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Vrijwilligers willen in beroepsdienst overgaan

Canada negeert

Heilig
-

WILLEMSTAD

Statenlid Leo Chance zei
gisteren, dat de naam van

VERTROUWEN IN LEGERTOP OPGEZEGD

Henk Waltmans (PPR)
genoemd wordt in een boek
over
corruptie
in

Nederland. Waltmans
voelde dat zijn naam in
suggestieve zin was genoemd en legde uit, dat dat
slechts te maken had met
enkele Kamer-vragen van
hem over corruptie-gevallen in Nederland. Maar

Onrust in Surinaams leger

het noemen van zijn naam
betekent op zich nog niets.
Immers hij (door Chance
"grote vriend" genoemd),
staat ook vermeld in het
kerkelijk register, maar dat
maakt hem nog niet heilig.

van militair kader in Suriname,
— De Bondgeorganiseerd
PARAMARIBO
aarin de onder-officieren
zijn, heeft het ver-

opgezegd in de legertop en met name in commandant
,'j'ivven
J'lonel

Y. Elstak en bataljonscommandant luitenant kolonel R.
Ondertussen heeft de regering van premier Henk Arron
'
s'(>ten de bestuursleden van genoemde bond buiten functie te
e"en. Zij hadden twee verzoeken van de premier om te komen
«legeerd; de bestuursleden stelden zich namelijk op het
j andpunt, dal zij als collectief actie ondernomen hadden en dat
f Premier hen dan ook als collectief had moeten uitnodigen.
er'Rens hadden de bestuursleden al met de gedachte gespeeld
"'Reen militaire diensten meer te doen zolang het conflict niet
"'in tevredenheid was opgelost.
Aan de problemen ligt het feit gering een slap beleid voert mbt
ged.

grondslag dat de regering
genoemde bond zijn

'Kens

niet is nagekomen
"^ggingen
opzichte van een aantal vrijTjU'1 zijgersin aan wie beloofd was

beroepsdienst zouden
rgaan. De beroepsdienst bet meer. In verband daarmee
«.het bondsbestuur een brief
«"schreven aan de onder-minisvan Defensie, mr WillemHS-

de
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men de brief
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men
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leserleidine liet toen
adat
men een onjuiste

V°^dl
C-hiërarchieke

weg moest

worden verzonden. Uiteindelijk
Werd «.n telegram gestuurd aan
fle Premier waarin het
bondsbestuur het had over "uit-lokking
door de leger-top) van handemg"

tegen de regering aan de
°oravond van de algemene
erkiezing van 27 maart. Later
de bondsbestuurders wedat het woord uitlokking
worden verstaan in zijn
e»tehjke
betekenis van aanleigeven tot.
belangstelling wordt in
Urmame uitgezien naar de verere ontwikkelingen als gevolg
an deze vertrouwenscrisis in de
"rinaamse krijgsmacht en de
mrontatie van genoemde oner-offic
ierenbond met de rege-

Jten
j^et

.

Henk
"?°n vindt de actie van het
tair kader, waarbij het
kaH
aer het vertrouwen in de
i
heeft opgezegd van
n ernstige aard, dat hij de
p re
mentsvoorzitter Emile
, „Jntuin en oppositie-leider mr.
ggernath Lachmon op de
, °gte heeft gesteld van de ge,
bij de Surinaamse

-^.deiding

.

i

/iet is van zon ernstige aard
'k kan spreken van een

'
«atsgreep",

zo zei premier
De Surinaamse eerste
gister deelde nog mee, dat hij
j*« graag de NPK-fractie-leider
, °- ontmoet maar die was voor

.

e

Surinaamse regering

is
tijd bezig orde op zaken
, .stellen bij de Surinaamse
'tesmacht. De regering heeft
houding
een
n genomen van overleg,
spraak en compromiseren.
e minister-president, Henk
rr °n, deed deze uitspraak
.;
persberichten die melng hebben gemaakt dat de re-

,
.
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Uit Iran gevluchte
Amerikanenin VS
Washington

-

De zes
die met behulp
de Canadese ambassade in
j,
eheran, uit Iran konden vluchj*n- zijn naar de VS teruggezo is van gezaghebbende
Jde i n Washington meegeteld.
De zes, die in Frankfort meonderzocht zijn, zijn innaar hun woonplaatsen

JJ

2..^fd'

111 °e VS doorgereisd.

Frankrijk paraat in

Westelijk deel van

Middellandse Zee
drie

westelijke deel van de Middellandse Zee gezonden. Dit gebeurde na een guerrilla-aanval
op de Tunesische mijnstad Gafsa van zondag waarbij 41 doden

de situatie binnen het leger en
de regering-Arron waarbij verwijten van besluiteloosheid.
De situatie bij de Surinaamse
krijgsmacht was gisterochtend
onoverzichtelijk. Dat kwam
omdat de bond van militair
kader niet bereiken bleek en
president Arron niet
ministerduidelijk inging op een aantal
vragen die hem op zijn
persconferentie werden gesteld.
De premier ging bijvoorbeeld
niet direct in op vraag of de
krijgsmacht nog goed functioneert. Hij vond dit ~een
aarlijke vraag" maar stelde
dat ~als een vijand Suriname
zou aanvallen deze zou merken
dat de krijgsmacht wel degelijk

functioneert".
Een woordvoerder van de
bond van het militair kader

heeft gezegd dat de bond zich
zal beraden over de aanhouding
van twee bestuursleden. De
onderofficieren en korporaals
brachten de nacht door in het
George Streepeystadion om
kracht bij te zetten bij hun
eisen.
Hij zei dat alhoewel de
regering via de politie naar de
wapens had gegrepen, de militairen dat niet hebben gedaan
maar het hoofd hebben koel
gehouden. Hij zei verder dat
van de bevolking "een spontane
gift" van Sf 325.- had ontvangen. Hij zei dat de bond
deze financiële en morele steun
van de bevolking op prijs stelt.
Tot slot merkte de zegsman op
dat de militaire hun strijd voor
belangen
de
de
van
manschappen van de SKM
zullen voortzetten. "Het zal een
lange strijd worden, maar het is
een legale strijd zonder bloed-

vergieten".

Na
de
zenuwslopende
momenten gistermiddag toen de
militaire politie en de burgerpolitie ingrepen in het
Memre Boekoe kampement
keerde de rust in Paramaribo
weer terug. Weliswaar trokken

honderden belangstellenden
naar het George Streepyestadion, waar de onderofficieren
zich hadden teruggetrokken,
maar duizenden gingen naar het
Suriname-stadion om de
belangrijke
hoofd
klasse voetbalwedstrijd Robin
Hood -Voorwaarts bij te wonen.
Omstreeks elf uur (Sur. tijd) lag
het kampement stil en verlaten,
terwijl de publieke belangstelling bij het George

Streepey-stadion,

waar de veld-

schijnwerpers fel branden,
afnam.
Voor zover
dat kon
worden nagegaan waren alle
wachtposten bij de kazerne en
andere gebouwen door militairen bezet.

De "actievoerende" onderofficieren bevonden zich vanochtend (Sur. tijd) nog in het
George Streepey-stadion, waar
zij zich sinds woensdagmiddag
ophouden. Het nabij gelegen
Memre Boekoe-kampement
lijkt verlaten; gezegd wordt dat
de soldaten onder zijn gebracht
in de kampementen buiten de

Surinaamse hoofdstad.

Frankrijk heeft
oorlogsschepen naar het

PARIJS

vielen.
Volgens marinefunctionarissen vertrok het smaldeel maandag uit de haven van Toulon
voor een routinemissie. Het
blad Le Monde schreef dat deze
missie verband hield met de
ernst van de aanval op Gafsa.
Van de zijde der Franse marine
wilde men zich niet over het doel
van de missie uitlaten. Alleen
bevestigde men dat de schepen
aöel van de
Middellandse Zee koersten.

PAKTIA, AFGHANISTAN

Congres VS

dankt Canada
WASHINGTON - Beide
Huizen van het Amerikaanse
congres hebben moties aangenomen waarin Canada wordt
bedankt voor het beschermen
van zes Amerikanen die uit de
bezette ambassade van hun
land in Teheran waren gevlucht
en het smokkelen van de Amerikanen uit Iran.
Het Huis van afgevaardigden
keurde de motie goed met 370
tegen 0 stemmen en bracht
daarna staande een langdurige
ovatie aan het buurland in het
noorden. Afschriften van de
motie zijn gestuurd naar premier Joe Clark van Canada en
leden van het Canadese parlement.
In de senaat werd een soortgelijke motie eenstemmig aanvaard. Afschriften werden gestuurd naar president Carter,
met het verzoek er een van door
te sturen naar de regering van

Canada.

- Af-

ghaanse Mujahidden-opstandelingen staan op deze foto klaar
om met hun wapens een ver-

sterkt dorp te verlaten om tegen
de door de Sovjet-Unie gesteunde Afghaanse regering ten strijde

te trekken.

-

Smith adviseert

keus van Nkomo

-

De voormaSALISBURY
lige premier van Rhodesie lan
Smith heeft zijn zwarte landgenoten opgeroepen bij de algemene verkiezingen eind februari
te stemmen op de vroegere

guerrillaleider Joshua Nkomo.

"Bij de verkiezingen kan de
keuze tussen Nkomo en de marxistischeRobert Mugabe aan de
orde komen en dan is Nkomo de
betere oplossing", zo zei Smith.
Hij voegde eraan toe dat onder
Nkomo crook een plaats zou
zijn voor deblanken.

Onder bepaalde voorwaarden

PLO bereid

tot deelname

aan autonomie-overleg
- De Palesbevrijdingsorganisatie

JERUZALEM

tijnse

PLO is onder bepaalde voorwaarden bereid deel te nemen
aan de onderhandelingen over
autonomie in de door Israel bezette gebieden. Dit heeft de
Palestijnse burgemeester van
Gaza, Rasjed El-Sjawa, woensdag in een vraaggesprek met

Radio-Jeruzalem meegedeeld.

De PLO zou met Israel, Egypte en de VS aan de conferentietafel gaan zitten "als onze rechten erkend worden en als de onderhandelingen over autonomie
zeker tot zelfbeschikking en tot
stichting van een onafhankelijke staat leiden", aldus de

burgemeester.

Israel heeft reeds eerder verklaard dat het geen Palestijnse
staat aan zijn grenzen zou dul-

den.

Sjawa, die kort geleden enkele

EL Salvador loopt
leeg wegens geweld

Arabische landen bezocht en
daarbij ook PLO-leider, Yasser

Arafat sprak, verwierp het
denkbeeld van Egypte eerst in
Gaza en daarna pas in WestJordanie autonomie in te voeren.

De Amerikaanse afgezant Sol
Linowitz heeft woensdag een
geheime ontmoeting van een
half uur gehad met een voormalig Jordaans gouverneur van
Oost-Jeruzalem voor besprekingen die kennelijk verband houden met autonomie voor de
Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever en in de
strook van Gaza.

Amerikaanse functionarissen

probeerden onder de Palestijnen
leiders te vinden die .geen uitgesproken aanhangers van de

Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO zijn en die verkie-

zing in een plaatselijke raad
zouden kunnen nastreven.

SAN SALVADOR
Minstens 500 mensen verlaten dagelijks El Salvador om te ontkomen aan het politieke geweld
dat de Middenamerikaanse
staat teistert. Dit is vernomen
van de autoriteiten in San Salvador.
Het departement voor Emigratie in de hoofdstad maakte

bekend dat duizenden Salvadorianen uit het land, dat 4,8 miljoen inwoners telt, zijn gevlucht
vanwege de toenemende gewelddadigheden tussen linkse
en rechtse groeperingen en het
leger. In oktober vorig jaar nam
een burger-militaire junta de
macht over van president
Carlos Humberto Romero, maar
de onlusten en het geweld duurden voort.
Per dag gaan ongeveer 500
mensen naar het buurland Guatemala. Een onbekend aantal
Salvadorianen die zich dat kunnen veroorloven, vlucht naar de
Verenigde Staten, aldus het departement. Leden van de linkse
"Volksliga van de 28ste februari" houden sinds dinsdag het
hoofdkwartier van de Christendemocratische Partij in San
Salvador bezet. Hij hebben laten weten dat de gijzelaars niet

Guerrillaleidster in
Colombia bevrijd

—

BOGOTA
Zes gewapende
mannen hebben een kameraads
ke bevrijd die in een overvalwa
gen voor verhoor naar een rechter-commissaris werd gebracht.
De mannen hielden de auto aan,
ontwapenden de drie bewakers
en vluchtten met de vrouw.
Adelaida
Rey, lid van
de trotskistische beweging voor
zelfverdediging van de arbeiders, was begin vorig jaar veroordeeld wegens een overval op
een bank. Zij is de echtgenote
van een van de leiders van de
beweging, Alfredo Camelo, die
tot een zware gevangenisstraf is
veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de moord op oudminister Rafael Pardo in september 1978.

zullen worden vrijgelaten voordat een einde is gemaakt aan de
onderdrukking door de regering. Volgens ooggetuigen bevindt zich een dochter van het
christendemocratische lid van
de junta, Jose Antonio Morelos
Erlich, onder de gijzelaars in
het gebouw. De liga bezette gisteren ook het kantoor van de

Agromar-bouwmaatschappij

ongeveer 60 km ten noorden van
de hoofdstad en houden een
aantal personen in gijzeling. De
bezetters eisen onder meer een
salarisverhoging voor de 100
werknemers van het bedrijf.
Andere linkse groeperingen
hebben in de afgelopen dagen de
verantwoordelijkheid op zich
genomen voor de moorden op
vijf personen die ervan werden
verdacht lid te zijn van een terroristische rechtse organisatie.

Iraans dreigement

-

OTTAWA
Canada neemt
het dreigement van de Iraanse
minister van Buitenlandse Zaken, Ghotbzadeh, dat Canada
vroeg of laat zal boeten voor het
uit Iran smokkelen van zes
Amerikanen, niet zo serieus.

"Ik had niet verwacht dat ze
ons hierom zouden toejuichen",
zo zei de Canadese minister van

Buitenlandse Zaken, Flora
MacDonald.

Premier Joe Clark van Canada
verklaarde dat zijn regering
geen speciale veiligheidsmaat-

regelen heeft getroffen voor Canadese ambassades. De premier
sprak tegen dat hij via derden
zijn verontschuldigingen had
aangeboden aan de Iraanse
autoriteiten voor het gebeurde,
zoals minister Ghotbzadeh had
gezegd. Ook sprak hij tegen dat
Canada de zes Amerikanen had
geholpen om er bij de komende
verkiezingen voordeel uit te halen voor de regerende Conservatieve Partij.

Zuidafrikaanse
troepen weg

uit Rhodesie

-

SALISBURY
De Zuidafrikaanse troepen die oj. Rhodesisch grondgebied de Beitbrug
bewaakten, die aan de Zuidafrikaans-Rhodesische grens ligt,
zijn woensdag teruggetrokken,
zo hebben Engelse functionarissen meegedeeld. Een woordvoerder van Lord Soames, de
Engelse gouverneur in Rhodesie, verklaarde datRhodesische
troepen nu de verantwoordelijkheid voor de bewaking van de
brug aan Rhodesische zijde op
zich hebben genomen.

