
Schriftelijke sollicitaties voorzien van een curriculum
vitae te richten aan:
Pierson, Heldring & Pierson (Curasao) N.V.,
John B. Gorsiraweg 6,
Willemstad, Curasao, t.a.v. de afdeling
Personeelszaken.

YOUR COMPUTER AND DATA^
LIMITED TIME OFFER
VALID UNTIL JULY30

ELRAD CARIBE NY offers fora limited time period the nextUninterruptable Power Supply Systems
Model Power For system PRICE(naf)
/Type WattsVa /Type Old New
AP 200 200 240 XT/compatible 1200.00 950.00AP 300 300 360 AT/compatible 1875.00 1350.00
AP 800 800 1000 LAN 3385.00 2500.00
APISOO 1500 1720 PDP II/23 4704.00 3500.00
Also unitsfor IBM 34/36/38 available.For more information contact ELRAD CARIBE NV, tel.:
625663-625664 or visit our showroom at Roodeweg 188.

ISISMISRSONmm Computer Power
EMERSON UPS DISTRIBUTOR forANTILLES and ARU-
BA Systems from 200 W to 400 kW in 110-120-220-240--380 volts 50 and 60 Hz, single andthree phase.

__________/"
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NO VASILA, USA
E_S__ SPARKPLUG
Hgmij.sSfj KAMPEON

asepta i altamenterekomenda
pa

/g&£^>\ e asosashon hapones di
A_^!CA piesa owtomotris ku a
vsfgffjy konsede na Champion
X*»«j£x su seyo di aprobashon!

Optenibel na de Jongh's Sporthuis n.v.
Agente-Distribuidor di SPARKPLUG
CHAMPION durante 56 ana i na
tur establesimentu di piesa pa owto.

de jongh*//porthui/ n.v.4/M Salinja tel. 611877-612972
P Suffisant tel. 86615

Otrobanda tel. 623816-623817

"Nothing sparks like a CHAMPION"

9
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ZOEKERTJES
DINSDAGS EN VRIJDAGS

i~ir:ffesftSs tot 10 woorden
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WOONHUIS TE Goede Hoop: 4
kamers, 1 badkamer, ruime zit-
kamer/eethoek, keuken met in-
gebouwde kasten, voor- en
achterporch, eigendomsterrein.
Tel.: 81352 zoniet55489 voor af-
spraak.

JEEP GRAND Wagoneer, type
1987, 23.000km, full equipped,
zo goed als nieuw, prijsn.0.t.k.,
financiering mogelijk. Tel.:
73395.

WEGENS VERTREK: 2 heel lie-
ve honden + hondevoer
NA^5O,-. Tel.: 78716.

TOYOTA CELICA '81, zwart,
airco, NA’.4.800,-; tv Sansung
'87, NA^65O,-; inboedel: be-
dden,kasten, bankstel, airco,
fornuis, koelkast, wasmachi-
ne, frituurpan, koffiezetap-
paraat, blender, broodroos-
ter, fan, accu-loader etc. etc;
Sony stereoset, NA^4OO,-.
Shastaweg 17. Tel.: 78716.

TOYOTA CROWN, model 1980,
goed onderhouden. Tel.: 615339.

TOYOTA CELICA Coupé St1983 met airco + radio- cassette;
stereoset Sansui + speakers;
Apple computer + diskdrive; 1
paar Roller Boogie. Tel.: 82470
(na 17.00uur):

ZATERDAG 16 EN zondag 17
julivan 9.00-4.00 uurporchsa-
le. Spotprijzen. Gene-
raalsweg 64.

ï ORGEL-PIANO KL
ritmobox, 1 ana biew, ’.600,-
-cash, ’.650 dendospaga. Gan-
ga. Tel.: 77897.
WEGENS VERTREK:
porchsale. Zaterdag 16 juli
van 09.00-16.00 uur: Parallel-
weg 23 (JD).

EEN MANOU eetkamerset,
bestaande uit: ronde tafel +
zes stoelen, iz.g.st; een tapijt,
hoogpolig, kleur: gebroken
wit, 2.70x1.50 m. Te bevr. tel.:
54478.
WEGENS VERTREK: 1Toyo-
taCorolla 1984,airco, ’.9.000,-
-; 1 witte stereoset, 2 jaaroud,
’.700,-; 1 naaimachine 'Bro-
ther'’.2so,-. Tel.: 73849.

2 CONGA'S, 1 BONGO en en-
kele percussion instrumen-
ten; 1 racefiets; 1 Ford Mus-
tang II 1974 (motor defect).
Tel.: 73396.
MAZDA 323 STNWAGON
1982,aut., 5-drs, radio, 69.000
km, verkeert in zeer goede
staat ’.5.700,-. Tel.: 82916.
PRACHTIGE 3-ZITS leren
Chesterfield bank, ’.1.200,-.
Tel.: 82916.

2 TOER- RACEFIETSEN, 10
versn., Raleigh ’.275,-; 2 boe-
kenplanken a ’.15,-; klein
wasbakje ’.15,-; Aiwa-
draaitafel ’.125,-; 1 video por-
table recorder + camera IVC,
moet schoongemaakt, ’.750,-;
1 Smalfilmcamera + projec-
tor + toeb. ’.500,-; 2 koffers
Samsonite a ’.35,-; 1
nachtkastjes, wit, è ’.15,-;
boeken HAVO-5. Tel.: 615610
na 6 uur.

