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Nieuwsin vogelvlucht

MOSKOU — Twee dagen na het
wijzenvan hetverzoek van Nagor-
?-Karabach tot aansluiting bij de
II- republiek Armenië was het nog

in Armenië. Woensdag was er
Jeer een massale betoging van

mensen. Menoverstemdede
*gerings-sprekers diehetMoskouse

wilden uitleggen. Besloten
'erd vandaag en morgen in staking
?gaan. Voorgesteld waseen symbo-
Mie stakingvan 1kwartierte hou-
*nmaar men wilde 2 dagen staken
■«protest. De politiehield2mensen
'*n met 35 flessen vloeibare
"todstof en elders voorkwam men
*nramp toen meneen gas-explosie
Wde veroorzaken.
MOSKOU— De Armeense natio-

leiderParoeir Ajrikjan is
'°or Moskou het Sovjet- staats- bur-
gerschap ontnomen. De afwijzing
'an het enclave-besluit werd beslis-
*nd beinvloed door SU- leider Gor-
"atsjov diedeonlusteninArmenieen
11 de enclave ziet als een bedreiging

ï^n zijn hervormings- politiek. SU-
"innenland- minister Vlassov
Waarschuwde dat men hard zou
JPtreden tegen stakingen en onlus-
**«, omdat het om "raddraaiers"
feat.. LONDEN —De olieprijzenzitten
Ne liftivm de ontwikkelingeninde
golf. Ze schoten vooral omhoog toen
?euterperabuismelddedater aleen
''«stand was bereikt. De Brent- olie
ï*eg met45 dollar- centnaar 15,45,
%ai ook met 45 et en Texas Inter-
Hate met 25 et. OPECs prijs- co-
mitékomt op 3 augustus bijeen.

*****NEW YORK — De Veilig-
heidsraad betreurthet neerschieten
joor de VS van de Iraanse Airbus
diep". Het waseen gematigdetekst
*°nder directekritiekop deVS.De V-

kwam opverzoekvan Iran nier-
eer bijeen.

*****, NICOSIA — Honderdduizenden!Blamieten begonnen woensdag de
L^rlijkse pelgrims- tocht in Mecca,

waarverleden jaartij-
Hs rellen 402 doden vielen. Vol-
{fcns Iran werd crook ditmaal be-
S°gdtegen deVSen IsraelSaudiara-
l'eontkendedit.Er waren zeer strik-
p veiligheids- maatregelen getrof-!etl; Iraniers warenditjaarnietwel--spm. Khomeini gebruiktenog giste-

dreigendetaal tovSaudiarabie.

RANGOON — In Burma waren
*°ensdag weer rellen tegen de

welke door deregering is
Er werdenwinkelsgeplun-

Mvan voornamelijkIndische Mos-V
*****, AMSTERDAM—De dollardaal-'e nog verder woensdag als gevolg

>.an Centrael banken- interventies.
«e slotkoers in Amsterdam was
S°9ls guldentegen 2,1050 dinsdag,

ging het iets omhoog
?jet een midden- koers van 2,0925
S'd. De Dow Jones index in Wallffeet steeg 13,34 punten tot«10,60.

*****HONGKONG — Amnesty Inter-
zonal meent dat het grondwets-
I.^Werp van Hongkongernstige ge-
-1 f?ken vertoont zoals tav debescher-
j'igvan defundamentele mensen-
maten.De nieuwegrondwetmoet in
l'van kracht worden als de kroon-
*°lonie aan China wordt overgedra-
pi. Voor de belangrijkereorganisa-
ile Van deeffecten- beursstemden al-ve 156 aanwezige ledenunaniem
fc°°r. Het Beursbestuur van 6 man
3"dt vervangen door een raad van
f leden. Men wil debijdebeurscrisis
*ji oktober 87 opgeleden image-

herstellen.
l CAlRO—Egypte'spresident Mu-
j*rakuitte indirectkritiek op Syrië
I*drongaan opeenheidonderdePa-
v6Hij sprak tgv verjaardag

de Egyptische revolutie van 52.
v^e kritiseerde hij omdat dit aan-
dienvan eenrebelsePalestijnsebe-
rging op PLO- posities bij Bayrut%nde.
H.LONDEN — Volgens koningin

I ''zabeth moet haar land nog een
J^ge weg gaan voor men
r^sdienstge verdraagzaamheidzal
j^eiken.Zij sprak bij het 3e eeuw-
i eBt van de "gloriousrevolution"
d

e*ï de macht van de kroon werd
U crgedragen aan een gekozen wet-

ende vergadering.
*****NEW YORK —Volgens Newy-

i jteburgemeesterKoch zalhetaan-
?' AIDS-patiënten in zijnstadoplo-
& tot 43.000 in 1991. Nu zijn er
jjjO.OOÓ mensen besmet met het
>W- virus. De besmetting onder deo,öosexuelen is sterk verminderd;
/ snelst groeiende groep zijn de

spuiende verslaafden.

WAARSCHUWING
Er zuilen iniedergeval nogge-

detailleerde besprekingen ge-
voerd moetenwordenover het te-
rugtrekken van de Cubaanse
troepen uitAngolaen deZuidaf-
rikaanse troepen uit Namibia,
omdat hiervoor in debasis- over-
eenkomst geen tijdschema is
vastgelegd. De afgevaardigden
van de vier landen,die aan de

voorbereidende gesprekken
deelnamen, waarschuwden dan
ook voor ongefundeerd opti-
misme.

De Zwitserse minister van
Buitenlandse Zaken zei
woensdag, dat de volgende be-
sprekingen tussen de vier be-
trokken landen van 2 tot 4 au-
gustus in Genève zullen worden
gehouden. Dit wordt dan de vijf-
deronde in devredes- onderhan-
delingen tussen Cuba, Angola,
deVS en Zuidafrika.

Gomez Hurtado
vrijgelaten
BOGOTA — De Conservatie-
ve politieke leider enkrante-
man Alvaro Gomez Hurtado
isdoorderM-19-guerrila vrij-
gelaten. Hy stapte in deafge-
lopen nacht voor zijn woning
gimlachend uiteen taxi. Hij is
53 dagen in de macht van de
guerrilla geweest.

De vrijlating van de man die
presidents- kandidaat was tij-
dens deverkiezingen welke door
de liberaal Virgilio Barco wer-
den gewonnen was overeen-
komstig een akkoord dat via
overleg in Panama was bereikt
tussen een Colombiaans ge-
zelschap van politici en verte-
genwoordigers van de sociale
partners met deMl- leiding.

Dit akkoordhoudt in dat op 29
julihet nationaal dialoog begint
over devraag hoe de huidigepro-
blemen in Colombiazijn opte los-
sen. Deze guerrilla- beweging
wil kennelijk het vier jaar gele-
den onder president Belisano
Betancur begonnen pacificatie-
proces weer opnemen datbegon
maar dat daarna helemaal is
vastgelopen.

Dominicaanse
bands breken trip
in Venezuela af

CARACAS — De Domini-
caanse muziek- groepen Los
Hijos delRey en 4;40 hebben
hun toernee door Venezuela
afgebroken na het ongeluk
waarbij drie medewerkers
van debands omhetlevenzijn
gekomen in Venezuela.

Op hetreis- programmavan de
twee merengue- bands ter bege-
leiding van dezanger Sergio Pe-
rez stonden nog zeven Venezo-
laanse steden toen het ongeluk
gebeurde met hun bus op een
Venezolaanse snelweg. Drie in-
zittenden van de muziek- bus
kwamen om het leven en negen
leden van de beide bands raak-
tendaarbij gewond. Een vanhen
is er ernstig aan toe. Zo deelde
men bij deorganisatorenvan de-
ze merengue- trip mee.

Het ongeluk gebeurde omdat
dechauffeurvan debuseen aan-
rijding wilde voorkomen meteen
ijsco- karretje dat de snelweg op
kwam gereden. De bus kwam in
een greppel terecht en kantelde.

PRINCIPE AKKOORD OVER ANGOLA
Botha: nog lange moeilijke weg te gaan

Pretoria aanvaardt
Namibië-resolutie VN

PRETORIA/WASHINGTON — De regeringen van
Zuidafrika, Angola en Cuba hebben ingestemd met een
algemene beginselovereenkomst om de oorlog in Ango-
la te beëindigen en de onafhankelijkheid van Namibia
voor te bereiden. Dit heeft de Zuidafrikaanse regering
woensdagbekendgemaakt.

De regeringen zeggen in deovereenkomst resolutie 435 van
de Veiligheidsraad van deVere-
nigdeNaties tezullen uitvoeren.
In deze resolutie uit 1978 werd
eenberoep opZuidafrika gedaan
zijn onrechtmatige bewind over
Namibia tebeëindigen en meete
werken aan de onafhankelijk-
heid van dat land. Pretoria wei-
gerdetot dusverre dezeresolutie
te aanvaarden.

Hetdocument met deveertien
principes vanhetvredesakkoord
voor Zuidelijk Afrika werd ge-
lijktijdigbekendgemaakt inPre-
toria, Washington, Havana en
Luanda. Nadere bijzonderheden
van deovereenkomst, dieeerder
deze maand werdopgesteld door
deskundigen van Angola, Cuba,
Zuidafrika en de Verenigde Sta-
ten, zullen later gepubliceerd
worden.

MEER ONTSPANNEN
De Zuidafrikaanse minister

van Buitenlandse Zaken, Roelof
Botha, zei woensdag op een
persconferentie: "Wij zijn nog
steeds slechts aan devoet van de
berg die we moetenbeklimmen.
De weg die voor ons ligt, is erg
steil, vol gaten en gevaarlijke
bochten". In 4e overeenkomst is
geen staakt-het-vuren voor An-
gola opgenomen,maarBotha zei
wel een meer ontspannen situa-
tie in deregio teverwachten.

Hij benadrukte, dat over-
eenstemming over het tijdstip
van de onafhankelijkheid van
Namibiapasbereiktkan worden
als de termijn is vastgelegd
waarop denaar schattingvijftig-
duizend Cubaanse militairen in
Angola zich terugtrekken. Voor
Zuidafrika zijn deze twee zaken
van elkaar afhankelijk.

In de overeenkomstverklaren
de betrokken partijen uit-
drukkelijk, dat resolutie 435 in
samenwerking met de secreta-
ris- generaal van de VN uitge-
voerd moet worden, zij zullenhem de datumlaten weten waar-
op de resolutie in werking kan
treden. In de overeenkomst isverder vastgelegd, dat Pretoria
en Luanda zullen meewerken
aan eerlijke en vrije ver-
kieizngen in Namibia. Zij zullenbovendien geen acties onderne-
men die de tenuitvoerlegging
van deresolutie in deweg staan.
Ookhebben departijenafgespro-
ken, datdeCubaanse troepenon-
der toezicht van de VN op ter-
mijn geheel uit Angola zullenvertrekken.

BELANGRIJKEROL SU
Moskouheeft volgenswaarne-

mers een niet onbelangrijke rol
gespeeld bij de totstandkoming
van deovereenkomst overZuide-
lijkAfrika. PresidentReagan en
partijleider Gortbatsjov spraken
tijdens de top in Moskou in juni
over een mogelijkeoplossingvan
dit regionale conflict en dit zou
direct van invloed zijn geweest
op de onderhandeld

De bepaling, datderegeringen
geen daden van agressie op hun
grondgebied zullen toestaan die
gericht zijn tegen andere staten
is van groot belang voor Preto-
ria. De zwarte verzetsbeweging
ANC (het Afrikaans Nationaal
Congres), die voor Pretoria de
voornaamste vijand is, heeft
trainings- kampen in het noord-
en van Angola.

De SWAPOzouzich inmiddels
positief hebben uitgelaten over

het akkoord. "De perspectieven
voor een algemene oplossingvan
het conflictzijn nu veel duidelij-
ker", zo meldde het Angolese
persbureau NAMPA onder aan-
halingvan de SWAPO.

Verbindingen metNoordAmerika uitgevallen

Averij ondergrondse
zeekabel van Venezuela
CARACAS -De telecom-

municatie van Venezuelamet
deVerenigde Statenen Cana-
da heeft grote moeilijkheden
ondervonden als gevolg van
schade welke de onder-
grondse zee- kabel heeft op-
gelopen die ligt tussen Vene-
zuela en St Thomas.

De problemen met de kabel
hadden tot gevolg dat vierhon-
derd communicatie- kanalen
van Venezuela met Noord Ame-
rika inhetongerederaakten. Dit
betekende in feite dat één derde
deel van de internationale com-
municatievan Venezuelabuiten
werking was gesteld. Zo werd
vernomen vande Nationale tele-
fonie- maatschappij CANTV.

IrAmerico Saeguert van deze
onderneming zei dat de commu-

nicatievia de satelliet en die met
Europa enZuidAmerikanorma-
le voortgang vond. Hij zei dathet
om een "ernstig mankement"
ging. Heeft men eenmaal ont-
dektwaar de schadeaandekabel
zichheeft voorgedaan danzalhet
ongeveer een week duren voor
hij ter zee weer is hersteld. Het
opzoekenvan deschade-plaatsis
doorgaans snel gefikst en is een
kwestie van eenpaar uur. Aldus
deze CANTV- ingenieur.

VERANTWOORDELIJKHEID
Woensdag nam de Iraanse geestelijke leider, ayatollahRuhollah

Khomeini, in een verklaring de volledige verantwoordelijkheid op
zichvoor deIraanse stapresolutie 598 te aanvaarden. Hij zei, dathet
hemernst is methetzoeken naarvrede, hoewel hijhet nemenvanhet
besluit "dodelijker danhet innemenvan gif' noemde. Waarnemers
zagen deverklaringvanKhomeini alseen stapom degrotescepsis in
Baghdad over de Iraanse bereidheid tot een bestand weg te nemen.
Kennelijkwilde degeestelijke leidervoortshetvolle gewichtvanzijn
autoriteit inzettenomte trachten iedere politieke verdeeldheid bin-
nen Irante vermijden.

Iraq deed de VN woensdag voorstellen voor besprekingen over
beëindiging van de Golfoorlog. Minister van Buitenlandse Zaken,
Aziz,vroeg gespecialiseerdeVN-instellingen omeentijdschemavoor
het opruimen van de omstredenrivier Snatt Al-Arab tussen beide
landen. De rivier, die toegang geeft tot de enige Iraakse havenstad
Al-Basrah,wordt geblokkeerd doorrond 75 wrakken van schepen die
inhetbegin van deoorlog totzinkenwerden gebracht. Aziz verklaar-
de, datdewaterweg moetkunnen worden gebruikt door scheepvaart
van beide landen. Hetgeschilover deShattAl-Arab was één van de
oorzaken voor de Golfoorlog.

STRIJD VOORTGEZET
Op het slagveld duurde de strijd in de Golfoorlog woensdag echter

voort.Radio-Teheran meldde, dat Iraanse troepen twee Iraakse aan-
vallen afsloegen in de centrale en noordelijkesectoren van het front.
Een legerwoordvoerderin Baghdad zei, dat Iraaksevliegtuigen twee
olie-pompstations in hetzuidwesten van Iran inbrand schoten. Eer-
derwoensdag verjoeg deIraakse luchtafweer volgens Baghdadtwee
Iraanse F-5 gevechtsvliegtuigen die een aanval wilden doen op een
dam inKurdistan, in het noordoosten van het land.

Coca -koning
Levenslangen 135 jaar
voor Lehder

JACKSONVILLE — De
Colombiaanse coca- ko-
ning Carlos Lehder Rivas
is door een rechtbank van
Jacksonville veroordeeld
tot levenslange gevange-
nisstraf en nog eens 135
jaardaarboven op.Hij was
eerder dooreen jury schul-
dig bevonden aan ruim
tien aanklachten waaron-
der de invoer van drie ton
cocaine in de Verenigde
Staten.

Om de straf af te ronden
kreeghij ooknogeenboeteop-
gelegdvan 425.000 dollar. In
het vonnis is opgenomen dat
hij niet voorwaardelijk in

vrijheid gesteld kan worden.
De 38-jarigeLender wordt be-
schouwd als een der be-
langrijkste figuren van het
Kartel van Medellin dat
tachtig procent van de coca-
markt in deVSvoorziet. Leh-
der werd indertijd door Co-
lombia uitgeleverd aan de
VS.

De nu veroordeelde coca-
konirg heeft indertijd ge-
droomd van een imperium
waarin cocaine het voor het
zeggen had. De man dieveel
bewondering had voor Hitler
ondermeerbeschouwtzich nu
als "politieke gevangene". Er
wordttegen ditvonnisberoep
aangetekend.

Golf op weg naar
staakt het vuren
NEWYORK— De Verenigde Naties stureneen groepfuncti-

onarissen naar Iran en Iraq om debijzonderheden uit te wer-
kenvan een staakt-het-vurenin deGolfoorlog, datopkorte ter-
mijn van kracht moet worden. Dit heeft VN-secretaris- gene-
raal Javier Pérez deCuellar woensdag meegedeeld.

Pérez de Cuellar verklaarde tegen verslaggevers, dat een ploeg
van ongeveertien officieren "op spoedeisendebasis met de autoritei-
ten bijzonderden gaat uitwerken voor het instellen van een onmid-dellijk staakt-het-vuren teland, op zee en in de lucht,waartoe wordt
opgeroepen door deVeiligheidsraad.

Eerder had het persbureau Reuter abusievelijk gemeld, dat een
staakt-het-vuren in de Golfoorlog met onmiddellijke ingang vankracht was geworden.

GuillermoNeef ontvangt CHATA- plakkaat
WILLEMSTAD - Gisteren

werd op hetPlaza Bolivar de on-
afhankelijkheidsdagvan Colom-
bia herdacht. De Colombiaanse
consulop Curacao, JoséAldemar
Mosquera Lara enzijn echtgeno-
teLuz Stella Uruena deMosque-
ra Lara, legden een krans bij het
standbeeld van deBevrijder, te-
genover hetgebouw van deSocie-
dadBolivariana.

I TIP-TCP

Viering onafhankelijkheid Colombia

WILLEMSTAD—Tijdenseen
receptie in het Caribbean Hotel,
zette de Chata gistermiddag de
vertegenwoordiger Guillermo
(beterbekend alsWilly) Neefvan
hetCuraqaose toeristenbureau in
NederlandenBenelux in hetzon-
netje.

Foto vlnr: manager HansFischinger van hetPlaza Hotel,
Chata- voorzitter en manager
van hetLas Palmas, BernhardFransz, directeurBenRosheuvel
van de Holding Company, pr-
man van de Holding Juan Gar-
cia, ITC-directeur John Sellers,managerFrankMaynardvan het
Princess Beach Hotel die het
plakkaat overhandigt aan Willy
Neef, managerDanilo Checcucci
van het Caribbean Hotel, mana-
ger Moenir Nassifvan het Holi-
dayBeach Hotel enRobert Coffie,
marketing- manager van de
ALM.

Meer informatie over deze on-
derscheiding elders in deAmigoe.

If D Curacao - Aruba {ÏSSB3Pdom,lorcl
w eenvoudigweg de beste >

'drip irrigation]
0^ Booster!

De heleweek open
NONSTOP

vanaf 7.00 " 19.00uur
Reigerweg 2/hoekAlablancaweg -Tel.: 78229 J



MENSEN

Deze ZILVEREN BEKERS, die
in 1945tijdens debevrijding door
Canadezen werden gestolen zijn
weer terecht. Conservator Leo-
pold van het Groninger museum
ontdekte onlangs in het tijd-
schrift The Antique Collector
dat debekers zouden worden ge-
veild. Door tussenkomst van het
Museum en het veilinghuiskon-
denze worden gekocht.

In Midden-Zweden is een
BAARS gevangen die meer dan
vijftig keer zo radioactief is als
hetreeds vijfmaal verhoogde ni-
veau datvoor wildenvisgeldtna
de ramp met de kerncentrale in
Tsjernobyl. Het normale max-
mum voor voedsel in het alge-
meen bedraagt 300 becquerel
perkilo, maar dat isvoor wilden
vis na Tsjernobyl vijfmaal hoger
gesteldop 1.500becquerelperki-
lo. Alsreden voor dezeverhoging
werd gegevendatwildenvis toch
slechts in kleine hoeveelheden
worden geconsumeerd.' De
Baars, een roofvis, mat 82.200
becquerel per kilo, dus ruim 50
maal de toegestane 1.500 bec-

querel, zo is dinsdagmeegedeeld
door de Zweedseregering.
*** * *De douane op Schiphol heeft be-
gin deze week vier Maleisiers
aangehouden die in totaal 1525
GRAM HEROINE "ingeslikt"
hadden. De heroine zat verpakt
in 305 condooms die het viertal
in totaal naar binnen had ge-
werkt. Tweevan het viertal wer-
den meteen na aankomst op
Schiphol aangehouden, en hun
arrestatie leidde tot de arresta-
tie van nog twee andere 'heren'
in een Amsterdams hotel. Het
viertal is voor de verwijdering
van de condooms uit het lichaam
naar een ziekenhuis overge-
bracht.
Door een HITTEGOLF die de
meeste steden langs de Yangtze
rivier al bijna een maand lang
teistert,zijn al 290bejaarden ge-
storven. Ook deoogst wordt door
dehittegolfbedreigd.

De PASGEBOREN BABY die
vorige week in het toilet van een

Amerikaans vliegtuig werd ge-
vonden,blijft tenminste tot vrij-
dag onder de hoede van de staat.ChristinaLo Casto24, demoederdie ervan wordtbeschuldigd het
kind blootgesteld te hebben aan
gevaar, een delict waarvoor zij
tussen de zes en tien jaarstraf
kan krijgen, heeft haar schuld
nietbekend. De ouders diebeslo-
ten hebben bijelkaar te blijven,
moetenvrijdag weer voor het ge-
rechtverschijnen. Er zaldanuit-
spraak worden gedaan.

*****

De MANNEN zijn de "Battle of
de sexes" aan het winnen en be-
wijzen alleen maar LIPPEN-
DIENST aan gelijkheid in het
huwelijk. Pas getrouwde stellen
praten over alles, delen alles, en
doenalles samen. Maarzelfsbui-
tenshuis werkende getrouwde
vrouwen doen het grootste deel
van het huishouden en het is de
carrièrevandeman dievoorrang
geniet. Van de gelijkheid die zo
dikwijlswordt voorgesteld als de
essentievan het moderne huwe-
lijk komt weinig terecht. De
echtgenoten die het be-
hulpzaamst zijn, zijn werkne-
mers in ploegendienst, wier
vrouwen ook buitenshuis wer-
ken.

Als er in huis iets gedaan
moetworden,worden ze gedwon-
genhet zelf te doen.Dit staat al-
lemaal in "The beginning of the
rest ofyour life", een boek dat is
geschreven door sociologen van
het onafhankelijke Britse Mar-
riage Search Centre, dat 65 pas
getrouwde paren polste. Uit net
hele verhaal wordt duidelijk dat
de werelden van echtgenoot en
vrouw afzonderlijke werelden
zijn, aldus hetboek.

*****
MOSKOU — Egypte sprak zich

met nadruk uit tegen de emigratie
van Jodenuit de SU naar Isarel om-
datzij Arabisch land plegenin tene-
men en vaak worden gevestigdin de
door Israel bezette gebieden. De
Pravda meldde dit donderdag.

Deze kleintjes van ampertjes
vijf, kijken heel tevreden nadat
ze hebben meegedaan aan een
TALENTENJACHT voor jeug-
digeballet-dansers. Ofschoon ze
niet tot de winnaars behoorden,
maakten zij een heel goede
beurt.

Banken geven VROUWELIJKE
ONDERNEMERS minder snel
een lening dan mannelijke. De
voorwaarden waaronder vrou-
welijke ondernemers kunnen le-
nen verschillen vaak van die
voor mannen,althanszo ervaren
vrouwen het. Vrouwen vinden
datdebank henvaak genoegniet
serieus nemen. Datblijkt uiteen
onderzoek naar debehoeften die
vrouwelijke ondernemers aan
steun hebben. Definanciële pro-
blemen dieondermeerals gevolg
van de houding van de banken
ontstaan, doen zich vooral voor
in de startfase. De vrouwelijke
ondernemer moet daardoor va-
ker dan mannen gebruik maken
van leningen van anderen zoals
familie, kennissen of leveran-
ciers.

Na een redelijk voorspoedige
reis, viaMoskounaarRiga, is het
NEDERLANDSE DAVIS-
BEKER TEAM aangekomen in
Joemala, de plaats waar vrijdag
het duel tegen de Sovjetunie be-
gint. Slechts éénprobleem open-
baarde zich bij aankomst, debu-
tant Paul Dogger (17) moest het
de eerste dagstellen zonder tas.
Inhet nationale Tenniscentrum
inLetland wordt drie dagen ge-
streden om een plaats in de
hoofdgroep van de strijd om de
Davis cup. Op de derde dagvan
het verblijf in hotel Yurmala
bleek er toch een probleem te
zijn. Hetgewenste voedsel bleek
al niet meer in voldoende mate
aanwezig. Slechts een telefoon-
tje naar het Bondsbureau van de
KNLTB in Hilversum kon nog
redding geven. Een lid van deof-
ficiële delegatievan dertienwas
nogniet naar deSovjetunie afge-
reisd. Hij was dus in de gelegen-
heid zes maxi-pakken muesli
voor de spelers mcc te nemen.
Aan een gebrek aan vitaminen
enkrachtkan hetin de driedaag-
se niet meerliggen.