De aanwezigheid van Zuidafrikaanse troepen in Rhodesie
stuitte op protesten van leiders
van het Patriottisch Front, die

vonden dat de Zuidafrikaanse
militaire aanwezigheid indruiste
tegen de overeenkomst van
Lancaster House. Op 26 januari
was zowel van de kant van de
Engelse autoriteiten als van
Zuidafrikaanse zijde aangekondigd dat de Zuidafrikaanse
troepen teruggetrokken zouden

worden zodra er voor adequate
vervanging gezorgd kon wor-

den.

De Beitbrug vormt de belangrijkste verbinding tussen ZuidAfrika en Rhodesie.

Doden op verkiezingsdag op de Filippijnen
MANILLA — Bij de
de verkiezinplaatselijke verkiezingen die
de veiligheidstroepen
eerste

sinds zeven jaar op de Filippijnen zijn gehouden, zijn vijf

doden gevallen. Op het eiland
Samar vielen minstens drie
doden, zo werd gemeld. In
Camarines werd een kandidaat
voor het burgemeesterschap
doodgeschoten en in de buurt
van Iloilo werd dechauffeur van
een andere kandidaat gedood.
Bij de verkiezingen moesten
meer dan 70 provinciegouverneurs, 1.500 burgemeesters en
evenzoveel plaatsvervangend
burgemeesters en honderden

gemeenteraadsleden gekozen
worden. De KBL (Beweging
voor een nieuwe maatschappij)
van president Marcos van de
Filippijnen zal naar verwachting een overweldigende meerderheid behalen. De uitslag van
de verkiezingen wordt op zn
vroegst donderdag verwacht.

Met het oog op
gen waren
in staat van alarm gebracht. Na
het sluiten van stembussen
werden er extra manschappen
naar de voorsteden van de
hoofdstad Manilla gestuurd om
gewelddadigheden tijdens het
tellen van de stemmen te voorkomen. In de voorsteden klaagden aanhangers van de oppositie er over dat ze werden be-

dreigd. Volgens hen waren minstens twee mensen gewond bij

een schietpartij in een stembureau. In Manilla zelf was het
rustig.

Hoewel de door de regering

aangewezen
stemcommissies
die toezicht op de verkiezingen
moesten houden verklaarden
dat het over het algemeen rustig
was, werden in een aantal plaatsen de verkiezingen of het tellen
van de stemmen uitgesteld uit
vrees voor ongeregeldheden.
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CURAÇAO
AGENDA

ook stereofonisch
WILLEMSTAD
van het

- De finale

Curacaose tumba-festi-

val vanavond zal ook stereofonisch te beluisteren zijn. Radio
Korsou FM heeft namelijk besloten een directe uitzending te
verzorgen van dit evenement.
Daarbij maakt men geen gebruik van een telefoonlijn-verbinding maar van de antenne.
Aan deze helsissing zijn uitgebreide proefnemingen vooraf
gegaan. Radio Korsou FM
begint de uitzending al om acht
uur.

Schotborg vragen

beantwoord

-

Het BeWILLEMSTAD
stuurscollege van Curacao heeft
het MAN-raadslid U.L. Schotborg geantwoord op diens vragen over de samenstelling van
het eilandspersoneel. Daaruit
blijkt dat op 30 juni 1977 het
aantal eilandsambtenaren 2475
bedroeg en dat der arbeiders en
werklieden 2849. Twee jaarlater
waren er 3156 ambtenaren en
2702 arbeiders en werklieden.
Op 1 november 1979 waren er
3098 ambtenaren en 2566 arbeiders en werklieden. Op 1 januari
1980 waren er 3107 ambtenaren
in dienst van de eilandelijke
overheid en 2469 arbeiders en
werklieden.
Het BC geeft verder een overzicht over de personeelsmutaties. In juli verleden jaar werden tien ambtenaren bevorderd
en een arbeidscontractant werd
ambtenaar; 22 ambtenaren en
arbeidscontractanten kregen
eervol ontslag. In de maand
augustus waren er zestien benoemingen (twaalf in verband
met overdracht van casinowezen aan het eilandgebied); er
waren meer dan vijftig bevorderingen en vijf tien man ging met
eervol ontslag.

Brazilië reis van

van 14.00-19.00 uur.

MUNDO

NOBO):

maandag t/m vrijdag van
09.00-12.00 uur; vrijdag van
14.00-17.00 uur en maandag en
donderdag van 15.00-20.00 uur.

TENTOONSTELLING

GALLERY RG
20B)

(Keukenstraat

openingstijden:

van

maandag t/m zaterdag van
10.00-12.00/16.00-17.30 uur:
dond. de gehele dag gesloten.

CURACAOS MUSEUM: tent.

"Eigen bezit" openingstijden:

10.00-12.00/14.00-17.00 uur

(behalve op maandag en laatste
zondag van de maand).

Paus bevestigd

-

VATICAANSTAD
Paus
Jan Paul II gaat in juli dit jaar
naar Brazilië. De woordvoerder
van het Vaticaan, Pater Romero
Panciroli, heeft dit woensdag
bevestigd. De preciese dat'. vön
het bezoek van de paus'kon
Panciroli nog niet geven.
Dinsdag maakte het Braziliaanse ministerie van Buiten-

landse zaken bekend dat de
paus de uitnodiging van de
Braziliaanse president Joao de
Figueiredo tot een officieel bezoek in juli had aangenomen.

-

0543 De volgende morgen zat heer Bommel-inde qatnur van rij_pL.,., ..
pijp te genieten.
--,
ï
hr] tevreden tot
„Voor het e_tfjkarilk*mH
zichzelf. „liet is.Séél^vaad|k dhii.& ètahdaiïid-héerJte zijn, dat
heb ik gemerkt. Daarom is het een veilig gevoel, dat er een geheimiemand achter mij staat."
„Is dat zo?" vroeg Torn Poes, die zijn gemompel had opgevangen.
„Hebt u iets van die inspecteur gehoord?"
„Ja zeker, jonge vriend", zei. heer Ollie glimlachtend. „Dat is een
heel hoog iemand, die direct gekomen is om krachtige maatregelen
te nemen; met harde hand, als het moet. Het kostte natuurlijk wel
iets, dat spreekt."
„Waarom spreekt dat?" vfóèg Torn Poes. „Hebt ü hem geld ge-

..,

DOCUMENTATIECEN.

NACHTDIENST eilandsge-

neeskundige v.w.b. het derde
distrikt gelieve tel.: 88058 op te
bellen en dan het antwoord van

het antwoordapparaat af te
wachten (dit geldt uitsluitend
voor gouvernementspatienten
van Bandabao.)

WIT

***
GELE KRUIS (wijkver-

pleging): Kantoor Santa Maria
nr. 17. tel.: 82947; kant-mr geopend van maandag t/:n vrij-

dag van 07.00 t/m 16.(.Hi uur.
zat. gesloten; zuster Van der
Loo neemt waar van 06.00
07.00 uur op tel.: 53746; de
wacht heeft zuster Marsden,
tel.: 14607; ook te bereiken op
pageboy 027-585 (maandag van
14.00-16.00 uur kleuterbureau
volgens afspraak).
*★
BOTICA BANDABAO: geopend van maandag t/in vrij
dag van 08.00-19.00 uur en zat.

*

gesloten.

.

.

BOTICA'S (nachtdienst): Otrabanda: del Pueblo, tel.: 25444;
Punda: Cerrito, tel.: 35084.
★

CINE -TRUCK: Hedenavond te
Mgr. Verriet Instituut en morgenavond te Santa Helena.
★

*

★

DIVERSEN
TUMBAFESTIVAL: 20.00 uur

teSUBT-stadion.
TUMBAFESTIVAL:
20.30 uur directe uitzending van
de finale in het SUBT-stadion
viaTelecuracao.
CARNAVAL BANDABAO:
wijkfeest teSoto.
★

**

VRIJDAGDIVERSEN
MOBIELE BANK

09.00-09.45 Moo's Grocery /Ricardus College/Koraal
Specht (Nieuwe school); 10.30-11 15 Sta Rosa t/o rk kerk;
11.45-12.30 Montagne t/o rk

kerk: 14.00-15.00 Seru Grandi ;

t/o rk school SSS; 15.00-15.45 *■
Weg naar Fuik/ Porta Blancu.

TRUM

VOLKSKUNST "ZIKINZA": geopend op werkdagen van 08.00-11.30/14.00-'

\3O uur-Roodeweg 7A.

WILLEMSTAD

CHRISTOFFELPARK: dage-

lijks geopend van 08.00-15.00

uur.

WEGA-TECA: open van 15.00-17.00 uur op woensdag; vrijdag
van 19.00-21.Cf, uur.

BUR. VOOR LEVENS- EN

GEZINSMOEILIJKHEDEN
77,
(Scharlooweg
tel.:

openingstijden:
07.30-12.00/13.30-17.00 uur.
12358/12473)

AGENDA
BONIARE

VRIJDAG

* * "*

DIVERSEN
BIBLIOBUS:

te

school.

Loduvicus

OPENBARE BIBLIOTHEEK:
dagelijks geopend van 08.00-12.00/15.00-18.00 uur, woensdag ook van 18.00-21.00 uur.
BON. MUSEUM (oud politiewacht) openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van
08.00-12.00 uur en zaterdag van

09.00-13.00 uur.

POSTSLUITING:

15.45

uur

voor aangetekende stukken;
16.30 uur voor gewone stukkenpostkantoor Kralendijk (elke
dag vanaf maandag t/m vrijdag).

LANDFILL te Lagoen: geopend van maandag t/m vrij-

dag van 08.Uu-iC 00 uur en
zaterdag van 08.00-12.00 uur.
SPEF'/rjJIN; mai.'.dag t/m
vrije!" i, .'" i<;.:W-lM)0 uur gekiiu;."i v;_>n 4-12
open.
jaar.

- Het Cura-

WILLEMSTAD

- Het Cura-

cao strijkkwartet bestaat uit
vlnr [zittend) Eric Gorsira,
viool, Luise Gorsira, cello,
{staande) Cees van der Heijden,
viola en Felix Linder, viool. Op
8 februari geeft men een concert
in het auditorium van Huize

Welgelegen.

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

11" af

geven?"
„Geen geld", riep' heer Bommel uit. „Nee, een cheque voor A
UNISTAND. Omdat het een spoedgeval was, natuuriijk Maar geil
speelt geen rol als men zorgen kan, dat het voor niemand een fl»
meer speelt, zodat iedereen het goed zal krijgen; zeg nu zelf.
„Hm", zei Torn Poes. „Een cheque."
Hij ging zitten en dacht even na.
„Mj_g ik die brieven van de UNISTAND eens zien?" zei hij toefl'
Heer Ollie trok een beetje verbaasd de papieren uit zijn binnenzak en reikte ze over.
„Vooizichtig er mee", waarechuwde hij. „Maak er geen vuite
vingers op. Waarom wilde je die zien?"
„O, voor het adres", zei Torn Poes. „Heel gewoon."

VLB-Ormabo op hoorzitting:

.

Zakenvaria
HET FAILLISSEMENT v9«

Nederland moet helpen bij
herstructureren onderwijs
-

zullen er eigen didactische middelen en werkvormen gecreëerd
moeten worden om het onderwijs te kunnen begeleiden en te
evalueren. Op de derde plaats
zal het Nederlands behouden

De onderKRALENDIJK
wijzers-vakboridtfeombraat'ie.

VLB-Ormabo hééft tijdens de
parlementaire hoorzitting ,vap
eerder deze week zijn gtarijdpunt
duidelijk gemaakt oveV de hulpverlening van Nederland aan de
Antillen, in dit geval aan Bobaire, wat het onderwijs betreft
Nederland is verplicht bij de
herstructurering van het onderwijs te helpen. Feit is dat het op
Nederland gerichte onderwijs
zich beperkt heeft tot slechts
een zeer kleine groep van de gemeenschap. We zijn dus niet op
de juiste weg,„aldus de onderwijsbonden. Toch is het onderwijs een van de voornaamste
peilers van de gemeenschap.

mOeten^ blijven als vak om zo
aansluiting met Nederland te
garanderen, maar men moet wel
uitkijken naar aansluiting met
de regio; anders blijft Bonaire in
"a splendid isolation" verkeren.
Men acht het daarom onontbeerlijk dat er een centraal leerplan-bureau komt;
dat er een eigen inspectie, oftewel een begeleidingsdienst
komt öp Bonaire en
dat er een leermiddelen- en
leermethode-industrie komt.
De- onderwijsbonden zijn er
van overtuigd, dat dit geld gaat
kosten. Gezien de kleinschaligheid van Bo'natire zal elk project
duur tfïïVMtèrf. T>g" WéHströet'ürering vormt daar geen uitzondering op. Daarom moet Nederland in de vorm van een meerjarenplan in fasen fondsen ter beschikking stellen voor de uitvoering van genoemde punten;
Bonaire kan dit onmogelijk uit
eigen middelen financieren.
Toch is een en ander een zaak,

■

De bonden achten het een gelukkige omstandigheid, dat de
laatst, jaren ,4e democratise-'
rirjgsgedachU op gangliQpft gemaakt binnen het onderwijs.
Dit proces mag echter nooit leiden tot niveau-verlaging. Er
moet „een omvorming komen,
aangepast aan de Bonaireaanse
behoefte. Het is, op de eerste
plaats, een "must" dat het. Papiamento de voertaal wordt op
school. Op de tweede plaats

~

Concert Curacao strijkkwartet
cao strijkkwartet geeft op vrijdagavond 8 februari in het auditorium van Huize Welgelegen
een concert, dat bestaat uit de
kwartetten van Beethoven op
18 no 5, van Bartok no 1 en van
Borodin no 2 na de pauze. Met
dit concert gaat het kwartet zijn

"

o^b^fin^l'^èpr^
_

THEATER DE TEMPEL:
Voorstellingen: Images of
Curacao om 10.00, 11.00, 12.00

en 18.00 uur.

19_I

Heer Bommel en de unistand

Tumba-finale:

Amigoe
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zestiende levensjaar in.
Het werd namelijk in 1964 opgericht door zijn huidige primarius Eric Gorsira; van de oorspronkelijke bezetting is Felix
Linder. viool nog steeds present; Cees van der Heijden, altviool, verving in 1976

_

.

Wilt^

Feenstra.ön" celliste Luise Gorsira deed dit in 1974 wat betreft
Henri Sweers. Het eerste optre-

-

klassieke stukken Haydn,
Mozart, Boccherihi, Beethovenheeft het kwartet bok vele werken van romantische en moderne componisten ten gehore
gebracht zoals. Brahms, Schubert, Schumann, Debussy, Revan

ger. Hugo Wolff, Bartók.