APRICOT TOYPOODLE
puppies. Info. tel.: 73464.

LICHT GEW. sportfiets, 10
versn.;reiskennel; 2-pits gas-
fornuis; barkruk; vogelkooi-
tje; boekenkast; typetafel;
staande fan; toiletkastje;
aquarium compl.; div. grote
planten, zeer mooi, vanaf
’.35,-. Tel.: 83639.

INBOEDEL: WASMACHI-
NE; afwasmachine; eiken-
kast; eiken eetset; boeken-
kast en nog vele andere din-
gen. Parallelweg 30. Tel.:
87025 zat van 10.30-19.00uur.

TOYOTA CRESSIDA 1982,
airco, autom.; boeken PD-
Boekhouden; babydraagzak
’.60,-. Tel.: 672840.
HONDA INTERSEPTER500
i.z.g.s; Casio electronic pianc
’.250,-; racefiets ’.250,-; race-
fiets ’.150,-; Technics porta-
ble CD player ’.800,-, z.g.a.n.;
VWKever, bj. '72, ’.1.100,-.
Tussen5.00 pm-10.30 pm. tel.:
54668.

COMPLEET 6-PERS. Sak-
sisch blauw servies met div.
reservedelen. Tel.: 76898.

LADA '84, IN goede staat, fi-
nanciering mogelijk. Nilda
Pintostraat 69. Tel.: 72494.

WEGENS VERTREK: grote
koelkast (4101.) met no-frost
vriesgedeelte, in staat van
nieuw, nu voor slechts ’.800,-;
cassettedeck ’.175,-. Kaya
Chipichipi 9 (Schelpwijk).
Tel.: 79538.

ANTIEK: 1SERVIË SKAST, 1
linnenkast, 1 dekenkast, 1
schrijftafel, ouderwetse
armleuningstoel, café-
hanglamp uit jaren '20;kleine
Perzische tapijten; 1 diepe
nieuwefreezer; 1 kingsize wa-
terbed, nieuw. Tel.: 84863.

GOED GELEGEN bouwter-
rein, 1.020 m 2te Schelpwijk,
Kaya Krwechi, prijs ’.32,50
per m2.1n1. tel.: 75469.

AUDI 80 GL, bouwjaar 1982,
automatic, airco, luxe uitvoe-
ring, ’.8.500,-; werktafel IOOx-
-1.75 cm ’.125,-. Tel.: 74927.

2-PERS. BED 2 m/180 +
matras, ’.450,-. Tel.: 75891 na
zes uur.

ISUZI CARIBE of iets derge-
lijks, prijs ±f.8.000,-; kin-
derschommel. Tel.: 675776.

1 KAMER-APPARTEMENT
in zeer goede buurt. Voor
nadere informatie tel.:
671171.

2-PERSOONS APPARTE-
MENT mcl. gas, water, licht,
NA7.650,- p/mnd. Ook voor
vakantiegangers mcl.
schoonmaak + was e.d. ’.50,-
-p/dag. Tel.: 84500.
GEMEUBILEERD HUIS.
Tel: 85487/89673.
APPARTEMENT, g¥-
DEELTELIJK gemeubileerd
mcl. water en electriciteit,
’.525,- mnd., airco en tele-
foon- aansluiting, twee maan-
den borg. Tel.: 72408 na 18.00
uur ofzaterdag.

GEM. APPARTEMENT. Tel.:
648332 na 18uur.

3 SLAAPKAMERWONING
(gem.). Islaweg 7. Tel.: 83779/
85356.

Ontvangen van het i. y .„ t

mooie kollektie __Ï-Ë__HH %> j|l
kwaliteitskleding ; *' %> -!

zoals: C** t^T:
* T-Shirts -\. -"»** Sweatshirts * Tennisrokken j
* Polo-shirts * Shorts. mlfMi

even echt iets anders
voorindevakantietijd. ffl W^W'Verkrijgbaar bij: —^ % \sulma fitw jm

Kaminda Elèktrishèn - je j.5354Q f] ~

" I lE3____________l_______c^___________!__l_c^3l

HUIS, MINIMAAL3 slaapka-
mers. Tel.: 78323b.g.g. 78610., EEN WOONHUIS, minimaal
2 kamers, tot ’.500,-. Tel.:
72880.

GEM. WONING te Juliana-
dorp tot ’.1.000,- p.m. Bel
83856.

ONGEM. HUIS gevraagd,
prijs tot ’.200,- per maand.
Tel: 73774 8 am-spm.

WEGGELOPEN: HERDER,
luistert (soms) naar Scoobie.
Tel.: 74543.

WEGENS VERTREK: Toyota
Cressida Station (1980),
’.3.000,- en Volkswagen Golf
(1980) ’.3.500,-. Scopetstraat
4. Tel.: 33572.
Z.G.A.N. 8 1/.voet GESCustom
made surfplank mcl. bo-
ardbag en4.6 m2simmer style
zeil. Tel: 21369(Capi).