*#* * *Een simpel SPEELGOEDPIS-
TOOLTJE heeft in Amsterdam
Eolitiemensen zo de stuipen op

et lijf gejaagd dat een van hen
zelfs meteen echtvuurwapente-
rugschoot. In de Nieuwe Kerk-
straat "bedreigde" de 29-jarige
man uit Amsterdam, voorbij-
gangers met zijn speelgoedje.
Bange telefoontjes naar de poli-
tie over een "man met geweer
met telescoop" deed de dienaren
van Hermandad uitrukken. In
het schemer zagen zij de "vuur-
wapengevaarlijke" verdachte
staan en sommeerden hem zijn
wapen weg te gooien. Toen de
man dit weigerde loste een van
de agenten een schot. De te-
genstanderwerdnietgeraakten
"schoot" terug. Bij het "retteke-
tet-geluid" van het speelwapen
werd het depolitie pas duidelijk
dat het om een speelgoed- pis-
tooltje ging.De manwerd aange-
houden en naar een psychiater
gebracht.

De" verkrachter" van Putney,
aan wie de Britse recherche een
dertigtal VERKRACHTINGEN
met geweldpleging tussen janu-
arie 1986 en juni 1987 in het

zuidwestelijke stadsdeel van
Londen, Putney, heeft toege-
schreven, is maandag in de Old
Bailytot 18jaargevangenisstraf
veroordeeld. De 24-jarige Chris-
tianIrons, eenkok getrouwdmet
een politieagent, die in zijn on-
schuld is blijven geloven, en die
hem verschillende alibi's ver-
schafte, leidde een dubbelleven.
Met zijn vrouw Arme was hij
overdag devrome babtist, maar
's avonds ging hij op pad om
vrouwen aanteranden en ineen
positie van Slavin te plaatsen.
Zijn denkbeelden deed hij op in
pornografische tijdschriften.l-
-ronswas in 1986 en januari 1987
al eens opgepakt, maar bij ge-
brek aan bewijs vrijgelaten, tot
dateen slachtoffer hem met ze-
kerheid herkende.

*****
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TomPoes en de Pruikenmaker door Marten Toonder

2084 — De vrouw van de herbergier verdween hoofdschud-dendennu stond TornPoesweer alleen tegenover desnurken-de waard.Hijkeek uit zijn ooghoeken naar depruikenmaker,dienaar hem zat te loeren.
Het was duidelijk, dat de schurk hem niet vertrouwde, endaaromnamTornPoeseen besluit. Héélvoorzichtignam hü depruikvan dekasteleinschedel afen bracht dienaarhet tafeltjevan heeren Harewar.

Bravo! sprak delaatste. "Héél goed,vent Wanneer debra-ve waard te diep in slaap is om zelf een beslissing te nemenmoet een ander het voor hem doen! Bravo! Dx zal hem nu per-soonhjk een van mijn fraaie haarwerken op de slapen gaandrukken, zodat hij één der onzen wordt'"

Juist!" zei heerOllie. "da, de jongevriend is soms heel han-
dig, en het is prettig, dat hij nu bij ons hoort. Want hetwordt
tijd, dat deaanplakbiljetten vooronze openlucht-bijeenkomst
worden opgehangen en datisnet iets voor hem!"

"Onze openlucht-bijeenkomst?" vroegTornPoes. "Wat isdat
voor iets?"

"Een vergadering van alle pruikendragers!" legde de prui-
kenmaker uit. "We gaan onzerechten verdedigen en een alge-
menestakingvoorbereiden. Jezulthetwelmerken. Maarik zal
nu eerst even dezekastelein van wat haar voorzien!"Zo sprekende stondhij opomnaar detapkast te gaan,en op
datmomentstruikeldeTornPoesen vielpreciesvoor devoeten
van Harewar.Deze stortte daardoor ook teraarde, en hetvla-spruikje, datde engerd droeg, vloog over devloer.

TELECURAÇAO

DONDERDAG: 16.30Ora pa mucha;
18.00SportAid; 18.30Mama's Family;
19.00Tempupa Dios; 19.05Rikesallni-
\/ersal met Mavis Albertina:
«Pentagram»; 20.00 Notisiero Tele-8;
21.00 Rags to Riches; 22.00 Wega di
Number Körsou; 22.10Dimenshon Ar-
tistiko met Maritza en Richard; 23.00
Sluiting.

VRIJDAG: 16.30Ora pa mucha; 17.30
AGHUSA met Leo Floridas; 18.00Man
drechi di Dios; 18.15 Ajedres na plaka
chikf met Omalio Merien; 18.30 Mira i
Skucha; 18.45Special; 18.56Tempupa
Dios; 19.05Hubentutna marcha; 19.30
PR-programma; 20.00Notisiero Tele-8;
21.00 Matlock; 22.00 Wega di Number
Körsou; 22.10 Show di Job;23.00 Late
Movie: «Abduction»; 24.30 Sluiting.
(wijzigingen voorbehouden)

AGENDACURAÇAO

NACHTDIENSTARTSEN:Patiëntenvan de
artsenvan Bandabao(3e distrikt)kunnen in
spoedgevallen telefoon 641658 bellen en
dan hetantwoordapparaatafluisteren.

THORAX CENTER (Jan Noorduynwe
naastUNA, tel.: 85544): openingstijdenva
maandagt/m vrijdag van 08.00-17.00 uu
op zon- en feestdagen alsmedeop werkdf
gen na 17.00 uur voor spoedgevallen tel
85917. .....
WIT GELE KRUIS PRINSES MARGRIEJ(wijkverpleging): Kantoor Santa Maria 11J
tel.: 82947/81078; geopendvan maandall
t/m vrijdag van 07.00-17.00 uur; zaterdaS
de geheledag gesloten; na 17.00uurkuntü
de zustervan dewacht bellen: zusterPats-
ca, tel.: 87342/79063,pageboy027-360.

KLEUTERBUREAU:I4.OO-16.00uuralleen
volgensafspraak.-

ZUIGELINGENBUREAU:maandagmidda
van 12.30-15.30uur; donderdagmiddagva
07.15-10.30 uur; alleen volgensafspraak.

NEUTRALE WIJKVERPLEGING (voor-
heen WijkverplegingCuracao): Kantoor Rio
Canario-/Gosieweg,tel.:4423l/44232;ge-
opendvan maandag t/m vrijdagvan 07.00-
-18.00 uur; dewacht heeftzuster Beaumont
tel.: 676240.

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

FUNDASHON LECHI Dl MAMAKORSOU:
voor meer informatiekunt u de volgends
nummers bellen:75628,672289en 55504.

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

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

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

BOTICA BANDABAO: dagelijks geopend
van 08.00-19.00uur.

BOTICA'S (nachtdienst)
Otrobanda
Paradeis, F.D. Rooseveltweg 46-B, tel.:
89676/89808.
Punda
Plasa, De Ruyterkade 36, tel.: 615519/
615545.

DIVERSEN
ANTILLIAANSE GNOSTISCHE BEWE-
GING
Brievengat: iedere maandag- en
woensdagavondom 19.30 uur te Jirajara-
weg 8, Centrum Dcvi Kundalini.
iedere woensdag- en vrijdagavond om
19.30 uur te Openbare Basisschool
Brievengat
Bandabao: iedere donderdagavond om
19.30 uur gebouwCreditUnion San Pedro.
Kanga: iedere woensdag- en zaterdaga-
vond om 19.30 uur te Centrum Abraxac,
achterKopyman.
SantaRosa: iedere maandag-en zaterda-
gavond om 19.30uur te Aloëstraat 12.

CURAQAO INTERNATIONAL JAZZ
FOUNDATION: 21.00-01.00uur jazzavond- TinashiBar, Landhuis Brievengat.

KOMISHON PRO ADELANTE BARBOU-
QUET (KOPAB): 18.00uur lezing overven-
erischeziekten (spr.: drWhiteman).

TELAVTV— Bij Nablusin bezet
gebiedwerdenvanmorgen weer2Pa-
lestijnen doodgeschoten door het le-
ger en raakten er 10 gewond.
Woensdag schoten soldaten3 Pales-
tijnen dooden vielen er veel gewon-
den. De eerste officiële missievan Is-
rael sinds de SU derelaties verbrak
in 67 komt 28 juliin Moskou aan olv
consulGordon die inRome isgestati-
oneerd. Men gaatdetoestandvanhet
Israëlische ambassade- gebouwbe-
kijken, waarvoor steeds de huur
werd betaald. De VS- marine gaat
binnenkort oefenen op Israëlisch
vasteland.

De patiënten van deandere medische dis-
trikten kunnen voor spoedgevallen de
artsenpraktijkvan huneigenhuisartsbellen;
het antwoordapparaat zal dan mededelen
wie de dienstdoende arts is.

BEETLE BAILEY By Mort Walker

Wega di Number
CURAÇAO

HENRY By Dick Hodgins

REDEYE By Gordon Bess
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BONER'S ARK By Addison & Frank Johnson
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Vanessa, Jonathan and Nathaniel proudly announce
that someone neui and specially sweet has cometo ma-
ke their lives complete.
His name is:

JOSHUA NOLAN
He was born on July 20th, 1988.

l His proud parents are Charlene andRobbie Peiliker.



”DE WERKNEMERS WORDEN ZOET GEHOUDEN”
BVO-voorzitter vreest voor onverwachte maatregelen:

Vage houding regering
afleidings-manoeuvre

WILLEMSTAD —De grootste overheidsvakbond ABVO is
fcer teleurgesteld over devergaderinggisteren met decentra-
leregering en hetBestuurscollege van Curacaoover debegro-
Ingssteun- aanvrage. De bespreking is zeer algemeen gehou-
den: discussie was niet mogelijk. Het meest teleurstellende
vindt ABVO- voorzitter Frits Brito evenwel dat er niets
Concreets is gemeldover de te nemenmaatregelen. Deze vage
opstelling van deregering is zjjns inziens een "afleidings- ma-noeuvre om dewerknemers zoet te houden". Devakbonds- lei-dervreest datmet name deCuracaose bevolking nog zeer on-
aangename verrassingen te wachten staat. Immers minister
«ePaulavan Financien liet duidelijk weten datals het nietuitjjelengtekomt, hetmaaruit debreedte moetkomen waarbijhij
«et doorschemeren dat de Curacaose bevolking zal moeten
"pdraaien voor de tekorten die niet door Nederland worden
üefinancierd.

De overheids- vakbonden AB-
VO,BTG,Siteken depolitiebond
Wamen gisteren bijeen in ver-
gadering met de centrale rege-
fing en het Bestuurscollege van
"uracao om te praten over het
Oötwoord dat de Antillen zullen
Keven aan Nederlandover de 170
j&iljoen gulden die Nederland
"eschikbaar heeftgesteld als ex-
j*a begrotingssteun. Premier
Maria Liberia- Peters reisde vo-
rige week ook al naar de andere
Antilliaanse eilanden om hiero-ver tepraten. Afgelopen dinsdag
heeft deRaadvanMinisterszich
Nogmaals over het concept- me-
morandum gebogen en heefteen
Principe- standpunt bepaald.
vatuat is gisteren en vandaag be-
sroken met de vakbonden, de
Kamer van Koophandel,
Werkgevers- organisaties en de
centrale commissie van de Sta-ten. Morgen zal een informatie-ve bijeenkomst plaatsvinden
Voor de hoofden van dienstenen
departementen. Vóór aanstaan-demaandagzal het Antilliaanse
standpunt aan Nederland be-
kend worden gemaakt.

TECHNISCH
Er zijn niet veel wijzigingen

Aangebracht in het memoran-
dum,zovernam deAmigoegiste-
*enal uitpolitieke kringen. Ook

hebben de indruk
&&regen dat hetslechtsgaatom

'technischewijzigingen'metframe inhet tijdpad dat door Ne-
derland is uitgestippeld. De
(ürootste verandering lijkt te
Üaan over de eventuele inmen-
gingvan het IMF: datwil de An-

tilliaanse regering zo veel moge-
lijk beperken.

Alhoewel premierLiberia- Pe-
ters had aangekondigd dat de
vergadering met de vakbonden
wel degelijkbedoeld was om ook
hun mening over dit onderwerp
te horen, hebben de aanwezige
vakbonds- leiderseen andere in-
druk gekregen. Er werd hen
slechts meegedeeld wat het
antwoord zal zijn. "De wijze
waarop de vergadering werd ge-
leid, was zodanig datergeen dis-
cussie mogelijk was. Dat is de
taktiek van dezeregering: er
wordt zeer vage,algemene infor-
matie verstrekt zodat er geen
specifieke vragen kunnen wor-
dengesteld," aldusABVO- voor-
zitter FritsBrito.

Aanwezig bij de vergadering
waren deministersDePaulavan
Financien, Smits van Handel,
Industrie en Werkgelegenheid
en Indersonvan Arbeid enSocia-
le Zaken. Premier Liberia- Pe-
ters was slechts kort aanwezig
en mengde zich niet in de discus-
sie. Van de zijde van het Be-
stuurscollege waren de gedepu-
teerden Hueck, Isebia en Men-
des aanwezig terwijl ook waar-
nemend gezaghebber Wilsoe er
was.

MAATREGELEN
Het was echter vrijwel alleen

De Paula die het woord voerde;
uitlegde wat het antwoord van
deAntilliaanseregeringaan Ne-
derland zal zijn en slechts zeer
vageinformatie gafover eventu-
ele maatregelen. Wat die zullen
inhouden, is nu nog niet duide-

lijk, aldus Frits Brito. Wel is
duidelijk gebleken dat er een
aantal pittige maatregelen ver-
wacht moetenworden om debeg-
rotings- tekorten tekunnen dek-
ken nu Nederland slechts 170
miljoen van de benodigde 285
miljoen gulden ter beschikking
wil stellen.Daarover verklaarde
De Paula dat als het niet uit de
lengte komt, het uit de breedte
moetkomen.

Gevraagd naar eventuele ont-
slagen onder de ambtenaren,
werd aan de vakbonden meege-
deeld dat deze regering tegen
massaal ontslag is en bezig is
met een onderzoek om na te gaan
hoeveel ambtenaren vrijwillig
ontslag willen nemen. Zodra die
cijfers bekend zijn, zal een
standpunt bepaald worden over
de noodzaak van invoering van
een zogenaamde solidariteits-
hefïïngom depersoneels-kosten
opdebegroting teverminderen.

DRUPPELSGEWIJS
Voor deABVO is dit antwoord

nietbevredigend: "Ofer massale
ontslagen vallen of dat de
ambtenarendruppelsgewijs ont-
slagen worden is hetzelfde", al-
dusBritodiemeent daterbinnen
de regering op meerdere sporen
gewerktwordt. "Aan deenekant
wordt ontkend dat er ambtena-
ren verplicht naar huis moeten,
aan de anderekant kondigen de
ministersGumbs en Smitsplan-
nen aan voor decentralisatie en
privatisering van departemen-

ten. Het isduidelijk dat daaront-
slagen zullen vallen", aldus
Brito.

De algemene loonsmaatregel
waar de laatste maanden veel
over gesproken wordt, is giste-
ren nietaan de orde gekomen. De
regering ontkent tot op heden
dateen dergelijke maatregel ge-
nomen zal worden. "Met de vage
informatie die deregering geeft,
moeten de vakbonden zelf door-
denken. Als jedannaar het con-
cept-memorandumkijkt worden
daar een aantal maatregelen,
waaronder een algemene
loonsmaatregel, duidelijk ge-
noemd. Als ditmemorandum ge-
accepteerd wordt, accepteert de
regering die maatregelen ook",
aldus een bezorgde Brito.

Importeur van Nescafé:
Verhoogde prijzen

gevolg protectie
WILLEMSTAD—De im-

porteur van Nescafé,
Frans Nieuwenhuyzen (di-
recteur van Jan G. Nieu-
wenhuyzen n.v.), heeft
vanmorgen als reactie op
het 'koffie- bericht' in de
Amigoe van gisteren ver-
klaard, dat het hem ook
'pijn' doet—dieverhoogde
Koffie- prijzen — maar dat
hij niet anderskan.

In juni van dit jaar impor-
teerdehij600kisten metblik-
ken van 170gram en 257kis-
ten metblikken van 85 gram.
Voor welke hoeveelheid hij
'vroeger' 5,5 procent invoer-
rechten had moeten betalen,
öiaar waarvoor hij nu 44.000
gulden extra moest betalen,
vanwege 'protectie- maatre-
gelen' in verband met de
Komst van "een machine
Waarmeenu opCurasaoCafé-
Pas wordt verpakt en die een
koffie- fabriek wordt ge-
noemd".Daarom, zo zei Nieu-
wenhuyzen, moest de prijs
Van een groot blik omhoog
Van 4,77 gulden naar 7,76
gulden.

"Die voorraad met dieextra
kosten heeft dus wekenlang
in het magazijn moeten lig-
gen. Totdat door controleurs
Van het departement van
handel, Industrie en Werkge-
legenheid (HIW) geconsta-
teerdwerd, datde schappenin
de winkels bijna leeg waren.Dat was nuhet geval en daar-
om ging de prijs omhoog", zo
2ei Nieuwenhuyzen.

Maar een feit is. dat de

nieuweprijs over de oude was
geplakt. En danvoelt de con-
sument zich allerminst
'lekker'

Nieuwenhuyzen: "Bij Zui-
kertuintje lagen zestig blik-
ken. Datklopt, datdieoverge-
plakt zijn. Maarals de prijzen
verlaagd worden, dan ge-
beurt het omgekeerde. En
dan hoor je de consument
niet!".

De importeur legt alle
schuld bij het protectie- be-
leid: "De machine is
geïmporteerd. De potjes, de
deksels en de labels worden
ingevoerd. Hetenige wat hier
gebeurt is, datdekoffie in pot-
jes wordt gedaan. Deviezen-
winst?Kom nou. Ik moet het
écht zien gebeuren, dat het
eerste op Curacaovolgestopte
potje koffie naar het buiten-
land gaat".

"Watnu welhet geval is: de
huisvrouw moet 23 procent
meer betalen voorCafépas en
vijftig procent meer voor Ne-
scafé. De huisvrouw is de du-
pevan ditbeleid", aldusNieu-
wenhuyzen.

Hijvoegde eraan toe, dathij
een uitvoerig gesprek heeft
gehad met de nieuwe minis-
ter van HIW, Chucho Smits.
"Hij begrijpt alles. Ik denk,
datals Smitslanggenoegkan
blijven zitten als minister,
datdanheteenen anderinpo-
sitieve richting zal verande-
ren. Nog even dit: ikben nieta

Sriori tegen protectie, maar
et moet wel overdacht ge-

beuren".

Beroving
WILLEMSTAD — De politie

jpOestgisteren assistentieverle-enbij eenberovings- geval inen
i ?r te Otrobanda. Daar ver-
paarde de vrouw L.G. van 31
J|ar dat een haar onbekendej^ande zaakwas binnengelopen
j?et ontbloot bovenlijf. De man
iep regelrecht naar dekassa en

r*to daar’ 125,- wegen ook een
van 16 dollar. De politie

i^nt de omgevingzonder resul-**t afer stelteen onderzoek in.

ERKENNING
De werkzaamheden om hetEuropese toerismenaar Curacao

tebevorderen, vragen echterom
erkenning, meentFransz. In dat
kader werdonlangs deKLM on-
derscheiden door de Chata voor
de 'Dutch Caribbean' promotie
diezeervruchtbaar is gebleken.

Gisterenwasdebeurtaan Wil-
ly Neef die Curasao in Neder-
land en Benelux vertegenwoor-
digt. "Hij heeft onder zeer moei-
lijke omstandigheden gewerkt",
aldusFransz diewees op de onbe-
kendheid vanCurasao inEuropa
en de vele negatieve berichtge-
ving met namein Nederland.

Daar heeft Neef een andere
wending aan kunnen geven: on-
derzijnleiding isereenveelposi-
tievere golfvan publicaties ont-
staan en zijn er zelfs televisie-
programma's aan Curacao ge-
wijd. "Daarmee heeft NeefCura-
sao door een van de moeilijkste
tijden heengeholpen", aldus
Fransz.

WILLEMSTAD -Dick van deWerffvan Maduro T.ravel in Ne-
derland bleefgistermiddag han-
denschudden opdereceptie inhetCaribbean Hotel terere van Willy
Neef.

Van deWerffis geen onbeken-de op Curacao. Hij woonde hier
jarenlang en was directeur van
Maduro Travel.Daarnaastkreeg
hijgrotebekendheid doormiddel
van zijn televisie- programma's
waar hij ondermeer de Neder-
landstalige nieuws- uitzending

verzorgde.
Van de Werffis nog altijd ver-

bonden metCuracao. Niet alleen
reist hij hierregelmatig naar toe,
maar bovendien verzorgt hij de
promotie van alleAntilliaanseei-
landen en Aruba inNederland.

Foto: Dick van de Werffsamen
met directeur Frans van Hene-
gouwen van NationalCarRental
die ook door Maduro Travel in
Nederland wordt vertegenwoor-
digd.

Hoofdprijzen
WILLEMSTAD — De
hoofdprijzen van de 14de
trekking van deLandslote-
rij zijn heden gevallen op
de volgende nummers:
Eerste prijs (’.100.000,-):
nr. 26545;
tweedeprijs (’.35.000,-): nr.
30841 en
de derde prijs op nr. 4853
(’.15.000,-).

PARAATHEID
Hij is, evenals de andere vak-bondsleiders, niet te spreken

over het feit dat de vakbonden
absoluut niet betrokken wordenbij de voorbereidingenvan even-
tuele maatregelen. De vergade-
ring van gistermiddagzal intern
door de ABVO besproken wor-
den.Op devraag wat devakbond
nu denkt te gaan doen,antwoorddeBrito datdebond"in
staat van paraatheid is". De le-
denworden op dehoogte gehou-
denvan de summiere informatie
die de overheid verstrekt. Zodra
er meer informatie is, wordt diedoorgespeeld. Verdere plannen
wilde Brito in dit stadium nietbekend maken.

Benzineprijzen
weer verhoogd

WILLEMSTAD- Vandaag
zijn de prijzen van benzine ver-
hoogd met 1,7 cent perliter, ter-
wijl de prijzen van kerosine en
gasolie verlaagd zijn metrespec-
tievelijk 0,9 cent en 0,5 cent per
liter.

Voor wat betreft de benzine-
prijsverhoging is de consumen-
tenprijs slechts met 0,9 cent per
liter verhoogd en is derest in
mindering gebracht van de sta-
biliseringsfactor.

Deze factor bedroeg op 3 mei
0,8 cent per liter.

Mishandeling
WILLEMSTAD —Ter hoogte

van een hotel op Piscadera ver-
klaarde de vrouw A.S. van 28
jaar dat haar vriend G.M (27)
haar na een woordenwisseling
eenbehoorlijk pakslaag hadver-
kocht. De man had tevens ge-
dreigd haar dood te steken met
een mes. De man die ter plaatse
was, werd terzakemishandeling
en bedreiging aangehouden en
overgegeven aan derecherche
die de zaak verder zal onder-
zoeken.

WILLEMSTAD — De ver-
keers- afdeling van de politie
meldde gisteren acht aanrijdin-
gen en daarbij vielen er twee
lichtgewonden. De materiële
schade bedroeg ’ 32.550,-.

Als erkenning van zijn inspanningen

Willy Neef krijgt
plakkaat van Chata

WILLEMSTAD—De'Cura-
cao Hotel and Tourism Asso-
ciation' (CHATA) zette giste-
ren Willy Neef, vertegen-
woordigervan het Curacaose
Toeristenbureau in Neder-
land en Benelux in het zonne-
tte als dankvoor hetvele goe-
de werk dat hij in Europa
heeft gedaan waardoor hij
Curacao een beter imago
heeft gegeven. Neef ontving
een plakkaat van de Chata
dat "een goed plaatsje" zal
krijgen inzijn kantoor, zo liet
Neef weten. Hij noemde het
plakkaat een "stimulans om
door te gaan".

VoorzitterBernhard Fransz
van de Chata zei in een korte
speech dat de Chata niet erg
scheutig is met het geven van
plakkaten: dat beleid zal in detoekomst worden gehanteerd
omdat de Chata dit soort evene-mentenbijzonder wil houden.

DROOM
NeefcorrigeerdeFransz in zijn

dankwoorddoor te stellen dat de
Europese droom noggeenwerke-

lijkheid is geworden. Hij ver-
wacht echter dat dat in de jaren
'90 als Europa een eenheid
wordt, zalgebeuren. "Ikhoop dat
Curasao dan helemaal klaar is
om de Europese toeristen te ont-
vangen", aldus Neef die zei dat
detoeristen uitEuropa "prettige
gasten" zijn. "Het enige dat zij
vragen is schone kamers en
gastvrijheid", meent Neef.

Hij sprak dankuitaan de aan-
wezigen die hem gedurende de
afgelopen jaren altijd geholpen
hebben bij zijn promotie-
werkzaamheden en lietweten de
erkenning een "enorme stimu-
lans" te vinden om zijn
werkzaamheden voort te zetten.
"Zeker voor een Antilliaan die
zover weg werkt, betekent dit
heel veel", aldus Neef.

OokRaefalito Hato, hoofd van
het Toeristenbureau, had giste-
ren een plakkaat moeten ont-
vangen. Hij was evenwelverhin-
derd en zal alsnog tijdens een
speciale gelegenheid in de bloe-
metjes worden gezet.

WILLEMSTAD — Niet iede-
reen vierde gisteren de onafhan-kelijkheids- dag van Colombia
op dezelfde wijze, maar dat wil
niet zeggen: minder uitbundig.

Deze Venezolaansetoeristeraak-
te bij hetPlaza Bolivarkennelijk
zo verhit, datze besloot er een
luchtige herdenking van te
maken.