Vermeldenswaard zijn ook de
concerten welke in de loop der
jaren werden gegeven in Samenwerking met gastspelers zoals
de Nederlandse hoboist Evert
van Trigt, de Amerikaanse hoboist Roger Mc 'Donald, de Colombiaanse klarinettist Alvaro
Rojas, Pem Fransen, altvioolen

den was vóör de tv; in november
1964 was de officiële première.
Het kwartet heeft vele uitvperingen gegeven op Curacao zoals avond- en jeugdconcerten of
voor de tv. Óók op de andere
Antilliaanse eilanden trad men
Anique Rousseau, cello. Het
op en eveneens in Suriname.
was ook het eerste enkwartet
Naast het gangbare repertiore 1
semble dat nog vóór de officiële opening in 1968-voor Jaycees optrad in Centro Pro Arte.
Hoogtepunten waren ook het
eerste i lttstrumconcert met het
kwartet no 6 van Bartök, en het
10-jarig jubileumconcert, beiden in de Fortkerk.
Sinds 1977 vormt het kwartet
de'basis van de 'Kamermuziekconcerten, waarbij dari aanvulling plaats vindt rtiet piano,
strijkóf
zang,
blaas
instrumencen.
In deze serie
werden in januari en juni hog
concertW» gegeven in het auditorium van Huize Welgelegen
met als. Amerikaanse gastspelers klarinettiste Lori Haddad
en hoboiste Ellen Sherman als-

-

-

ook de fluitiste Aya Landheer,
pianist Iman Landheer, Frank
Davelaar, tenor en Wim Statius
Muller, piano.
Het kwartet zelf trad in augustus hier nog met succes voor het
voetlicht in werken van Beethoven, Ravel en Dvorak, welke
met medewerking van het bureau Cultuur en opvoeding ook
op S'Bohaird worrien' gepresen-

teerd.'
Kaarten -voor het fcönèert' van
8 februari zijn ve?krijgbaar bij

Zuikértumtje én de VGKS.

Nederhorst staal constructie
in Nederland is nog niet opgf
heven. Het verzoek daartoe
wel aan de rechtbank gedaa"
"wegens gebrek aan baten". I*
verband met de verwezenhei.
van alle ondernemingen binn«"
het Nederhorst-concern, is b^
op het ogenblik nog niet mof.
lijk hetfaillisement op te heffee
ook al staat vast dat de ered1'
teuren geen enkele uitkeriöf
zullen ontvangen. Zo blijkt U*
het schrijven van Dutilh, va>
der Hoeven & Slager aan &
"bekende crediteuren" in de#
zaak. Zoals bekend valt de "Cu-

*

waar men niet om heen kan
De onderwijsbonden trokken
in dit verband een vergelijking
met de Marshallhulp welke Nederland na de tweede Wereldoorlog van de VS kreeg; dat betrof voornamelijk hulp op eco-

nomische gebied. Een dergelijke
"big push" moet Nederland nu
ook aan Bonaire geven voor de
"take off" naar geestelijke volwassenheid. Hoe Nederland het
precies gaat doen, dat is een
zaak van Nederland, aldus de
Bonaireaanse onderwijsbonden.
Men toonde zich wel voorstandervan devolgende combinatie:
(kapitaal en
1. projecthulp
kennis), 2. programmahulp
(verstrekking van wat Bonaire
tekort komt om een bepaald
programma op te zetten tav onderwijs) e» 3. blokschenking,
welke toereikend moet zijn om

de projectenuitvoering in fasen

te kunnen realiseren.
De bonden geloofden wel dat

Nederland op deze wijze een bij-

drage levert bij de opbouw van
een volwaardige gemeenschap;
Nederland is op deze manier het
moederland, dat aan de Antillen, in dit geval Bonaire, alle
kansen biedt op het uitzetten en
volgen van een eigen koers. Bonaire kan op deze manier, zo
zeggen de bonden, met een gerust hart en op verantwoorde

wijze de volledige onafhankelijkheid tegemoet gaan als een
samenleving welke creatief en
inventief genoeg is om zich te
kunnen handhaven binnen het
netwerk van de naties der wereld. Voldoende bewapend en
uitgerust om welke negatieve
invloed ook het hoofd te kunnen
bieden; het kan dan de twee belangrijke principen garanderen:
de democratie en de sociale
rechtvaardigheid. Aldus de
VLB-.Ormabo tijdens de parlementaire hoorzitting.

racaose arm" van genoemd concern buiten het faillisement.

ASSUR ANTIEK ANTOO*
J.P. van der Lubbe NV is vtf
huisd van het oude gebouw d

Pietermaai naar een nieU*
onderkomen aan de Plutostr»* 1

-

Ter gelegenheid van de in gP
bruikneming van het nieU^
gebouw, wordt vanmiddag v>'
5 tot 6 uur voor de derde acht#"
eenvolgende dag een 'Op*
gehouden, 'Partteuliete'
erv bedrijven, hobbert dan ö'
gelegenheid het nieuwe gebou*
van het assurantiekantoor *
komen bekijken.

House'

ZESTIGJARIG

BIJ HET
bestaan van de international of'
ganisatie voor de burgerlucht'
vaart, de lATA, is een boek'
werkje verschenen dat een overzicht probeert te geven over dj
geschiedenis van de lATA. BS
de 23 maatschappijen welke H
dertijd aan de wieg stonden va*
deze organisatie bevindt zie*
ook de Koninklijke luchtvaart
maatschappij voor
en Koloniën. Op de omslag is (f
een beeld van de Fokker F-7.

Nederland

Ontvangen uit Engeland!

prachtige

HERENSCHOENEN
van het merk

George Webb.

SCHOENHANDEL

Winkelcentrum Colon lboven)

TE KOOP WEGENS OVERCOMPLEET:
PRACHTIGE
PLY MOUTH-VOLARE STATION-CAR,
Bouwjaar 1977, fully equipped, 20.000 km.
Financiering mogelijk.
Informatie bij

PIERSON, HELDRING & PIERSON
(CURACAO) N.V. TEL: 13955 TOESTEL 238".

jgmm

■J

assurantiekantoor
J- P- van der lubbe n.v.

delen wij U mede dat ons kantoor
verhuisd is naar Plutostraat 2.
(hoek Parallelweg Schottegatweg Oost naast
Banco di Caribe).
In verband hiermede is ons kantoor telefonisch te
bereiken onder de volgende nummers:
34115 voor zaken betreffende privé verzekeringen en schade
34116 direktie en direktie secretaresse
34117 financiële zaken
verzekeringen
34118 administratie
van
bedrijven
37364 onder dit nummer blijft het OHRA
kantoor aan de Trompetbloemweg
bereikbaar tot nadere aankondiging.
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Henk Knol: "operatie uitmesten"
LEO CHANCE: NIEUWE GEZAGHEBBER NODIG

Kamerleden ongeduldig
over chaos St Maarten
I

— Het feitin dat
het
aanbevelingen

er geen vervolg is gekomen op
rapport van de onderzoeksvervat
Eilanden,
dat nu al een jaar uit is,
missie Bovenwindse
zwaar teleurgesteld.
parlementariërs
de Nederlandse
ernstige materie
aan
deze
'evens werd betreurd dat de Staten
n,,K steeds geen debat heeft gewijd. Aangezien, er enkele

WILLEMSTAD

£"ni
}j®efi

''

p"icrete beloften werden gedaan die lijken uit gaan monden
van de bestuurlijke
' n «neer serieuze maatregelen ter sanering
op St. Maarten, werd verder niet meer gesproken over een
dal speelde om er een regeringscommissaris te laten
door de Koninkrijksregering. Mevrouw Haya van
knieren (VVD) verwoordde de gedachten van de Nederlanders
,
! "tel haar conclusie: "Zo kan het niet langer".
te

jdee

Roemen

«

De kwestie Boyenwinden was
sPart op de agenda gebracht

jde vergadering van Nederan dse
en
Antilliaanse
par'ementariers. Een duidelijk
onderscheid werd gemaakt voor
Eustatius en
J* eilandenDe St. "oververhitte

Anomie" op St. Maarten was
°ntstaan door een gebrek aan

Penning bij de uitbouw van het
e»and toi toeristenplaats,
baarbij te zeer op de
'schf aspecten is gelet

*n nauwelijks of niet op de
gevolgen. Vandaar de
roblemen als prostitutie,
Uegale immigratie en erbar-

!j

melijke huisvesting.
Mevrouw

Haya van Someren

het frustrerend te vinden om
*'Jfaks
bij terugkeer in Nedern

°- weer te moeten zeggen dat

n°g steeds niets is gedaan
de chaos op dat eiland. Er
an niet langer verwacht
*orden dat de Nederlandse
elastin gbetaler geld in het
*!Und steekt, terwijl het
niets doet om
eiBen
inkomsten te geraken.
~

,

wonde zich wat ongeduldig
n Zag daarom op korte termijn
heil in een parlementaire
en quete en evenmin in een
op de centrale rege-

ring.

begrepen dat er "gerotzooid"
was op alle overheidsdiensten.
Hij is er voorstander van alle
ontwikkelingshulp aan het
eiland stop te zetten, zolang er
geen orde op zaken is gesteld.
Er zou vanuit Nederland alleen
maar geld ter beschikking
mogen worden gesteld voor uitvoering van de "operatie
uitmesten". Jan Terlouw (D'66)
vond het zeer onaangenaam te
spreken over een regeringscommissaris en hij was er
eigenlijk dan ook tegen er een te
benoemen voor St. Maarten,
maar vond wel dat de Staten het
rapport Boyenwinden moeten
bespreken in een openbare
vergadering. Henk Waltmans
(PPR) stond geen "blokkade"

Statenleden
op de vuist
WILLEMSTAD

PvdA-er

Henk Knol had

Hoofdprijzen
landsloterij
WILLEMSTAD hoofdprijzen

De

van de derde
van de LandstoterÜ zijn heden gevallen
°P de volgende nummers:
Eerste prijs (fl.60.000):
prijs
tweede
,fl-25.000): 6978 en derde'
Prijs (fl. 12.500): 23259.

Rekking
18488;

Statenlid Leo

De

Arubaanse Statenleden Betico
Croes (MEP) aan de ene kant en
Henny Eman en Armand
Engelbrecht (beiden AVP) aan
de andere kant, zijn gisteren in
hun hotel op Curacao op de
vuist gegaan. Door leden van de

Nederlandse

BLOKKADE

_

parlementaire

delegatie zijn de 'vechtersbazen'
uit elkaar gehaald.
In de Statenvergadering van
gisteren had de heer Eman
gezegd, dat op Aruba bij de
verkiezingen van vorig jaar het
patronage-systeem nog volop
was toegepast. Dat zat de heer
Croes niet lekker en in een hal
van het hotel ging de discussie
daarover door.
Croes 'stootte' de heer Eman
op een gegeven moment,
waarna de heer Engelbracht de
heer Croes op zijn beurt
'stootte" tegen de trap. Er viel
nog één 'mep' voordat de

omstanders tussenbeide konden

springen.

Chance:

”Enquête

OK,

van St. Maarten voor, maar wel
"een drie-dubbel bekijken" van
ontwikkelingsprojecten voor
dat eiland. Hij verwachtte meer
actie van de kant van zijn

Antilliaanse collegae.
Piet van Zeil, delegatievoorzitter, vond het betreurenswaardig dat zelfs niet na het
vertraagde uitkomen van het
Boyenwinden-rapport en het
feit dat de huidige Staten al een
half jaar zitten, nog geen debat
daaraan is gewijd. "We werden
opnieuw getroffen door mensonwaardige situaties op dat
eiland", zei hij. Hij vond dat de
parlementariërs zich nu niet
achter een parlementaire
enquête moeten verschuilen.
Hij zag af om op dit moment
met het uiterste middel,
benoeming van een regeringscommissaris te komen, maar
gaf de Staten en Antilliaanse
regering min of meer een
ultimatum tot volgend jaar deze
tijd om concrete maatregelen te
nemen ter sanering van de
toestand.
GOEDE HOOP

Drs. Frank Elstak (MAN)
vond het idee van een regeringscommissaris bij de Nederlandse collegae "tactisch
onvoorzichtig" en die van een
algemene maatregel van rijksbestuur (zoals ook mogelijk is
volgens het Statuut) "een goede
mop". Ten aanzien van zijn
voorstel voor een parlementaire
enquête zei hij dat het de
bedoeling is een consensus te

bewerkstelligen daarvoor in de
Staten. HU was het eens met

coalitie-genoot Betico Croes om
daar een Statenvergadering aan
te wijden. Hij beloofde een verzoek te richten aan de Statenvoorzitter om die op korte
termijn te doen plaats vinden.
Croes (MEP) zei dat hij niet
tegen een parlementaire enquête
is, maar dat er momenteel door
de regering gewerkt wordt aan
concrete maatregelen. Na
vragen en opmerkingen van
diverse zijden beloofde hij de
Staten- en de Kamerleden op
korte termijn een inzicht te
geven van de stand van zaken
van de onderzoekingen die zijn
gestart na verschijning van het

Boyenwinden-rapport verleden

jaar. Hij kon het ook niet

verkroppen dat de Arubaanse
en Curacaose belastingbetalers
moeten opdraaien voor de
financiën van St. Maarten, terwijl dat eiland zelf geen belastingen heft. In navolging van
Nederland is zijn partij bereid in

beraad te nemen om de landsbij dragen voor dat eiland stop

te zetten als het BC niet zelf orde op zaken gaat stellen. Henny

maar

Eman (AVP) vond dat de zaak
niet moet worden overdreven.
Jarenlang zijn de Boyenwinden
vergeten gebied geweest voor

zowel de centrale regering als

geen eenzijdige

Heksenjacht
"Ik
- van

ben
een
enquête op St.
a««ten, maar het mag geen
'«nijdige heksenjacht
11

voorstander

jriementaire

J°'
den".het Statenlid
jj^us

voor de
***v*nwinden, Leo Chance in
_* Kesprek met deAmigoe.
De MAN-fractie heeft een
v
orstel gelanceerd voor een
rietnentaire enquête naar de
'stuuriijke chaos op het
r^d. Dat voorstel moet nog
j** sprake worden gebracht in
n vergadering van de Staten,
ar inmiddels hebben vertevan de fracties
UPB
en
DPlaten weten het
ccee te zullen steunen. Het is
et mogelijk geweest achterte
of. de NVP-U, PPA en DP
i eveneens mcc akkoord
gaan, hoewel de veris dat dat geen al te
problemen
zal opleveren.
g°te
et is nog maar de MEP die de
a ak "prematuur" vindt en

,

'J*

,

r^Venwinden
een

"^ftnen
J^hting

voor

Nederland. Door eigen
initiatief is het eiland uitgegroeid tot wat het nu is. Hij
waarschuwde ervoor dat een

”
—

werkstelligen

beoogd wordt.