RENAULT SUPER 5 GTL,
steenrood metallic, 61.000
km. Hooiberg 8-C.Tel.: 34232.

COMPLETE DOKA- appara-
tuur, zwart-wit/kleuren- ver-
groter. Alles z.g.a.n. Tel.:
46725. WSP 25.

f TEHUUR
AANGEBODEN
WOONHUIS

te Dokterstuin 63
Banda Abou

Informatie op bovenge-

Inoemd adres.
9a.m.-6n.m. I

/ \TE KOOP
3-deurs mahoniehouten kle-
renkast met spiegel ’.500.-;
3-deurs 2 laden buffet ’.175.-
-; Frigidaire no-frost ijskast
’.600.-; Teakhouten zitka-
mer stel ’.500.-.

Architectenweg nr. 34
V )

f ~

Wü zoeken
EEN NETTE

HUISHOUDELIJKE
HULP

Nederlands of Engels
sprekend. Voor hele da-
gen, bij voorkeur live-in.

Telefoonnr.: 73694

Q>eniw 's Ladies Boutique jgrax
heeft een sportieve collectie /^/ÉiK^1

KLEDING
speciaal voor de vakantie' 7j% \ 'WwÊ

Beauty-cases
tasmodel ’.60.-
Samsonite-cases
grote maat ’.40.-

Beperkte voorraad.
La Indiana N.V.

K. Hendrikplein 11

CLIMA CARS

AUTO AIRCONDITIONING
Herst IA - Tel. 672059 Sta. Rosa

T^ j""i~i^w.o_*_«»jriLi» !■ * i-_j-irk_-_oja_n_A_n_rLn_w_wi

rf"^ FIRST CLASS^*
BIJOUX

Mahaai Minimail
aanbieding

10%korting op
* panties

u"""""s« * zonnebrillen^-—-—"*fantasie sieraden.
Kom en profiteer.

.n. VanefadêgtzdMt

***** v^^_!^_____^

..dusbreng eenswat variatie
inhuneten: Merderm ook
gezonder!drokjes^ikjes^
afentoewtrauwvhesen
esnstev/gbot.J!
i

f DIEREN WI BESCHERMING

TR/ÜRT
DOG FOOD

c Uw lievelingsbloem
iser zeker! janNgorduynwegf 12 J

r Fiori's Weekendaanbieding:.^
"Varens va. ’.6.95
Koernest (2/2 liter) ’.2.25

Flori in hetArex ShoppingCenter. Ingang via par- ' *W~ W

*"\ keerplaatsPetCaretZuikertuinJofGladiolenweg. gg. s*

SLAAPKAMERAMEUBLEMENT
2x2 meter + nachtkastjes ’.250.-; Legkast 1.20 -1 -
meter fJOO.-; Zitkamerstel met tapijt ’.600.-; Diverse
lego-spelletjes.

I Inlichtingen: tel. 673501.

VARIOMATICÏ
MÜSKÜS TRADING N.V. ak\CP (r^S^^^^S>
Erieweg2B .£\V» ~^\Zeelandia V^
Hakken, kneden, mengen, kloppen, "■—..._,. I Kj^^^^jjj
snijden, ice-cream maken. VS-___ Vi*C__Z!X«HK
Wat U ookdoet, het gebeurtperfect ==^__ :̂:^____^/

——Wl ——— ll,,*M^""—MW-«-M_,WMl|^M^^.^.,,^^MWM.,<BEST RATES FROM I
EUROPE/ROTTERDAM
Please contact:

/F£ Caribbean Cargo Services N.V.
tel.: 672588/671566 fax.: 674366

-*/ Nü is hetdekans van je leven om te V-,!
LEREN DUIKEN

bij Underwater Curagao. Een
OPEN WATER DIVE COURSE

een kursus van 5 dagen nü voor devakantie
slechts ’.300.00De kursus is open voor teenagersvanaf 12 jaar.

Grijp de kans van je leven om te leren duiken bij UnderwaterCuragao in hetCuracao Seaquarium. ,^
Bel Kandra voor meer informatie Tel.:
Ook voor snorkeltrips ben jewelkomin het
Curacao Seaquarium bij Underwater «_Bfc__-__-_#. rm

4 PASFOTO Dl KOLO 5> HATO AIRPORT & AUGUSTINUS mt
/"" ï ë ë ë ë*N

* TE HUUR:

m T.V.'s, "

# VIDEO'S e

"pK_Ajt3npr,iiGa*
Schottegatweg Oost 36

Tel.: 79785-79787 #"""♦"""_/

ETENSRESTEN ?
Goedl
Maarah HOOFDMAALTUD
heeft Uwhuisdier *>jJh—
hieraan NIET 833voldoende /**♦£»! _/^__a_voeding! 3?Snv*~'C^^
in pelihopi. toko's C^JSSSSiVen supermarkets \PEENVOER!/
vindt Uoen y"—"-"■*—"*'ruime keuzo 'n:>sö_j*v'

Geef Uw hul llm i ijl! jHlffi
i .111iifirfUn 11t" ~ lIM ?II1"' ' I Kool "« grol.FramCtelj*
pi ' I3.hvIOKEEI.ASm.