Ontvangen: Kwaliteits Herenschoenen
vandebekende^^^ I^^ÏÏJS^SÏL^

h. mm" Nar üer
dij a j^^P^ Alleen verkrijgbaar:
The MlIIJ Curacao - Aruba |§r

om/terdom /tore Ük

AMIGOE

ÉT^TRH 1
c

ANCAISE

srveringen:
25666/625667

FESTIVAL DES FONDUES
Fromages
Fondue defromage Maison (2 Pers.)
Cheesefondue. with silveronlons, hamandpickles
Fondue auxTomates (2 Pers.)
with tomatoesandBasil

Fondue Schabzieger (2 Pers.)
madewitha spicy herbal-cheesefrom Switzerland

Fondue au fromage blanc (2 Pers.)
Cheesefondue with curds, veru light
Fondue a L'aneth (2 Pers.)
withfresh dill

Fondue Tessinoise (2 Pers.)
withfresh peppersandpaprika
Fondue auxherbes (2 Pers.)
with differentfresh herbs

Fondue Chinoise (2 Pers.)
chicken-breast,pork-tenderloinand vealwithvegetables to be cooked in chlckenbouillon with sherru
Fondue Bourguignonne (2 Pers.)
beef-fondue,served withfruits, potatoes and severalsauces
Fondue Pêcheur (2 Pers.)
seafood fondue, with fish bouillon, sauces, rice, pickles andfruits

Fondue americaine (2 Pers.)
Seafood fondue, broodedseafood, sauces, fruitsandpotatoes

Dessert
Fondue Helene ITu^èicCl (2 Pers.)
meltedchocolate witfi pears J/ "BSjJlJr'^Tfca
Fondueau Miei ....; ......'S. (2 Pers.)
meltedchocolate, honeu, cognac andfruits

Fondue au mokka (2 Pers.)
meltedchocolate, coffee andfruits

Fondueau chocolate (2 Pers.)
the classiciwith rum. biscuitsandfruits.

3

Luchtige viering
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Politie treedt op tegen vier prostituees
ORANJESTAD — Op de

hoekvanEmanstraat heeft de
Eolitie vier vrouwen aange-

ouden, die het oudste be-
roep uitoefenen of trachten
uit te oefenen.

Zoals bekend stondende vrou-

wen up uc iiuc*.. v au Emanstraat
en trachtten de nodige klanten
aan te trekken. In eerste instan-
tiejoeg depolitie- patrouille hen
weg, doch de tweede maal bleef
de politie op een afstand kijken
naar de nodige drukte die deze

vrouwen veroorzaakten. Korte
Lijd later hield depolitie de vier
vrouwen aan, van wie twee deNederlandse nationaliteit bezit-
ten. Zij werden naar de Kinder-
enZedenpolitie gebrachtomzich
inhet "roderegister" te laten in-
schrijven.

ORANJESTAD — De base-
ball- competitie, die enkele
weken gestaakt werd in ver-
band methet Zuidamerikaan-
se kampioenschap, wordt
vrijdag 22 juli hervat.

In het Elias Mansur Ballpark
wordt om acht uur 's avonds de
wedstrijd tussen Aruba Video
Centeren GoldenTulipThrillers
gespeeld. Andere wedstrijden op

het programma zijn: zondag 24
juli:Coca Cola - Richmond (2
uur, Lago Sportpark), maandag
25 juli: Marlboro - Coca Cola
(acht uur, Mansur Ballpark),
woensdag 27 juli: Richmond -Aruba Video Center (acht uur,
Mansur Ballpark), vrijdag29 ju-
li: Lucor Jewelers - GoldenTulip
Thrillers (acht uur, Lago
Sportpark).

AMIGOE4 DOND6RDAG2I JULI! 9th"

NAPADI SIMAN®"~/S~~E
Wij hebben plaats nodig— JP^ L_
voor nieuwe stock. (-H— _. J^T.® r~

SI ||i FACILITO r
| ~~~" —""" —— '■ ■ ——— .. , —— —— .....i ■ ■g!J —Badkuip f. 125,-

H-Wastafel f,25,- J'lk^>lJ_^
!■

1: V1111111 1 1 1 1 1 1 ( s "-Aluminiumplatenvanl4tot3ovoet \ '^^^’. 4.60 per voet -i^L \^
---Geldig zolang ZZH^EHËffil in voorraad Ml! Il

geldig op vrijdags en zaterdags alleen. | Hl Cic VaiUHIU*.

Handy hand tools /é§g&

(15%)KORTING mi
j5J\ op alle handtools Faciiito

~=l!ni#>/\n Havenstraat 32"===UnlCOn v. Zeppenfeldstraat 8

CARIBBEAN MERCANTILE BANK N.V.

There are many different
Banking hours in Aruba

but only our

BANCOMATICOS .
provide service

24 HOURS A DAY
7 DAYS A WEEK

The hours of our offices
Monday- Friday are:

NASSAUSTRAAT 8.00 a. m. ■ 11.50 a. m.
1.15 p.m. - 4.00 p.m.

BOULEVARD 8.00 a.m. ■ 5.00 p.m.
SAN NICOLAS 8.30 a.m. -12.00 p.m.

2.00 p.m. - 5.00 p.m.

F c'^ FI,LL'C ledere week: Grote keuze
I groenten en fruit ;

! '^^^^^^^te-^^^^^^ tegen lage prijzen
; waaronder: witlof - bloemkool - rabar-

ber - sla - kersen - aardbeien - appels,; 'i^^^m^^^^^^m . pruimen en nog veel meer.

MTiiniiirH lllhhll'M Geldig t/m 23 juli
r*~ i u- **♦..!, Phoebe funchi 1 f
Gemalen biefstuk _ „ OOK '500 gr. 3.35 SoamSucadelappen 12 oz 3.27 ■Ü^Ti;(»];f

KogeTbie/stulc W*g Ta.madge Farm Chicken Franks
500 gr. 3.85 t^hhJ 10 in pak 1.10

Snijworst ...' r ïy
Qc Hawayan Punch Red

100 gram0.95 r«.^ïJisS.tam 12 oz'2'3o
Hardsalami 1^ FROSTY ACRES:

100 gram 1.50 k£Ï'lrËiit Corn on the cob
Pekelvlees i«?^ 70 Bears3.9s

100 gram 1.75 I iboz.^.f* J Mixed Vegetables
I I I 10oz. 1.35

"*"Nv ■^ITCTTTnTTTTTTTTTII Frencn cut green beans
mA-lAJTOI HV7Tsffiri¥T^^B 9oz. 1.30l| Jj2J2|222Hj2l Broccoli Spears

$kl wf* d'ulv£n \ Brunswick sardines 80z.1,30
IS?/ 1k96-20 \ 100 gr. 0.71 f ._ _ 'Mm Zwarte druiven \ paneermeel f WatSk

eeuzein^^^MJLd J ■ /\i -*v l 150gr.0.51 { groenten en fruit/IS^ffiW««)°deDrU,VenTdcS2 / Krakerßran S^^HIS* K^h B9rocco¥ / 9inpako.97 l^^m^
' X CT7 #3SL wn d fi* y Mimosin Softner ] I Ripl^^^^

///r U# ,JP^ ">^ 1/2 ,iter 1 -49 mr4/'-"JmI"^^^^^£mM- Pueblo Toiletpapier
Xfr^^y-^ë// "^ two ply per rol 0.28 t^ST^HMPP^

j ARUBA DAILY {
j ENTERTAINMENT j
" (fflnuTiïfffó Aanstaande zondag """ 'Vfë dansen op detonen van La Nueva Fuerza "" l^(*r 18.00uur: BREAKDANCE CONTEST "" k\^r Oranjestad vs. San Nicolas. 2
1 £&&&» PfSSA 2" Detopnightclub Take away tel.: 33541 dRM&Q "" vanAruba Geopend van 11.00a.m. tot 06.00 am "I M mv |ia gMF?
j Tel.: 22131 S^/ fe^gr "
" -"""nightclub «2 (onder nieuwe directie) proudly presents: "" Open 11.00 - midder- Vegas goes latin "" nacht. Ace. by our swinging House- "J Niet alleen band Ferrari. "" exotischeaerechten daily curtaintime 10.30p.m. "2 maar 00k except Mondays "" I Udell UUI\ Clubopenfrom9:oop.m.till2:ooa.m. "0 VIS SP©CÏfllï*®'*©l Covercharge show-time s7.somin.2 drinksper person "9 For reservations please call33555 f
jGezelligesteer, goede service ""vindt U in Wij verwachten U voor lunch J: RESTAURANT \12"?» "APPY JJ?S? 2" rv M /o (6.00-7.00) of dinner (18.00-2
" vXNQ^I^ 23-00). I
\ Cftrf^faeK Telefoon 22977 of 27833. "
" 4^—~^^-~- -^^.rsr— v^-v^X phone: 32040 2X BaafóS)© S'stadaruba
" /—-Qsg*—vx-<^=:-^. -^— r Open: Dagelijs 7.30-4.00p.m. #

" —J Zondag:gesloten. #

2 Het Restaurant met Surinaamse allures,

" zonderpretenties. 2
I Boulevard Theatre "I I H :
" ,Jj?22yatB-°°&9-30p.m.
" " CROCODILL DUNDEE II " 2adventure 14yrs 2

" "WVC - 111 Today at 8.30 "2 "SHE'S HAVINGA BABY"
V comedy-drama 14yrs. 2

I—I—
REGERING VAN ARUBA

Inverband methet aflopenvan hetcontract metde
huidige operator, zoekt de Regering van Arubavoor Aeropuerto Internacional Reina Beatrix een:

BEHEERDER/EXPLOITANT |
ten behoeve van restaurant, bars en snackbar in
het luchthavengebouw.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij, naast definanciële
middelen, tevens beschikken over de benodigde expertise
en jarenlangeervaring in dehoreca.

Gelet op de belangrijke plaats die de luchthaven inneemt
binnen onstoerisme, dient deaan te bieden food & bevera-
geservice te voldoen aan internationale normen. Derhalve
worden hoge eisen gesteld aan de inrichting, assortiment
en investeringsbereidheid.

Belangstellenden dienen uiterlijk 20 augustus a.s. hun of-
ferte schriftelijk in te leveren bij de LUCHTHAVENMEES-
TER, p/a Reina Beatrix Luchthaven, vergezeld van:

I. Uitreksel uit het Register van deKamer van Koop-
handel;

11. Inschrijvingsbiljet c.g. offerte;
111. Upgradings- c.g. Investeringsplan;
IV. Bankverklaring terdekking van het gesteldeonder

punt III;
V. Commercial/Retail Plan.

Het inschrijvingsbiljet en een kopie concept-overeenkomst
kan tegen betaling van A/l. 50.00 bij de Administratie vande Luchthavendienst worden afgehaald na 21 juli 1988.

mr. A.R. Bermudez
Minister van Vervoer en Communicatie.

| Due to increasing popularity of

RESTAURANT
Our Chef is looking for a

I FIRST COOK
with minimum 3 years experience

Pleasecall 25241 orvisit BON APPETITRestau-
rant at Palm Beach 29.

Thank You.



AGENDA

ARUBA

( AMIGOE: 08.00-12.00/
■"00-17.30 uur; zaterdag gesloten.

' teoon: 24333.

X>r spoedgevallen na kantoortijd: 21639,
950 en 22316.
"geboy: 127-743.

"nkrek. nr. 10.815.445Banco diCaribe.
OLITIE: 100.

URMCENTRALE:IIS.
PEKERTJES verschijnen op dinsdagen
Mag en kunnen iedere dag tussen 08.00-
F-00/14.00-17.00 uur worden opgegeven;
Waive op zaterdag. Alleen zoekertjes, die
Naandag en donderdag voor 10.00uur
"nen zijn, kunnen de dag daarop (dus
"sdag en vrijdag) verschijnen.

IOSCOPENOtILEVARD THEATER
hH: 20.00+20.30uur CrocodileDundee IISr.).
nIVE-IN: 20.30 uur She's having a baby

OTICA'S (nachtdienst)
«bao brug: StaCruz, tel: 28028.
toiba brug: San Nicolas, tel.: 45712.
'ACHTREGELING DOKTOREN
'anjestad,Madiki,Tanki Flip, Noord,TankiNndert,Paradera enSta. Cruz: dokterVan

rat, Ecuadorstraat 2, tel.: 21835/22991.ps Chiquito, Savaneta en San Nicolas:
pkterE.Bodene, viaCentroMedico SanNi-
Pas, tel.: 48833.Nerarts: dokter Hart, tel.: 27263/24300
TOpitaal).

fINDER-POLIKLINIEK (Shakespeare-
Faat 13, tel.: 27263/24300): spreekuren
"aandag t/m vrijdag van 08.30-11.30/
4.30-17.30 uur; zaterdag van 08.30-12.00w. De wacht heeft dokter A.E. Hart.

"ENTRO MEDICO CARABOBO (L.G.
»Hith Boulevard 34, tel.: 21777): dra N. Al-
'arez-Quezada, via Centro Medico Cara-
bbo.

"ITGELE KRUIS: Oranjestad:tel.: 23168;
*X)rd: tel.: 23425;SantaCruzenParadera:«.: 28288/25543;Savaneta en Brazil: tel.:
'7020/48301; SanNicolas: tel.:45906; Da-
mta: tel.: 29008 (wijkgebouw), 24444 (kan-
Oor).
poor brandgevallen, ongelukken of
Fen of ander ongeluk gelieve
Alarmcentrale op te bellen,tel.: 115)

TELEARUBA
DONDERDAG: 18.00 Ghostbusters;
18.30 CNN international news; 19.30
Olimpiaplein; 19.55 Sportlotto; 20.00
Telenoticias; 20.30Miniserie; 21.15Ta-tes ofthe unexpected; 22.00Larry King
show; 22.50 Showbiz today (CNN);
23.00 Moneyline (CNN); 23.30 Sports
tonight (CNN); 24.00 Sluiting.

VRIJDAG: 18.00 Archie & Sabrina;18.30 CNN international news; 19.30
Memoria; 20.00Telenoticias; 20.30Mo-
vie of the week: «Bonanza, the next
generation»; 22.04 Larry King show;
22.40 Showbiz today; 23.00 Moneyline(CNN); 23.30 Sports tonight (CNN);
24.00 Sluiting.

DIVERSENfUGHT INFORMATION CENTER: dage-
«iks geopendvan 07.00-20.00uur; na 20.00

'Jur informaties via verkeerstoren.

£SSO SERVICE CENTER (Oranjestad):
«4.00uurper daggeopend(alleen geslo-
tenvan zondag 20.00 uur tot maandagmor-
gen 07.00uur).

ÖOKTER HORACIO ODUBER HOSPI-
'AAL(tel.: 24300):bezoekuren 15.00-15.45

Koningin wilhelmina fonds (tel.:
24652/22817): informatiecentrum
Woensdag geopend van 08.30-12.00 uur -paardenbaaistraat 8 (boven).
Sport
Aruba martialarts federation
WMAF): 20.00 uur algemene vergadering -'ÖEFRE-centrum (voormalig San Pedrohospitaal).
jTtUDAG
Diversen'ndian rock garden waterslide:
baandag,dinsdag,woensdagen vrijdag ge-
°Pend van 10.00-18.00 uur; donderdag de
9eheledag gesloten.

MUSEO HISTORIKO ARUBANO: ope-
ningstijden maandagt/mvrijdagvan 09.00-
-2.00/16.00-19.00 uur;zaterdagvan 09.00--2.00 uur.

Bureau levens-, gezins- en huwe-lijks- MOEILIJKHEDEN (Layex Building,
Jfilhelminastraat 19): iedere werkdag van
°7.30-12.00/13.00-16.30uur (ook mogelijk
opraakte makenviatel.: 23145of 25111).

Bibliotheek centro di barrio da-
jden): dinsdag van16.00-20.00 uur envrijdag van 17.00-19.00

Uur.

CENTRO KIBRAHACHA (dagverblijf
voor bejaarden): openingsuren dag-
verblijf: 08.00-12.00 uur; kantooruren:
07.30-12.30/14.00-17.00 uur - Piedra Plat
23 (tel.: 28159).

TOERISTENSCHIP: 14.00-20.00 uur 'Re-
gent Star1- vert. SELMAD.

SPORT
VITALITY HEALTH STUDIO(opwarming
35-km wandelmars): 17.00 uur 10-km
wandelmars van Palmbeach naar Malmok
en terug.

*****

MIDDELEN
Middelen om het doel van deGezondheidswinkel te bereiken

zijn:
1. a. De Arubaanse ge-

meenschap meer natuurlijke
kennis en voorlichtingte geven
over de eigen gezondheid en de
eigen verantwoordelijkheid
hiervoor;

b. Het stimuleren van onder-
linge steun inzake identieke ge-
zondheids- problemen (ook alco-
hol- en drugsproblemen);

c.Het aanbieden van extra
mogelijkheden in samenwer-
king met de officiële en aan-
vaardbare alternatieve genees-
wijzen om de gezondheid te be-
vorderen doormiddel van:

- gezonde voeding enkruiden,
- Fichaams- oefeningen, yoga,
-T'ai Chi basis- oefeningen en

ademhalings-techniek (Chinese
beweging en ademhalings-
techniek) voor het bevorderen
van de juiste lichaamshouding
en motoriek. Belangrijk voor al-
le sporten voor meer kracht en
energie (vooral voor bodybuil-
dersen andere krachtsporters);

- het verkopen van gezonde
voeding, gezonde dranken, krui-
denen voedings- supplementen;
2. a. Natuurlijke schoonheids-
adviezen en natuurlijke li-
:haamsverzorgings- adviezen;

b. Schoonheidsmassage, pe-
dicurenen manicuren;

c. Het verkopen van natuur-
lijke cosmetica en produkten in
relatie tot schoonheid vanbinne-
nuit.

Vergadering
van AMAF

ORANJESTAD - Aruba
Martial Arts Federation
(AMAF) houdtvanavond een al-
gemene vergadering in het
IDEFRE-centrum, het voorma-
lige SanPedro hospitaal.

De vergadering begint om
acht uur en het agendapunt is
het kiezen van een nieuw be-
stuur voor deAMAF. De vereni-
gingen dieeen uitnodiging heb-
ben gekregen, zijn Aruba Kore-
an Karate Institute, Aruba Tae-
kwondo Association, Aruba Ka-
rate Do, Budo Kai Savaneta en
Aruken Karate Do.

ORANJESTAD- Biblioteca
Nacional verpletterde Setar met
5-1 en werd kampioen van de
zaalvoetbal- competitie voor
overheidsdiensten. Setar werd
subkampioen.

Nummerplaat- belasting

ORANJESTAD — Maandag
15 augustus is de laatste-dag
waarop het derde kwartaal van
deauto-nummerplaat-belasting
betaaldkan worden. Na deze da-
tumbegint depolitie metcontro-
le opnummerplaten dienog niet
betaald zijn.

INITIATIEF DIANA WONG A SOI
Van vele kanten medewerking ondervonden

Gezondheidswinkel eerste
actie Ecologisch centrum

SAVANETA —Diana Wong-A-Soy, verpleegkundige,
heeft insamenwerkingmetdestichtingDesaroyo Ecolo-
gicoAruba en dankzij demedewerking van destichtingMens-Idee-Realisatie (MIR) inNederlanden een remig-
ratieregeling viahet Arubahuis, hetEcologisch centrum
Savaneta in het leven geroepen.

De eerste activiteitvan dit
centrum is de Gezondheidswin-
kel, die als doel heeft te werken
aan preventieve en curatieve ge-
zondheidszorg in samenwerking
met andere belanghebbende or-
ganisaties en personen in deze
sector.

Wong-A-Soy werkt vanaf
1976 in de alternatieve ge-
zondheidszorg en geneeswijzen
en is alsverpleegkundige ook be-
kend met deofficiële geneeswij-
zen, hetgeen de samenwerking
met belangstellende medici be-
vorderen kan.

ORANJESTAD- Minister
mrAngel Bermudez (derde van
rechts op defoto) heeft woensdag
het eerste exemplaar van deEn-
gelse vertaling van de wet Aru-
baanse Vrijgestelde Ven-
nootschap' (AVV) overhandigd
aan zijn collega van Justitie,
Watty Vos. De AVV-wet werd
van hetNederlands in hetEngels
vertaald door mrRaymond De-
brot(tweede van rechts) diebij de
overhandiging aanwezig was,
samen metA. Wapenaar, drsßen
Marapin en drE. Creuze.

NAAR CEDE VERWEZEN
Wong-A-Soy is in Nederland

door de stichting Memo-Munt
(Mens en Milieuvriendelijk On-
dernemen) en de Aruba-

specialiste voor dePvdA, Wijnie
Jabaay, naar de stichting Cede
Aruba verwezen voor verdere fi-
nanciering van dit project. Bij
Cede Aruba is inmiddels een le-
ning aangevraagd.

De Gezondheidswinkel isopen
van maandag tot zaterdag
's morgensvanaf acht tot twaalf
uur en 's middags van drie tot
acht uur 's avonds. De winkel is
telefonisch te bereiken op num-
mer 45957.

Tijdelijke oplossing

Driemandschap
leidt SETAR

ORANJESTAD — In ver-
band met deontslagnamevan
ing Edwin Croes als hoofd
van deSetaris nutijdelijk een
driemanschap met deleiding
belast van dit snel groeiendemiljoenenbedrijf.

Ir. J. Weitenberg — hoge
functionaris van de PTT —treedtop alsalgemeen directeur,deheer Wittebol—staflid van dePTT—directeurvan deafdelingFinanciën en ing H. Richardsondirecteurvan het Technisch de-
partementvan de Setar. Tijdens
deperiode van dit tijdelijke drie-
manschap zal niet alleen alleaandachtaan dealgemene struc-
tuur en opzet van de Setar wor-
den gegeven, maar ook zal men
decounterpart leidinggeven zo-dathijnaverloopvantijd dezaakkan overnemen.

Minister mr Angel Bermudezbenadrukte, dat door deze gang
van zaken de leiding bij deSetar
en de uit te voeren plannen ver-zekerd is. Ofschoon bij de Setar
nog vele zaken geregeld moeten
worden, ziet de bewindsman detoekomst van de Setar met ver-
trouwenenoptimismetegemoet.

Ontvangsten belastingen
vertonen stijgende lijn

ORANJESTAD-Deeerstevijf maanden van dit jaarwerd aan Inkomstenbelas-
ting — tussen haakjes de cij-fers van dezelfde periodeover 1987 — onfvancpn
6.981.700 (4.734.70?) florin

g

,oyS?^«kwam er 21.109.30021 714.300) florin aan Loonbe-ia2Wlnnen en 9.231.600(12.371700) florin aan SoUdari-teits- belasting, dieper januarijlgehalveerd werd. Aan Winstbe-lasting werd 5.339.600

(7.137.600) florin ontvangen.
Aan invoerrechten werd de

eerste vijf maanden van dit jaar
12.432.500 (9.881.200) florin
ontvangen. Aan bijzondere in-
voerrechten op benzine
12.241.000 (10.318.000) florin,
de accijns op gedistilleerd
1.649,200 (1.704.200) florin, de
accijns op tabaksartikelen
1.638.400 (1.270.300) florin.
Aan accijns op bier werd de
eerste vijf maanden 3.281.300(2.616.700) florinontvangen.

Staten moeten ingelicht overresultaten

Nelson Oduber wil
informatie reizen

ORANJESTAD — De frac-tieleider van de MEP, NelsonOduber, heeft aan de minsi-ter- president tevens minister
van Algemene Zaken enige
vragen gesteldover dekostenvan dereizen diedeafgelopen
jaren werden gemaakt.

Oduberwijst erop, dat tijdens
de begrotings- behandelingen
van 1986, 1987 en 1988 steeds
weervragen werden gesteldaan
deregering om een financieel
verslag tekrijgen van iederereis
van de ministers, hoeveel depas-
sage en verblijfkosten waren,
niet wie besprekingen werden
gevoerd en wat voor resultaten
er werden bereikt.

Steeds werd de Staten toege-
zegd, dat zij een schriftelijk ver-
slag hierover zouden krijgen,
dochtot opheden hebben de Sta-
tenleden niets ontvangen. De
regering die belastinggelden
van het volk gebruikt, heeft vol-
gens de MEP-fractieleider de
plicht hetvolk over het gebruik
hiervan alle inlichtingen te
geven.

Daarom stelt Oduber than.:
een aantalvragenover ditonder-
werp en vraagt opnieuw aan de
regering de inlichtingen ter be-
schikking van de Staten te stel-len. Evenzo ook over de reizen,
kosten en besprekingen van deverschillende delegaties.

Comision Hazanja anti droga-programma:
Hoogtepunten 35 km wandelmars
en zwemtocht Aruba-Venezuela

ORANJESTAD — De 'Co-
mision Hazanja Anti-Droga'

fing in Casa del Mar uitge-
reid in op de activiteiten in

juli en augustus, waarbij de
35-km wandelmars op 31 juli
en dezwemtochtAruba/Ven-
ezuela doorKennethCroesop
28 augustus centraal staan.

De commissie besloot dat de
opbrengsten van alle in juli en
augustus te organiseren activi-
teiten geschonken zullen wor-
den aan Centro di Barrio Lago
Heights, waarvan het gebouw
zoals bekend een prooi der vlam-
men werd in het afgelopen wee-
keinde.

Een eerste activiteit is de
reeds aangekondigde Aerobic
Festival op zaterdag 23 juli's a-
vonds op Plaza Betico Croes. Dit
Aerobic Festival, waaraan iede-
reen kan deelnemen, is een op-
warming voor de grote aerobic-
marathon op 21 augustus. Tij-
dens de aerobics- activiteiten
wordt opbrengst verkregen uit
de verkoop van juice en andere
vruchtensap.

'SIT-UPS MARATHON'
Vrijdag 29 juli wordt in de

Sporthal een Mini-Aerobic Fes-
tival georganiseerd voor de
jeugd tot zestien jaar. Dezelfde
dag omzes uur 's middagsbegint
Kenneth Croes aan een Sit-ups
Marathon die24 uur zal duren.
Deze Sit-ups Marathon isbij het
Lighthouse Restaurant te
Arashi.