—

er
weinig zin

aangeeft

daarmee
voorlopig althans
in te hebben.

eventuele regeringscommissaris
het tegengestelde effect kan be-

Chance verklaarde dat het
geen enquête-commissie möët
worden van alle vertegenwoordigers van de coalitie, maar de
oppositie moet er ook in vertegenwoordigd zijn. In dat geval
levert het voor hem geen
problemen op, want dan kan hij
ook meedoen aan het onderzoek
dat er zal plaats vinden. De
MAN heeft al laten weten de

commissie pluriform te willen
samenstellen. "Dat is de ge-

zondste oplossing", zei de heer
Chance. Hij benadrukte dat iedereen wel goed in gedachten
moet houden dat de bevolking
ook na verschijning van het
Boyenwinden-rapport gekozen
heeft voor de partij van Claude
Wathey die in het rapport staat
genoemd. Een regeringscommissaris wijst hij ter ze<" Le
af. "Hem zal ik het leven -«namaken", zei de heer Chance in
een gesprek met de Amigoe.

van

hetgeen

OPTREDEN
Centraal in de discussies
stond natuurlijk de heer Chance
die weliswaar zei niemand te
verdedigen of te beschuldigen,
maar vervolgens een groot dccl
van de wanorde op rekening van
gezaghebber Max Pandt schoof,
die immers alle verkeerd

SAD-tv over

muziekles
WILLEMSTAD

- In hetAd-tv-

Programma van de School

vies dienst (SAD) van vandaag

(donderdag 18.15 uur) wordt
aandacht besteed aan het muziek-onderwijs bij het basis-onderwijs en MAVO. Men heeft
daartoe een les bezocht aan het
Zwijssen College, waat Etzel
Provence les geeft, die zich bezorgd toont over het verwaarlozen op veel scholen van
de muziekles.

genomen besluit voor vernieteging had moeten voordragen.
Hij verklaarde dat een regeringscommissaris het levenzuur
zal worden gemaakt op het
eiland, maar beloofde dat de
man niet in zee zal worden
gegooid. Hij pleitte wel voor
verwijdering van Pandt van het
eiland uit zijn functie en had er
in principe niets op tegen om
daar een Nederlander te
benoemen, als hij zich maar
houdt aan de bepalingen die
staan in de ERNA. Hij wil zo
gauw mogelijk een nieuwe gezaghebber benoemd zien, "die
wel degelijk durft op te treden",
zei hij.
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dere gelegenheden publiceerde
de Amigoe beelden van de
Nieuwestraat, waar vrijwel al
het verkeer vanuitPunda dat de
richting Berg Altena oprijdt,
langs moet Dat de straat niet
bepaald een milieubewuste indruk maakt, bewijst bijgaande

foto..
Behalve aan de minder prettige
aanblik voor automobilisten
mag toch wel op zn minst gedacht worden aan het ongerief

voor de omwoners die last ondervinden van het ongedierte
dat wordt aangetrokken door de
mesthoop.

PADVINDERIJ HALVE
EEUW OP CURACAO
WILLEMSTAD - De Antil-

liaanse padvinders vereniging
(APV) herdenkt dit jaar zijn
vijftigste verjaardag. Dit gouden jubileum wil men niefrbngemerkt voorbij laten gaan. Het
districtsbestuur doet daarom
een beroep op alle oud-leden,
actieve leden en de gemeen-

Contactplan met leden in de maak

VHO vóór open sollicitatie

bij Algemeen Pensioenfonds
-

Indien de
WILLEMSTAD
negatieve berichten omtrent de
gang van zaken bij het
Algemeen Pensioenfonds van de
Nederlandse Antillen op waarheid berusten, dan zal de
regering een serieuze aanpak
moeten garandaren door objectief de juiste figuur te benoemen als directeur. Dit verklaarde de voorzitter van de
onlangs opgerichte Vereniging
van Hoger Overheidspersoneel
(VHO), F. Willem. Hij toonde
zich derhalve voorstander van
een open sollicitatieprocedure
voor de benoeming van een
Apna-directeur.

De VHO-voorzitter vertelde
dat het verenigingsbestuur
onlangs tijdens een interne vergadering een standpunt heeft
ingenomen over de ontwikkelingen bij het Pensioenfonds en de benoeming bij de
directie der belastingen.
Over het Pensioenfonds verklaarde de heer Willem dat
afgegaan wordt op de publicaties in de media omdat ook
het VHO-bestuur niet precies
weet wat er

zich heeft

afge-

speeld. Hetfeit dat een en ander
leidde tot de ontslagaanvrage

Bestemming

markthallen
nog onbeslist
WILLEMSTAD

_

Het

Bestuurscollege van Curacao
heeft nog geen beleidsbeslissing
genomen inzake de bestemming
van de oude markthallen van

Punda. Dit vertelde de gedeputeerde van sociale zaken drs
Monte Horsford aan de
Amigoe. Hij zei dat het BC nog
geen exacte cijfers heeft ontvangen van de vermoedelijke
kosten bij een verbouwing van
de markthallen tot een eetgelegenheid voor het winkelpersoneel. Bovendien zou momenteel een onderzoek gaande zijn
naar de mate van belangstelling
van een lokale investeerder die
het terrein naast het Postkantoor te Punda zou willen gebruiken voor de bouw van een

middenklas-hotel. Volgens de
gedeputeerde zou aan die
plannen de voorkeur gegeven
moeten worden indien zij

serieus zijn. In dat geval zou
het BC uitkijken naar alternatieve mogelijkheden in de
binnenstad om toch een kantine
voor het winkelpersoneel op te
zetten.
De gedeputeerde
vertelde dat het BC de plannen
concreet wil hebben uitgewerkt

alvorens weer aan tafel wordt
gezeten met de Kamer van
Koophandel, VBC en de vak-

bond CFW. Een verbouwing
van de oude markt te Otrobanda zag hij somber in vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden zouden zijn.

van

Apna -directeur

Pietersz,

duidde volgens hem in ieder
geval erop dat er iets mis was.
Omdat het Pensioenfonds

werkt

met gelden van
ambtenaren,
vond
de
verenigingsvoorzitter dat de
regering een serieuze aanpak
moet garanderen. Door een
open sollicitatieprocedure toe te
passen zou voor de meest capabele kracht voor de functie van
een Apna-directeur.
Voor wat de benoeming van de
heer Oscar (Papa) Steenbaar
betreft tot directeur der Belas-

tingen, zei de heer Willem dat
de VHO benoemingskwesties
een prerogatief van de regering
blijft achten, die tenslotte het
beleid moet bepalen. "Dit
beleid moet echter volkomen
duidelijk zijn", vond de heer
Willemen legde desgevraagd uit
dat bij de benoeming van een
hoofd van dienst, in ieder geval
het personeel daarvan op de
hoogte zou moeten zijn. "Indien
het personeel wordt verrast of
zelfs gedupeerd door een dergelijke benoeming, dan is er geen
sprake meer van medebeslissing
door het personeel voor wat

betreft de richting die de betreffende dienst zou moeten

opgaan", aldus de heer Willem
die in acht moeten worden genomen.
Het bij de directie der belastingen toegepast benoemingssysteem keurde hij dan ook af,
hoewel hij de procedure niet
partijdig of subjectief wilde
noemen. Volgens de verenigingsvoorzitter zou bovendien
door de benoeming van
Steenbaar, een vacature zijn
opgevuld, terwijl tegelijkertijd
een andere vacature is ontstaan,
namelijk door het vertrek van
de heer Steenbaar bij de Inspectie der belastingen.

Desgevraagd verklaarde de
heer Willem ervan overtuigd te
zijn dat de Antillen over voldoende lokale krachten beschikt
die bepaalde hogere functies
kunnen bekleden.

"Het probleem is echter dat er
geen inventarisatie bestaat van
het aanwezige kader, noch van
het nodige kader", vond hij.
Volgens hem zijn er ruim voldoende Antillianen in opleiding
in het buitenland die vaak door
gebrek aan gedegen informatie
niet solliciteren voor een lokale
functie. Ter opheffing van dit
probleem vond de VHOvoorzitter de oprichting van een
informatiecentrum voor
studerenden van eminent
belang.
"Dit centrum kan dan
regelmatig informatie doorsturen naar belangstellenden
over vacatures op de Antillen,
de salarissenen regelingen en de
eisen die worden gesteld. Een
student kan dan zijn studie in
een bepaalde richting plannen".
Het centrum zou moeten bestaan volgens de heer Willem
uit vertegenwoordigers van
overheidsorganen.
diverse

Desgevraagd bevestigde hij dat
een dergelijke informatieverschaffing eigenlijk tot een der
taken van het Antillenhuis in
Nederland behoort, maar
volgens hem kon ook het

Antillenhuis momenteel niet

terugvallen op gecentraliseerde
informatie vanuit de Antillen.
Dit voorstel zou de VHO later
uitwerken nadat de vereniging
haar prioriteiten heeft uitgewerkt. De bestuursplannen
voor dit jaar omvatten op de
eerste plaats het organiseren
van regelmatige contactavonden tussen de leden en het
bestuur terwijl tevens contact
zal worden opgenomen met alle
vakverenigingen en met huidige
regeringen.
Momenteel telt de vereniging
ruim 175 leden terwijl op de
overige eilanden, met name op
Aruba, grote belangstelling bestaat. Het ligt in de bedoeling
om na verloop van tijd in plaats
van
contactpersonen,
eilandelijke vertegenwoordigers
in het bestuur te benoemen.

Het weer
WILLEMSTAD

-

Weersverwachting geldig
tot morgenmiddag 12.00
uur:

Overwegend half bewolkt
met plaatselijk een lichte
bui. Matige oostelijke
wind.

schap van Curacao in het algemeen om te helpen, zodat het
een mooie viering kan Worden.
Met de komst van de heer
Martinus van der Maarel in
1930 op Curacao als agent van
de toenmalige Militaire Politie
begon eigenlijkook nagenoeg de
geschiedenis van de Antilliaanse padvinderij. De heer Van der
Maarel was zelf als padvinder
actief geweest en wilde dit
jeugdwerk ook op Curacao oprichten. Hij zocht daartoe contact met wat genoemd wordt,
enige notabele burgers. Een van
de eerste was de heer C.N.
(Shon Cai) Winkel. Deze werd
een enthousiaste medewerker en
zo werd in navolging van
Nederland de vereniging de
Nederlandse padvinders opgericht, afdeling Curacao.
Op het Rif kwam de eerste,»
groep samen genoemd naar
Pedro Luis Brion. Deze ontplooide zich snel zodat men ging
uitkijken naar een eigen clubgebouw; dat werd de Groene wigwam. Tot ongeveer 1962 is deze
blijven bestaan; de wigwam
werd toen verkocht in verband
met de uitbreiding van de

Ogem.
Naast deze groep schoten
spoedig anderen als paddestoelen uit de grond, zoals bijv. de
groep van wijlen de heer Rietkerk en de nog steeds in bloeizijnde groep van hopman Morgan, de Arowaken, thans onder
naam van Groep II J.F.Kennedy. Tussen de jaren 1955 en
1965 kende de padvindersbeweging op Curacao een ongekende
bloei.
In 1964 werd na overleg met
de moederorganisatie en met
het oog op de verkregen autonomie besloten om de afdeling "de
Nederlandse padvinders Curacao" te doen overgaan in een
padvindersvereniging voor de
Antillen en werden statutair de
vereiste wijzigingen in de statuten en huishoudelijk reglement
aangebracht of opnieuw samengesteld en werd de vereniging
omgedoopt tot in de Antilliaanse padvinders vereniging (APV)
District Curacao staat onder
leiding van de districts
commissaris W.Fm Zechiel.
Van het programma met betrekking tot deze viering hoopt
men later meer te publiceren.

-

Raad morgen-

Weeroverzicht:
Door toename van de
vochtigheid en onstabiliteit, in de onderste luchtlagen, kunnen er in de
komende 24 uur een enkele
bui tot ontwikkeling
komen.

Opsporing

19-jarige
gevraagd
-

OpspoWILLEMSTAD
ring is verzocht van devandaag
negentien jaar geworden Beatrix Maria Margaritha die te
Savaan woont. T. ij vertrok
woensdagavond om half tien
van huis en is daar niet meer teruggekeerd. Zij heeft wel een

brief achtergelaten.
Het signalement: bruine
huidskleur, slank postuur, afrokapsel, puistjes op het gelaat,
ongeveer 1.80 meter lang; de
kleding is onbekend.

Gevraagd wordt dat allen die

haar zijn tegengekomen of ontmoet hebben onmiddellijk contact opnemen met de Centrale
politiepost, tel. 44444 of met de
recherche-bureau, tel. 11300.

middag bijeen

-

WILLEMSTAD
De
eilandsraad van Curacao komt
morgen (vrijdag) middag om
twee uur in openbare vergadering bijeen. Op verzoek van de
MAN raadsleden W. Lourens,
L. Wout en H. Martis gaat men
spreken over het Informatie-beleid y^n het BC, het BC-beleid
inzake het openbaar vervoer en
over het financiële beleid van
het BC. Voor de rest komen op
de agenda de nodige ingekomen
stukken voor.
Een daarvan is het ontwerp tot
wijziging van de motorrijtui-

genbelasting-verordening; zoals

bekend is nog niet officieel be-

paald door de raad hoe hoog
deze belasting zal worden, terwijl de eerste maand van het
jaar al achter de rug is.

—
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Vinger- oefening voor RTC
WIJ KONDEN niet aan de
indruk ontkomen dat de discussies tussen onze statenleden en
hun collega parlementariërs
toch al een beetje gingen lijken
op vingenoefeningen voor de
Ronde tafel-conferentie (RTC)
die naar verwacht mag worden
eind 1980 in Den Haag zal worden gehouden en waar dan echt
over de toekomst van deze
eilanden zal worden vergaderd.
Meer dan in de koninkrijkscommissie werd hier vergaderd door
de mensen, die er te zijner tijd
inderdaad over gaan beslissen
hoe wij in. de toekomst (en na
ons pnze kinderen) zullen leven
op deze eilanden. Zullen we de
democratie kunnen redden uit
de grijpgrage klauwen van de
steeds verder rijkende dictatoriale regiems, of zullen we ook
langzaam maar zeker worden
geinfiltreerd van Cubaans-Russische zijde, zoals we dat zien

Plaza-cao
goedgekeurd

-

Het perWILLEMSTAD
soneel van het Curacao PLaza
Hotel heeft gisteren tijdens een
ledenvergadering het cao-aceoord dat de vakbond Horecaf
met de hoteldirectie bereikte, in

grote lijnen goedgekeurd. Er
zijn nog enkele secundaire punten die verder moeten worden
uitgewerkt. Het betreft hier een
nieuwe cao voor de ongeveer 295
personeelsleden welke ingaat
met terugwerkende kracht per 1
september van het vorig jaar.
De Horecaf heeft inmiddels
een nieuwe concept-cao ingediend bij de directie van het
Hilton Hotel. De huidige cao
loopt af eind februari.

Gestolen pickup
in brand gestoken

-

WILLEMSTAD
Een vanuit Julianadorp gestolen pickup
is woensdagmorgen om half tien
door een Shell-patrouille verbrand teruggevonden te Mal
Pais. Men had enige onderdelen
gedemonteerd en het voertuig
toen maar aan de kant geschoven en in brand gestoken.