1 IfWTÜ/UDONATEUR VAN DS DtIKCNBESCHEKMINQ?

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

CIVIL TECHNISCH TEKENAAR
BOUWKUNDIG TEKENAAR

zonderervaring onnodig te solliciteren.
Brieven ondernummer32 aan hetburo van dit
blad, uiterlijk woensdag 27 juli aanstaande,
Curagao.

Billiton
eMaatschappij Suriname ttws) houdt iich bezig met de

,rt bauxiet en de verwerking van bauxiet tot aluinaarde,
winning van «- -»

ti cl fvltelten worden ontplooid door eer» imatsclwp waarin (MS een

hel heeft van 76%. De aluinaarde wordt geproduceerd door een andere

maatschap «aarin *6 voor qs* participeert. De jaarprodukt ie van de

t r a 2 miljoen ton bauxiet, terwijl UVS een produktle aaivJeel
mi|n IS L'"

630 000 ton per jaar heeft in de aluinaardefabriek.

Onze Materialen Afdeling zorgt voor de inkoop, het

beheer en de distributie van materialen voor het

mijnbedrijf te Onverdacht, alsook voor kontrakten met

aannemers en de in- en uitklaring van vracht en

aluinaarde verschepingen. Voor deze afdeling zoeken

wij een:

MATERIALS MANAGER

Deze funktionarls is verantwoordelijk voor en geeft

leiding aan de Materialen Afdeling,

Profiel van een succesvolle kandidaat:

- Gedegen technische achtergrond,

- Coed ontwikkelde commerciële instelling,

- Ruime ervaring op het gebied van inkoop, beheer en

distributie van materialen in een technisch productie-
bedrijf, {bij voorkeur ervaring In een bedrijf met

iware grond verzetmachinesï
- Kennis van en ervaring met materialen

beheerssystemen op een mainframe computer,

- Goede kontaktuele eigenschappen,- Vloeiend in de engelse taal (mondeling en
schriftelijk),

- Dynamisch en inventief,

- Leeftijd: tussen 35 en 15 jaar.

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties

met curriculum vitae en afschriften van diploma's/

getuigschriften vÓóV 15 aug. '968 richten aan de

|^^ Direktie van de N.V. BiUlton Maatschappij Suriname,

Nickeriestraat B, Paramaribo.

a Internationale verhuizers en verschepers

IMTERSTERO
Dokweg z/n - achter Maduro Plaza - CuracaoN.A.
Tel.: 70140 — Fax 70141

I OVERSEASREMOVALS BY SEA&AIR

MANPOWER
UITZENDORGANISATIE

'sWerelds grootste uitzendburo met40 jaarervaring inde dienstverlenende sektor.
Biedt U
tijdelijke arbeidskrachten
met "POWER".

Telefoon 611195.
i Salina 108, Curacao. J

JdM^Klynveld Peat Grootens
Accountants

ANTILLIANS STUDYING \ACCOUNTING IN THE U.S.A.
KPMG Klynveld Peat Grootens is the local
accounting firm member of KPMG. In the U.S.A.
the KPMG accounting firm is Peat Marwick.

We are interested in recruiting outstanding
Antillians who are pursuing an accounting
education in the U.S.A. and who might wish
to have a career in public accounting as
Certified Public Accountants.

Qualifying persons are invited to phone (or
write to) Antony Owers (partner), Saul Suchar
or Eithel Vriend to tell us about yourself and
maybe make an appointment for a meeting.

KPMG Klynveld Peat Grootens
P.O. Box 713
Curagao
Phone 73511 j



AGENDA

BONAIRE

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

LANDFILL teLagoen: maandagt/m vrijdag
van 07.00-16.00 uur;zaterdag 08.00-12.00
uur; zondag gesloten.

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

POSTSLUITING: maandag t/m vrijdag
aangetekende stukken 15.45 uur; gewone
stukken 16.30uur.
SERVICE CLUBSkiwanis: donderdagavond 19.30uur -HotelBonaire.
Lions: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.
Round Table: elke tweede maandag -Buurtcentrum Terra Corra.Rotary: woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

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

MUZIEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
hiervan gelieve contactopte nemen met deneer Rudy Bedacht, NoordNikiboko 194.

pOLITIECLUB (Weg naar Willemstóren):
Qeopendop vrijdagvan 20.00-24.00uur; 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 10.00-12.00 uur te
Rincon.
kOKOLISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
naireaanse schelpen en koraal; open van
_jnsdag t/m vrijdag van 10.00-12.30 uur -*aya Nikiboko Zuid 3.

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

LVV: openingstijden slachthuis maan-
dagt/mwoensdagvan 07.00-12.00/13.00-
-16.00 uur en donderdag en vrijdag van06.00-11.00/11.30-14.30 uur.
KERKDIENSTEN
SintBernarduskerk Kralendijk:
dagelijks 18.45 uur;zondag 08.30 en 19.00uur.
Coromotokerk Antriol:dagelijks 19.30uur;zondag 09.00 en 18.00uur a

LudovicuskerkRincon:JgjjMijks, ook zondag, 19.30uur.
BAGHDAD —Iraq zegt een grote

Zege te hebben behaald op Iran en
Verdreefde Iraniers uit Zubeidat, op
350km tenzuidoostenvanBaghdad.
Er was dinsdag een schoten- wisse-
ling tussen VS- helicopters en Iraan-
seboten. Er werd eenraketop een der
bootjes afgevuurd. De heli'skwamen
eenPanamees schipte hulp datdoor
deIraniers was aangevallen.