Zaterdag 30 juliwordt bij het-
zelfderestaurant van negen uur
's morgens tot één uur 's mid-
dags, een 'Physical Fitness Day'
voor de jeugd georganiseerd. De
activiteitenbestaan onder ande-
re uit het lopen van een aantal
kilometers en het doenvan deno-
dige 'push-ups' en 'sit-ups'.Zondag 31 julivolgt de 35-km
wandelmars van Seroe Colorado
naar hetAruba Concorde Hotel.

AUGUSTUS
De activiteiten in augustus

vermelden op de 21e deAerobics
Marathon, van zeven tot twaalf
uur 's avonds, op Plaza Betico
Croes.

Zaterdag 27 augustus is er in
de kerk van Santa Cruz, om ze-
ven uur 's avonds, een misvie-
ring, waarin het drugsthema
aan de ordekomt.

De volgendedag, 28augustus,
begint Kenneth Croes aan de
zwemtocht van Aruba naarVen-
ezuelawelk traject hij in achttot
tien uur hoopt afte leggen. Zijn
bemanning zal bestaan uit een
twaalftal beroepsduikers, kapi-
tein Alfredo Pichardo en ver-
schillende begeleidende jachten
en medewerkers.

Kenneth Croes gafinCasa del
Mar tekennen, dathij delaatste
tijd — van onbekenden uiter-
aard — verscheidene keren be-
dreigingentegen het leven heeft
gekregen. Het'waarom' hiervan
begrijpt hij helemaal niet omdat
hijniets anders doetdandejeugd
proberen te overtuigen om ver
wegvan de drugs te blijven.

UITNODIGINGEN
Kenneth Crocs deelde mee,

dathij tijdenszijnrecent verblijf
in Italië verschillende uitnodi-
g'ngenvoorzwemtochten kreeg,

ieronder vallen: zwemtochten
in de Nijl in Egypte, in Canada,
Atlantic Cicj, nin
het Kanaal. Wat dit laatste be-
treft heeft de gevolmachtigde

minister van de Nederlandse
Antillen E. Jesurunreeds alle
medewerking toegezegd, aldus
Kenneth Croes.

Op het programma van Ken-
neth Croesstaanook nogeen uit-
nodiging omin Nederland inhet
IJsselmeerte zwemmen en plan-
nen om te zwemmen van St

Barthelemy naar Sint Maarten
en van het eiland Margarita 'naar de vaste kust van Vene- |
zuela.

Kenneth Croeszei tot slotgro-
te waardering tehebben voor de 'professionale wijze waarop de ■stichting Anti-Drugs Aruba
(FADA) tewerk gaatom dejeugd
van de drugs af tehouden.

Na benoeming gevolmachtigd minister Wever

Vragen Oduber over taak
Mark Siegel in Washington

ORANJESTAD- Met een
serie vragen aan deminister-
president wil de MEP-
fractieleider Nelson Oduber
weten of de benoeming van
mr Roy Wever tot gevol-
machtigd minister van Aruba
in Washington welop de juis-
te wijze is geschied.

In dit verband merkt Oduber
nogop dat hethem bekend is dat
deregering deAmerikaanse fir-
ma Mark Siegel betaalt om het
lobby-werk voor de Arubaanse
regering bij de verschillende in-
stanties in Washington en deVS
te doen.

Voordat Oduber met zijn vra-
gen begint, wijst hij er de pre-
mier op, dat hij nog steeds geen
antwoordheeftgehadopzijnvra-
gen van 24 oktober 1986 betref-
fende lob.by-firma in Was-
hington.

SPECIFIEKETAAK
Oduber wil nu weten wat de

specifieke taak is van de firma

Mark Siegel en wataan deze fir-
main 1986,1987en tot op heden .in 1988betaaldwerd. Voorts wil
hij weten wat deze firma voor
Aruba gedaanen bereiktheeft. \

Oduber vraagt nu Aruba een
gevolmachtigd minister in Was-
hington heeft de firma Siegel
blijft werken zonder overleg met
de Arubaanse vertegenwoordi- "ger. Voorts wil Oduber dat de !
premieraan de Staten ter inzage
geeft deovereenkomst diemet de '
Nederlandse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Van den
Broek, werd gesloten ten aan- ]
zien van de benoeming van een .
gevolmachtigd minister van |
Aruba inWashington.

Tenslotte stelt Oduber de *vraag of inverband met devoor- !
bereidingen voor de onafhanke- !
lijkheid in 1996 met Nederland "

overeenstemming werd bereikt "om mensen te New York, Brazi-
lië, Tokio, Caracas enz. te be-
noemen.

Over aankoopArends- complex
Oppositie daagt minister
drs Booi uit voor debat

ORANJESTAD — De drie
oppositie- partijen — PPA,ADN en MEP —hebben latenhoren, dat zij niet gelukkig
zijn met de uiteenzetting diede minister van Publieke
Werken, drsFrankBooi, afge-
lopen maandag in hetBUVO-
programma over de aankoop
van het Arends-complex
heeft gegeven.

Zoals bekend zette de be-
windsman op zakelijke wijze,
mede aan de hand van tekenin-
gen enkaarten, de bevolking ui-
teen watde plannen van derege-
ring zijn om een rege-
ringscentrum te vormen, waar-
van onder meer de aankoop van
het pand van de erven Arends
een der onderdelen is.

TRIEST
Nelson Oduber (MEP) noemt

het geheel een triestezaak, Ben-
ny Nisbet (PPA) noemt het de
corruptie van de eeuw, terwijl
CharroKelly (ADN) wil hebben,
dat de bewindsman alle drie de
taxatierapporten publiceert.

Helemaal niet te spreken zijn
de oppositieleiders over het feit,
dat minister drs Booi nu de in-
druk geeft dat de oppositielei-
ders bij hun kritiek verkeerde
cijfers zouden heH ven.
uitten in hunkritiek een uitda-
ging aan minister Booi voor een

Eubliek debat over deze zaak, j
etzij in het televisie- program- *

ma 'Quo Vadis' van aanstaande "
zondag of in welk ander prog-
ramma debewindsman wenst.

SAN NICOLAS -Door de
recherche wordt een onder-,
zoek ingesteld naar de oor-
zaak van de brand waardoor
zaterdagmorgen het Lago
Heights Buurtcentrum ge-
heelinvlammen opging.

In dit verband vraagt de re-
cherche inSan Nicolas eenieder,.
die iets verdacht voor, tijdens of
na de brand heeft gezien of ge-
hoordcontact optewillen nemen
met depolitiewacht in San Nico-
las. De politie heeft nog geen
aanwijzingen van de oorzaak
van debrand.

Paul Harris-
onderscheiding

voor
minister Don Mansur !

ORANJESTAD — Minister
Don Mansurheeft uithanden .
van Rotary-voorzitter Hans
Janse de Paul Harris Fel- .
lowship Award ontvangen. .
Dit is de hoogste onderschei- .dingwelke deRotary kentDe Paul Harris-award wordt
slechts sporadisch verstrekt en
is bedoeld die personen te eren
diezich over lengte van jare^
uitzonderlijk
voor het wel
meenschap.

Mansur, aldus voorzitter Jan- ï
sen, heeft ook naast zijn huidige.J
drukke werkzaamheden voor
het land,altijd detijd en energie
gevonden om zich in te zetten
voor het wel enwee van zijn me-
deburgers.

WASHINGTN—De VSwillende ,
onvoorwaarderljke ontmanteling
van hetSU-radarstation bij Krasno-
" Mi„ ,
r -
hng aangeboden
zouden gaan houden aan genoemd
vcHrae.

ledereen is altijd Happy
met

[PEPSIJ

'Bestel bij Uw kruidenier
VictoriaBottling

Company y

Schumann in
Duitsland overleden.

In 1859. Hij was een groot decorateur
van Bavaria porselein. In navolging van
Chinees porselein werkte hijmet onder-
glazuur koper rood, de overigekleuren
Waren boven glazuur. Belangrijke stuk-
ken werdenvaakvan eenbronzen mon-
tuurvoorzien. Zeer kostbaaren waarde-
vol. Nu bij
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LIBERAAL
Dukakis kent zijn zwakheid

en zegt: "Ik ben geen artiest die
overrompelt. Ikben, denkik, ie-
mand die men geleidelijk leert
waarderen".

Hij mag protesteren wat hij
wil omer aan teontkomenenbij-
voorbeeld wijzen op zijn keuze
van kandidaat voor het vice-
presidentschap — de conserva-
tieve senator uit Texas Lloyd

Bentsen — maar deRepublikei-
nen zullen proberen hem af te
schilderenals een liberaal.

Dekleine, slankeDukakis, die
in dezelfde chique buitenwijk
van Boston, Brookline, is gebo-
ren als John F. Kennedy, deelt
met de vermoordepresident ook
hetnasale accentvanNewEnge-
land, de vastbeslotenheid om te
winnen eneen pragmatische po-
litieke aanpak.

De Kennedy uit 1960 met zijn
'new frontier' klinkt in dewoor-
den van Dukakis door, wanneer
hij zegt: "De volgende American
frontierzijn demiljoenen Ameri-
kanen die in dekou zijn blijven
staan". Maar de vergelijking
metKennedykent haargrenzen.
Dukakis heeft niet diens charis-
matische innemendheid, spitse
humor en vermogen om van een
routinetoespraak een
strijdkreet te maken.

Hij is af en toe zo slaapwek-
kend, dat er commentators zijn
diezich afvragenofer inderdaad
wel Grieks, dit isbruisend bloed
in zijn aderen stroomt. "Hij is
geenZorba deGriek, hij is Zorba
dekantoorbediende", zegt depo-
litieke satiricusMark Russell.

VAKBEKWAAMHEID
"Is het na acht jaar charisma

§een tijd dat we wat vakbe-
waamheid in het Witte Huis

krijgen?" voegt hij er aan toe,
met een verwijzing naar presi-
dentReagan.

Dat Dukakis alleen maar
werkt en zich niet ontspant,
werd alszo vanzelfsprekend aan-
genomen, datde man tijdens een
recent televisie-optredenzijn in-
terviewer moest opporren om
eens aan hem te vragen hoe hij
zijn vrijetijd vulde. De ondervra-
ger stotterde verrast: "Het was
mij ter ore gekomen dat U zich
nooit ontspande en alleen maar
werkte en studeerde".

Het antwoord van Dukakis
was: "Ik beleef veel plezier aan
mijnambt. Ik denk dat ik, als ik
win, veel plezier zalbeleven aan
het presidentschap".

Dukakis is zuinig. Twee vak-
bondsleiders raken niet uitge-
praatover diekeer datzijbij hem
thuis waren uitgenodigd en hij
met twee glazen en een blikje
bier kwam aandragen. Mede-
werkers hebben eens een overjas
voorhem gekocht,want de jasdie
hijvroegerdroeg, wasaanhetra-
felen.

* Michael Dukakis geflankeerd
door Jesse Jackson(links) cA
LloydBentsen.

JOODS
Het charisma dat Dukakis

mis, heeft zijn vrouw, Kitty
DicksonDukakis wel. Over haar
wordt gezegd, dat zij het vuur is
bijzijn ijs.

Kitty DicksonDukakis is druk
enzij neemtgeen blad voor haar
mond. Zij is dan ook joods.Hij is
Grieks-orthodox.Zij hebben hun
eigen twee kinderen en een zoon
uithaar vorigehuwelijk in beide
godsdiensten grootgebracht en
vieren zowel Pesach als het
Grieks-orthodoxe Pasen. Zij
staat achter Israël. Ze is er vier
keer geweesten zij isactiefinza-
ken als het lot van de Sovjet-

joden die naar Israël willen
emigreren.

In 1985 ging Kitty Dickson
Dukakis naar Thailandom er de
Kampucheaanse broer van een
vrouw in Massachusetts op te

sporen. Zij viel op haar knieën
omeen Thaise officier te smeken
haartot een vluchtelingenkamp
toe te laten. Vorig jaarbekende
mevrouwDukakis datzij 26 jaar
lang verslaafd was aan amfeta-
mine- dieetpillen. In 1982 over-
won zij deverslaving. Haar man
zei dathijer nooitvan opdehoog-
te was geweest, omdat pillen zo
gemakkelijk te verbergen zijn.

Onder de journalistendiezijn
doen en laten in de campagne
moeten verslaan, heeft Dukakis
de naam 'Cool Hand Duke' ge-
kregen; met een kleine variant
de titel van een oude film met

Paul Newman, 'Cool Hand
Luke.

In de Democratische voorver-
kiezings- campagne liep hij een
gelijkmatige, goed- georgani-
seerde race tegen zeven concur-
renten. Hij kwam naar voren als
de schildpad uit defabeldichten
vanAesopus, diezijnmoeder, die

onderwijzeres was, in het Grieks
aan hem placht voor te lezen.

Tijdens de 'primary' van New
York stondDukakis onderzware
druk om een snel opkomende
Jesse Jackson aan te vallen,
maarhij weigerde dezwarte ijve-
raar voor de burgerrechten van
de negers op dekorrel te nemen.
Zijn terughoudendheid bleek
wijs te zijn geweest. Hij won de
voorverkiezingen van de staat
NewYork zonder dathij deaan-
hang van Jackson van zich ver-
vreemde.

Dukakis staat een traditione-
le liberale Democratische bui-
tenlandse politiek voor: snoeien
in deDefensie en beperking van
uitsluitend Amerikaanse tus-
senkomstin buitenlandse crises.
Hij heeft een krachtiger vredes-
streven in het Midden-Oosten
toegezegd, strengere sancties te-
gen Zuidafrika en agressiviteit
bij het proberen uit te breiden
van president Reagans kernwa-
penverdrag met Moskou.

* Kitty Dukakis tijdens een
spreekbeurt voor de Joodse ge-
meenschap in New York.

TALEN
Michael Dukakis heeft iets

wat de meeste Amerikaanse po-
liticiniethebben: hij spreektnog
andere talen dan alleen Engels.
Hij beheerst met evenveel verve
Grieks en Spaansenkan ookwat
terugzeggen in het Italiaans en
Frans.

In zijn politieke redevoerin-
genheefthijhetdikwijlsover het
epos van dereis van zijn ouders
naar de nieuwe wereld en hun
welslagen daar. Panos Dukakis
kwam in 1912aanuiteen Grieks
dorpin Turkije. Hij had 25dollar
op zak. Engels sprak hij niet.Maar acht jaar later verliet hij
met zijn artsendiploma de me-
dischefaculteit vanHarvard. De
moeder van de gouverneur was
negentoen zij uitGriekenland in

Amerika aankwam en zij werd,,,
onderwijzeres. r,

"Wanneer ik het over kansen ]
voor mensen heb, heb ik dat nietfuit boeken", zegt Dukakis.

Ook voor werk onder vluchtelingen

Artsen Zonder Grenzen
stuurt team naar Belize
AMSTERDAM — Artsen

zonder grenzen stuurt een
medischteamnaarBelize, het
vroegere Britse Honduras,
dat onafhankelijk is. Het te-
am gaat zich ook inzetten
voor de vluchtelingen uit
andere Middenamerikaanse
landen.

Hethulp- programma datmen
gaat opzetten heeft ook betrek-
king op de plaatselijke bevol-
king. Verderricht men zich opde
vluchtelingen uit het buurland
Guatemalaen uit Nicaragua en
El Salvador. Metbehulp vanmo-
biele medische teams gaat
Artsen zonder grenzen in een
groot aantal dorpen patiënten
behandelen en ook voorlichting
geven op het gebied van de ge-
zondheid.

De ziekenhuizen zijn er over-
vol en door gebrek aan medicij-
nenen medischpersoneel zijnve-

Ie gezondheids- posten nauwe-
lijks nog operationeel, aldus een
woordvoerdster van Artsen zon-
der grenzen. Zij schat dater zichzon twintigduizend vluchtelin-
gen bevinden inBelize.

Het team bestaat uit twee
etrtsen en twee verpleegkundi-
gen. Men neemt dit project op
zich opverzoek van het ministe-
rie van VolksgezondheidvanBe-
lize. De Europese Gemeenschap
ondersteunt hetproject met een
bedrag van een half miljoen
dollar.

SOFIA —InBulgarij isoa devoor-
zittervan hetparlement Todoorovop
zijn verzoek "vrijgemaakt" van zijn
functie in het Politburo. Ook werd
Aleksandrov vrijgemaakt van zijn
Politburo- functie en als secretaris
van het Centrale comité. Dit kwam
als een verrassing. HetCentrale co-
mitékwam woensdag bijeen.

Een door wol geverfde, nuchtere kandidaat voor presidentschap

MICHAEL DUKAKIS: ”Cool Hand Duke”
Solide reputatie als hervormingsgezinde oplosser van vraagstukken

ATLANTA — In Michael Stanley Dukakis hebben deAmeri-
kaanse Democraten een door dewol geverfde,nuchterekandi-
daatvoorhetpresidentschap gekozendiezijn succes toeschrijft
aan lessen die een nederlaag hem leerde.

De eerzuchtige zoon van hardwerkende, geslaagde Griekse
immigranten, zegt: "Het is opmerkelijk hoe de geest door een
nederlaag wordt gescherpt".

De 54-jarige Dukakis was volgens iedereen, en lüj zondert
zichzelfniet uit, van 1974tot 1978een aanmatigende, niet tothet
compromis bereide en afstandelijke gouverneur van Massa-
chusetts. De kiezer liet het hemweten door hem het ambt uit te
gooien.

De volgende vier jaarbesteed-
de Dukakis aan een onderzoek
vanzijnfouten—waaronder wa-
ren het onthouden van officiële
ambten aan de mensen die zich
in verkiezingen voor hem had-
den uitgesloofd, het methet bot-
te mes snoeien in welzijns- voor-
zieningenen hetbehandelenvan
de wetgevende vergadering van
de staat als een nest serpenten
waar jeafbleef.

In 1982 was hij opnieuw kan-
didaat voor het gouver-
neurschap en hij liet hetpubliek
weten, dathij was veranderd. De
campagne was er één waaruit
niemand zonder kleerscheuren
tevoorschijn trad, maar hij won
met 67 procent der stemmen.

De Amerikaanse politiek
geeft zelden een tweede kans,
maar Dukakis is zichtbaar aan
depolitieke wildernis ontstegen.

Hij houdt nu voeling met
vriend en vijand;vormt coalities
voor de uitvoering van zijnpoli-
tiek en heefteen solidereputatie
opgebouwd als eenhervormings-
gezinde oplosser van vraagstuk-
ken. Ook heeft hij zijn liberalis-
me gematigd met fiscaal ver-
antwoordelijkheids- gevoel.

KINDEREN
Hij en zijn vrouw hebben drieL

volwassenkinderen: Johnis der-|
tig en hij is dezoon uithet eerstejj
huwelijk van zijn moeder die de(
naam van zijn stiefvader heeft,
aangenomen; Andrea van 22 enj
Kara van negentien.

Dukakis zegt datzijn gezinhetibelangrijkste element in zijn Ie- j
ven isen dathij, alszijnkinderen
nog niet volwassen waren ge-
weest, hij nooit kandidaat voor
het presidentschap had willen
zijn. Er mag ook gebeuren wat
wil: om zes uur 's avondswil hij
thuis zijn voorhet warmeeten.

Massachusetts heeft geen
ambtswoning voor zijn gouver-
neur. Dukakis maakt graag het
grapje dat hij, als hij het presi-
dentschap wint, voor het eerst
intrekt in eenhuis van hetrijk.

Dukakis: bij
acclamatie

gekozen
ATLANTA — Op initia-

tiefvan dezwarte dominee
Jesse Jacksonheeft de De-
mocratische conventie in
Atlanta bij acclamatie Mi-
chael Dukakis tot kandi-
daat voor het presi-
dentschap in november
aangewezen.

Jackson deed het voorstel
hoewelhij formeel nogkandi-
daat was voor de nominatie.
Zijn voorstel werd bekend ge-
maakt door hethoofd van zijn
campagne enkele minuten
nadat Dukakis de stemming
had gewonnen met 2.876 af-
gevaardigden voor hem en
1.218 voor Jackson. Deze
stemming was overigens een
formaliteit. De 54-jarige gou-
verneur van Massachusetts
geldt als een man van het
centrum. Toteenpaarjaarge-
ledenwashij buiten zijnstaat
nagenoeg niet bekend.

ZEVENZAKENLIEDEN,tegen
wie in totaal 103 aanklachten
zijn ingediend inzake deoverne-
ming in 1986 van de Schotse
whisky-producent Distillers
doordebrouwerij Guinness,heb-
ben van een Londens ge-
rechtshof te horen gekregen, dat
zij op 26september moetenvoor-
komen. Het betreft de vroegere
Guinness- directeur Ernest
Saunders, de financiers Sir Jack
Lyons en Lord Spens, debankier
Roger Seelig, de magnaatGerald
Ronson en de effecten- make-
laars Anthony Parnes en David
Mayhew.

L- ==jgßft HELICON "J
COMPUTER SERVICES N.V.

PERSONAL COMPUTER TRAINING
Registration now in progress!!!

Days: Monday - through - Friday
Time: 7:30 a.m. to 4:30 p.m.

Courses — Introduction to Data Processing— Introduction to P.C. (children from 12to 18
vGsrs)— Wordprocessing (WordPerfect)— DBASE 111 plus Beginners and Advanced— LOTUS 1-2-3 Beginners and Advanced.

For more information pass byor call.
We are located at Columbusstraat 4-B, Tel.: 33129 -
33132.

Courses will start week of July 25,1988.

:

ARUBA SCHOOL OF HOTEL TECHNOLOGY
LLOYD G. SMITH BLVD. 35 - ORANJESTAD ARUBA N.A.

TEL 25471 - TELEX 5155AHTTC NA

THE ARUBA SCHOOL OF HOTEL TECHNOLOGY
has an immediate vacancy for a:

FULL TIME INSTRUCTOR FOR
FRONT OFFICE ANDRELATED COURSES
Minimum qualifications:
— Bachelor's degree, or its equivalent, in hospitality

field— at least three years front office supervisory ex-
perience— good communicative skills for classroom perfor-
mance— ability to teach subjectssuch asFront Officetheory
and practical, F & B CostControl, Laws of Innkeep-
ing, etc.— good verbal and written knowledge of the Englishlanguage— workingknowledge of the F&B Servicedepartment
not a must but will be considered.

Interested persons must submit C.V. and arrange for ap-
pointment with SchoolCoordinatorforMonday or Tuesday
25 or 26th, Admissions Office, 25216.
Persons not meeting above qualifications need not apply. .
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Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarderbij het Ge-
recht op Aruba van de 18de juli 1988 - waarvan een afschrift is
gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie op Aruba, die het
origineel voor GEZIEN heeft getekend, isaan:ROBERT LICINIO
BRYSON, zonder bekende hoofd-of werkelijk verblijf op Aruba of
elders;

BETEKEND:
eengrossevanhetvonnisvan woensdag, 15juni 1988,waarbijten
verzoeke van: ILSE MARTHA BOYE, wonendete Dakota opAru-
ba -, deechtscheiding is uitgesproken, tussen partijen op 15 juni
1982op Aruba - met elkandergehuwd.

N.E. Hart, deurwaarder.

Bij exploit van mij, NORMAN E. HART, deurwaarder bij het Ge-
recht op Aruba, van de 18de juli 1988 - waarvan een afschrift is
gelaten aan deE.A. HeerOfficiervan Justitieop Aruba, isten ver-
zoeke van: STELLA MARIA JACOPUCCI, huisvrouw, wonende
op Aruba;
OPGEROEPEN:
HECTOR HERRAND, zonderbekende woon- of verblijfplaats op
Arubaof elders -om opwoensdag, 14 december 1988-, desvoor-
middags om 08.30uur terterechtzitting van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Aruba ten Raadhuize te Oranjestad te verschijnen,
teneinde op de doorrequirante tegen hem ingestelde vordering te
antwoorden.

N.E. Hart, deurwaarder.



DUR DE FRANCE: 'TOUR DE DOPING'
andaag contra- expertises voorDelgado en Theunisse

taliaan Bugno wint etappe
n schaduw van schandaal
ÜMOGES — De Itaüaan GianniBugno heeft gisteren
1achttiende etappe, en rit van Ruelle naar Limoges
ter 93,5kilometer, van deRonde vanFrankrijk gewon-
ta. De Nederlandse wielrenners lieten eenkans op een
thtste dag- succes schieten. De drie 'Oranje'formaties
tóden daar allen en verschillende redenen voor. De
beg van JanRaas kon in de heersende warmte niet de
tergie opbrengen sprinter Jean-Paul van Poppel op-
|euw instellingtebrengen. DeploegvanPeter Postwas
fechteloos door een overval van buikloop bij drie van
l zeven overgebleven renners. De ploeg van Jan Gis-
frs was gedemoraliseerd door de berichten over do-
ttiggebruik door Geert-Jan Theunisse.
Gianni Bugno profiteerde van vrijheid en versloeg de
elg Ja;t Nevens te Limoges in de eindsprint. Martial
fyantkwam als derdeover de streep.

Jp hetogenblik datin dekam-
fer zondaars nog over gewe-
l'loze schurken werd gespro-
ft> pakte in Madrid en Nijme-
-11 specialisten hun spullen bij
faar voor het bijwonen van de
Mra- expertise in de doping-
Jfallen Delgado en Theunisse."aast niemand had oog voor
janni Bugno, de Italiaanse
maar van de achtiende etap-
ünLimoges. De TourdeFrance
's bezig te verzinken in het
teras van de doping. Beschul-
Üingen vlogen over en weer,
totnigen vergezeld van dreige-nen, de geruchten- stroom
'ol aan tot eenkolkende rivier,
jhetpeloton werd geroddeld
W nogzestien andere positieve
gallen. De Tour deFrance, het
Wer- spektakel, zatvier dagen
f* het eindeheel erg diep in de
kndaal- sfeer.