-

ORANJESTAD
Onder
belangstelling
publieke
enorme
luid gisteravond in het RCAsportcentrum de verkiezing en
kroning plaats van de kindercarnavalskoningin van Aruba.
Tot kleine koningin van dit jaar
werd Julaica Lacle van het
district Oranjestad gekozen. Zij
werd gekroond door AHATA
voorzitter J. Smouter. Op de
andere foto de jeugd-koningin
met runner-up Joally Croes van
district St. Cruz.

Directe tv-uitzending
van Tumba finale

-

TeleWILLEMSTAD
Curacao geeft vanavond (donderdag) een directe uitzending
van de finale van het Tumbafestival in het SUBT-stadion.
De uitzending begint rond half
negen. Afgelopen maandag begon men met de voorbereidingen hiervoor in de vorm van

proefuitzendingen. Vrijdagavond is er een herhaling hiervan: dit gebeurt in de tijd waarop normaal de show van Angel
Job wordt uitgezonden en wel
om tien uur. Aan deze uitzending werken onder meer CedRide. Norman Hudson, de technische afdeling en het productie-team van TeleCuracao.

Islamitische kritiek

zorg in de knel

- Omdat de
sanering van de financiën eerste
WILLEMSTAD

prioriteit heeft is het niet goed
mogelijk
een
Curacaose
monumenten te behouden van
verval. Dat verklaarde het
Statenlid Edsel Jesurun van de
NVP-U gistermorgen tijdens de
parlementaire debatten.
Geld uit de ontwikkelingspot
is momenteel niet beschikbaar
voor de monumentenzorg
vanwege de gestelde voorwaarden daarvoor zoals een eigen
inbreng van 25%. "Een en
ander houdt in een ongeremd
verval van het cultureel doch
ook
economisch
uiterst
belangrijk
aan
bezit
monumenten en tegelijkertijd
verlies aan werkgelegenheid. De
zich hier aftekenende vicieuze
cirkel zal moeten worden door-

broken", zei de heer Jesurun.
Hij

beloofde zijn Nederlandse
collegae een rapport over deze
materie.

staand,
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Stan Hendrix

coördinatrice
plan

-

Als

coördinatrice van de grote
schoonmaakcampagne die op
initiatief van de CFW de
volgende maand zal worden
gehouden, treedt op mevrouw
Stan Hendrix. Zoals bekend
heeft de bond het initiatief
opgevat om een grootscheepse
campagne op touw te zetten na
de overweldigende reactie op
een CFW-televisieprogramma
over de vervuiling van Curacao.

Gedurende de februarimaand
zullen de voorbereidingen
plaatshebben
onder
Edsel Jeserun (NVPU): meer diversewaarbij
organisaties
worden benaderd voor een
daadwerkelijke hulp bij de
Rijksbeu
schoonmaak van het eiland terwijl tevens gezocht wordt naar
financiële middelen, om onder
meer de vuilnisophaalkosten in
WILLEMSTAD
Het NVPmaart te kunnen dekken. Naast
Statenlid Edsel "Papy" een opruimingsactie wordt ook
Jerusun heeft de Kamerleden
gedacht aan een permanente bevoor gesteld alle Rijksstudiewustmakingscampagne onder
beurzen voor Antillianen af te
de bevolking om het eiland ook
schaffen en daarvoor in de
schoon te houden.
plaats meer "kabinetsbeurzen"
MANAGUA De koffie prote verstrekken. Op die manier
kan een betere planning worden
ductie in Nicaragua geeft voor
gemaakt voor het beurzenbeleid
het huidige seizoen een verlies
op de Antillen, terwijl de
te zien van 33 miljoen dollar.
kabinetsbursalen verplicht zijn
Dit vooral als gevolg van de
na afloop van hun studie terug
smokkel. Zo heeft de minister
te keren naar de Antillen. Die
van Buitenlandse handel Aleverplichtiging hebben de rijksjandro Martinez Cuenca ver-

afschaffen

-

-

bursalen niet.

klaard.

-

importvervangende industrie,
voor de land en tuinbouw, voor

schoonmaakWILLEMSTAD

gebeuren voor onze ogen in Grenada en andere pas onafhankelijk geworden eilanden? Zullen
we Nederland blijvend aan ons
kunnen binden - de koningin als
staatshoofd houden de marine
als projectie en een soort gemenebestband voor onze territoriale integriteit?
De parlementariërs hebben er
weer bij herhaling op gewezen
dat wij het zelf zijn die daarover
besljssen, dat, Nederland geen
status zal opdringen die wij niet
wensen en dat het volk van de
Nederlandse Antillen openlijk
zich zal moeten uitspreken hoe
mten de „toekomst ziet. Wel eistNederland dat de eilanden nauw
blijven samenwerken, om te
voorkomen dat de sociaal economische toestand nog zorgwekkender en de weerbaarheid
nog minder wordt. Meer hulp
dan nodig is om in een hechte
samenwerking de toekomst in te
gaan moet dan ook niet van Nederland verwacht worden.
Men stelt niet de eis dat de samenwerking een staatsrechtelijke moet zijn. Het mag best
een volkenrechtelijke samenwerking zijn. Onze indruk is dat
gezien de emotionaliteit van
deze kwestie een samenwerking
op volkenrechtelijke basis zelfs
veel intenser en verdergaand
kan zijn, dan een staatsrechtelijke. Bij een blijvende staatsrechtelijke band zou als maar
meer decentralisatie worden nagestreefd, om toch vooral maar
het risico van overheersing door
de getalsmatig grotere eilanden
te voorkomen. Omdat er bij volkenrechtelijke samenwerking
nooit een dreiging tot overheersing kan ontstaan, zal het gezonde verstand en de gelijkgerichtheid plus de banden die er
van ouds zijn geweest en de gezamenlijke banden met Nederland een veel gezondere en verdergaande samenwerking mogelijk zijn. Niemand wil schaalverkleining en versnippering.
In de Koninkrijkscommissie is
dat steeds uitgangspunt. Op
het gebied van de economische
samenwerking tussen de eilanden is er in de Koninkrijkscommissie al overeenkomst: de
Arubaanse nota werd zowel
door Nederland als door Curacao, in feite unaniem door alle
leden van de Koninkrijkscommissie goedgekeurd. Door deze
overeenkomst wordt voor de
veeteelt en visserijproducten
etc. de markt opengehouden
voor het gehele huidige gebied
Er hoeft dus op economisch
gebied geen schaalverkleining
plaats te hebben.
Wat dit betreft is dus de zorg
van sommige Nederlandse parlementariërs mogelijk onterecht. Het is jammer dat zij

riërs

MOESJE NAGELEN maakt een snelle lunchklaar.
NASSI-BAMi en andere lichte gerechten.
>
Wij verwachten U met Uw vrienden of zaken'W_BH____a^_f
relaties. DRIJVEND RESTAURANT BALI
TEL. 22131 EN 23006
Dagelijks geopend van 12.00tot 11.00 des avonds.

.
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Ronde tafel conferentie. Het
was daarom goed dat onze parzowel van
lementsleden
eilandsparlementen als van het
centrale college hebben kun-

nen praten met deze collega's en

van gedachten hebben kunnen
wisselen over de problemen en
zorgen die wij hier hebben. Het
was daarom een nuttige vingeroefening voor de zo belangrijke
Ronde tafel conferentie later dit

Aruba Sheraton
Hotel & Casino

arti-

met 60 gulden, een electrische
zaag, strijkijzers, drie bedspreien en verschillende huishoudelijke artikelen met een gezamenlijke waarde van drie mille gulden mee. Deze diefstal
werd in de nachtelijke uren gepleegd. De politie stelt een onderzoek in.

At Talk of the Town Hotel
I
nightlyfrom midnight till 3 a.m.
Get downand swing to the
wild, delirious happy disco
beat) Jackets required.
Friday and Saturday Nights.

* every night
8,30 11.30 p.m.

-

_&y

STORIA
Tel. 45132

International Business
Lunch Menu
Tomorrow
Soup ofthe Day

NU geheel airconditioned.
Gezellig voor uw

»»»

Snapper the Local way

Pan bati or funchi
With Fried Plantain
i
»""
COFFEE
Price: NAf. 7,25or U.S. $ 4,15
Plus 15% service charge Tel.: 24140

LUNCHEN
DINNER
Geopend van 11.00

. f
■
Americana Aruba
uur.
ot 11.00
■'

CATTLE

I PROUDLY PRESENTS

BARON

| BILLY DANIELS

voor externe

boulevard theatre

Reservations
Call: 22977

- 22202 - 22203

January 31
at 8.30 p.m.

_

I'

Twe ssatiiige 7.00and tJO p-m.
Showtime: SIS 10.48p.m.

-

For reservations caH 24000
ExtOorO

DRIVE-IN
January
31

at 8.30 p.m.

'THE
INVINCIBEL
KILLER"
*

Chinese stars
ltebeyi^ty>Ufvac^iMfcl£vni!
THE ATFII

l

CHINESE ACTION

COMEDY

IN ENGLISH

Nederlandse Kamerleden het

ENTRANCE: FLS. 3.00
ADMISSION: 14 YRS

met die stelling geheel niet eens

schenden.

ENTRANCE: FLS. 5.00
ADMISSION: 14 YRS

m^mmmmmmmmmawammmmamt i

vaartconctie die de vrachten

Kabna geen

oplossing
WILLEMSTAD

-

Geen lid

van de Nederlandse parlementaire delegatie is serieus
ingegaan op de suggestie voor
benoeming van een Antilliaanse
op
het
Kabinet
voor
Antilliaanse zaken (KABNA).
De meesten van hen zag dat niet
als een oplossing van het
probleem van de vele schijven
waarover de ontwikkelingshulp

door

mevrouw

over. Meerdere
Kamerleden pleitten veel eerder
voor een versterking van de
manschappen
op
het
Antillenhuis en van de Nederlandse vertegenwoordiging in
op de Antillen. CDA-er Van
Dam herinnerde de aanwezigen
eraan dat zijn partij zich daar
eerder al sterk voor had

■

i

vanuit Europa naar de Antillen
vaststelt, dat per 1 maart 1980
de zeevracht naar Curacao mét
een gemiddelde van dlrs. 13,50
per ton zal worden verhoogd.
Op een aantal artikelen van
eerste levensbehoefte komt deze
verhoging op ruim 10 procent.
Bij een verhoging van de
vracht in februari 1978, is de
VIGLEG met de WITASS
overeengekomen dat een aantal
artikelen, welke van eerste
levensbehoefte zijn, van een

vrachtverhoging zullen worden

hogen met een z.g. ~m edial"
van dlrs. 2,50 per ton, teneinde
het effect wat deze vrachtverhoging ongetwijfeld op het
Antilliaanse budget zal hebben,
zoveel mogelijk te beperken.
Het wachten is nu op beslissing, welke, gezien vroegere
ervaringen met de WITASS,
zeker gunstigzal zijn.
"

..

I

-

uitgesloten. Dit zijn o.a. koffie,
thee, melk, boter, margarine,
aardappelen, kaas, babyfood,

VERHUISBOEDEL

bevroren varkenvlees. Deze
werden slecht met een klein bedrag of in het geheel niet verhoogd.

Aruba:

Oficina Maritïma
Tel. 22664 of 21622

AGROCO GARDEN CENTER
Special offer:

-^
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One plant FREE for each 5

__%

*_p

W

T||D~

-

inpakken en vervoeren!
alsmede verhuizingen op '

you buy.
Come &

see our enormous
collection of garden plants,
ixora's Oleanders,

Alamandas. Polycias,
Crotons. Gardenias.

Yatrophas. Hybiscus.
Wedelias, etc. etc.

gemaakt.

Ook waren er diversen die
vonden dat er wel weg vaak van
de zijde van de Antilliaanse
collega-politici was gehoord de
kritiek op de grote mate van
inbreng en uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van
Nederland en het feit dat
blijkbaar op KABNA aan de
handtekening van een Nederlandse deskundige meer waarde
wordt gehecht dan aan die van
een Antilliaanse expert. Er
werd beloofd aan dat aspect in
de nabije toekomst speciale
aandacht te schenken.

jl

had met de Curacaose subcommittee van de WITASS,
gedurende welke vergadering
wederom door VIGLEG werd
voorgesteld de bovengenoemde
artikelen van een dergelijke
drastische verhoging uit te
sluiten en deze slechts te ver-

Curacao)
op de hoogte gebracht door de
WITASS,
scheepde

woordiger bij

iii

■

Zeevracht uit Europa verhoogd
Op 29 januari j.l. heeft de
WILLEMSTAD - Op 23
oktober 1979 werd de VIGLEG
VIGLEG een vergadering ge-

(Vereniging van Importeurs

Vertegen

'

lit

Hotel

willen Nederland

zijn. Er werd van VBC-zijde
verduidelijkt dat die militaire
aanwezigheid er niet is om de
politieke rust en arbeidsvrede te
bewaren, maar om andere af te
schrikken de territoriale integriteit van de eilanden te

1

SAN NICOLAS

ÜèXWfm

! gezellig dineren of lunchen.

(Totolika)

kelen er vandoor waren gegaan.
De daders hadden het hangslot
van de achterdeur opengebroken om binnen te komen. Men
nam een koffer met cassettes en
lepels, een filmprojector, twee
luidsprekers, een gasbrander,
twee kwihi-tafels, een geldkist

-

ALBERTO ROGHI

Amintha da Costa Gomez

-

II DISCOTHEQUEII

,

De VBC
en de KvK brachten
tijdens de hoorzitting naar voren dat handhaving van de Nederlandse strijdkrachten op de
Antillen ook na de onafhankelijkheid de beste garantie biedt
gelijkertijd voor politieke en arbeidsrust.
De heer Japa Beaujon sprak
namens de twee werkgeversorganisaties over de kwestie
van de deïensie en zei dat
gaarne alleen Nederland hier
militair aanwezig wordt gezein
ook na de onafhankelijkheid.
Duidelijk zichtbaar was dat de

I

_3*_r.

VBC en KvK

WILLEMSTAD

;

Zondag open.

jaar.

defensie

.

I

spelen hun rol pas bij de

gelanceerd

SAN NICOLAS
Een man
wonende aan de Tafelbergweg
deed aapgifte van inbraak in
zijn huis waarbij onbekenden

hoeveelheid

Dat de parlementariërs zich
niet met het werk van de Koninkrijkscommissie inlaten typeert hun visie op die commissie. Net als minister Van der
Stee zien zij het als een studeerkamerzaak. Zij als parlementa-

draait.
Henki Gummarres (DP) nam
deze suggestie, deze week

Voor drie
mille
gestolen
met een grote

niet voor hun vertrek wat meer
informatie over de voortgang
van het werk van de Koninkrijkscommissie hebben gekregen, maar aan de anderekant is
het mogelijk ook beter van niet.
Het kan geen kwaad dat wij er
nogmaals op gewezen zijn hoe
essentieel de nauwe samenwerking tussen de eilanden voor
onze toekomst is.
De heer Lourens zei het onlangs
juist toen hij op een opmerking
van De Paula over de nieuwe
koers van de NVP-U reageerde
met de opmerking: Wij praten
niet over het uit elkaar gaan van
Curacao en Aruba, maar over de
toekomstige samenwerking tussen Curacao en Aruba op een
nieuwe basis.