WILLEMSTAD-De Antilli-
aanse Zwemfederatie zal op 22
juli een delegatie van zeven
zwemmers uitzenden naar Oax-
tepec in Mexico om aldaar deel te
nemen aan deeerste Caribische-
en Midden-Amerikaanse open
zwem- kampioenschappen.

Bij de dames zal Ida Louise
Smit de Nederlandse Antillen
vertegenwoordigen.De herenRo-
bert-Paul Smit, Ryan Jansen,
Michael Fraai, Horace Hinds,
Andrew Solomon en Hilton
Woodszullen dekampioenschap-
pen meemaken.

Voor de zwemmers Michael
Fraai, Andrew Solomon enRo-
bert-Paul Smit zullen de wed-
strijden een testzijn op eventuele
uitzending naar de zomerspelen
vanSeoul. Hilton Woods is alze-
ker van deelname aan de Olym-
pische Spelen in september. De
afvaardiging wordt op 24juli te-
rugverwacht.

Van 30 juli tot5 augustus zal
een delegatie van 28 Curacaose
zwemmers en zwemsters mee-
doenaan deCISC-zwem-kampi-
oenschappen in SantoDomingo.
Degroep iszichonderleiding van
Richard Leito en Van Oostrum
intensiefaan het voorbereiden op
ditevenement. Op defoto deploeg
van de Antilliaanse zwem- se-
lectie.

UITNODIGEN
Of naar dereden is gezocht

waaromhetongevallen-cijfer op
deweg nog al hoog is, is nietbe-
kend. Wel is bekend dat in de
meeste gevallen de oorzaak ligt
in tehardrijden ofonder invloed
zijn of een combinatie van bei-
den. Er moet echter wel opge-
merkt worden dat de weg uitno-
digt tot hard rijden, maar met
name wanneer deweg nat isdoor
regen, kan het wegdek tamelijk
glad worden.

WAARSCHUWING
De meeste ongevallen gebeu-

ren dan ook in de bochtenwelke

op het oog niet zo scherp lijken
doch wanneer men te hard rijdt
kan men zich hier lelijk in ver-
gissen met alle nare gevolgen
vandien.

Ook een aantal toeristen zijn
al het slachtoffer geworden van
ongelukken op genoemde weg.
Tot nogtoe is hetmeerendeel der

gevallen zonder zwaar persoon-
lijk letsel afgelopen. Een sugges-
tie in dezen zou misschien kun-
nen zijn om een aantal
waarschuwings-borden te plaat-
sen zoals, slipgevaar en gevaar-
lijke bocht. Een investering die
in detoekomst veel leeden scha-
de kan voorkomen.

Avensa met
Boeing 727
naar Bonaire

KRALENDIJK/FLAMIN-
GO LUCHTHAVEN — Don-
derdag 14 juli 1988, arriveer-
deom halfvijfeen Boeing 727
van de Venezolaanse
luchtvaart- maatschappij
Avensa op de Flamingo
luchthaven.

Deze speciale vlucht van
Avensa was feitelijk gecharterd
door een Bonairiaans bedrijf.
Daar er echter nog enige
zitplaatsen beschikbaar waren,
werd op deze manier door Aven-
sa de gelegenheid geboden via
deze vluchteen lang weekendin
Venezuelaof—voor reizigers uit
Venezuela—op Bonaire door te
brengen. Het toestel zal zonda-
gavond weer op Bonaire ar-
riveren.

OOK TOERISTEN GEDUPEERD
Vooral bochten gevaarlijkbij regenachtig weer

Veel verkeersongevallen op
Flamingo Paradise rondweg

Zwemmers gaan naar Oaxtepec

KRALENDIJK — Sedert de opening van derondweg
welke aangelegd werdrond hetFlamingo Paradise-pro-
ject, enige jaren geleden, is deze weg voortdurend het
toonbeeld van verkeers- ongevallen. Met name worden
de aldaar geplaatste lichtmasten door auto's welke bij
deze ongevallen betrokken zijn geraakt.

In de meeste gevallen breken
de masten af. Afgezien van het
feit, dat deze weg eigenlijk een
erfenis is van het onafgemaakte
project, — vroeger ging de weg
vanafdeAbraham- boulevardbij
het gezaghebbershuis gewoon
rechtdoor — brengt dit voor de
overheidzowel als het WEB nog
al de nodige onderhouds- kosten
met zich mee.

MEDEWERKING
Het uiteindelijke plan is af-

komstig van de Vereniging Be-
drijfsleven Bonaire (VBB). Twee
bestuursleden van de VBBZülay
Knuf-Nouel die tevens lid isvan
het organisatieBan hasi Bonei-
ru berde (Maak Bonaire Groen)
en Erwin de Grijze hopen meer
medewerking tekrijgen van het
Bonaireaanse zakenleven wan-
neermenbinnenkort bij hun aan
de deurzal komen kloppen. Het
gouvernement en de Haven-
meester hebben inmiddels hun
volledige medewerking toege-
zegd.
Aanstaande zaterdag zullen de

kleine steentjes van het strand
gehaaldworden.