GRIMMIGE STEMMING
:fe dehotelwijk van Bordeaux-
tfLac, alle ploegen waren daar
gekwartierd, hing een grim-
*ge stemming. Vooral waar de
liegen van de beschuldigde
hners Delgado en Theunisse
teerden.
iOe directie van de Tour de
[ance wilde niet toegeven, dat
[renners betrapt waren. "Wij
P>ben kennis genomen van de
lachten", stelde directeurXa-
pr Louy met nadruk. Hij pro-
ferde ze tegen te spreken maar
ram er tochnietmeer onderuit
Wat Delgado was ingelicht. De
j>anjaard besloot een contra-
pertise aan te vragen.
'Spanje stondopzijnkop. De ge-

Pirates wint
van Blue Hawks

t[Willemstad -st Maria
j['fates /Walle ConstructionInhaalde gisteravond een
iflteizame 6-5overwinning op-fitte Hawks /Ray-O-Vac intN kader van de AA-klasse.'aseball- competitie.; i De wedstrijd nam bijna vierN1in beslag en werd pas in de
Nalfdeinning beslecht.AlvaroMencion zorgde voor de
Porbraak naar eenzege voor de
Rïates met een spectaculaire
rftierun in de eerste helft van
'e2e twaalfde inning.
j. De eindcijfers waren als volgt:

K2-6 voor de Pirates en 5-10-3hor Blue Hawks. Pirates nam
ree maal de leiding in de wed-
Pijd. Heel in het begin, met de
fj-ore van 2-0 en in de twaalfde

Sitingdoortoedoenvam Asenci-
&■ Tussen de innings in had'üe Hawkstwee maaleenvoor-zong van 3-2 en 5-3 en twee-maalstond de standgelijk(3-3en

[Percy Schoop, die de laatste
H.er innings voor de Piratesfierp, eindigde als winnende
refper. De nederlaag kwam op
jpam van Humphrey Granger,
pfi zeven innings wierp.
I De competitiewordtvanavond
i °ortgezet met de wedstrijd tus-
{?« Royal Scorpians en Groot"Wartier Stars.

WRCorganiseert
windsurfwedstrijden

-windsurfRacers Club(WRC)
in het komende

de eerste van zyn
wedstrijden.

Zaterdagmorgen worden
Peed slalom en op zondagmor-
|eö jibeslalom- wedstrijden ge-
Kouden. Het startpunt is bij de'shermen's Hut ofwel delaatste
Vssershut tennoordenvan Holi-
day Inn Aruba. Om tien uur
8 Oiorgens beginnen de skip-
"r's meeting waarna de wed-trijden van start gaan., De race- reglementen zullen

zijnals tijdens deArubajjl-Winds- kampioenschappen.
celnemers kunnen vrijdag-

middag om vijf uur inschrijven
°lJ de Fishermen's Hut.

Ie truidrager die de Tour niet
meerkon verliezen, waszich van
geenkwaad bewust. Inzijn land
werd de dopingaffaire als een
ramp ervaren. Staats- secretaris
Navarro voor sportzaken begaf
zich onmiddellijk op weg naar
Parijs in het gezelschap van Ce-
ciliaRodriguez, de directricevan
het anti- doping- laboratorium
in Madrid. Zij zou vandaag as-
sisteren bij het uitvoeren van
een tweede onderzoek van Del-
gado's urine-monster.

De contra-expertisewordtuit-
gevoerd door dr Bellocq, jaren-
lang medisch begeleider van de
Peugeot- wielerploeg, een om-
streden figuur. Delgado's ploeg-
leider Echavarri verklaarde
gisteren: "Als de tweede uitslag
eveneens positiefis, stapt Pedro
onmiddellijk uit de Tour."

Pedro Delgado was gisteren
overigens onder daverend
applaus aan de start verschenen
voor de achtiende etappe. Het
publiek in Ruelle had ondanks
alles waardering voor de gele-
truidrager.

TE VROEG
Delgado verbeet zijn chage-

rijn. Hij was van mening, dat
veel te vroeg ruchtbaarheid was
gegevenaan dezaak.Reglemen-
tairmag ditpasna het uitvoeren
van het tegenonderzoek. Zijn
sponsor zal deze affaire dan ook
zeker uitvechten op procedure
fouten.

Het woordprocedure- fout viel
ook bij de ploeg van Geert-Jan
Theunisse. De jongerenner, su-
per- helper van Steven Rooks in
het hooggebergte, zei het onbeg-
rijpelijk te vinden. "Ik huldighet
standpunt, dat doping- gebrui-
kers voor het leven geschorst
moeten worden", zei hij na een
slapelozenacht. Drie slaappillen
hadden niets geholpen. De ren-
ner diezuivere sportbeoogde, gaf
toe wel vitamine en ijzerprepa-
raten te gebruiken. "Als er iets
tekort is in het lichaam, wordt
dat aangevuld."

Volgenshet laboratorium van
Lafarge in Parijs had Theunisse
een teveel aan testosteron inzijn
lichaam. Voor de start van de
achttiende etappe bekende
Theunisse, datervoor decontra-
expertise een specialist uit Ne-
derland onderweg was. Profes-
sor VanRossum, van deafdeling
toxicologie van de Nijmeegse
Universiteit, heeft zon karwei
vakeropgeknapt.

Ploegleider Jan Gisberssprak
gisteren tot na de achtiende
etappe alles tegen. "Officieelwe-
ten we van niets. Daar erger ik
mij vreselijk aan. Als het zo is
dienen we ons eraan te onder-
werpen. We kennen de regle-
menten, al hebben velen beden-
kingen tegen de doping- contro-
les in verschillende landen. Het
is een groterotzooi."

PROCEDUREFOUTEN
"In dezezaak zijn zeker proce-

dure- fouten gemaakt. Renners
zijn gebrandmerkt voordat ze
persoonlijkzijn ingelicht envoor
er een contra- expertise heeft
plaats- gevonden. Mijn mening
is dat de controleer meer is voor
de sensatie danvoor heteigenlij-
ke doel: de doping- bestrijding.
Degene, die dit nieuwsin de we-
reld heeft geslingerd, is een ge-
wetenloze schurk. Een andere
naamheb iker nietvoor. lemand
dievijfmoorden en verkrachtin-
gen op zijn geweten heeft, krijgt
niet zoveel aandacht als een van
doping verdachte renner."

Gisbers, vergezeld van mana-
gerManfredKrikke, heeft de di-
rectie van de Tour dringend ge-
vraagd de affaire tot de bodem
uit te zoeken. De ontstemde
ploegleiding kreeg te horen, dat
het uitlekken van het nieuws
moeilijk uit te zoeken is. Xavier
Louy: "DeTour is een micro- cos-
mos, een dorp, iedereen weet di-
rect alles van een ander. Dat is
haastonvermijdelijk."

De jongedirecteurvan deTour
deFrance hadniet zoveelmoeite
met het schandaal. "Hier wordt
bewezen dat de dopingcontrole
inde Tour deFrancezeer serieus
te nemen is. Zelfs voor de gele-
truidrager.

De doping- controle serieus?
Gisbers gebruikte hetwoord cor-
ruptie. Peter Post vond het een
goed idee regelmatig de heletop
van hetklassement op teroepen

voor controle in plaats van elke
dag alleen de gele-truidrager en
deetappe- winnaar.

Het is zelden voorgekomen,
dat een contra- expertise een
andere uitslag oplevert dan het
eerste onderzoek. De kans is nu
groot datStevenRooks de75- ste
Tour de France op zijn naam
brengt. De Noord- Hollander
sprak daar niet over. "Ik con-
centreer me op de wedstrijd. Ik
vind het heel naar wat hier ge-
beurt."

Zijn ploegleider Jan Gisbers
tenslotte: "Wij hadden veel lie-
ver een mooie tweede plaats
achter Delgado gehad, dan een
overwining van gedeeltelijke
waarde." De uitslag van de
contra- expertises voor Delgado
en Theunisse worden vandaagin
Clermont-Ferrand bekend ge-
maakt.

LOS ANGELES — De Cana-
dese zwemster Allison Higson
heeft op de laatste dag van de
wedstrijden inLos Angeleshaar
kandidatuur voor Olympischer-
emetaal nadrukkelijk gesteld.
Een week na haar zegereeks in
Santa Clara won de 15-jarige de
100 meter schoolslag en de 200
meter wisselslag. Op die laatste
afstand was zeruim één seconde
sneller danvorige weekin Santa
Clara: 2.17.03 Om 2.18,71.

0-0-0-0-0

„ llti 0-0-0-0-0. NAIROBI -Kenia heeft alle
in Europa rondzwervende atle-
ten teruggeroepen. Volgens de
secretaris van deKeniase Atle-tiek Bond,RubertOuko.gaathet
om ongeveer 20 atleten. De
maatregel is genomen omdateen
aantal atleten meer wedstrijden
inEuropa heeftgelopen danvoor
het vertrek was overeengeko-
men. De afspraak bestond dat
uitgezonden atleten in vier wed-
strijden aan de start mochten
verschijnen. Volgens Ouko heb-benvooral JohnNgugien Joseph
Chesire deafspraak aanhun spi-
kes gelapt.

IJSHOCKEY/PARIJS — Een
van de vier voorronden van het
toernooi om de Europa Cup ijs-
hockey wordt in Nijmegen ge-
houden. De landskampioen uit
de Keizer-Karelstad treedt van
vrijdag 18 tot zondag 20 novem-
ber in het eigen Nijmeegse
Ijsstadion aan tegen de kampi-
oenen van Tsjechoslowakije,Ko-
sice, van Noorwegen, Valeren-
gen, en van Roemenië, Steaua

bukarest. De nummers één van
de groepenvan Nijmegen, Esbe-
jerg,Klagenfurt en Lugano
plaatsen zich voor deeindronde,die in februari van het volgend
jaar in een nog onbekende stad
wordt gehouden.

SEOUL — Een Sovjetrus-
sische Olympische official heeftzondag verklaard ervan over-
tuigdtezijn datdeveiligheidvande atleten tijdens de zomerspe-
len gegarandeerd is. "Als wij er

nietzeker van waren dat onze
sporters tijdens de spelen niets
kon gebeuren, hadden wij nooit
debeslissing genomendeeltene-
men",verklaarde NicolaiLentes
in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.
De Olympische attache van de
Sovjetunie voerde de afgelopen
week gesprekken met de Zuid-
Koreaanse organisatie. Lentes
verklaarde ook het jammer te
vinden datNoord-Korea de spe-
len boycot.

0-0-0-0-0

ELKHART LAKE — Jan
Lammers, dewinnaar varfee 24
uur van Le mans, is als vijfde
geëindigdin denegenderace van
het kampioenschap IMSA,Road
America, die werd gehouden in
Elkhart Lake (VS).

SUBT verliest met 0-1 van
'Nederlandse' Antillianen
WILLEMSTAD — De gelegenheids- selectie van in Neder-

land woonachtige Antilliaanse voetballers heeft gisteravond
zijn eesteoptreden opCuracaoineenoverwinningomgezet. In
een, vooral in de eerste helft, vrij aantrekkelijke ontmoeting
werd dehuidige koploper in de lokale competitie, SUBT/Fa-
tum, met 1-0overtroefd.

De kern van de 'Nederlandse'
selectie van Antilliaanse voet-
ballers bestaatuiteenzestal spe-
lers die tot voor een jaarof drie
terug iri de lokale hoofddivisie
uitkwamen. Tweevan hen, Sixto
Rovina (ex- Sithoc) en Eugene
Constancia (ex- JongColombia),
draaiden in het afgelopen sei-
zoen mcc in de Nederlandse
eerste- divisie.

Rovina stond onder contract
bij Eindhoven en Constanciabij
Helmond Sport. Verder bestaat
dekern van deploeg uitVernon
Agatha (ex- Undeba), Luti
Schoop (ex- Jong Holland), Syd-
neyMarten (ex- Undeba) en Joy
St Jago (ex-Real Rincon uit Bo-
naire).Detechnischeleidingvan
de ploeg berust bij Eddie Mar-
tina.

De 1-0 voorsprong die de 'Ne-
derlandse' selectie in de 21- ste
minuut nam was, voor wat be-
treft deeerste spelhelft, wel ver-
diend.Omdathet in devoorste li-
nievan SUBTniet wildevlotten,
was het initiatief steeds bij de
'Nederlandse'ploeg.

Het enig doelpunt van dewed-
strijd vloeide voort uit een van-
uit de verdediging opgebouwde
aanval, waarbij de rechtervleu-
gel- speler, Anthony Pietersz,met een lange pass werd aange-
speeld.

Met een slimboogballetje overhet hoofdvan een verdediger be-reikte hij JoySt Jago. Deze nam
zijn tijdom eerst met een behen-dige lichaams- bewegingkeeperPapito Nivellac ophetverkeerdebeen te zetten en vervolgensraak te schieten.

MEER RUIMTE
bUtfl kreeg in detweede helft

me*"mte om te spelen omdatde Nederlandse' ploeg iets te-
ruggetrokken ging spelen enzich ging concentreren op hetlanceren van verrassings- aan-vallen. SUBTviel constant aan,
maarslaagdeer niet in omtegen
tescoren. Achterin bij de 'Neder-landse' selectie speelden Rovinaen Agatha een uitstekende wed-strijd, evenals keeper Sydney
Marten, die enkele gevaarlijkeschotenwist te stoppen.De tweede wedstrijd van de se-

lectie vindt op zondag- middag
plaats. Om vier uur zullen dekrachten gemeten worden met
Jong Colombia/Winkel & Zo-
nen. Aanstaande vrijdag wordt
voor de normale competitie ge-
speeld. Sithoc en het team van
Jong Holland komen dantegen
elkaaruit.Na deontmoetingvan
zondag zal er in de competitie
weer eenkort onderbrekingzijn
vanwege de aanstaande return
wedstrijd van het Antilliaanse
elftal tegen Antigua.

Deen Weltz wint
negentiende etappe

PUY DE DOME — De ne-
gentiende etappe van deRon-
de van Frankrijk, eenrit over
193 kilometer van Limoges
naar detop van de Puy deDo-
me, is vandaag gewonnen
door de Deen Johnny Weltz.
Hij ontsnapte samen met de
Westduitser Rolf Golz na 71
kilometer uit het peloton en
had op de finishlijn een voor-
sprong van 42 seconden op
zijn medevluchter. De Spanj-
aard Delgado werd derde en
verstevigde aldus voorlopig
zijn leidende positie inhet al-
gemeenklassement.

Uit betrouwbare bronnen
werd vernomen datdecontra-
expertisevoor derenners Del-
gado en Theunisse positiefis
uitgevallen. Omdat er proce-
dure fouten zijn gemaakt zal
de uitslag waarschijnlijk
geen consequenties hebben
voor derenners.

SPORT AGENDAMALTA AMSTEL

SENTRODEPORTIVOKORSOU
(zwembad)
geopendvan 09.00-12.00/14.00-17.00uur;
dinsdag- en donderdagmorgengesloten.

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

SCHAAKVERENIGING JANWE
(Sentro diBario Janwé)
elke zaterdag van 09.00-13.00 uur uur
schaakles en-training voor de jeugdvanaf 7
tot 23 jaar.

BASEBALL
(AA-klasse)
20.00 uur Royal Scorpions/MCB vs Groot
Kwartier /CPS-AGT - Sentro Deportivo
Kórsou.

TAFELTENNIS
(Curacaose TafeltennisBond)
20.00uur jeugdtoemooi(heren t/m 16 jaar)- Recreatiezaal Irene Moreno teSuffisant.

BASKETBALL
(Kodela)
20.30 uur Brievengat vs Kodela - Kodela-
terrein.

Reynolds snel
in Indianapolis

INDIANAPOLIS — Harry
'Butch'Reynolds en JoeDelo-
ach waren de sterren van de
selectie- wedstrijden voor de
Amerikaanse atletiek- ploeg,
die gisteren in Indianapolis
werden hervat. Reynolds
won de 400 meter in 43,93 se-
conden. Alleen de winnaar
van Olympisch goud in 1968
(Mexico), zijn landgenootLee
Evans (43,86) wasooit sneller.

Deloach was de verrassende
winnaarvan de200meter. Hij
versloeg zijn trainings-
partner Carl Lewis: 19,96 te-
gen 20,01.

Onder allerminst niet ideale
omstandigheden liep Reynolds
debeste 400- wedstrijd opeen zo-
gehete laagland- baan. Toen de
atleetuitAkron in destaat Ohio
vorig jaar op zee-niveau 44,10
noteerde, kondigde hij al aan
Evans twee decennia oude re-
cord opzeeniveau teattaqueren.

Tijdens de wereldtitel- strijd
in Rome (1987) kwam Reynolds
nietverder daneen derdeplaats.
"Ik denk dat een tijd van 42 se-
conden binnen mijnbereik ligt",
verklaarde hij.Reynolds start dekomende weken tijdens wed-
strijden in Zurich, Brussel en
Keulen.

MARYDECKER
MaryDecker-Slaney liep opde

eerste serie van de 1500meter de
beste tijd: 4.11,99. Eerder zege-
vierde Decker op de driekilome-
ter. Henry Marsh bereikte maar
net de finale van de3000 meter
steeple- chase. Door een tuime-
ling op 240 meter voor de finish
moest hij in de slotfase echthard
lopen. Marsh werd zesde. Marsh
deed al drie keer mee aan de
spelen.

Enkele uitslagen van de giste-
ren gehouden pre- Olympiadein
Indianapolis zijn:
Dames:
400 meter (finale): 1. Williams
54,93 2. Maxie 55,29 3. Sheffield
55,70.
Heren:
200 meter (finale): Deloach
19.96 2. Lewis 20,01 3. Martin
20,05.
400 meter (finale): 1.Reynolds
43,93 2. Everett 43,98 3. Lewis
44,37.

Major League
Baseball

NEW YORK — De uitslagen
van. de gisteren in de hoogste
klassen van deAmerikaanseba-
seball- competitie gehouden
wedstrijdenzijn:

AmericanLeague:
Kansas CityRoyals -Milwaukee
Brewers 4-0 (13 innings), Cleve-land Indians-OaklandAthletics
5-4, Detroit Tigers - Seattle Ma-riners 12-5, Boston Red Sox -Minnesota Twins 9-7 (10 in-
nings), California Angels - To-
ronto Blue Jays 7-6, TexasRan-
gers -NewYork Yankeesen Chi-
cagoWhiteSox- Baltimore Orio-
les uitgesteld wegensregen.

NationalLeague:
Saint Louis Cardinals - LosAn-
gelesDodgers 8-7, SanFrancisco
Giants - Chicago Cubs 12-2,
Houston Astros - Montreal Ex-
pos 3-2, Philadelphia Phillies -Atlanta Braves 4-3, Pittsburgh
Pirates - San Diego Padres 3-2,
New York Mets - Cincinnati
Reds uitgesteld wegensregen.

WILLEMSTAD - Minister
vanArbeid en SocialeZaken drsStanley Inderson, die als minis-
ter van Sportaangelegenheden
het internationale Softball- toer-
nooi heeft bijgewoond, is een
sport-fanaat geworden. Hijheeftvooral bewondering gekregen
voor deverrichtingenvan de sue-

cesvolste speelster van deNeder-
landse Antillen, Soraida Julia-
na, die hem haar overvolle prij-
zenkast met bekers en medailles
toonde.

Foto:Soraida en haarfan. Sa-
men zeer terecht trots op depres-
taties van de 'zilveren' Neder-
landseAntillen.

Olympische training

SEOUL — Een training voor
de OlympischeSpelen: geen atle-
ten, maarledenvanspeciale mili-
taire troepen, diezich voorberei-
den op eventuele acties van terro-
risten. Sport verbroedert toch?

AMIGOE

Soraida en haar fan
7?SJD€RDfIG 21 JULI 1988



SANERING
De Surinaamseregering staat

dekomende jarenvoor een dras-
tische sanering van het over-
heidsapparaat. Ongeveer veer-
tig procent van de actieve bevol-
king is in overheidsdienst en

meer dan de helft van de begro-
ting wordt besteed aan sala-
rissen.

In het kader van de bezuini-
gingen zullen alle ministeries

tien procent moeten inleveren
zodathetbegrotingstekort—da
de afgelopen vijfjaartot vijfhon
derdmiljoen is opgelopen—bin
neneenjaarkan worden vermin
derd.

VIJFTIG KG COCAINE
In beschouwing nemende debuitengewone kosten welke on-

geveer gelijk zijn aan zon partij
van vijftig kilogram cocaine te-
gen de prijs van dat spul in hetjaar 1980, zo merkte de officier
vanjustitieJoeMagri, moetmen
daar wel tegenover stellen dekosten zoals behandeling van
drugs- verslaafden enz. welke in
de maatschappij zijn veroor-
zaakt door de achttien ton cocai-
ne welke doorzijn groep in deVS
zijn ingevoerd, zoals tijdens het
proces is bewezen. Die kosten
zijn veel en veel hoger. Aldus
Magri.De 38-jarigeLehder werddan ook tijdens het proces om-
schrevenalseen drugs-terrorist.Hij was de leider van een ge-
welddadige bende van drugs-

bandieten welke de naam heeft
gekregenvan hetKartelvan Me-
dellin.

Hoewel hetniet mogelijk is ex-
actaan tegeven wat de onkosten
zijn geweest van dit proces kan
men toch wel enige cijfers pro-
ducerenwelke een indruk geven
van de kosten van het proces.
Dan komt men al gauwaan zon

Ontwikkelingshulp- overlegParamaribo:
Groot deel beschikbare geld
voor bevordering productie

PARAMARIBO — De on-
derhandelingen over de her-
vatting van de Nederlandse
ontwikkelingshulp aan Suri-
name,, die sinds woensdag-
morgen inParamaribo aan de
gang zijn, verlopen in een
sfeer vangrote geheimzinnig-
heid, 's Morgens wilde pre-
mier Henck Arron alleen zeg-
gen, dat hij "optimistisch"
was. Aanheteinde van dedag
wilden de Surinaamse en de
Nederlandse delegaties hele-
maal niets meer loslaten.

In Surinaamseregerings-
kringen in Paramaribo wordt
wel gezegd dat de sfeer tijdens deonderhandelingen goed is. Er
zijn tot nu toe afspraken ge-
maakt over dealgemenerichtlij-
nen van het urgentie- program-
ma, dat Suriname heeft gepre-
senteerd en op grond waarvan
Nederland hulp zal verlenen.
Daarbij zouden zich geenproble-
men hebben voorgedaan.De ver-wachting werd dan ook uitge-
sproken dat het resultaat posi-
tiefzal zijn.

OVERBRUGGINGSHULP
Volgens de Surinaamse krin-

gen gaat het om een bedrag van
78 miljoen gulden Nederlandse
hulp aan Suriname. Dat is het
bedrag, datnogbeschikbaar is op
de begroting voor ontwikke-lings- samenwerking in Den
Haag. De 78 miljoen die als
"overbruggingshulp" moet die-
nen, zal voor het grootste deel
worden besteed aan onderdelen
zodat de produktie weer op gang
kan komen, maar ook aan medi-cijnen en leermiddelen voor
scholen.

Met dehulp kan Suriname te-
vens het omvangrijke Comme-
wijne- landbouwontwikkelings-
project weer in gang zetten. Dit
was stop gezet wegens een ge-
brek aan financiële middelen.
Het globale ontwikkelings-
programma, datSurinameinhet
najaarrond wil hebben, is opges-
teld voor de periode tot 1993,
wanneer in Suriname nieuwe
verkiezngen worden gehouden.
Dan is de huidige burgerrege-
ring vijfjaar aan de macht ge-
weest.

CLAT wil druk op Managua:

Voor vrijlating van
zijn vakbondsleiders

UTRECHT —Het Latijnsa-
merikaanse christelijke vak-
verbond CLAT en zijn onder-
steunings- comite's voeren
actie voor de vrijlating van
zijn vakbonds- mensen in Ni-
caragua. In de afgelopen we-
ken is een aantal van hen op-
gepakt. Ook hetNederlandseondersteunings- comité zet
zich voor dezezaak in.

Clat- Nederland heeft Neder-
landse politieke partijen, vak-bonden, medefinancierings- or-

fanisaties zoals CEBEMO'en
erkelijke organisaties ge-

vraagd druk uit te oefenen op deNicaraguaanse president Da-
niel Oduber en op de Nicaragu-
aanse ambassadeur in Neder-
land. Ook ministerHansvan denBroek is door Clat- Nederland
daartoebenaderd.

Clat wijst er op dat dezeweek
nog twee leden werden aange-
houden van de Nicaraguaanse

vakcentrale CTN welke bij het
CLAT is aangesloten. Het zijn
Miguel Salgado en Crisnato Ru-
eda. Zij zijnnog niet in staatvan
beschuldiging gesteld. Verleden
week werden vijf leden van de
CTN aangehouden onder wie al-
gemeensecretarisCarlosHuem-
bes. Deze werd via snelrecht tot
zes maanden veroordeeld samen
metenige andere belangrijke op-
ponenten van het Sandinistische
bewind.

Zijwarenbeschuldigdvan ver-
storing van deopenbare orde en
"agressie tegen de politie". Hu-
embesnam deelaan deoppositie-
betoging inMandainedie doorde
politie in elkaar geslagen werd
waarbij twaalfgewondenvielen.
Clat heefthet in ditverband over
een schending van de mensen-
rechten en verwijst naar de slui-
ting van de katholieke radio-
zender en het verschijnings-ver-
bod van dekrant La Prensa.