VERLOVINGSKAARTEN?
HUWELIJKSAANKONDIGING?
GEBOORTE-KAARTEN?
PRIVÉ BRIEFPAPIER?
HANDELSDRUKWERK?

Laat de vakman het voor IJ verzorgen. Ga daarom naar

INTERPRINT

Van Leeuwenhoekstraat (Gebouw Voz di Aruba)

Telefoon 23288

Wij verzorgen al Uw drukwerk zoals het moet
en U het graag ziet.

'gJPNDFRDAfI

AMIGOE

31 JANUARI 1980
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Raadsman: casino regels bestaan alleen nog op papier

AGENDA
ARUBA In ontslag-zaak nog
P&ANJESTAD:
geen uitspraak gedaan

fOSSE

NUMMERS op Aruba
*_!elijks verkrijgbaar bij:

Zepp Wever,
Pgrid, La Ftrtna, Popular, Piet

r°dafountain.

NICOLAS: Nicolas Store,
Wit Stores in Aruba
en Sheratonhotel,
'*n Dorp in Americana en
holiday Inn drugstore.

kantooruren:
;#»bten.

08.00-

-il2-00/14.00-17.30uur; zaterdag

Nefoon: 24333, 24334, 24335.

..

r spoedgevallen na kantoor-

Pfo: 21639, 22316, 22950.

'Skrek.

nr.: 248-1 Barclays

'T

l&xicentrale: 24 uur per dag,

ly: 22116 of 21604.
24555

PLARMCENTRALE: 24255.

IT

EMBlest

dorst
JfJuw
HET

BEST!
*mm
bestel bij Uw kruidenier

°' Supermarket.
JOSCOPEN
;5 30

rj^to:

Boulevard:
California suite (14 jr.).
20.00 The river Niger

B*LASHI: Drive-in: 20.30 The
killer (14 jr.).
JJ^cible
NICOLAS: Principal:

J*N'30 The daring dobbermans

! ~ <jr.).
(l

Jjj GELE KRUIS:

Oranje23168: Noord: tel.:

_sS:R^"te Cruz en
."

9a

Paradera:

1 jV- 47020; Savaneta en Brazil:
San Nicolas: tel.:
45906
Dm.

Tijdens kantooruren:
Patiastraat 27, tel.:

.'

2

U44

Oranjestad: Aruba **"": S:
21081; San Nicolas:
<T'
öan

Nicolas, tel.: 45712.

HTregeling dokt°Re!v
Savan / 'San Nicolas

i

en

p la>:
ra

dokter C.E.Zaandam,
«siaweg 22, tel.: 45816.

"JVERSEN ** *

r_

I^IGHT INFORMATION
LENTER: dagelijks geopend
07.00-20.00 uur; na 20.00
J^ informaties via verkeerstoren.
1,

'

20.00 uur Calypsonian

tes t-Lago Sportpark.

SPORT
ur ara Stars

20.00 uur Wara
vs Amstel Vets-

"helminastadion.

L_

S)[ERSEN

***

SRUOBUS
te Pos Chiquitor KvkAF:school
JSa
en kleuterschool; te
V)

ayaneta: Heilig Hart College.

. .EL:

te Dakota: EmmaFatimaschool, Pius X"°ol en kleuterschool.

pjJR.

VOOR LEVENS- EN

I^ZINSMOEILIJKHEDEN
ü»dstraat lA, tel.: 3145):
n maandag t/m vrijdag van
Q^'"30-12.00/13.30-17.00
uur.

°^RISTENSCHIP:

08.00Ifi
Royal
Viking
Skyuur
-v
rt- Selma.

°°

J^TLETIEKBOND 16.00-19.30
„Jl training voor jongens en
San Nicolas.

JJarlborobankn

-

'iJdag

-2q*9^

dinsdag t/m
van 15.00-23.00 uur;

08.00;11.00/16.00uur; zondag van 18.00uur (maandag de gehele
gesloten ivm. jeugd-

?
fa*ningen).

._

L★ ★
i^LEARUBA: *17.00 rocket
p'bin; 17.20 superfriends;
800 three stooges; 18.15
*eekoverzicht; 18.30

Eng.
18.45 telenovela: Trian19.30 mash; 20.00 tele-

20.30 AVD-progr.;

a fire in the sky; 22.00

tribune.
★ ★★
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In Las Palmas

bet Spaanse eiland Gran Ca-

*
Jjria

is een week geleden een
geboren met twee hoofden
rj vier armen. Kort na de geoverleed het. Volgens de
!*ant de Diario de las Palmas
|*bben artsen tevergeefs geprohet kind kunstmatig in leVer"
te
houden.
-1

r^rte

-

GisterORANJESTAD
middag werd nog geen uitspraak gedaan in het kort geding van de kelner A.F. (als eiser) tegen zijn ex-werkgever
Casino Aruba n.v. (als gedaagde) in verband met het ontslag
van eiser bij het casino vanwege
een fiches-affaire. De rechter wil

eerst maandag een croupier en
een shopsteward van het casino
als getuigen horen alvorens zijn
uitspraak te bepalen. Eiser
wordt in het geding bijgestaan
door advocaat Hubert Lopez en
de gedaagde door mr Hans
Sjiem Fat.
Van gedaagdes kant werd
naar voren gebracht dat aan
eiser geen ontslag op staande
voet was gegeven, maar aan
hem was overgelaten om zelf
ontslag te nemen om later elders
toch nog een betrekking te kunnen krijgen en dat eiser — aldus
raadsman Sjiem Fat r- zelf voor
ontslagname had gekozen, nadat was komen vast te staan dat
eiser op 14 december van een
der speeltafels in het casino vier
fiches van 1 dollar had genomen
die bestemd waren als fooi voor
de zogenaamde tip-box.
De raadsman was van mening
dat het ontslag gerechtvaardigd
was, omdat de directie duidelijke reglementen had gesteld.
Het is aan kelners verboden om
van speeltafels fiches te nemen
en dat hun werk slechts bestaat
uit het wegnemen van glazen,
asbakken e.d. Zij mogen slechts
van spelers fiches aannemen.
Voorts is het aan dealers verboden fiches (tips) te geven aan
kelners en dat de tips op de tafels aan alle dealers toebehoren
en in de tip-box bewaard worden.
Eisers raadsman Lopez en
eiser zelf brachten naar voren
dat op die bewuste nacht, nadat

Sepa
ontkent

ten was en eiser bezig was deze
schoon te maken, eiser de vier
fiches die achter waren gelaten,
had gemerkt. Eiser wees de nog
aanwezige dealer op de achtergebleven fiches, waarbij de dealer tegen eiser zei dat hij de fiches mocht hebben. Eiser had
zoals het de gewoonte is
toen
— de fiches bij sluitingstijd
ingewisseld. Pas toen werd eiser
door een der direktieleden benaderd met de vraag hoe hij aan
de fiches was gekomen. Het
direktielid had eiser hierna gezegd om naar huis te gaan. De
volgende avond werd eiser
aldus zijn relaas
geconfronteerd met de mededeling over
ontslag krijgen of nemen. Eiser
stelde dat hij op dat moment
nogal verbaasd was over de
mededeling en dat hij in eerste

—

—

—

CARNNVAL

di

Aruba

si

Ta

CARNAVAL

invloed
-

ORANJESTAD

Het

bestuur van SEPA (voorheen
Anaab) heeft in een verklaring
ten stelligste ontkend dat er
politieke invloeden bestaan.
"Wij zijn niet gebonden aan
welke politieke partij ook" aldus
de Sepa, die eraan toevoegt dat
zij ook geen enkele politieke
partij zal toestaan om de Sepa
te gebruiken. U ook zal niet
worden toegestaan dat een
politieke partij de rechten van
de Sepa-leden vertrapt zeker
niet nu de moeilijke tijd gekomen is dat de impopulaire
maatregelen van de overheid de
financiën van de Sepa-leden bedreigen.
In dit verband wordt door de
Sepa ernstige kritiek geleverd
op een artikel in een Papiamentstalig blad van afgelopen
dinsdag dat volgens de Sepa op
onwaarheden zou berusten en
een negatieve invloed zou
hebben op de arbeiders, doch
aan de andere kant de eenheid
bevorderen. Ten stelligste
wordt ontkend dat dit bericht
uit kringen van het Sepabestuur afkomstig was.

-

ORANJESTAD Bij DOW
werd het feit herdacht dat de

heer Joseph Wolff 35 jaar in
dienst was. De heer Wolff begon
zijn werkzaamheden als onderopzichter in de magazijn en is
thans technisch opzichter eerste

klasse. Uit handen van DOWgedepiiteerde
Remie

Zaandam{rechts) mocht de heer
Wolff de bekende envelop

'"

nemen, in bijzijn van

DOW-hoofdßudi Oduber.

—

— —
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Tijdens een
SAVANETA
stijlvol ceremonieel in de

Marinierskazerne Savaneta
had gistermorgen de beëdiging
plaats van luitenant ter zee van
de vakdiensten der tweede
klasse T.A. Mak, die de eed
aflegde in handen van
commandant
overste
A.

Swenker.

DE HOLIDAY INN social
club met medewerking van
mevrouw Sylvia Lourens
zal dit jaar ook deelnemen
aan de grote carnavalsparade onder de naam "The
days of John Holiday". De
muzikale begeleiding van
de groep is in handen van
Los Juveniles van Aruba en
de Jolly Boys van St
Eustatius. Mochten er
personen zijn die zich bij
deze groep willen aansluiten dan kunnen zij in Holiday Inn Aruba contact opnemen met Lynn Daniel of
Sylvia Lourens (telefoon
22772 of 24240).

(donderdag), de attributen voor
het costuum "sla di carnaval"
uitgereikt worden. Dit gaat
gebeuren in het Augustinuscollege te San Nicolas tussen
acht en tien uur. Tevens moet
vanavond de tweede en definitieve aanbetaling voldaan
worden. Er volgt voor de deelnemers nog een stencyl met
nadere gegevens.

OP DE BOVENWINDEN
-

PHILIPSBURG
Per ingaande 29 januariis de prijs van
kookgas op de Boyenwinden
met plus minus 12 procent
omhoog gegaan. Dit werd door
de heer Cooper van de RVD
tijdens een persconferentie
dinsdagochtend bekend
gemaakt. De nieuwe prijzen zijn
als volgt. Voor St. Maarten
kosten de 100 lbs. gasflessen nu
f 53.33. Voorheen hebben ze f
47.80 gekost. De kleine 20 lbs.
cylinders die vroeger f 10.-waren, zijn nu f H.ll. Voor
Saba en Statia betekent dit een
verhoging van f 52.55 naar f
58.- voor de 100 lbs cylinders en
f 10.90 naar 12.01 voor de kleine
flessen.
-""
Deze prijsverhoging viel in het
geheel niet in goede aarde bij de
minister van Arbeid Jules
Eisden. Ook de consul-generaal
van Venezuela op Curacao en de
gedeputeerde van Financien

Oprichting

toursclub
-

In verkeer

3 gewonden
-

ORANJESTAD
De verkeersafdeling behandelde afgelopen woensdag twee aanrijdingen met drie gewonden op de
hoofdverkeersweg, ter hoogte
van de brug bij Spaans Lagoen
werd een vrouw door een auto
aangereden. De dame stak de
rijbaan half over en keerde toen
terug. Zij werd gewond aan
haar hoofd en achterhoofd en
kreeg verschillende schaafwonden in het gezicht. Zij werd voor
behandeling naar het hospitaal
gebracht.

Ter hoogte van Cumana was
er een aanrijding tussen een
personenauto en een motorfiets.
De auto sloeg linksaf zonder
voorrang te verlenen aan de motorfiets. Beide personen die op
de motorfiets zaten raakten ge-

wond. De 18-jarige bestuurder
kreeg een linkerdijbeen-fractuur, terwijl de duo-zitter
schaafwonden kreeg. De bestuurder werd opgenomen in het
hospitaal. De materiele schade
bedroeg 350 gulden.

ORANJESTAD
Vanavond zal deofficiële oprichting
zijn van De Palm toursclub. De
officiële naam is De Palm SASclub, waarbij SAS de afkortingen zijn van social, activities,
sport. De

club is opgericht door
de werknemers van dit twintig
jaar oude toeristentransportbedrijf. Omdat de werknemers zelf
niet veel kunnen doen aan
carnaval vanwege het drukke
heen en weer vervoeren van
toeristen, is besloten de activiteiten vanavond acht uur te
openen met een jump-up, met
T-shirts, balonnen en flaslights,
van het gebouw van De Palm
tours naar de Povaclub. Hier zal
de president van De Palm tours
ny, Harold Malmberg, in bijzijn
van vice-president Ramon Richardson en vertegenwoordigers van de hotels, de symbolische oprichting van de club
verrichten.

Rudy Brooks

naar VS voor studie
in journalistiek

-

PHILIPSBURG
Persfotograaf en journalistRudy Brooks
verbonden aan de Windward
Island Newsday heeft onlangs
een studiebeurs toegewezen gekregen door de Sticusa. Deze
beurs stelt de heer Brooks in
staat om aan de Long Island
University in de Verenigde
Staten zich in de journalistiek
verder te bekwamen. De heer
Brooks zal hierdoor de eerste
Sintmaartense journalist zijn
die in de VS zijn opleiding heeft
genoten. De heer Rudy Brooks
kwam vorig jaar in het nieuws
toen hij tijdens de politieke
campagne door aanhangers van
de DP-fractie op St Maarten

werd aangevallen. De WI
Newsday heeft toen hiertegen
zowel bij de eilandelijke als de
centrale autoriteiten protest
aangetekend. Hier is echter
nooit meer iets van vernomen.

Mak beëdigd
SAVANETA

van de Bovenwinden de heer

Claude Watthey hebben hun
misnoegen hierover uitgesproken. De gasmaatschappij in
Trinidad waarvan de Boyenwinden hun gas betrekken
hebben in de eerste instantie een
verhoging geëist van 30%. Dit
voorstel werd door de Centrale
Regering genegeerd. Gedreigd
werd toen het schip dat op weg
was naar St Maarten terug te
sturen naar St Lucia of naar
Antigua, indien hun voorstel
van 30 procent verhoging niet
werd ingewilligd. Echter zowel
minister Eisden als minister

Yarzagaray wilden hier hiets
van weten. Later is dit schip
toch binnen gevaren en met de
gasmaatschappij werd overeengekomen een prijsverhoging
van rond 12 procent te betalen.
Teneinde goedkoper gas voor de
Boyenwinden aan te trekken,
zal de heer Watthey naar Puerto
Rico reizen. Ook de Venezolaanse consul-generaal op
Curacao, die onlangs een bezoek
was op de Boyenwinden, heeft
beloofd zijn regering over deze
kwestie te benaderen. Getracht
zal worden om goedkoper gas
tegen f 25.- af 30.- per 100 lbs
cylinder naar de Boyenwinden
te krijgen. Deze prijsverhoging
is bij de bevolking heel slecht
gevallen. Het feit dat een 100 lbs
cylinder op Aruba f 19.50 kost
en hier f 53.33 bewijst wel dat
ergens iets goed fout zit met het
gas op de Boyenwinden, zo luidt
de algemene opinie.