Eveneens werd medewerking
verkregen van Bonaireaanse
vissers en jongeluiwelke laatste
op ditmomentvakantie hebben.Na afloop van de schoonmaak-

actiezal eenbrindis worden aan-
geboden aan eenieder die heeft
meegeholpen. Vanzelfsprekend
kan men nog wel enige hulp ge-
bruiken. Derhalve is iedereen
diewil meewerken zaterdag van
harte welkom.

TEHERAN — Iran blijft zoeken
naardezwarte doosvandedoordeVS
omlaag- geschoten Airbus met 290
mensen aan boord. Maar de doos, te
oordelen naar de andere resten van
wrakken, waarvan vele geëx-
plodeerd lijken, kan eveneens zijn
vernietigd, aldus deIraanse marine-leiding.

Nog meer hulp en medewerking verwacht

Schoonmaakactie strand
Wilhelminapark begonnen

KRALENDIJK —
Woensdag is men begonnen
met een schoonmaakactie
van het strand — gelegen
naast deoude pier — tegeno-
ver het Wilhelminapark.

Diverse ondernemers van Bo-
naire nebben hun medewerking
gegeven aan dit schoonmaak-
project, zodat door eeniederweer
gebruik gemaakt kan worden
van ditstrand. VierBonaireaan-
sebedrijvenbestaande uit,Ober-
si Heavy Equipment, Seraus,
Busi nv en Erwin de Grijze voe-
ren werkzaamheden uit zoals
het verwijderen van grote ste-
nen, rotsen enz.

Nieuwe leden van
Hof van Justitie

WILLEMSTAD -Bij Ko-
ninklijk Besluit van 21 juli
1988 zijn mrAnton N.G.N.E.
Mijnssen, mr Christiaan
A.M. Heeregrave, mrErnst J.
Numann, mrBernardus L.M.
van Otterdijk enmrClintoR.
Foy benoemd tot leden van
het Gemeenschappelijk Hof
van Justitie van de Neder-
landse Antillenen Arubamet
ingangvan 1 augustus 1988.

Mijnssen, Numann, Van
Ottendijk zullen Curagao als
standplaatshebben enHeere-
gave en Foy Aruba. "Mr Mijnssen, 49 jaar, is
thans raadsheer bij het Ge-
rechtshof teAmsterdam. Van
1967 tot 1974 was hij advo-
caat teAmsterdam. Van 1974
tot 1977 was hij verbonden
aan de Universiteiten van
Groningen en van Amster-
dam als wetenschappelijk
(hoofd)medewerker. In 1980
werd Mijnssen benoemd tot
raadsheer- plaatsvervanger
bij het Gerechtshof te
Amsterdam enin 1981 volgde
zijn benoemingtot raadsheerbij ditGerechtshof.

Mr Heeregrave, 41 jaar, is
thans kantonrechter te De-
venter en Groenlo. Hij was
van 1969 tot 1979 respec-
tievelijk als juridisch mede-
werker, directie- secretaris
en directeurvan de Gemeen-
telijke Sociale Dienst te
Zutphen werkzaam. In 1980
werd hij benoemd tot
plaatsvervangend voorzitter
van deRaad van Beroep te
Arnhemen in 1981 tot onder-
voorzitter van die Raad. In
1982 werd Heeregrave be-
noemt tot kantonrechter-
plaatsvervanger te Apel-
doornen sedert maart 1984is
hij benoemd tot kanton-
rechter te Deventer en
Groenlo.

Mr Numann, 38 jaar, is
thansrechter bij de Arrondis-
sements-rechtbank te Den
Haag. Hij was van 1975 tot
1977 als promotie- assistent
verbonden aan de Universi-

teit van Amsterdam. Van
1977tot 1983washij alsadvo-
caat werkzaam. In 1982 werd
Numann benoemd tot
rechter- plaatsvervanger bij
de Arrondissements-
rechtbank te Den Haag en in
september 1983 volgde zijn
benoeming tot rechter bij die
rechtbank.

MrVanOtterdijk,39 jaar,
is thans rechter bij de Arron-
dissements-rechtbank teDen
Bosch. Van 1979 tot 1984was
hij werkzaam als rechterlijk
ambtenaar in opleiding. In
1984 werd hij benoemd tot
rechter- plaatsvervanger bij
de Arrondissements-
rechtbank te 's-
Hertogenbosch en in maart
1984 volgde zijn benoeming
totrechter in dierechtbank.

Mr Foy, 45 jaar, is thans
lid-plaatsvervanger van het
Hof. Hij heeft van 1981 tot
1983 deopleiding tot rechter-
lijk ambtenaar op Aruba en
Curasao ter griffievan hetge-
recht gevolgd. Vervolgens
werdhij, inhetkader van deze
opleiding, voor twee jaren bij
hetparket van deofficier van
Justitie op Curagao ge-
plaatst. Van augustus 1985
tot oktober 1986heeftmrFoy
in Nederland een stage ge-
volgd bij de rechtbank te
Zutphen, waarna hij zijn
werkzaamheden ter griffie
vanhet HofopCurasao voort-
zette. Met ingang van 1 mei
1987 werd Foy benoemd tot
plaatsvervangend lid van het
Gemeenschappelijk Hof van
Justitievan de Nederlandse
Antillen en Aruba, met
standplaats Aruba.