VEEL GELD VOOR BEWAKING
Justitie: schade door drugs veel hoger

Proces tegen coca- koning Lehder
kost belastingbetaler drie miljoen

JACKSONVILLE — Het
buitengewoon langdurige
proces tegen de Colombiaan-
se cocaine- koning Carlos
Lehder Rivas heeft ook een
buitengewoon hoge onkos-
ten- nota opgeleverd, name-
lijk van zon drie miljoen dol-
lar.Bij het OpenbaarMiniste-
rie wekte men de indruk dat
men daar niet zo zwaar aan
tilde. Veel groter is hetonheil
dat deze verdachte met zijn
drugs- handel demaatschap-
pij heeftaangedaan,zozeieen
Justitie-functionaris.

Lehder maakt kans op le-
venslange gevangenisstrafplus
nog eens 150 jaar. Alle tegen
hem ten laste gelegde zakenzijn
door de jurybewezen verklaard.
Het wachten is nu op het vonnis
dat de rechtbank binnenkort
gaat vellen. De zaak tegen Leh-
der was een der belangrijkste
drugs- zaken welke ooit in de
Verenigde Staten zijn behan-
deld. De behandeling begon in
oktober en kwam in mei ten
einde.

Brunswijk:
Oostduitse en
Guyanese steun
voor Bouterse

PARAMARIBO — Het Su-
rinaamse leger wordt bij de
bestrijding van het Jungle-
commando ter zijde gestaan
onder meer door Guyana en
de Democratische republiek
Duitsland. Dit beweert Ron-
nie Brunswijks Jungle-com-
mando dat in het oosten van
Suriname strijd voert tegen
het Nationale leger.

Duits- sprekende instructeurs
of adviseurs zijn in Surinamege-
signaleerd. Sedert februari is er
sprake van een frequent vlieg-
verkeer van Oostduitsers naar
Suriname. Deze adviseurs be-
vinden zich voor een deel in het
tijdelijke staf- kwartier van be-
velhebber Desi Bouterse te
Moengo. Aldus dewoordvoerder
van het Jungle- commando dat
zich eerder bereid toonde deel te
nemen aan een dialoogwelke tot
vrede moet voeren in Suriname.
Hetleger istegen dezevredes- di-
alooggekant.

Volgens het Jungle-comman-
do is het ook zo dat er meer dan
150 Hindoestaanse soldaten uit
Guyana geconstateerd zijn. Ook
het voormalig Britse Guyana
heeftookeen aantalgepantserde
helicoptersaan het Nationale le-
gervan Suriname uitgeleend.

drie miljoen dollar. Magn wijst
er wel op dat men om een juist
beeld te krijgen slechts de bui-
tengewone kosten moet gaan
achterhalend Daar horen dan
nietbij depersoneels-kosten van
rechters, aanklagers en het juri-
dischepersoneel datbij de zaak
betrokken is. Die had men ook
moeten betalen als er geen pro-
ces-Lehder was geweest.

Lehder

Postzegelprogramma voor 1989:
Van carnaval tot Dandee

ORANJESTAD — De
dienst Posterijen zal gedu-
rende 1989 nieuwe series
postzegels uitgeven die opge-
dragen zullen zijn aan Aruba
en zijn internationale rela-
ties.

Bij aanvang van het nieuwe
jaarzullen carnavalszegels wor-
den uitgegeven in verband met
het 35-jarig bestaan van het
Arubaanse carnaval. Deze zijn
ontworpen door StanKuiperi.

In maart volgt de serie 'Nos
frutanan di mondi' naar het ont-
werpvan Nigel Mathew.Op 8 ju-
ni 1989zal — naar een ontwerp
van Ludwig de I'lsle — een
postzegel wordenuitgegeven die
derelatie tussen Aruba en de

Union Postale Universal zal
voorstellen.

Op24 augustusvolgt deuitgif-
te van een serievan drie postze-
gels over de Arubaanse ra-
telslang die door het Wereld Na-
tuurfonds als enig in haar soort
geregistreerd werd. Deze serie
staat in hetkader van dieren op
Aruba die bescherming genie-
ten. Het ontwerp is van Evelino
Fingal.

Andereuittegeven zegelszijn:
Kinderzegels in oktoberen in no-
vember drie zegels over hetNieuwjaarsfeest en Dande, wel-ke ontworpenzijn doorStanKui-peri. Alle zegels worden methun
eerste dag-enveloppen uitge-
geven.

WAARDE
Er zijn additionele kosten. De

werkelijkewaardevoor dezekos-

ten is en was dat het procesinta
geris geweest.Daartoebehoord!
dat ingestaan werd voor de veil
ligheid van degenen die bij hel
proces betrokken waren zoals dl
veiligheid van de getuigen, vajj
de juryleden. Voor deze beveiljj
gings- kosten moest 2,3 miljoei
dollar uitbetaald worden.

Daarnaast waren er ander!
additionelekosten zoals voor hel
reizen, maar ook het onderdafl
voor de juryleden en het docuj
menteren van alle stukkett
Daar waren ook de voorzieni»
genin verband met de communJ
catie- media welke getroffen
moesten worden.

GOED BESTEED
"Het was hetmeestkostba-

re proces datikken in het dis-
trictFlorida", aldus Richard
Cox van de deurwaarders
van Tamca.."Maar het gaai
omgeld datheelgoedbesteed
werd op deze manier". Zo
voegde hij er onmiddellijk
aan toe. Daarover zal men in
drugs- kringen wel met dez«
deurwaarder van mening
verschillen, zo mag men aan'
nemen.

ligt een soort 'natuurlijke' ver-
keers- drempel, diealveel schade
heeft berokkend aan auto's, diehetterrein willen oprijden.

Indien even niet wordt opgelet
rammelt de auto van een Punda-
bezoeker geheel uit elkaar. Een'slachtoffer' van de drempel leed
een schade van drieduizend

WILLEMSTAD - Achter de
Tempel, vlakbij defraai geres-
taureerde Fortbogen in Punda,ligt een parkeer- terrein, dat
omsloten wordt door de Cari-bische Zee, het gebouw van hetdepartement vanFinanciën ende
Pietermaaiweg. Bij een van de
toegangen tothetparkeer- terrein

guiaen.
Jammer, datzonparkeer- ter-

rein niet opgeknapt is, tegelijker-
tijd met de restauratie van deFortbogen, diesteedsmeer bezoe-
kers trekken. De goede beurt dieCuracao met dezepubliekstrek-
ker maakt, kan in één 'klap' door
de drempel te niet worden ge-
daan...

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

* Architectenwegvan perceel49 t/m 59.
Druifweg van perceel 3t/m 14.

* Granaatappelweg van perceel 60 t/m77.
Apelsinaweg van perceel 1t/m 19.
Dividiviweg compleet.
Tampajaweg compleet.

S©SKODELASB
COURTCEL N.V.

Notice of the
ANNUAL GENERAL MEETING

OFSHAREHOLDERS
to be held on 29th of July 1988.
Notice is hereby given that the annual general meeting of
shareholders of

COURTCEL N.V.
(the Company), will be held at the registered office of the
Company, at 1-5 Plaza JojoCorrea, Curacao, Netherlands
Antilles, on July29,1988at 11.00a.m. Netherlands Antilles
time.
The agenda of the meeting is available for shareholders atthe registered office of the Company.
Curacao, July 21, 1988.

By order of the
Board of Directors.

PUBLIC STORAGE N.V.
Notice is hereby given to the shareholders of Public Storage N.V.
thatan

ANNUAL GENERAL MEETING
OFSHAREHOLDERS

of said company will be held at De Ruyterkade 58A, Willemstad,
Curagao, Netherlands Antilles on July29,1988 at 10.00a.m. localtime.
The agenda is as follows:
1. Toapprove thereport of ManagingDirectors for thefinan-cialperiods ended December 31,1985 and 1986.
2. Toratify andapprove thebalance sheet andprofit and loss

accountforthefinancialperiodsendedDecember3l, l9Bsand 1986.
3. To ratify and approve the interim dividend, if any.
4. In the transaction of any suchother business as may pro-

perly come before the meeting.
Theagendaof the meeting is availablefor inspection bythe share-holders at the offices of the company.
Shareholders may be represented at the meeting by proxy. Hol-dersof bearer shares may establish their ownership bydepositingtheir shares (or a certificate of deposit issued by a bank) at theoffices of Holland Intertrust (Antilles) N.V#de Ruyterkade 58AWillemstad, Curagao, Netherlands Antilles, againstareceipt, notlaterthan ontheday ofthemeeting andby producing thereceipt at

By order ofthe Board of Managing
__^ Directors.
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Waar woont u?
WILLEMSTAD - Op deze

manier is hetmoeilijk om een ad-
res tevinden: depaal staater wel,
maar het straatnaambordje ont-
breekt. Op tal van straathoeken
op Curacao is dathet geval. Met
name voor toeristen wordt het
danerg lastig om ergens heen te
rijden...

En dan deverkeersborden. Tal [j
van de borden staan schots en
scheefof zijn onherkenbaar ver-
frommeld. Dit exemplaar valt
nog mee. Het was dubbelgevou- !wen maar werd later weer recht
fetrokken. Verkreukelde borden [evorderen nietbepaald een vei- 'lig verkeer...

8

Schadelijke 'verkeersdrempel'



Basketball- wedstrijd
WILLEMSTAD — Vanavond
kit op het sportterrein vanKo-
]a (Otrobanda) een
«ndschappelijke basketball-taioetingplaats tussen de te-
te van Kodela en Brievengat.
Wedstrijd wordt gehoudenals
""bereidingophetaanstaande
tiela- toernooi, dat in augus-

' van start gaat en waaraan
Schillende teams zullen deel-
den. Omhalfnegenbegint de

en detoegang isgratis.

WILLEMSTAD — In een le-
vensmiddelen- zaak op de Weg
naar Welgelegen werd gister-
nachtde2l-jarigeM.N. op heter-
daad betrapt toen hij aan het in-
breken was. De man was bezig
zich via het dakvan de winkel
een toegang te verschaffen om
'boodschappen' te halen. Op het
moment dat hij de politie- pa-
trouille ontdekte probeerde de
man nog te vluchten maar hij
werd door de politie, met zijn
schroevendraaier, in de kraag
gevat en overgegeven aan dere-
cherche.

Gezelligheid troefbij bekentrijd
Hubert Burleson beste tafeltennis veteraan
t
i
iLLEMSTAD—De tafeltennis- bekervan CTTBis gistera-

' "dgewonnen doorHubertBurleson. Hy maakte in definale
!*[tij korte metten metzijn tegenstander Ashley Hollander,
Il "Uige de uitslag: 21-10en 21-17.De grote winnaarvan giste-

11'^asdegezelligheid. Ineen zeer onspannen enknusse sfeer'
*den departijen tussen de'oudjes' afgewerkten herleefden

' Slotenvan toen'hun glorie- tijden.Eenspecialevermelding

'Went Maggie Sprock die alsenige veterane de strijd tegen
1heren aandurfde.

[Veertien veteranen van 35Jjren ouder maakten zichrond
nt uur gisteravond op voor dejRJd om de CTTB- beker. Deze
peranen-beker is geen wissel-
jperen dewinnaar van devori-
Teditie, Wilson Hooi waser niet1? zijn titel te verdedigen. Ook
1*ezig waren andere groten
■J" toentertijd(envandaag),Ro-|!|tHoseen OnnieWong. Zij lic-;* ook verstek gaan.
"oor dewedstrijd was dit een

omdat de strijd hele-, open lag. Vanaf de eerste

'"de. Alle spelers en de enige
gister, Maggy Sprock, deden
'"inzet betrof, niet ondervoor; Jongere tafeltenissers van dejtelopendagen. De jeugd hadJ1deovergavediedeveteranen
*toon spreidden heel wat kun-
deren."e eerste schifting werd door;uiteindelijke winnaar, Burle-n> met gemak gewonnen (2-0).
de tweede ronde, tevens dejMfinales, was de partij tus-

J'Lesly Telting en Oswin Ki-
?dongo vrij interessant.

nad in deeerste ron-
en had moeite zijn

*' te vinden. Telting maakte
?r gretig gebruik van en via
*ele mooie rally's won hij in
** gamesvan Kirindongo, die

daarna met de gezelligheid
zaal en op detribunekon be-"Vden.

Spelers met grote namen zo-
als, Otti Wentword, Oscar vd
Biest, Carlos Best, Papi Marti-
na, Pacheco Ursula en Edgar
Philomena toonden nog steeds
de technieken en taktieken van
de snelle tafeltennissport te be-
heersen. Uiteindelijk waren het
Winston Isenia, Ashley Hollan-
der, Jacintho Zimmerman en
Hubert Burleson diezich voor de
halve eindstrijd plaatsten.

Isenia en Hollander mochten
tegen elkaar uitkomenom uit te
maken wie de finale zou spelen
tegen de winnaar van de wed-
strijd Burleson-Zimmerman.

Ashley Hollander bleek over
een betere conditie te beschik-
ken als Iseniaen trok met 2-0 dematch naarzich toe. Dit gold ook
voor Burleson, die trouwens al
zijnwedstrijden met 2-0 won.

Ook de uiteindelijke finale.
Een beter geconcentreerde Hu-bert kwam vaker tot scoren dan
Ashley Hollander en haalde als
eerste de 21reglementaire pun-
ten voor de eerste game. On-
danks de belangrijkheid van de

finale bleef ook deze strijd in de
sfeer van het veteranen- gebeu-
ren: gezellig. Zuchten, lachen,
technisch hoogstandje, het was
allemaal tezienen te horen daar
in de sportzaal van Irene Mo-
reno.

Burleson liet in detweede ga-
me zijn tegenstander tot 17 pun-
ten komen maar pakte toch met
21-17 ook deze game en daarmee
de CTTB- beker.

De wedstrijden waren in ver-
gelijking met de vorige dagen
vrij vroeg afgelopen en besloot
men, zoals het goedeveteranen
betaamt, onder het genot van
een gezonde- drankover de wed-
strijden en de oude glorie- tijden
na te kaarten.

JEUGD
Ofhet er vanavond en morge-

navond ook zo ontspannen aan
toe zal gaan is maar de vraag.
Dantreden namelijk detafelten-
nis-jeugd in het strijdperk om de
CTTB- beker te betwisten.

Vanavond is het debeurt van
de heren-jeugd om hun talenten
tetonen. Dathetniveau vrijhoog
zal zijn, lijdt geentwijfel. Vooral
na de verschillende trai-
ningskampen is de jeugd de
laatste tijd erg actiefop de groe-
ne tafel.

Morgen strijden demeisjes om
de eer van de beker in aanloop
voor de Curacaose open kampi-
oenschappen van augustus

/september.
Deze wedstrijden vinden

plaats inhet sportcentrum Irene
Moreno, naast het Suffisant
Little League Ball Park en be-
ginnen op beide dagen om acht
uur 's avonds. Toeganggratis.

OpCuba:

Zes doden door
vergiftiging met
metyl-alcohol
j^AVANA— Zes mensen
to door vergiftiging om het

gekomen op Cuba en
8 moesten er in ziekenhui-

-11 worden opgenomen na-
i?' men metil- alcohol had

voor een alcoho-The drank.
i**et Cubaanse persbureauf^sa Latina maakte melding
J1het ongeluk. De vloeistof38 aangetroffen in een goede-
e
Q"Wagon in Nuevitas.Volgens

6J*aarnemend directeur voorVolksgezondheid JuanRodri-
jjjj*in de provincie Camaguey
£ verschillende patiënten er
Jernstig aantoe. Metil- alco-
l Wordt onder meer gebruikt
H fcen anti vries- en oplossings-ijdel. Een eerste voorlopige
J*erzoek heeft uitgewezen dat
"c Paar "onverantwoordelijkeWren" dit chemische middel(de wagon hadden gestolen.
J1vreest eerlijk gezegd dater
j^'öeermensen zijn vergiftigd

11het spul.

Schip vergaan
j?oGOTA—Twaalfmensen

lo? omgekomen toen hun
in de Rio Lipa

J*e stroomt in het grens-
Cled tussen Colombia en
l^zuela.
j; l^n van de omgekomenen
L kinderen, de twee andere
L^toffers zijn volwassenen.

gebeurdebij Arau-
jr9 in Colombia. Waarschijn-
L^as deboot tezwaarbeladen,
kelderen wareninArauquitaeënt tegen kinder- verlam-de en waren op de terugweg

"''huis.
Zevenhonderd miljoen

llorinaan hypothekenopAruba
«l°KANJESTAD - Uit de
Ü^stieken van het Centraal
Ifc^au voor de Statistiek
Ü*t, dater eind mei 1988op
C?a 5801 hypotheken ston-
t»ai lllgeschreven meteen to-
H *' bedrag van 701.849.000

sgg'nd december1987waren dit
L 9hypotheken met een totaalt^ag van 682.426.000 florin.
perste vijfmaanden van ditOberden 235 nieuwe hypo-
'^ai n ingeschreven met een to-il^ 1 bedrag van 42.261.000

'Winst naar enkele kornuiten'

Voorzitter van ABVO
tegen privatisering

WILLEMSTAD — Voorzitter
Frits Brito van de vakbond voor
overheidspersoneel, ABVO,
heeft een uitvoerig commentaar
uitgegeven over privatisering
onder de titel "Meer privatise-
ring, minder geluk".

Brito zegtdaarin, dathij de in-
drukheeft datderegering priva-
tisering als een van de be-
langrijkste punten inhetregeer-
prorgamma beschouwt. Hij stelt
voorts dat er geen garanties zijn
datgeprivatiseerdebedrijven ef-
feiciënter zullen werken en dat
ministerChuchoSmitsvan Han-
del, Industrie en Werkgelegen-
heid enprofessor PeterBoorsma
als technocraten geen be-

langstelling hebben voor het be-
langrijkste dat er bestaat "hetmenselijkwezen".

Hij verwijtministerSmits, dat
die zijn persoonlijke wensen wildoordrukken en Brito vraagt
dan ook om diepgaandeanalyses
voordat een eventuele privatise-
ring wordt doorgevoerd. Britostelt, dat minister Smits de
winstennietkan controleren. Devakbondsleider is van meningdat privatisering zal leiden tot
een grotere exploitatie van dewerknemers "om grotere
winsten te maken die in de zak-ken zullen verdwijnen van enke-le 'kompinchinan' (kornuiten;
red.)".

Na beurs in Utrecht
ABC-promotie gaat met
'road-show' door Europa

WILLEMSTAD—Direct na
hetevenement "Dutch Carib-
bean" in Utrecht op 8,9 en 10
september, gaateen delegatie
met vertegenwoordigers van
de A-B-C- eilanden (Aruba,
Bonaire en Curacao) op een
'road-show' door Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland.
Deze promotie- toer wordt
grotendeelsbekostigd door
deEEG. Daarnaast dragen de
toeristen- sector en de drie
overhedenzelf ook een steen-
tje by. De bedoeling is in deze
landen reisbureaus en ande-
re instanties 'warm te maken'
voorhet verkopenvanvakan-
ties naar de drie eilanden. Zo-
als bekend is het project
'ABC-promotie' een poging
om toeristen aan te trekken
die meer dan één eiland wil-
len bezoeken. De drie Bene-
denwindse eilanden werken
hier gezamenlijk aan.

Een vrij grote delegatie met
vertegenwoordigers van allevijf
Antilliaanse eilanden en Aruba,
zal begin septembernaar Neder-
landreizen om deeltenemenaan
een grote vakantiebeurs in
Utrecht.Datzaleen hele 'happe-
ning1 worden, liet Chata- voor-
zitter Berhard Fransz desge-
vraagd aan de Amigoe weten.
Behalve allerlei folders en ande-
re informatie, zullen de bezoe-
kers van deze beurs getracteerd
worden op shows, Antilliaanse
muziek, diapresentaties en
meerdere evenementen waar-
mee zijnaaronze eilanden gelokt
worden.

De drie benedenwindse eilan-den zijn daar "onder één para-
P/u present in hetkader van de
ABC- promotie. Omdat debeursechter ook als 'follow-up' van de
KLM- promotie 'Dutch Caribbe-
an is bedoeld en daarin,ook deBovenwindseeilandenzijnopge-
nomen, zullen St Maarten, Sabaen St Eustatius waarschijnlijk
ookvan departij zijn. De beurs is
niet alleen bedoeld voor 'whole-salers' maar ook voor de consu-
menten die daar alle informatieover de eilanden en prijzen kun-
nenkrijgen.

Hetligt in debedoeling, zo leg-
de de Chata- voorzitter uit, omtijdens deze beurs deklantenduidelijk te informeren over devlieg- mogelijkheden naar de
Antillen. Daar hoeft men niet al-
leen de KLM voor te gebruiken,maar men kan ook middels deCaracas-hubofdeSan Juan-hubnaar de eilandenvliegen.

ROAD-SHOW
Ue delegatie van de ABC-

promotie stapt na deze beurs in
een grotebusom doorDuitsland,Zwitserland en Oostenrijk terei-
zen. Daar zullen grote toerisme-agentschappen worden bezochtenzullen bijeenkomsten worden
georganiseerd om de drie Bene-
denwindse eilanden meer be-
kendheid te geven. De kosten
van deze 'road-show' zijn ge-
raamd op 180.000 gulden. Het
grootste deel daarvan wordt be-kostigd door de EEG.

"Deze trip is slechts het be-gin", aldus Chata- voorzitter

Bernhard Fransz. Hij wees op
het belang van 'follow-up'. "Na
deKLM- promotie activiteiten,
is het noodzakelijk dat we de
aandacht in Europa blijven
vasthouden. Zodra er geen eve-
nementen meer georganiseerd
worden om de mensen te blijven
wijzen op onze eilanden, raken
we in de vergetelheid", aldusFransz.

In Lima vierhonderd
mensen aangehouden

LlMA—Meer danvierhon-
derd arrestaties werden er
verricht tijdens eën twee da-
gen durende algemene sta-king inPeru.

Zo verklaarden vakbonds- lei-ders.De staking ging uitvan een
vakcentraledie inhanden van de
communistenis. Ondermeereis-
te men een loons- verhoging. Diemoet gelijke tred houden met de
inflatiewelke op het ogenblik op
jaar-basis uitkomt op 230 pro-
cent.

De 43- jarige Osman Morote
Barrinuevo is vrijgesprokenvan
deaanklachtvan terrorisme.Hij
wordtbeschouwd als deno 2in dehiërarchie van de Maoïstische
guerrilla- organisatie Sendero
Luminoso. Er zijn nog dertien
andereklachten tegen heminge-
diend.

Bowlers
WILLEMSTAD -Aanstaan-

devrijdag vertrekkenvier jeugdi-
geCuracaose bowlers naarPuer-
to Rico om aldaar deel te nemen
aan depre- Olympische jeugd-
wedstrijden. De Federation In-
ternationle des Quillems (FIQ)
organiseert dezecompetitie en de
wedstrijden vinden van 23 toten
met29juliplaats.

De jonge bowlers zullen zich
proberen te klassificeren voor de
zomer spelen van Seoul waar de
bowl- sport dit jaarals demon-
stratiesport getoondzal worden.

Na de wedstrijden inPuerto
Rico zal de Curacaose delegatie
vertrekken naarFlorida (VS) om
deel te nemenaan hetjeugd- toer-
nooi in Miami.

Deafvaardiging bestaat(op de
foto vlnr) uit: SamirDaou, Ma-
ruzella Cardenas, Jorge Hueck
en Patricia Dijkhuizen.

Vaderschapsactie
tegen ex- president
van Brazilië

RIO DE JANEIRO—Tegen
de Braziliaanse expresident
Joao Figueiredo is door devoormalige werkneemster
E dineCorea(31)van deNatio-
nale inlichtingen- dienst een
vaderschaps- actie ingesteld.

Zij wil op deze manier gedaan
krijgen dathaar zesjarig zoontje
door de voormalige president
wordt erkend als dezijne. Zij gaf
bekendheid aanhaar actie inhet
meest gelezen weekblad van
Brazilië: Vega. Corea zegt datzij
op eigenkrachten haar zoontje
niet in leven kan houden. Daar-
bij moet haar vroegere vriend
haarmaar mee helpen,vindtzij.

Washington denkt er niet
aan met Managua te praten

WASHINGTON-Was-
hington denkt er niet aan inofficieeloverleg tetreden met
Managua.Zolang er niet met
hetNicaraguaans verzet on-
derhandeldwordt hebben deVerenigde Staten geen be-
hoefte aan bilateraal overleg
met Nicaragua.

De oproep tot bilateraal over-
leg was door president Daniel
Ortega van Nicaragua gedaan
bij de jaarlijkseherdenking van
de Sandinistischerevolutie wel-
ke een einde maakte aan de So-
moza- dictatuur. De oproep van
Ortegakwam binnen amper een
week nadat Managua de Ameri-kaanse ambassadeur met zeven
andere Amerikaanse diploma-
ten dedeurhadgewezen, waarop
Washington een soortgelijk be-
sluit nam.

Overde oproep van Ortega zei
de woordvoerdster van Buiten-

landse zaken in Washington,
Phyllis Oakley, dat men zijn
"orenniet(kon) geloven". Zijver-
wees daarbij dat Managua ge-
zegd had dat de uitgewezen di-
plomaten werkzaam waren voor
de CIA. Dit betekent een gevaar
voor hun verdere loopbaan. Oa-
kley herinnerde er aan datAme-
rika indertijd in Manzanillo in
Mexico direct had onderhandeld
met Nicaragua. Toen gebruikte
Managua dit "om het vredes-
proces van Contadora te ver-
tragen.