- In de mari-

nierskazerne Savaneta had gistermorgen tijdens een kort

—
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maar zeer stijlvol
ceremonieel de beëdiging plaats van
luitenant ter zee van vakdiensten der tweede klasse,
T.A.Mak. In handen van zijn

commandant

GAS 12% DUURDER

DE CARNAVALSGROEP

politieke

instantie inderdaad had gezegd
zelf ontslag te nemen. De volgende dag echter vond eiser —
na over het geval goed nagedacht te hebben
dat een en
ander toch niet eerlijk gegaan
was en dat hij geen fiches had
gestolen doch aangeboden had
gekregen, waarna hij besloot
contact op te nemen met de
shopstewards en zijn vakbondsleider met de mededeling dat hij
geen ontslag wenste een rechtszaak zou beginnen.
Raadsman Lopez voegde er
nog aan toe dat er weliswaar
casino-regels bestaan, maar dat
hiervan zodanig misbruik gemaakt wordt dat na verloop van
tijd de regels alleen nog op papier bestonden, maar in de
praktijk geen enkele waarde
hadden, omdat niemand zich
hierover zorgen maakte. Eiser
heeft de fiches
aldus de
op eerlijke wijze
raadsman
aangenomen en nog diezelfde
nacht ingewisseld, zoals gebruikelijk was.

BWMlanden herinnert zijn
deelnemers eraan dat vanavond

elke

ontvangst

de betrokken speeltafel al geslo-

—

luitenant kolonel der mariniers, A.SWenker,
legde hij de eed af van trouw
aan de koningin. Voordien had
de commandant uitvoerig gesproken over de waarde en inhoud van de eed, waardoor
luitenant Mak, die alle rangen
doorlopen heeft, in het officieren-korps van de Koninklijke
Marine werd opgenomen. Na de
eedsaflegging bood overste
Swenker zijn gelukwensen aan

de nieuwe officier aan en

sprak

ABBA
vergadering
SAN

NICOLAS

- De ABBA

komt op fi februari in
vergadering bijeen met de AAJclasse clubs ter bespreking van
de reglementen voor het
toernooi urn de Coca Cola cup,
in de \ ei gadcrzaal vav van het
Lag<>S|)ortpark.
Het toernooi zelf gaat een week
na carnaval van start. Voor het
toernooi kunnen de clubs van
een onbeperkt aantal spelers
gebruik maken, waarbij een
speler slechts voor een club mag
uitkomen.
Alleen AA klasse spelers, die
voor een andere club gaan
Spelen, dienen hiervoor
een
overschrijvingsbewijs voor te
leggen Dit bewijs is niet nodig'
voor \ klasse of jeugdspelers.
Jeugdspelers moeien echter op
zijn minst één jaar in de jeugdafdeling hoben gespeeld.
Deelname aan dit toernooi
oniiuinii

(iii

jeugdspeler het

rirlit niet om zijn tweede jaar in
de jeugdafdeling te spelen, ini_c' al itij niet in de AA-klasse
wordt opgenomen.

Hoofdkwartier van
YMCA naar Dakota
-

ORANJESTAD
Het
YMCA-bestuur heeft de, plannen goedgekeurd voor een jaar
vol activiteiten. Een van de besluiten was het YMCA-hoofdkwartier, dat sedert het begin in
San Nicolas gevestigd was, te
verplaatsen naar Oranjestad.
Dit houdt in dat het kantoor
van de executive-director, Jorge
Gastavino, nu bij Dakota

YMCA onderbegrachtis. Youth
director, mevrouw Phyllis
Stowe, werd benoemd tot director van YMCA San Nicolas met
assistentie van youth director,
mejuffrouw Clelia Guastavino,
terwijl mevrouw Susanna Bennett als director van YMCA

Dakota aanblijft. Het executive

Oorlogsschepen
op bezoek

-

WILLEMSTAD
Zoals
reeds door de Marine voorlichtingsdienst is bekend gemaakt,
brengt het Brits helicopter

-

vliegkampschip Hennes van 1
tot 5 februari 1980 een bezoek
aan Curacao. De Rhyl en RFA
Blue Rover zullen eveneens van
1 tot 5 februari 1980 een bezoek
aan Aruba brengen. Het ligt
verder in de bedoeling dat de
Hermes, Rhyl en Avenger op 6
februari in de wateren om Aruba een mini-amphibie-oefening
zullen houden. St Maarten
krijgt van 28 tot 31 januari 1980
bezoek van de Vreeland.

committee van het YMCA-bestuur is voor dit jaar als volgt

samengesteld: Voorzitter David
Leonard, vice-voorzitters Rose
van Vuurden en Don Mansur,
secretaresse Cynthia Browne,

penningmeester Marciano Angela, assistent-penningmeester
Bertie Viapree, bestuursleden
Oscar Anto nette, A. Connor,
Ulric Gilhuys en Robert Steele.

Ambtenaren- bonden
aan tafel met

Min. Mr. Croes

-

De ambORANJESTAD
tenarenbonden SEPA van Aruba, ABVO van Curacao en vermoedelijk WICSU van Sint
Maarten, zijn vanmorgen negen
uur in restaurant Trocadero in
bespreking gegaan met minister
vah Justitie, mr Hendrik Croes.
Een van de kardinale punten op
het programma zijn de uitgebrachte rapporten over het formatie-onderzoek, het huis van
bewaring op Aruba, Bonaire en
Sint Maarten en het formatieonderzoek gevangeniswezen
Curacao. De vergadering die
een vervolg is van de op 10
januari op Curacao gevoerde
bespreking met vertegenwoordigers van de centrale regering,
werd eveneens bijgewoond door
vertegenwoordigers van de
dienstgroep van het gevangeniswezen Curacao. Bij het ter
perse gaan van deze editie duurde de vergadering nog voort.

de hoop uit dat luitenant Mak,
die reeds bewezen had een goed
vakofficier te zijn dit ook tot
uitdrukking zal kunnen en willen brengen nu hij officier geworden is. Direct hierop bood de
adjudant van de gouverneur,
majoor A.H.P.Knoppien, namens de gouverneur drs
B.M.Leito zijn gelukwensen
aan. Het ceremonieel werd ook
bijgewoond door de commandant Zeemacht Nederlandse
Antillen commandeur Van der
Lee, commandant mariniers
Nederlandse Antillen kolonel

Vriesman, Clinton Whitfield,
lid van de Raad van Advies,
rechter mr Kaesemakers, commissaris Fred Wiel, de deken
van het corps consulaire Pieter
Wurtz, voorzitter Onze Vloot,
officier van Justitie mr
J.M.Arps en andere genodigden, die na afloop in de longroom aan de nieuwe officier hun
gelukwensen aanboden. Ditmaal werd het ceremonieel niet
op de zanderige grote excercitieplaats gehouden, maar aan de
voet van de fraaie vlaggemast,
hetgeen de plechtigheid zeer ten
goede kwam.

Geslaagden
voor MBA
ORANJESTAD

-

Zes van

de twaalf personen die door de
vakbond SEPA georganiseerde
MBA-cursus volgden, hebben
het examen met goede resultaten afgelegd. De zes geslaagden zijn: Harry Barefio, Victorcito Orman, Alcia Ho-S-Sjoe,
Robert Dijkhoff, Gloria deKort
en Chela Dubero. Eveneens geslaagd is de heer Leo Stamper
die uit eigen beweging examen
aflegde. De SEPA-cursus stond
onder leiding van de heer Tico
Croes. Momenteel is een praktijk-diploma-cursus van de
SEPA aan de gang, waarvan
het examen in december dit jaar
volgt. Het is de bedoeling van
de SEPA om bij voldoende belangstelling dit jaar nog een
tweede MBA-cursus te beginnen, terwijl gedurende februari
de gelegenheid bestaat om nieuwe cursisten voor praktijkdiploma in te schrijven.

Personalia
DE FAMILIE BRITTEN te
Tanki Leendert ontving bericht
dat zoon Hendrik L. Britten aan
het Biscayne College te Miami
zijn masters degree behaalde in
"Human resources".

In 1977

behaalde hij reeds zijn bachelors
of science graad in hotel/motel
management aan de Florida
International University te
Miami. In zijn vrije tijd studeert hij voor piloot. Op vlieggebied behaalde hij reeds diverse diploma's en eind volgende
maand hoopt hij zijn brevet als
commercieel piloot te behalen.
Hij is een oud-leerling van het
La Salie College en doet thans
te Miami de nodige ervaring op.

Gevonden boot
waarschijnlijk van
vermiste man
ORANJESTAD

- De politie

van Oranjestad kreeg bericht
van de Interpol op Curacao dat
de boot, die afgelopen zondag
door de heer Luidens van Andicuri leeg en drijvend gevonden
was bij Andicuri, waarschijnlijk
van de heer Tremers was die
afgelopen week verdwenen was
op Curacao. De familie van de
heer Tremers zal op Aruba
komen om de boot te identificeren. De boot is momenteel in
de politie-garage. De heer Tremers is uit Boca San Michiel
uitgevaren en niet meer teruggekeerd.

AMIGOE
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GEVRAAGD

EEN CHAUFFEUR

shoes ook voor
heren van 't bekende
merk

plein Zuikertuintje

z/^A

!

en macrobiotische
produkten!

_ÜJU^J__fV^_s>

V^V*^

VRIJDAG 8 FEBRUARI
Huize Welgelegen 20:30

-VIOOL
ERIC GORSIRA
-VIOOL
FELIX LINDER
CEES V.D. HEIJDEN -VIOLA
LUISE GORSIRA
- CELLO

Beethoven, Bartók, Borodin

-

-

scholieren f. 4

ff.

Dr. Caprilesweg 10
naast Henderson Centrum
telefoon 78667

_,

/

gegeven worden.

Curagao Strijkkwartet

zuikerfuintje vgks f. 8

,_

ANDERSOM

kunstkring f. 7.~

DEPARTAMENT VAN ECONOMISCHE

■

BEKENDMAKING
Het Département van Economische Zaken maakt bekend dat met ingang van 30 JANUARI 1980 de hoopt toelaatbare prijzen aan de kleinhandel en san de consument
aanzien van een aantal goederen, per aangegeven hoeveelheid, voor wat betreft het
eilandgebied CURACAO, als volgt zijn vastgesteld:

WJ

Aanvang: 9 februari 1980.
Cursusgeld: f. 200,— bij vooruitbetaling.
Plaats: wordt nader bekend gemaakt.
Opgave: 8.00 - 17.00 uur tel. 14444t5t. 248
na 18.00 uur
tel. 81366
!
De leraren:
Drs. C. Martel, bedrijfsadministratie
Mr. L. Navarro, wetgeving
Drs. E. Prof et, bedrijfseconomie
MW. drs. M. Zimmerman, bedrijfsstatistiek.

MELK IN BLIK

FriescheVbg

(gec. zonder suiker)

(gec. gesuikerd)
Pamina (onges.)

ROOMBOTER
Lita (ongez/gsz)

■______________e_____________i___________BMD

Ook ontvangen
een nieuwe zending
KLOMPEN

28/1 fe.
28/1

Blue Ribbon

(White Long Grain)

■ Schoenhandel^
(Golden Parboiled)

Srtinj», ntwt __lo Frijn*

_

verpakking
961170 gr.
48/410 gr.
48(397 p.
120/78 gr.
48/141/2 oz.
96/6 oz.
56/1/21).

N.C2.(ongez.)
RUST

12(5 fes.
30(2 fes.

\^^H |Hk

|

s*^ fl

_____________

I

I p _______________|rB

3/20 fes.
6/10 fes.
100 fes.
1/2 kg.
30/2 fes.
12/5 fes.
100 fes.

cocktailjurken.

/_&£*

IS

NiauwWin _tarttitt,2

Te huur gevraagd

0Z1.95 I
II BBIRDSEYEBAV.STYLEVEGT.IO
VB
Sjg
\ I

woonhuis
voor gezin van 3

kinderen.
Inlichtingen tel.: 12239

CU-,,,,

II

II

uitverkoop
open Vrijdag en
zaterdag 8 12, 2-6.

X

De grootste sortering I

SOUVENIRS

Jj

\\

II

DIET COLA

II

1*99 Jl 0^99 Jl 0.49 J I
£P FFEE MATE_CREMER 16OZ. 3.79

I

('hurchiÜHfg 181

Tel. 82090

\W I WEM amMt
m
Tm
W

\ Rent-A-Caï\

,I

PUNCH BOWL SETS
KRISTALEN KARAFS
en KELKEN

éfars

InhM Santa Rosawr. 113
-JÏÏV «, -V3T»
"
"
"
"
"

IfacAMILLE
DISHWASHER 32 OZ. 2.89 fflS I
I[ MANAL SOAPPOWDER

~"

VOOR TRANSPORTEREN
VAN GOEDEREN
TERREIN SCHOON MAKEN

I
-v

*

VERWIJDEREN VAN

ONTSIERENDE BOMEN
SCHILDERSWERKZAAMHEDEN
ANDERE
WERKZAAMHEDEN

CURLIM N.V.
Telefoon 81906 -79315

T^

CARS

l

lnwt3-!tH7?053

_ sta Rosa

OP VRIJDAG

I Eli"il,"lll"lli"i^"llllll^^
MIX NUTS 12
.
■ j
CRANBERRY COCKTAIL

II It/SSÏ]
I \QUgaO
I I
I

oz.

qrt

PLASTIC CUPS 14 oz.
TOMATO SAUCE Boz.
MIXED VEGT. 8 oz.

3.59
2.29
1.69
0.49

0.49

SLICED PEACHES 29 oz.
CLEANSER 14 oz.
CUT GREEN BEANS Boz.
FR. ST. GR. BEANS Boz
PAN CAKE SYRUP

1.99
1.13
0.59
0.59
1.39

I
fjggjr I
l^grj I
I

J

I
I
I
I
I
I

39,47

39,93
61,48

f. 49,35
f. 49,74
f. 67,26

f. 3,72 +0,27
f. 1,52 +0,11
f. 14,47 +0,54
f. 7,32 +0,54
f. 66,40 +3,13
f. 0,75 +0,03
f. 1,81 + 0,15
f. 4,56 + 0,36
f. 72,64 +2,58
f. 0,82 +0,03
f. 9,10 +0,72
f. 20,99 +1,55
f. 3,77 -0,03
f. 2,40 N
f. 3,94 +0,28
f. 18,43 -2,14
f. 4,02 -0,23
f. 8,00 -0,47
f. 14,25 +1,30
f. 5,98 +0,54
f. 2,77 +0,28
f. 1,31 +0,11
f. 51,86 +4,55
f. 0,63 +0,10
f. 3,47 +0,46
f. 6,90 +0,93
f. 16,05 +2,05
f. 59,48 +6,45
f. 0,67 +0.B?