Mijnssen, Numann, Van
Otterdijk zullen door het Hof
worden geïnstalleerd tijdens
een buitengewone plechtige
zitting op Curagao op 12 au-
gustus om half vijf, terwijl
Heeregrave en Foy op Aruba
zullen worden geïnstalleerd
tijdens een buitengewone
plechtige zitting op 9 augus-
tus om vier uur.

Particulier suikerbedrijfgenaast

Sandinistischeopponenten
krijgen zes maanden opgelegd

MANAGUA — Vier voor-
aanstaande politieke oppo-
nenten van het Sandinis-
tische regiem in Nicaragua
zijnveroordeeld totzesmaan-den gevangenisstraf. Het is
een van de zwaarste straffen
welke tot heden toe aan lei-dersvan deburgerlijke oppo-
sitie is opgelegd in negen jaar
Sandinistisch bewind.

Hetofficiëlepartij-bladBarri-
cada meldde datMiriam Arguel-
lo, Luis Carballo, Carlos Huem-bes en Agustin Jarquin waren
veroordeeld en opgesloten in destadGranada op 24km ten zuid-
oosten van Managua. Deze straf
werd hen opgelegd dooreen spe-
ciale politie- rechter. Zij waren
van samenzwering tegen deopenbare orde beschuldigd.

Hetkwartet behoorde tot de 44
mensen wie waren gearresteerd
na een afgelopen zondag gehou-
den oppositie- bijeenkomst in
Nandaime op 58 km ten zuiden
van Managua. Deze werd met

harde hand door de oproer- poli-
tie uiteengejaagd waarbijtraan-
Sas en de wapenstok werden ge-

anteera. De politie werd toen
bekogeld met stenen door de on-
geveer tweeduizend demon-
stranten.

Arguello en Carballo zijn lei-
dersvan de Nicaraguaanse Con-
servatieve partij. Huemberg is
voorzitter van de coalitie van
verschillende rechtse partijen,
vakbonden en een werkgevers-
organisatie (Democratische
coördinatie), terwijl Jarquin se-
cretarisgeneraal van deSociaal-
christelijke partij is.

De Nicaraguaanseregering
maakte verder bekend dat een
van de grootste suiker- raffina-
derijen van het land is genatio-
naliseerd. Minister van
Landbouw Jaime Wheelock zei
dat de naasting noodzakelijk
was omdat deproductie van het
bedrijf sterk gedaald was. De
San Antonio- raffinaderij be-
hoorde toe aan een van derijkste
families van het land.

DEN HAAG-
Vlak voor het

zomerreces van de Tweede Ka-
mer derStaten Generaal heeft ge-
volmachtigde minister van de
Nederlandse Antillen, E. (Papy)

DEPARTEMENT VAN HANDEL, INDUSTRIE
EN WERKGELEGENHEID

Maximumprijzen voor heteilandgebiedBONAIRE, ingaande 15 juli1988;
verpakking kleinhandel consument

fabyvoedingWILUPA 7 granen 20/200gr. ’. 27.28 ’.1.51 -’.0.28NESTUMwheat/honey 24/250gr. ’.40.49 ’.1.87 NL'GA infant 24/175gr. ’. 43.12 ’.1.99 -’.0.23junior 24/200 gr. ’. 48.21 ’.2.23 -’.0.27NUTRICIA
nutrixgemenqde granen 12/200 gr. ’. 29.97 ’.2.77 +’.0.19wemevanille 24/454 gr. ’.135.99 ’.6.29 +’.0.46
crème4 fruits 24/454gr. ’ 156.76 ’.7.25 +’. 1.30

Fantomalt 24/400gr. ’.104.79 ’.4.85 +’.0.30Molenaar _ „_--n'istebloem koken 20/200gr. ’. 25.32 ’.1.41 -’.0.25
7 granen 12/200gr. ’. 13.92 ’.1.29 -’.0.46
tarwebloem 12/200 gr. ’. 14.76 ’.1.37 -’.0.50
rijstebloem bordklaar 12/200 gr. ’. 14.76 ’.1.37 -’.0.18

Jarwegries met honing 12/200 gr. ’.17.97 ’. 1.66 -’.0.60"teismeelP.A.N 20/1 kg. ’.13.27 ’.0.74 +’.0.22
SuikerpLO SWEET SUGAR 12/5lbs. ’.30.40 ’.2.74 N
°e eerstvolgende publikatie geschiedtop 25 juli 1988.
voorinformatiebetreffende hoogsttoelaatbareprijzen gelievetel.: 8960opte bellen.

De Ministervan
Handel, Industrie en Werkgelegenheid.
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>> stockmaHfet <<

AMSTERDAM TCQAY JULY 15,1988.