Washington meentdatde San-
dinisten een nieuw bilateraa'
overlegmet deVSwillen gebrui
ken om onderhandelingen uit d(
wegtegaanmet de democratieër
in Midden Amerika. Hervatting
vanhet overlegmet Washington
zou het verzet op de lange baar
schuiven.
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Stichting van hetWit GeleKruis
voor Wijkverpleging

zoekt belangstellenden voor de funktie van:

M.G.Z. VERPLEEGKUNDIGE
ZIEKENVERZORGENDE

Sollicitanten dienen in het bezit tezijnvan een auto. Uitslui-
tend schriftelijke sollicitatiesvoor 15augustus a.s. terichten
aan hetbestuur t.a.v. Mevr. Drs. M. Middelkamp Hup - Eus-
tatia, Postbus 3399.
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TRALOCAL N.V.
Notice of the

ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

to be held on 29th of July 1988.
Notice is hereby given that the annual general meeting of
shareholders of

TRALOCAL N.V.
(the Company), will be held at the registered office of the
Company, at 1-5 Plaza JojoCorrea, Curacao, Netherlands
Antilles, on July29,1988at09.00 a.m. NetherlandsAntilles
time.
The agenda of the meeting is available for shareholders at
the registered office of the Company.
Curacao, July 21,1988.

By order ofthe
Board of Directors.

CHABLON N.V.
Notice of the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF SHAREHOLDERS
" to be held on 29th of July 1988.

Notice is hereby giventhatan extraordinary meeting of sha-
reholders of

CHABLON N.V.
(the Company), will be held at the registered office of the
Company, at 1-5 Plaza Jojo Correa, Curacao, Netherlands
Antilles on July 29,1988at 10.00a.m. Netherlands Antilles
time.
The agenda of the meeting is available for shareholders at
the registered office of the Company.
Curacao, July 21,1988.

By order ofthe
Board ofDirectors.

Coppertone lotion of olie om Voor hen die nietwillen ver-
snel bruin te worden. Nu ook branden heeft Coppertone
verkrijgbaar in handigepomp- waterbestendige lotions met
spray met vitamine E en beschermingsfactor 6, 8,15,
Aloe Vera. en zelfs 25, die de zonnestra-

len geheel tegen houdt.

VOOR VEILIG VOOR VEILIG
BRUINEN ZONNEN

Coppertone

9AMIGOE
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Toko V*yuikertuintje Weekend vü^/pecialü
jVleespastei 0.90 Gehakt Ballen 1.00

Toko uikertuintje de grutter methopi lekkernijen!!
i M^ — ■ '

Winkelcentrum Colon - Rio Canario - Fokkerweg - Punda
JAARLIJKSE UITVERKOOP bij Brokx Shoes

U weet het al!!!!!!
Dat betekent grotekortingen op RESTANTENPAREN van onze bekende merken zo-
als JOCHIE PIEDRO HELIOFORM v. ESCH ROCKPORTv. BOMMEL. Brokx Shoes, goedekwaliteit, eerlijke prijzen.
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DOORBRAAK ZELFGEKOZEN DIPLOMATIEK ISOLEMENT
Parlementsvoorzitter, bijgenaamd 'De Vos'

Doorbraak oorlog Iraq- Iran succes
voor Ali Akbar HashemiRafsanjani

Het beroep op de Veilig-
heidsraad was de opmaat voorhet besluit van Iran na acht jaar
bittere strijd resolutie 598 te
aanvaarden waarin de Veilig-
heidsraad Iran en Iraq oproept
de wapens neer te leggen. Naarschatting één miljoen mensen
vonden de dood op het slagveld
en in de "Stedenoorlog", waarin
beide partijen eikaars steden
bombardeerden. Dan was er nog
de "Tankeroorlog", bedoeld om
de vijand diep in de schatkist te
treffen door hem te beroven van
olie-inkomsten.

De aanvallen op buitenlandse
koopvaardijschepen tilden de
hele oorlog tevens op internatio-
naal niveau. Westerse landen
zonden oorlogsschepen om de
vaarroutes veilig te stellen. Het
vlagvertoon van de Verenigde
Staten viel het meest in het oog,
maar ookNederland wasaanwe-
zig met een aantal mijnenve-
gers.

De Golfoorlog kwam in een
nieuw stadium terecht, toen de
Amerikaanse kruiser 'Vincen-
nes' op 3 juli een Iraans bur-
gervliegtuigneerschoot, waarbij
alle inzittenden om het leven
kwamen, Wie dacht dat hierdoorde oorlog zou escaleren, kwam
bedrogen uit. Weliswaar diende

/
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bftna aebt jaar öwle owing, tussen:
fran entrapVanmaandaglijktvoor*namelijk een succesvoor dé ïraajise
p.ariements* voorzïtterv Mi Akbaf
fïasbemi Rafsattjaiii* bijgenaamd
'De VW'vRafsanjahli die onlangs:
dóór de Iraaösë geestelijke leider,
Ayatollah Ruhollab rlnomemi, ooktot opperbeveïhebber werd be-
noemd, was ai geruimetydbezigmet
voorssicbtige pogingen bet zelfgeko-
zen diplomatieke Isolement van z%n
land te doorbreken, toen; de Ameri-kanen de Airbus neerscnotett, 'öeVos' lijkt met ditkeidetit, dat voor
zjgn politiek verkeerdbadkunnenuitpakken, diplomatiek voordeel tedoen, Voort bet eetst siflds ;sevett
jaarvroe^Iranomtussenkomstvande Verenigde $attes» die bet Jaren-langvanpartjjdïgheïd■""Hadbetiebi

Iran bij de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties een aan-
klacht in tegen deVS entrachtte
het deRaad tot veroordeling van
Washington te brengen, maar
toen bleek dat ditniet haalbaar
was, draaide Iran spoedigbij en
liet het plan varen.

VERRASSING
Het Iraanse besluit resolutie

598 te aanvaarden kwam voor
vriend en vijand als een volledi-
geverrassing. De door Iran aan-
vaarde resolutie dateert al van
vorig jaar juli. Iraq ging ak-
koord, maar Iran weigerde om-
dat het vond, dat eerst Iraq als
agressor moest worden ge-
brandmerkt. Daardoor kwam
maandag het besluit van Tehe-
ran om deresolutie toch te aan-
vaarden zeer onverwacht voor
zowel vriend als vijand.

De ingrijpendekoerswijziging
wordt in de eerste plaats toege-
schreven aan de gigantische ver-
liezen aan mensenlevens en ma-
terieel. Daarnaast ook aan dere-
cente nederlagen tegen het
Iraakse leger. Iran kan met zijn
slecht bewapende en slecht ge-
motiveerde infanterie niet opte-
gen het geavanceerde wapen-
tuig van de Irakezen, die er bo-
vendien niet voor terugdeinzen

chemische wapens in destrijd te
werpen.

Tenslotte is de bevolking oor-
logsmoe en heeft zij steeds meer
moeite om zich in haar.dagelijk-
se levensbehoeften te voorzien.De oorlogsmachine slokt jaar-
lijks voor circa achttien miljard
gulden op. De inflatiewordt ge-
raamd op honderd procent. In de
grote steden braken in mei on-
lusten uit tussen voor- en te-
genstanders van voortzetting
van de"opgedrongen oorlog".

AIRBUS
Het neerschieten van de Air-

bus was debeslissende factor om
de oorlog te beëindigen, zei Raf-
sanjani maandag. Hij is de man
dieeen begin heeftgemaakt met
het doorbreken van het isole-
ment, waarin zijn land verzeild
was geraakt sinds de gijzeling
van Amerikaans ambassade-
personeel in 1979. Iranherstelde
onlangs zijn betrekkingen met
Frankrijken Canada, terwijl het
ook besprekingen is begonnen
met Groot-Brittannië.

Twee maanden geleden zou-
den Iraansepolitici tevens langs
geheime weg hebben getracht
omin contact tekomen met Was-hington. Waarnemers menen
datRafsanjani al sinds enige ja-
ren streeft naar een verbetering
van de betrekkingen met de VS.
In 1985 zou hij een belangrijke
rol hebben gespeeld bij devrijla-
tingvan vierAmerikaanse gijze-
laars inBayrut enbij degeheime
wapenaankopen uit de VS, die
leidden tot de Iran-contra-
affaire.

De Airbus-kwestie leek twee
weken geleden een tegenslag
voor de doorRafsanjani nage-
streefdetoenadering totdéAme-
rikanen. Het neergeschoten
vliegtuig was immers olie op het
vuur van deradicale Islamieten,
die het liefst ten strijde trekken
tegen "de satan", zoals ze de VS
plegen aan te duiden.

EXCUUS
Gematigde leiders, zoals Raf-

sanjaniwilden deAirbus-affaire
echter nietgebruiken alsexcuus
op nieuwe Amerikaanse doelen
aan te vallen, waardoor Iran nog
meer sympathie zou verliezen.

Na deramp schreeuwden door de
Mullah's opgezweepte menigten
anti-Amerikaanse leuzen en
even leek de Airbus deomzichti-
ge toenaderings- pogingen van
Rafsanjani tot het Westen tetor-
pederen. 'De Vos' wist uit de
kwestie evenwel politiek munt
te slaan.

Iran heeft de VN altijd ver-
guisd en beschuldigd van partij-
digheid. De Airbus was aanlei-
dingom voorheteerst sinds 1981
detussenkomst te vragen van de
Veiligheidsraad. Met de aan-
klacht maakte Teheran zijn
rentree in het internationale fo-
rum en bleek het bereid om een
wapenstilstand te bespreken en
te accepteren.

De plotselinge aanvaardiging
door Iran van deresolutie, waar-
in de strijdende partijen worden
opgeroepen tot een wa-
penstilstand, heeft volgens
waarnemers temaken met de ge-
zondheid vanKhomeini (85). Na
de doodvan de geestelijk leider,
dielijdt aanprostaatkanker, zou
het volgens waarnemers voor
zijn opvolgers politieke
zelfmoord zijn om de Golfoorlog
te beëindigen.

Dit zou anders zijn wanneer
Khomeini zijn fiat geeft aan een
vredesakkoord. In het verleden
heeft Khomeini herhaaldelijk
verklaard, dat deoorlog nietkan
worden beëindigd zolang hij in
leven is. "Zodra ik ben heenge-
gaan, mogen julliedoen, zoals
jullie goeddunkt", aldus Kho-
meini tegen lageregeestelijken.

AKKOORD
Rafsanjani zei echter dat het

besluit akkoord te gaan met de
wapenstilstand de goedkeuring
hadvanKhomeini, diesinds een
maandnietmeerinhetopenbaar
is gesignaleerd.NaarinTeheran
verluidt zou Rafsanjani na de
reeks nederlagen van de afgelo-
penmaanden devrije hand heb-
ben gekregen in de vredes- on-
derhandelingen.

Voor diplomaten in Teheran
geldtRafsanjani, dienu naKho-
meini de machtigste man is, als

de gedoodverfde politieke opvol-
ger van de ayatollah. Wanneer
hij beëindiging van de "opge-
drongen oorlog" op zijn conto
weet te schrijven, zal Rafsanjani
zeker aan populariteit winnen
onder de bevolking. Hierdoor
kan hijzijnpositie tegenover zijn
radicale rivalen versterken.

De aankondiging, datIran het
staakt-het-vuren aanvaardt,werd eerst gedaan in naam van
de militaire opperbevelhebber
Rafsanjani. Rafsanjani kon dit
echter niet doen zonder de ande-
re leden van de Defensieraad te
raadplegen. Blijkbaar heeft hij
zijn rivalen binnen deze raad
kunnen overtuigen van denood-
zaak van een wapenstilstand in
debij de bevolking steeds impo-
pulairder gewordenoorlog.

Hulp wederopbouw
van Iraq

SANTIAGO —De Chileense
wapen- fabrikant Carlos Car-
doen wil een bijdrage leveren
aan deweder- opbouw van Iraq.
Eerder had hijaan ditland de ge-
duchte Racimo- bommen ver-
kocht welke met succes werden
aangewend tegen Iran tijdens de
Golf- oorlog. Manager Patricio
Tupper zei dat men al geruime
tijdbezig is dezenieuwefase voor
te bereiden omdat deoorlogs- fa-
se voorbij lijkt te zijn.

BUENOS AIRES- De Ar-
gentijnse politie heeft een bende
rovers opgerold waarbij ook ze-
ven burgers van Uruguay be-
trokken waren. Van hen zijn er
vier opgepakt. De bende had het
vooral gemunt op wissel-
kantoren.

Lezing Barbouquet
WILLEMSTAD — De Komis-

hon Pro Adelanto Barbouquet,
KOPAB, houdtvanavond op het
adres Barbouquet 6 een lezing
overvenerische ziekten. Spreker
is dokterWhiteman, dieMartha
van der Hanstvervangt. Ook zal
voorlichting gegeven worden
over AIDS.

Communiqué van
ASEBIDA over AIDS

WILLEMSTAD- In een
onlangs gehouden vergade-
ring hebben de in de vereni-
ging van levens- verzeke-
raars, ASEBIDA, verenigde
assuradeuren, overleg ge-
pleegd over het acceptatie-
beleid inverband met deziek-
teAIDS.

Aids is een wereldwijd ver-
spreide ziekte, die het im-
muunsysteem vanhet mense-
lijk lichaam aantast. Zoals de
stand van de medische we-
tenschap nu is, moet helaas
gesteld worden dat aidspa-
tiènten een zeerkorte levens-
verwachting hebben.

In verband hiermee ontko-
men overal ter wereld de le-
vens- verzekeraars er niet
aan om maatregelen te ne-
menter beschermingvan een
gezonde bedrijfsvoering en
hiermee de belangen van de
verzekerden.

De in de Nederlandse An-
tillen werkzame levens- ver-
zekeraars, verenigd in de
ASEBIDA, hebben of zullen
opkorte termijnmaatregelen
nemen voor een verscherpt
acceptatie- beleid in verband
met de hiervoor geschetste
problematiek. Dit zal er o.a.
toe leiden dat bij aanvragen

van verzekeringen boven be-
paalde bedragen een aidstest
dient te worden afgenomen.
De procedure rond deze test is
met alle waarborgen van
zorgvuldigheid omkleed en
wordt alleengedaan mettoes-
temming van de kandidaat-
verzekerde.

De in de Asebidaverenigde
levens- verzekeraars willen
bij deze gelegenheid nog eens
duidelijk onderstrepen dat de
te nemen maatregelen niet
van toepassing zijn op be-
staande verzekeringen en al-
leen nieuw te sluiten contrac-
ten betreffen.

Tot slotspreken zij dehoop
uit, dat de medische we-
tenschap uiteindelijk een af-
doende antwoord zal wetente
vinden op de genezing van de-
ze ziekte. Ondertussen zal er
door alle verantwoordelijke
instanties, door een'uitge-
breide voorlichting op het ge-
bied van preventie, aan ge-werktmoeten blijven worden
om de verspreiding van aids
zoveel mogelijk te beteuge-
len. De leden van de ASEBI-
DA zeggen hierbij graag hunvolle steun toe.

Totzover een communiqué
vanASEBIDA.

AFDELING VOOR VLUCHTEN NAAR ANTILLEN
Gumbs laat zich door departementvoorlichten
Concept luchtvaart-wetgeving
binnenkort naar de minister

WILLEMSTAD — Onlangs
bracht minister van Verkeer en
Vervoer, Louis Gumbs eenoffici-eel bezoek aan het departement
van Luchtvaart. Tijdens derondleiding stelde de minister
zich op de hoogte van de wijze,
waarop de diverse afdelingen
van het departement van
Luchtvaart functioneren.

Bij de bespreking die daarop
volgde met de directeurvan hetdepartement van Luchtvaart,drs. S. Fransisco, kwamen ver-schillende onderwerpen aan deorde, zoals:

- Het project ModerniseringLuchtbeveiligings- systeem Ne-derlandseAntillen;- De luchtvaartwetgeving;-Het aantrekken vanLuchtvaartmaatschappijen;

- Opleidingen;
Eind dit jaar zal de ver-

keersleiding zijn voorzien van
nieuwe navigatie- en communi-
catie-apparatuur, terwijl ook de
bedieningspanelen zullen wor-
denvervangen. Een stripprinter
en een systeem voor distributie
van vluchtgegevens naar dever-
schillende afdelingen maken
deeluitvanditproject. Deze aan-
passingen en verbeteringen zul-
len een optimale dienstverle-
ning aan het luchtverkeer ga-
randeren.

Het nieuwe concept
luchtvaartwetgeving zal bin-
nenkort aan de minister van
Verkeer en vervoer worden aan-
geboden. Voor wat betreft de
wettelijke bepalingen inzake devliegersopleiding en vrijstelling
van de examens, zal de huidige

wetgeving opeen aantalpuntefl
worden gewijzigd.

Op dit punt heeft de minister
zijn bezorgdheid uitgesproken
ten aanzien van discrepantie i"
de Verenigde Staten gebrevet'
teerde of aan in Europa gebre-
yetteerde vliegers. Het verschil
in plaats van opleidingmag niejgebruikt worden om de ene we]
en de andere niet de gelegenheidIte geven voor eeOluchtvaartmaatschappij te wei1'ken, zoredeneert deminister.

Bij divers^luchtvaartmaatschappijen kaö j
een groeiende belangstelling \
worden geconstateerd ort*
vluchten uit te voeren naar ie
Nederlandse Antillen. In Sa'
menwerking met de eilandge'
bieden wordt daarom bekeke"
hoe gezamenlijkeenactiefbeleid
kan worden gevoerd door het op'
richten van een aparte afdeling* i
welke zich zal concentreren op|
zaken als het promoveren va" ivluchten naar deAntillen en he'(
fourneren van de toeristenbu-
reaus van relevante gegevens, iDe minister bracht tijdens (M |
rondleiding ook een bezoek aaf fhet opleidingscentrum voof j
luchtverkeersleiders. Behalf \
de opleiding voor eigen perse j
neel verzorgt het centrum op if acidentèle basis ook opleidingefl
voor kandidaten van andere ci'!;
landen in het Caraibisch gebied''
De basiscursus, die in augustu5 \
a.s. wordt afgerond, telt studefl' 6
ten afkomstig van St. Maartefl' j
Grand Cayman en Tortola. V*%
ministerzal strevennaar verde' ij
uitbouw van ditcentrum tot op" lgleidingscentrum voor deregio, rTenslotte is met de ministe' f
ook gesproken over de behoeft* l(j
aan gerichte opleidings- moge' Iq
lijkheden voor het luchthaven' fy
personeel opde diverse eilande" 1,Nuwordt eeneerste inventaris^' \tie gemaakt van die behoefte 6)Het departement zal in deze cc" ty
koördinerende funktie kunne'
vervullen.

...deministervan Verkeeren Vet'
voer in de opleidingsschool vootluchtverkeersleiders.Zittendeet
student uit Grand Cayman, «/"'Swanson. Uiterst rechts R. Va-lies, hoofd van de school. Naad
de minister staat directeur Ê
Francisco...

Den Haag blijft opformeel standpunt staan
Steungroep Chileens volksverzet
wil actie drie politieke gevangenen
DEN HAAG — De Neder-

landse steungroep Chileens
volks- verzet heeft nogmaals
bij de Nederlandse regering
aangedrongen zich het lot
aan te trekken van drie Chi-
leense politieke gevangenen
voor wie de doodstrafdreigt.
Nog dezeweek zou vonnis ge-
veld worden. Bij Buiten-
landse zaken in Den Haag
wist men daar niets van hoe-
welaan deambassade inChili
opdracht was gegeven de
zaak nauwlettend en op de
voet te volgen. Dezeopdracht
is weerherhaald. Verdergaat
Den Haag voorlopig niet.

Deze drie politieke gevange-
nen maken deel uit van een
groepvanvijftienman dieverle-
denjaarter doodwerden veroor-
deelden daarna in hoger beroep
gingen. Zij wachtennu op de uit-
spraak van het militaire ge-
rechtshof. Daarna bestaatnog de
mogelijkheid tot beroep bij eenhoger gerechsthof. Dit kan vol-
gens de steungroep alleen maar
oordelen over de juridische pro-
cedure en niet over de inhoud
van het vonnis.

De steungroep kan zich niet
verenigen met de formele Haag-
se opstelling datmen niets kan
ondernemen zolang niet de
laatste uitspraak is gedaan. Pas
opdatogenblikzalmen stukvoor
stukdeverzoekenbekijken omte
zien ofzij in aanmerking komen
voor asiel op humanitaire gron-
den.Deze opstellingheeft minis-
ter mr Hans van denBroek van
Buitenlandse zaken ook in de
Tweede Kamer verdedigd. Chi-
leensvolksverzet meent datDen
Haag hiermee derechtmatig-
heid van de Chileense militaire
rechtspraak erkent.

Feit is dat andere landen niet

deze formele opstelling aanhou-
den. Het Europese parlement
heeft de lidstaten opgeroepen
asielte verlenen. Finland, Noor-
wegen en Oostenrijk boden de
hele groepvan vijftien asiel aan.
België, Frankrijk en Italië ble-
ken bereid een ofmeer gevange-
nen asiel te verlenen. In Bonn
ontstond politiek tumult binnen
deregering over deaante nemen
houding. Amnesty Internatio-
nal heeft deze zes staten ge-
vraagd actie te ondernemen.
Portugese symphonie-componist

overleden
LISSABON -De bekende

Portugese musicus Jose Ma-nuel Braga Santos is op64-ja-
rige leeftijd overleden aan degevolgen van een hartaanval.Dit gebeurde in de Portugesehoofdstad. Hij was een der be-kendste componisten voorsymphonische muziek. Hij wasvooral bekend onder de koos-
naam JolyBraga Santos. Hijhadonder meer zes symphonien op
zijn naam.
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PLENITUDE CREËERT
DE ALLERZACHTSTE

REINIGINGSPREPARATEN
DE BASIS

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

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

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

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

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

LORÊAL

P L É N ITUDE
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AGENDA
BONAIRE

E2UTIE:8000"«ANDWEERB222
8845«OSPITAAL: 8900

teLagoen: maandagt/mvrijdag"*n 07.00-16.00 uur; zaterdag 08.00-12.00"ur.zondag gesloten.

P^NBARE BIBLIOTHEEK"Jeningstyden voor hetpubliek)
'«andag en donderdagvan 14.00-18.00ïr^msdag en vrijdag van 08.00-12.00/

uur; zaterdag van 10.00-12.00
"J*ningstjjden voor lezers)
"Visdag van 14.00-19.00uur.
OSTSLUITING: maandag t/m vrijdaggetekende stukken 15.45 uur; gewone

16.30uur.

g^ICE CLUBS
g^anis: donderdagavond 19.30 uur - Hotel

f^s: informatie E. Felipa, tel.: 8546/8238.n"nd Table: elke tweede maandag -ff"centrum TerraCorra.Ma,y:woensdag 12.00uur-HotelBonaire.

J^rUURSKANTOOR EN BEVOLKING:
14.00-15.30uur loketten geo-

t^IEKBIBLIOTHEEK: voor bezichtiging
l^jan gelieve contactopte nemen met deRudy Bedacht, Noord Nikiboko 194.

j^ECLUB (Weg naar Willemstoren):
Q*nd opvrijdagvan 20.00-24.00uur;za-van 12.00-24.00 uur.

ha» EKUUR (gezaghebber): elke donder-K Van 090°-11 00 uur OP het Be-ijj^skantoor,Kralendijk; laatste donder-
fc^an de maand van 10.00-12.00 uur te

K°LISHI (tel.: 8198): verzameling Bo-
toiM nse helpen en koraal; open vanfc^ag t/m vrijdag van 10.00-12.30uur -"a NikibokoZuid 3.

fóENARTS DR JA- JANSEN (Dok-

I tuniek Noord Salina, tel.: 4255):
15 On uren: dinsda9 en vrijdagvan 14.00-
-|'wuur en voorts volgensafspraak.

Rot' °Peningst4jden slachthuis maan--1 (Qm woensdagvan07.00-12.00/13.00-R(v? uur en donderdag en vrijdag van;pMI.OO/11.30-14.30uur.
{N'ENSTEN
(JBernarduskerk Kralendijk:Epks 18.45uur; zondag 08.30 en 19.00

Ik^motokerkAntriol:| Lj'fc 19.30 uur; zondag 09.00en 18.00
I^pvicuskerkRincon:

ookzondag, 19.30uur.

doorgevenr*evr. A. Wong- Loi- Sing, Kaya
Hque4.

Aruba telt 60.099 inwoners
LjRANJESTAD — Uit de'tistische mededelingen

:**hetCentraalBureau voor;"Statistiek blijkt, datAruba
f eind maart 1988 totaal
j'"99 inwoners had, tegen
|j'<64 per eind maart 1987.;:*«Vanwaren 29.077(29.164)
V&nen en 31.022 (31.100)
jjlvven.

inwonersaantal van Ani-ent weertestijgen. In 1984
dit aantalnog63.304 in-jurs, dat tot eind 1987terug-Jtot 59.881 inwoners. Dej«te driemaanden van dit jaar

«kt 4personenvan Arubaver-i^en, daartegenover vestig-
den 190 personen op Aruba.perste drie maanden van;.'vertrokken 320 personen; jAruba. In totaal hebben inI 11728 personen zich laten
i terwijl over die pc-■ ,j.670personen zich lieten in-Ven.

ECO -NOTEN

f CANADESE regering, de
rtiicie NewFoundland en vijf
rtoaatschappijen hebben eenEenkomst geslotenomhet in
f
s ontdekte grote olieveld Hi-

i j^|a(500 miljoen vaten) te
i De kosten van het;[pet worden geraamd op ze-
,^iljard Amerikaansedollar.

olie- maat-
?Ppijen zijn Mobil, Gulf Ca-
i Resources, Petro-Canada,

Corp's Chevron Cana-
! en Columbia Gas
nelopment of Canada. Het
*et biedt 1.100 vaste banen
i honderden tijdelijke.