Aegon 84,50 KIM 38,40
Ahold 88,10 Meneba
Akzo 133,40 Philips 34,20
Cred.lyon. 57,30 Royal Dutch 22
Fokker 30,10 Telegraaf 298,00
Sist.Broc. . 35,60 Onilever 112,30
Heineken 148,00 Irriex 266,60

NEW YORK STOCK EXCHANGE

Rbbott Labs. 45 3/8 unch IBM 124 3/8 - 3/8
American Exp. 27 1/8 + 1 ITT 3 - 1/8
Apache 7 1/4 - 1/8 Johnson _J. 79 7/3 + 3/4Ara.tel.& Tal. 26 3/8 + 1/4 McKesson 34 7/8 + 1/8 ,
Amoco 74 1/8 + 1 Merck & Co. 54 1/2 + 3/8Anheuser B. 30 7/8 + 1/2 Minnesota Mng 64 1/2 + 1 3/8Bectori Dick. 49 3/4 unch Mobil Corp. 43 7/8 + 3/8Campbell S. 25 1/4 + 3/4 Monsanto 89 3/4 + 1 3/8Chrysler 23 + 1/4 NCR Corp. 61 1/4 - 7/8Citicorp 24 3/8 + 3/4 Norf.South. 27 1/8 unch :CooaCola 37 1/2 + 1/2 PPG Indus. 45 1/2 1- I' 4 i
Diebold 38 1/4 + 1 3/4 Philips Ind. 21 1/4 + 1/4Digital Bj. 108 7/8 + 3/8 Placer DJM. 14 + 1/8
Dupont 88 1/2 + 5/8 tforthrop Corp. 32 1/4 +
East.Kcdak 43 1/2 - 3/8 Pao.First Fin. 13 5/8 - 1, S
Exxon .;; 3/ . : , 5/8 Pf_ i " 1 8
Figgie 'A' 66 5/8 - 3/8 Phelps Dodge 42 + 1/8
Ford 51 3/8 - 1/4 Philip Morris 9C 7/8 + 1
Fluor 21 + 1/2 Quaker 44 3/4 + 3/4
Genl.Electr. 43 1/4 unch RJR Nabisco 51 5/8 unch
Genl.Motors 78 3/8 - 1/2 Sara Lee 3G 3/4 + 3/3Gulf _ West. 42 7/8 - 1/8 Shell Trp.Tr. 70 7/8 - 3/8 'Hecla Mng. 16 3/8 + 7/8 Southern U. 7 5/8 + 1 3/8
Hilton 48 1/8 unoh Unisys 33 1/2 - 1 1/8
Horrestake Mng. 15 3/8 + 1/8 Unocal '4 - 1/4
DOT JONES
Industrials 2113,62 + 9.25
Transportation 888,14 + 0,45
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 14,1988.
AN UNEVENFUL SESSION CLOSED THE DOW JONES INDUSTRIALS UP 9.25
AT 2113.62, VOLUME WAS 172.4 MLN. TRADERS ARE NEUTRAL AWAITING
TOMORROW'S ECONOMIC REPORTS WHICH INCLUDE THE VERY IMPORTANTTRADE FIGURES.

[Ëlfjl MAMJRO&CI UIF.L'S KWItX.Y.
s~>^rl INVESTMENT DEPARTMENT
«J/'Jb Jj For further information call
yfiplJ' Tel. 612511 612991 612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGENCENTRALE BANK VAMDE NEDERLANDSE AM-
TILLEN GELDIG OP VRIJDAG 15 JULI 1988EN TOT NADER
ORDER:

r*

US DOLLAR 1.77 1.78 180
CfINDOLU.fi 1.45 1.47 149PNDSfefiUNG 2.925 2.98 3 04
NCDGLD 84.38 85.10 85.90
BOUVAR _____
ZWFAfiNCS 115.11 115.83 116.63FR FRANCS 27.16 28.26 28.96
DUITSe MARK 95.28 96.00 9680SURGLD — 100.07 102.59
TUfl€ 0.97 1.27 1.33
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 15 JULI
1988 EN TOT NADERORDER.

9.75% OBUGATI6LÉNINGÉN PC-R 85/89 98.61
13 % OBUGATIC-L€NING€N P6R 86/90 103.43
12 % OBLIGATÏ€L€NINGC-N P€R 88/92 102.63
10.5 % OBLIGATI€L€NING€NP€RI9BB 99.98
10.25 % OBLIGATI€L€NING€N 1986 PC-fl 1990 98.54
HET EFFECTIEVE RENDEMENT OPALLE OBLIGATIELENIN-
GEN BEDRAAGT 10.88%.
DEAANKOOP VAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDEN
BIJ HET LOKALE BANKWEZEN.

>■«-____■_- lil ■ 111-_____»___-__»_________-_____--»■———»■»—MM»*^

/ «S^Vflncó mousTRiRL de üEnEiuEL"
~É-»3^_B-__. maakt de wisselkoers bekend
*^feè_P" van de BOLIVAR, geldig tot

MAANDAG 10.30 uur

AANKOOP VERKOOPCash - Cheque
L 4.20 4.4 U 5.40 '

VRIJDRG 15 JULII9BB
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Jesurun, een beleefdheids- be-
zoek afgelegd aan de voorzitter
van de Tweede Kamer, DieftDolman.

Foto: Dolman in gesprek met
Jesurun.
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