[BRITSE autoproducent Ro-
!J^il wegens overcapaciteit

sluiten waar-, 5-900 banen verloren gaan.
!Foduktie in Cowley South: | (Oxford) zal in debeginja-
l^gentig geleidelijk worden

terwijl de Llaneli-
if l|k in Wales binnen twee>i^icht gaat. Voortaan wor-. jekleine en middelgrotemo--\fi gemaaktteLongbridge in
.j^Bt-Midlands en de deluxe

" j^len te Cowley in Oxford,
i, Jvorigeweek werd definitiefjIN datRover overgenomen
jt doorBritish Aerospace.

Shultzkomt in
Uruguay op bezoek

MONTEVIDEO — Minister
George ShultzvanBuitenlandse
zaken van de Verenigde Staten
brengtop4augustus eenkort be-
zoek aan Uruguay. Shultz
maakt deze reis om de Ameri-
kaanse bondgenoten te overtui-
gen van de trouw van de VS ten
opzichte van dit deel van het
Westelijke halfrond.

Volgens onderzoekBusiness International:
Lima duurste stad in Latijns
Amerika, Caracas goedkoopste

GENEVE —Lima bhjft de
lijst aanvoeren voor wat La-
tijns Amerika betreft als de
meest dure stad. De kosten
van levensonderhoud in de
Peruaanse hoofdstad liggen
ongeveer gelijk met die van
New Vork. Daarmee blijft Li-
ma voor buitenlanders de
meest dure stad van dit deel
der wereld. Zo blijkt uit het
onderzoek dat doorBusiness
International is ingesteld.
Daarbij kwam ook aan het
licht dat Caracas de meest
goedkope stad van Latijns
Amerika is.

Business International is een
firma welke zijn zetel heeft in
Geneve. Het is een consultants-
bedrijf. Eenzachte troost voorLi-
ma is dat Tokyo al voor de derde
achtereenvolgende keer de lijst
aanvoert als de meest dure stad
van dehele wereld. Op detweede
plaats staat Osaka, welke stad
ook al in Japan ligt. Het onder-
zoek is in 103 steden en stedelij-
ke gebieden ingesteld.

PRIJZEN
Wat Latijns Amerika betreft

staat Lima dus op de eerste
plaats. Tweede is San Juan van
Puerto Rico en derde is Guate-
mala. Aan de goedkopekant ko-
men goed voor de dag naast Ca-
racas: Buenos Aires en SaoPao-
lo. Voor het bepalen van de vol-
gorde gebruikt men de prijzen
voor een aantal artikelen en
diensten,inclusiefdelevensmid-
delen, alcoholische dranken,
schoonmaak- middelen, kleding

en de entree voor bepaalde eve-
nementen.

Niet zijn daarbij inbegrepen
dekosten aan verwonen. Heton-
derzoek heeft onder meer tendoel de grote internationale be-drijven van dienst te zijn zodat
men een idee heeftvan dekosten
van de employees in genoemde

Andes-pact wijst
op mogelijkheden
voor handel

CARACAS- Het bestuurvan het Andespact- orgaanheeft als onderdeel van eenrondreis een bezoek gebracht
aan de Venezolaanse hoofd-stad.

De bedoeling van dezerondgang langs de hoofdstedenvan Ecuador, Colombia, Peru,Boliviaen Venezuelais duidelijkte maken welke mogelijkheden
ftet Andes-pact biedt aan dehan-del nadat de regels onlangs zijnBijgesteld viaeen aangepastpro-tocol van Quito. De bedoelingvan deze bijstelling is de onder-lingehandelaantezwengelenendaarmee het stagnerende integ-ratie- proces binnen het Andes-Pact weer op gang te brengen.

JNi.et alleen wil men op dezemanier de handel tussen de vijflanden bevorderen maar wilmen ook het Andes- pact- gebiedais eenheid presenteren aan hetbuitenland en daarbij wijzen opde aantrekkelijke mogelijkhe-denom er zich te vestigen

steden. Als uitgangspunt wordt

?enomen de situatie in Nework evenals die in Chicago en
SanFrancisco. Voor deze stedendus hanteert men als index-erings- getal 100.

NO 34 en67
NewYorkkomt opdelijst voor

op d.e 33e plaats. Lima is no 34
met een indexcijfer van 99.00
procent en een inflatie van 125
procent. Wat Latijns Amerikabetreft krijgt men dan het vol-
gende beeld: 2e San Juan met
respectievelijk als indexerings-
cijfer en inflatie89 en 9 procent,
3 is Guatemalamet 74en 15pro-
cent, 4San Josemet 66en 28 %,5
Mexicomet 64en 180%, 6Bogota
met 63 en 29,6 %, 7 Montevideo
met 61 en 70 %, 8 Santiago met
57 en 27,20 %. 9 Quito met 51en
33%% enRio met51en 366%, 11
Asuncion met 50en 39%, 12Sao
Paolo met49en366%, 13 Buenos
Aires met 43 en 210 % en 14Ca-
racas met 38 en 26,50 procent.

Op derang- lijst met 103 ste-
den- namen staat Caracas op de
67e plaats en Buenos Aires opde66e plaats. Dat deLatijnsameri-
kaanse stedentoch goedkoopzijn
ondanks hun hoge inflatie- cij-
fers komt door deregelmatige
devaluatie van hun munteen-
heid.

SCHEVENINGSE BOULEVARD WELLICHT NIEUW CENTRUM
Vorig jaar350.000 bezoekers in havenstad
Antilliaans carnaval dreigt van
Rotterdam naar Den Haag te gaan

WILLEMSTAD- Het An-
tilliaanse Zomercarnaval, depubliekstrekker bij uitstek
die vorig jaar 350.000 bezoe-
kers trok, dreigt voorRotter-dam verloren te gaan. One-nigheid en conflicten gebrek
aan voldoende financiëlemiddelen, doordat sponsors
het laten afweten, spelen het
Zomercarnaval parten. Zomeldt het Nederlandse
dagblad Het Vrije Volk.

Toch is stichtingsvoorzitter
TiesRudolphie, ondanks alle te-genslagen, ervan overtuigd dat
op 6 augustus het exotische car-
naval doorgaat, zij het kleiner
van opzet dan voorgaande jaren.
MarlonBrown, een van de grote
organisatorenen animators vanhet festijn m 1986 en 1987, zegt
dathet Zomercarnaval volgend
jaar waarschijnlijk naar Den
Haag-Scheveningen verhuist.Hij is daarover met een aantalAntilliaanse carnavalsgroepen
uit Rotterdam, Utrecht enAmsterdam aan het onderhan-delen met de gemeentevan DenHaag. Volgens de plannen vanBrown zal in 1989 op de Scheve-
ningse boulevard, in plaats van
op de Rotterdamse Coolsingel,het hoogtepunt van het Cari-bisch carnaval worden gevierd.
Brown trok zich eind vorig jaar
als organisator inRotterdam te-
rug, nadat hij in conflict was ge-
komen met de Dienst Sport en
Recreatie.

Marlon Brown: "Sport en Re-creatie moest als organisator
v?n

Jgr.°^ePublieksmanifestatiesals deMarathonvanRotterdam,de Fietsvierdaaese en het

Kerstcircus steeds meer veren
laten. Toen stortten ze zich uit
armoede op het Zomercarnaval,
namen alle touwtjes in handen
en ik moest vertrekken".

Begin dit jaar werd destichting Zomercarnaval ge-
vormd die de organisatie over-
nam van Sport en Recreatie. In
1986viel hettoen nog zogeheten
Antilliaanse zomercarnaval on-
der de Rotterdamse
Kunststichting met als coördi-
natorKlaas Hoekstra.

De huidige voorzitter van de
stichting, generaal b.d. en ex-
commandantvan het Korps Ma-
riniers, Ties Rudholphie, zegt
dat de nieuwe stichting pas in
een laat stadium is opgericht.
"Daaromkonden wepaslaat met
deorganisatie beginnen. Té laateigenlijk. Daar hebben we van
geleerd, met name om sponsors
over de brug te krijgen. De vol-
gendekeer moetenwe al in okto-
ber beginnen en niet zoals nu,
pas inapril, "aldus Rudolphie.

De koningin van het Antilli-
aanse Zomercarnaval van vorig
jaarMiriamCarolina, zegt orga-
nisator Marlon Brown te zullen
volgen als hij met andere groe-
pen naar Den Haag vertrekt,
"Maar dan wel met pijn in m'n
hart, want het liefst heb ik dat
hetcarnaval inRotterdam blijft.
Al diejarenis allesprima gegaan
en nu ineens gaan mensen zich
met deorganisatie bemoeien die
weinig of geen verstand hebben
van hoe je echt Antilliaans- en
Caribisch feest moetvieren". De
carnavalskoningin moet op 31
julihaarkroon inleveren tijdens
de nieuwe verkiezing op die dag
inrestaurant-partycentrum En-gels.

MarlonBrown: "Ik denk dat de
meesten met mij meegaan naar
Den Haag. ledereen moet toch
toegeven dat het een uiterstvreemde zaak is dat een Neder-lander nu de leiding heeft over
een typisch Caribisch feest inRotterdam".

Het Zomercarnaval 1988 isvolgens insiders een prestige-
strijd geworden tussen het
stichtingsbestuur enBrown. On-
danks een bemiddelingspoging
om Brown weer bij de organisa-
tiete betrekken, wilden de mees-
te leden van het bestuur , allen
Antillianen, niets meer met
Brown te maken hebben. "We
zullen laten zien datwij het best

zonder hulp kunnen doen, zelts
beter," zeggen die. Zij verwijten
Brown invoorgaandejarende or-
ganisatie opkosten tenebben ge-
jaagden dat hij te veel "de ster"
van hetfestival wilde spelen.

Volgens stichtingsvoorzitter
Rudolphie is het Zomercarnaval
van ditjaarbegroot optwee ton,
waarvan de gemeenteRotter-
damf95.000- beschikbaar stel-
de.Derest moetkomen uit spon-
sors, maarbehalve fB.OOO,- van
British American Tobacco
(BAT) en enkele kleine giften is
er nietsbinnengekomen.

Rudolphie: "We moeten nu
noodgedwongen roeien met de
riemen diewehebben. Deparade
gaat in elk gevaldoor, er hebben
zich al 26 groepen voor aange-
meld. Ondanks de tegenslagen
en de late startvan devoorberei-
ding proberen we er toch een
grootfeest van temaken. In 1990tijdens het650-jarigbestaanvan

de gemeente Rotterdam, gaan
we het Zomercarnaval combine-
ren met een prachtig bloemen-
corso". Het zogenaamde Tumba-
festival wordt aanstaande zon-
dag gehouden in de Weena-
IJshal.

Carnavalskoningin Miriam
Carolina, vorig jaar gecoached
doorAngelica Tulen van deBra-
ziliaanse groep Estrella Dalva,
zegt niet zeker tezijn ofzij op 31
juli naar Engels gaat om haarkroon over te dragen aan haar
nog tekiezen opvolgster.

"Ik voel me een beetje in desteek gelaten door het nieuwe
Rotterdamse stichtingsbestuur.
Ze willen wel dat ik de nieuwekoningin kroon, maar ze praten
niet over een onkostenvergoe-
ding. Als ik het uit m'neigenzak
moet betalen ga ik liever naar
Amsterdam waar ze op die dag
een Caribisch parade houden".

Totzover Het Vrije Volk

HET ZWITSERSE chemiecon-cern Sandoz (Basel) heeft in de
eerste helft van dit jaarzijn om-zet ten opzichte van vorig jaar
vergroot met negen procent tot
5,1 miljardmark.

Setar met
personeels-orgaan

ORANJESTAD — Setar-
waarnemend directeur, ing
Hermand Richardson, over-
handigde woensdag het
eerste exemplaar van hetper-
soneelsblad aan de minister
van Verkeer en Communica-tie, irrAngelBermudez.

Sedert het huwelijk op 1 janu-
ari 1986 tussen Landsradio-dienst en de Telefoondienst,
waaruit de Setar ontstond, teltde Telecommunicatie- dienst
289 personeelsleden. De redac-tieleden Arthur Fraser enFranklin Dijkhoff, menen dathierdoor het sociaal contact tus-
sen dewerknemers belangrijk isgeworden en dat het perso-
neelsbladeen van demiddelen is
om de werknemers elkaar beter
te latenkennen. Tijdens deover-
handigingbood minister Bermu-
dez zijn gelukwensen aan dere-
dactie van Setar- perso-
neelsblad.

Irrigatie
" De droogte in
de Verenigde
Staten heeft ern-
stige gevolgen,
zoals felle bos-
branden in Cali-
fornië en tot
wanhoop gedre-
ven boeren in
het middenwes-
ten. Op sommi-
ge plaatsen
blijktechter toch
enige irrigatie
mogelijk, zoals
op deze golf-
course van de
Thornapple
Country Club in
Ohio. Het gras
op de fairways
en greens is
groen en groeit
welig, de rest
van het terrein— en de omge-
ving — verdort
in de gloeiende
zon.

WILLEMSTAD - Toch jam-
mer, dat deprachtige Koredor
aan hetRif te Otrobanda delaatste jarenhet slachtoffer isge-
worden van politieke twisten.Vooral jammervoor depalmbo-
men, die daar werden geplant en
nu een kommervol bestaan lij-den. Ook jammer van het geld,
dat door de belastingbetalers
werd opgebracht. Zon boom kosttoch al tweeduizend gulden. U
moet eens gaan tellen hoeveel bo-men erop deze manierbijstaan...
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» stockmarket «

AMSTERDAM TCDftY JULY 21^1988.
Aegon 84,50 KIM 37,10
Ahold 90,00 Meneba
Akzo 136,60 Philips 34,10
Cred.Lyon. 67,00 Ecyal Dutch 237,00
Fokker 33,90 Telegraaf 293,00
Gist.Bioc. 34,90 Unilever 114,30
Heineken 146,00 Index 271,00

NEW YCKK STOCK EXCHANGE
Abbott labs. 44 7/8 + 1/4 "* 124 unch
American Exp. 27 1/4 + 3/8 ITT 50 5/8 - 1/4
Apache 7 3/8 unch Johnson & J.
Am.Tel.S Tel. 26 7/8 + 1/4 McKesson 79 5/8 + 5/8
*n°°° 76 1/8 + 1/8 Merck & Co. 33 3/4 unch
Anheuser B. 30 1/8 unch Minnesota Mng 55 1/4 + 5/8
Becton Dick. 49 3/8 - 1/4 Mobil Corp. 63 1/4 + 3/4
Campbell S. 25 + 1/4 Monsanto 44 5/8 + 1/8Chrysler 23 1/2 + 7/8 NCR Corp. 89 3/8 + 1/8Citicorp 24 3/4 + 5/8 Norf.South. 58 7/8 + 3/8CocaCola 37 1/2 + 1/8 PPG Indus. 27 3/8 unch
Diebold 37 3/4 . 3/4 Philips Ind. 44 3/8 + 1/8Digital Eg. 107 5/8 - 1 Plaoer D.M. 21 1/4 unch
Dupont 89 1/2 + 5/8 Narthrcp Corp. 14 1/4 + 1/8East.Kodak 42 7/8 unch PacFirst Fin. 30 3/4 - 1/4
Exxon 46 1/8 + 1/2 Pfizer 13 1/8 - 1/8
Figgis 'A' 66 1/2 + .1/2 Phe^s Dodge 51 1/4 - 1/8
Ford 52 5/8 + 3/4 Philip Morris 42 7/8 + 1/8Fluor 22 1/4 unch Quaker 90 7/8 + 1 1/4Genl.Electr. 43 + 1/2 KJR Nabisoo 45 + 3/4
Genl.Motors 79 1/4 + 1/8 Sara Lee 50 1/2 + 1/2
Gulf & West. 42 1/4 + 1/8 Shell Trp.Tr. 37 1/8 - 1/8Hecla Mng. 17 1/4 unch Southern U. 73 3/8 + 1 5/8Hilton 47 + 5/8 Unisys 7 7/8 + 1/2Hcmestake Mng. 15 5/8 unch Unocal 35 + 1/8
DOT JCNES,
Industrials 2110,60 + 13,34
Transportation 883,06 + 5,97
REUTER.

CLOSING MARKET COMMENT JULY 20,1988.
FOLLOWING RALLIES OVERSEAS THE MARKET OPENED HIGHER AND MAINTAINEDTHE UPTREND ON DECLINING INTEREST RATES ALONG WITH AN IMPROVINGDOLLAR. DJIA CLOSED UP 13.34 AT 2110.60 ON 152 MLN SHARES.

IËpË! MAM110 &(I MILS BANK NX
g~&] INVESTMENT DEPARTMENT
"Tva^Jj For further information call

Vé^SS) Tel. 612511 612991 612294

Koersen Centrale Bank
NOTERINGEN CENTRALE BANK VAN DE NEDERLANDSFANTILLENGELDIG OP DONDERDAG 21 JULI 1988EN TOT NA
DER ORDER: UHU,m'

US DOLLAR 1.77 1 78 ,
CAN DOLLAR 1.465 1485 IS*PNDST6AUNG 3.00 3055 iiicN€DGLD 8496 «rlf3

af'' b
BOLIVAR _ f568 5648

fflfflflNG ]o^f 1164° 117*>SSS» ss as R2
ITLÏR? ~ 10007 102-59
AR FLORIN 9800 10000 10020!ÏnX!r"",DE OBLIGATIELENINGEN VAN DE NEDER-ÏH^TILLE" UITGEGEVEN DOOR HET DEPARTE-SjK^rJIW,C,EN E" GELD,G VAMAF «EDEN 21 JULI1988 EN TOT NADER ORDER.
9.75% OBUGATI€L€NING€NP€fI 85/89 985113 % OBUGATI€L€NING€NP€R86/90 1032712 % OBUGATI€L€NING€N P€fl 88/92 1024110.5 % OBUGATI€L€NING€NP€RI9BB 999810.25 % OBUGATI€L€NING€N 1986P€R 1990 9835HET EFFECTIEVERENDEMENT OP ALLE OBLIGATIELENIN-GEN BEDRAAGT 10.97%. iwniuiixnin

DEAANKOOPVAN OBLIGATIELENINGENKAN GESCHIEDENBIJ HETLOKALE BANKWEZEN.
V

~ )

l^Sfefpnco ■nausTßim oe uerezuelr
*TÉp3pi maakt de wisselkoers bekend
1'van de BO L IVAR, geldig tot j

VRIJDAG 10.30uur

caSh AANKOc£,ue VERKOOP I
'i 4.20 4.40 5.40
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IftROUSSE- |j_K ES T A Ulj ANJ
GOURMET CUISINE

Penstraat 5-Tel.: 55 18

SPECIALITEITEN
MENU:

* Champignons
a la chef

* Toumedos
Rossini

* Peach Melba.
Uw gastheer
Pim Timmermans.

f TEHUUR
GEVRAAGD:

GEMEUBILEERDE
WONING

te Julianadorp
tot 1000 gld. p.m.

Bel: Tel. 83856

fWAARSCHUWING
I De commandant van hetDeta-
I chement Suffisant maakt be-
I kenddaterop2len22julil9BBI van 07.00 tot 14.00uur schiet-
I oefeningen worden gehouden
I op de schietbaan Hato.
I Onveilige zeegebied
I ± 4000 meter uit dekustlijn.

f ST. ELISABETH 1
HOSPITAAL

VRAAGT TE HUUR
gemeubileerd
APPARTEMENT of

HUIS
in een goedebuurt.

Tel.: 624759 .
Establecida compania co-1
merciaisolicitapara su staff
ejecutivo

QUINTA
übicadaen zona residencial
(minimo 3 cuartos).

I Tel.:72198 horas deoficina.

( "—~~JOj \tg^ Wegens vakantie gesloten / \
Jg&van25 julit/m 6 augustus.

Sw'Tw' Jan Noorduynweg/ 12 J

*^P%?^«*Pr\i heeft dezeweek
jttfrßOn^ri in de special

„Biedemeier Antia"
normaal deze week ’■ 25.50

£<tóy op Jtamrt? Mooi opgemaakte bloemstukken van zijden bloemen
voor de babykamer. Pluche diertjesof verse bloemstukken voor ge-
boorte of doopfeest. rt „ , _

AEcht iets aparts. Natuurlijk bij: B O H*>fA 1
rfé/lfö LandhuisZuikertuintje

\y,(M Tfn.: 79255 of 79843.

Lèsnan di Bida
Kapftulo 3

No tin hopi sorto di seguro
di bida.
Loke tin, ta hopi kombinashon,
basa riba tres tipo di seguro.

Term Insurance, esta puru
seguro di riesgo.
Endowment Insurance,.esta
seguro kv bo por kobra
despues di tantu tempu.
I Whole Life Insurance, kv
ta vn kombinashon di nan
dos.

Laga nos agentenan splikabu
tur e posibilidatnankv tin pa
kombina nan i forma algu
kv ta sirbibu nèt.

■enniarufe
. ..pasobra ta Bo Bida bo ta bai sigurd!

Zfffi^Êxi% Postpakketten naar Nederland -
' *^m&J* Surface Airlifted (S.A.L.).

Specialetarieven voor beursalen,vakantiegangers enfamiliepakketten ge'digtoten
met 15augustus a.e. inclusief verzekering, bestelling aan huis gratis.
t/m t/m t/m t/m t/m t/m
1 kg 3kg 5 kg 10kg 15kg 20kg

Na/. 10.- Haf. 20.- Haf. 30.- Haf. 50.- Na’.Bo.- Haf. 100.-

S.A.L GOEDKOPER KAN HET NIET!!!
Inlichtingen: Curacao 76666

Bonaire 8508
St. Maarten 22947 Djrecteur der PoBterijen,

R.H. GALMEIJER.

"X'X'X'X'l Een van onze relaties op Curacao is een ingenieurs-
.".".*.".*.".".".' bureau, dat vooral aktief is op het gebied van elek-
'"""'"X-X"X* trotechnische-en luchtbehandelingsprojecten. Men
"X'X'XvX 20U gaarne in kontakt willen treden met een:

".v.vSSS h.t.s. - ingenieur
X-X-X-Xv Als projectleider is hij belast met het ontwerpen, tekenen,
v!v!;!v!v! begroten en het maken van bestekken van technische instal-
'XvivXv! laties voor bedrijven en industrieën. Als direktievoerder dient
"X*x"X\*X hij sterk organiserend op te treden, initiatieven te nemen
"X-X***X*>" waar nodig en snel rapporten op te stellen. Voorts geeft hij
X*X*X*X*!* leiding aan een aantal tekenaars en konstrukteurs en rappor-
X*X\\\*X* teert hij aan de direktie.
"X'XvMvl Kandidaten moeten een H.T.S. -e diploma bezitten en mini-
"XvX'lvX maa' v'Jf iaar ervarin9-
\v.v.v.v. ref. no. 961

"X'X'X'X'! Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge-
"X'X'l'X'X gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold
XvX'X'X" CT"' Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751,
vX'X'X'X CT~] 't-1 Curacaoof Arendstraat 9, Aruba. Strikt vertrouwe-
X'X'X'X'l' lijke behandeling gegarandeerd.
".*.".".".""*.".". Gelieve ref. no. van de funktie te vermelden.

yyyyyyyy. lL psychologisch adviesbureau
""*"*"""*"""""*.". arendstraot 9, oniba jcharlooweg 75b,curaqao

fUw favoriete winkel
Net binnen: grote collectiekleding
Zoals: Vakantiekleding

Reiskleding
Unisex schoolkleding
Maternities.

Let op: vanaf nu ook kleding voor
tieners - maten 8 t/m 14.

Chahinda Fashions N. V.
vindt U alles wat U nodig heeft
daaromis onze zaakfavoriet!

AFWEZIG
tot 10augustus wegens vakantie

Dr. F. MORETA
Uroloog

I Praktijk adres SEHOS
\ Tel.: 624900-ext. 207.

is
Reigerweg 2% Booster

i Tel.: 78229 J

I mm W C%autia.ue H|^|

MB^_^^. Winkelctntrum Brievengat J^^^^^^^^V

Vandaag
de Grandioze Opening

van„ de Pet "
U bent van harte welkom van 6-10 n.m. waar de
muziekverzorgd zal worden door
„ The Happy Peanuts "

v— . "

gjm EILANDGEBIED CURACAO

Het Hoofd van de Geneeskundige en Gezondheids-
dienst van het Eilandgebied Curasao maakt bekend
dat de heer Humprey F. Cafsia een verzoekschrift
bij het Bestuurscollege heeft ingediend ter ver-
krijging van een vergunning ingevolge de Hinder-
eilandsverordening Curacao (AB 1953 nr. 21) voor
het hebben van een timmerfabriek te Souax no. 46,
alhier.
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 ver-
lenen van bovengenoemde vergunning kenbaar te
maken.

Namens de Gezaghebber,
Het Hoofd voornoemd,

Dr. M. Kibbelaar.

,— CUMCtK>KïBbB€RN 1
ÏSSffA. HOTOjLCfiSINO
15 dl desèmber 1988.^T~-~~~~ pa Residentenan dl Antillas i Aruba

-^- "\ V^N. Pa reservashon tel. 625000^>------\ «igP^1 —— """ \\ BO^CV»' „oei»!»* rjt « f V

\ Kashonora» oeW« *" l \
\ fl*° \ _—-——-n \

"?SStfB»— \ "rs-?aVona,or ,a> \
\ Serv\s\o al dl 5% * \ vn «anè» 0 .. pa \

\ # \mpuesto dl \ " asmo ladu g Kv la i

\ Bo ta nafta: welcome \ g» n«n . \
. unKupónpa i wompaj" \a gratis, ma* \Drink" x M OSslo'- Pa \ rnaV°rn , Ju\a öt ouo

12
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