48/50 gr.
24/100 gr.

f. .19
f. 6,26
f. 10,57
f. 3,64
f. 7,15
f. 12,88
f. 3,48

+ 0,17

48/50 gr.
24/100 gr.
24(200 gr.
(Blauwmerk) 48/50 gr.

f. 137,97
f. 135,36
f. 228,58
f. 157,41
f. 154,62
f. 278,40
f. 150,48

(Roodmerkroasted)

24/250

t. 97,91

f. 4,53

+0,24

24(250

f. 99,61
f. 59,86

f. 4,61
f. 5,53

+0,25

f. 32,62
f. 36,84

.f. 239,84

f. 1,51
f. 1,70
f. 6,66

+0,08
+0,08
+0,29

24(400 gr.

f. 68,22

f. 3,15

+0,04

24/400 gr.
6/1800 gr.
24/400 gr.
12/900 gr.
6/1800 gr.
24/1 fe.

f. 55,20
f- 52,53

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

2,48
9,46
2,34
5,44
10,30
2,34
5,44

+0,23
+0,81
+0,10
+0,22
+0,64
+0,03
+0,06
+0,47
+0,47

f.
f.
f.
f.
f.

+0,47
+0,09
8,59 +0,88
1,86 N
1,22 +0,12

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

1,95 -0,05
1,66 -0,04
1,12 -0,16
1,95 -0,05
1,95 -0,05
0,98 -0,02
1,62 N

KOFFIE
Moccona (Roodmerk)

24(200 gr.

(Goudmerk)

14,95
55,07

+0,34
+0,57
+0,20
+0,43
+0,77
+0,34

(Zilvermerk-

roasted

-

12(12 oz.
Santo Domingo
THEE
Pick Wick (teab. Ceylon) 24(20x2.5 gr.
24(20x4 gr.
40(100x2 gr.

BABYVOEDING
Cerelac

MELKPOEDER

Frisiana (Instant)

Friesche Vlag (Instant)
Friesche Vlag

Klim (instant)
Klim
MARGARINE
Blue Band Marine)
Brio
Donald Cook
Rama
Mr. Filbert's

-

(Soft Whipped)
(Diet Spread)
(Southern Belle qrts)

(Soft GoM)

(Soft Gold Bowl)
(Soft Mug)

(Spread 25)
(Whipped Bowl)
(blikken)

SUIKER
Colonial

X

51,91

60,48

6/1.8 kg.
6/2 kg.

f.
f.
f.
f.
f.
f.

12/500 gr.
40/250 gr.
8/2.25 kg.
48/450 gr.
40/250 gr.

f.
f.
f.
f.
f.

24,22

16/1 fe.
18/1 fe.

fff.
f-

28,17

24/1 fe.
36/8 oz.

f.<"
fff.

31,71
35,09

12/21/2».

30/4xl/4».
18/1 fe.
24(2 fe.

18(11).
8(6 fes.
12(5 fes.
30(2 fes.

E.CA

1(50 kg.
1(2 kg.

Lantk
St Laurent

10(2 kg.
10(2 kg.

57,20
51,91
60,48
52,41

52,41

42,21
61,92

80,59

43,79
26,92
30,40
31,69

42,24

31,55
85,40

f. 36,07
f. 39,81
f. 48,12
f. 28,10
f. 27,39

9,43
9,43

+0,24

2,24
1,17

1,95 N
N

11,85

f. 3,25
f. 1,43
f. 51,97
f. 0,52
f. 3,03
f. 3,04

+0,25

+0,09

+6,41

+0,06
+0,72
+0,68

Afwijkingen naar beneden van de hierboven vastgestelde prijzen zijn uiteraard toelaatbaar.
De absolute prijsverhogingen en verlagingen zijn in de laatste kolom per eenheid

aangegeven.

- verlagingen

j

40,57

41,46

+0,05
+0,10
+0,10

37,84
37,61

N.B. + verhogingen

r*^.

p^^i^n^Mi airconditioning BJ

M

6251.99JÉ J I
DEZE WEEk"hËËrIÏÏTe
S I

rVERSE
GEBAKKEN
VIS
JI
I
■

> CLIMA
,VrrrL

o/

f. 1,10
f. 2,16
f. 2,16

f.
f.
f.
f.

Snsw-White

JI

1.79
GIANT RICE PILAF 1202 1.59 I
l',""^^^^""^TaT^^,'^^<^^""^m*STA""""~^ I

f. 55,30
f. 54,47
f. 54,47

49,64
19,08
41,11
43,54
42,96
16,75
43,90
43,64
25,88
32,62
33,24
29,97
48,02

Select

II

"schuurtje^^j
"I tiÜti p FISH°STICKS |[aSSt"yOCHURT || POTATOES | I
Jj
9.59
4
1.29 Jl C.79 J I
1
1
I' JL.

►W.

r

CATSÜPIr APPELMOES

11

>t

1

_LR-

—
IfrOMATO
Jl 2:49

V.H..

■ ICOCKTSAUSAGEsIpRANKFURTERSir

Dianastraat 17
(achter s! Rosa Motorparts)

-

MA,Ro?
3.39

ARINE

11

PLANTEN

l.

I

I [WHOLE LEGS; SLBS 5.29 II

Colon Snapping CmM/m

)

S

CHICKEN

de kleinhandel
per collo
f. 41,23
f. 41,23
f. 46,37
f. 31,f. 39,80
f. 39,80

bare prijs aan
de consument
per eenheid
f. 0,48 +0,01
f. 0,95 +0,01
f. 1,07 +0,01
f. 0,29 +0,01
f. 0,92 +0,05
f. 0,46 +0,03

f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.
f.

East Winds

J

hoogst toelaat-

bare prijs aan

6/10 fes.
25 fes.
12/5 fes.
20/3 fes.
12/5 fes.
25 lbs.
12(5 fes.
6/10 fes.
2/25 fes.
6/10 fes.
12/5 fes.
25/2 fes.
100 fes.
1/2 kg.
12/5 fes.
6/10 fes.
25 fes.
100 fes.
1/2 kg.

Chefway
Cornet

V^^| jjjjj^^^H^^

hoogst toelaat-

f.
f.
f.
f.
f.

1/2kg.

SPECIALE OFFERTE
25% KORTING
op alle stoffen voor
Iste H. Communie en

%

ZAKEN

Bij voldoende belangstelling zal in de maanden
februari t/m mei 1980 een herhalingscursus

J^?A

19_3

Huishoudelijke artikelen van'
plastic en nog veel meer.
r Vrijdagavond open tot 9.30 u.'

Herhalingscursus
Moderne Bedrijfsadministratie

Tel: 35673-37247-36599

Schottegatweg Oost 4

Health Food Center
"KORSOU"

a. üw reform

met rijbewijs B en C

Allen Edmonds

Bti.

DONDERDAG 31 JANUARI

N nieuwe merk
R rectificatie

'

AMIGOE
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Carnaval di Aruba

Carnaval

ta

Lago Oil and Transport Company, Ltd.
THE OLDEST AND FRIENDLIEST
BANK OF THE ISLAND

ARUBA BANK N.V.
Oranjestad - San Nicolas

3r|

WISH

Mm

THE ARUBAN COMMUNITY AND VISITORS
A SAFE AND ENJOYABLE CARNIVAL

YOUR BANK FOR PROMPT SERVICE

usso)

Uagy

VEILIG CARNAVAL

Marmora

tel.: 22000

X* Tiends Odubep
M

t

IN

CARNAVALSSTEMMING
* Carnavals T-shirts en bloesjes
* Diverse petjes en zonnehoedjes
* Jeans inde maten 2 t/m 14
* Gymschoentjes
fW
1 t/m 14 jaar
* Panty-hoses in verschillende kleuren
7/ ir
maten 2 t/m 10

C%^
ï&tfwl
\^9\^f
If J\

CARNAVAL

V-1^

Bank N.V.

for all your banking transactions
attractive current savings
accounts and all types
of time deposits
Voor een geslaagd

The best in Chinese food on the island in

MARTIJN
TRADING

COMPANY LTD

wij

kowloon

restaurant
We are closed on
February 17th.
Open on Monday 18th.

een
AM

■*.

Wh**

mb

' ]fl_____N______

_______ri

geslaagd
3var_M<_

limited
U. SMITH BOULEVARD 17

'
N.V. Electriciteit-Maatschappij "Aruba"

M&

WU
\jj

'"

M

■■■ I■■

-

TEL. 23666
i

«^—wim——_______________

Een Geslaagd
en
Veilig Carnaval
van

)

y
>\A A\
Xp

NASSAUSTRAAT 24 - TEL. 21067

Toyota

Helder
Heineken
carnavalsbier

HEINEKEN BIER IN BUK!!
MERCURIUS TRADING COMPANY

ECCO

f§
V

i

De nieuwe

,"■ ,■-

-'m"

É_.

/#

r|\
n

boutique

s

Jm J< y

M IjL~M

'n

de Wassau'

straat
(waar vroeger

Botica
del Pueblo was)

Tops in mode

jsrotl\er&

Veilig
Carnaval

Heerlijk

Carnaval het beste

Tel. 22345 21470

en

J

Tel. 24879 24835

— Oranjestad

Favoriet bij iedereen!
Begrijpelijk, ook met

wensen

aaaa\>f^BUaaaaaa^^7f__?"s~*-0-v _M_R_S_E__) irtO.
MWJmW ____r_. *■ 'J^ *Lj r (»llCrvTyr*iMi

Paardenbaaistraat

HEINEKEN

allen

te1.24950

New India Assurance Co.

e

U

the coziest "ambiente" only at

Pa tur clase di trahenan tanto
pa damas como caba Hero den
mark anan exclusivo.

Veilig Carnaval.

@)

Mercantile

CARNAVAL

No time for cooking!
We take care for it!

VJVB
viva

een geslaagd en

met

I Caribbean

Nassaustr. 83. Oranjestad, Aruba, Tel. 21576

__yyj_/ ~

Wij wensen U

Veilig

20 CLASS A CIGARETTES.

I

Rijdt

Tel. 24726

ECCO

I EEN VHLtöTN GROOTS
"

W^-m
'

*^fe!'

__È_^§ÉÖ____r \

'iij#s^_lli.

BARABS

\g

antillian mercantile-aruba n.a.

HOBBTA

°^m^ *"%

tukker voor
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PRINS- EN PANCHO

ORANJESTAD
De eerste
prins Carnaval was de heef
Capeis Laclé, die in 1955 als
Prins Gasparito de eerste met
zijn Pancho Morris Neme over
Aruba regeerde. De heer Laclé
heeft trouwens de carnavalsmaak steeds te pakken gehad,
in 1957 en 1959 was hij voorzitter van het Centrale Carnaval
comité Aruba en is thans erelid
'van de Stichting Arubaanse
carnaval. De rij van prinsen en
panchos ziet er als volgt uit:

1955, Capeis Laclé: Prins Gasparito, Morris Neme: Pancho
Morris.

1956 Pupey Diaz: Prins Puppy,
Jani Arends: Pancho Jani.
1957, Papi Winterdaal: Prins
'Papy, Reggie Orman: Pancho
Reggie.
1958, Reggie Orman: Prins
Reggie, Sja Baiz: Pancho Sja.
1959, Rudy MacDonald: Prins
Rudy, Roy de Kort: Pancho
Roy.

1960,

Buchi Bislick:

Prins

Bobby, Zepp Tromp: Pancho
Trompet.

WIE WORDT ARUBA'S 26STE
CARNAVALS KONINGIN???
—

In de ja-

éto van het Arubaanse carnaval
ijfcfoben vele Arubaanse schonen
de hoogste carnavalstroon
.gezeteld. Deze koninginnen wa-

*p

EÜ_!;
866: Evelina Croes, TivoUclub;
1)66: Olga Tromp, Schlitz;
1957: Rica Veger, Heineken;
Milda van der Linden,
£958:
«thlitz; 1959: Alicia Dijkhoff,

■Sceroy; 1960: Burney Every,

Tivoliclub; 1961: Gladys Koek,
Viceroy; 1962: Linda Maduro,
Estrellaclub; 1963: Enid Marugg, Tivoliclub; 1964: Lydia
Henriquez, Caribeclub; 1965:

Dorinda Croes, Tivoliclub;
1966: Gwendoline Fowler, Cari-

beclub; 1967: Jane Laclé, Estrellaclub; 1968: Edwina Croes,

Estrellaclub:

1969:

Vilma Lacle, Caribeclub; 1970:
Carmen Lacle, Tivoliclub; 1971:

Jeanette Lopez Henriquez; Caribeclub;
1972:
Sylvia
Werleman, Estrellaclub: 1973:

Pamela

Brown, Distr. S.
Nicolaas; 1974: Grecelle Croes,

Caribeclub;

1975: Eldrith
Oduber, Amity Organization:
1976: Marieta Tromp, Amity
Organization;
1977-^ Helen
Croes (Caiquetio). 1978: Bianca

Hoek, Concord hotel casino;
1979: Sita Geerman, Conny
Francisclub.

1961, Ernesto Bareno: Prins
Nes, Edwin Angela: Pancho
Edwin.

1962, Richard Salas: Prins
Chupabebe, Armand Villasmil,
Pancho Lollypop.
1963, Jacob Hill: Prins Bobito,
Mundu

Eckmeyer:

Pancho

Mundu.
1964, Eugene Lacle,

Prins
Cabuja, Sybran Bruin, Pancho
Knoppie.
1965, Guy Paris: Prins Pegasaya, Federico Oduber: Pancho
Bringamosa.

1966, Sito Ridderstap: Prins

1968, Carlos Ras, Prins
Patapata, Agustin Crocs:

Pancho Bala Bala.
1969, Eddy Geerman: Prins
Chiqui-chiqui, Pancho Rionrion-rion.
1970, Huancito Giel: Prins
Sjors, Renee Laurens: Pancho
Sjimmie.
Harold
Helder:
1971,
PrinsDisc, Ruben Garcia:
Pancho Jockey.
1972, Buchi Lacle: Prins
Travellers, Milo Ras: Pancho
Cheks.
1973, Gregorio Geerman: Prins
.Check in, Padu Bislick, Pancho
Check out.
1974, Robby Janssen: Prins
Lenga, Vale Crocs,: Pancho
Corriente.
1975, Rogi Crocs: Prins
Machaka, Tai Bremo: Pancho
Chakaka.
1976, Carl Arends: Prins Coco,
Nelson

Marquez:

Pancho

Robana.
1977, Sonny Vrolijk: Prins
Zeppelin, Lorenzo Flores:
Pancho Debchi.
1978, Maikilo Crocs: Prins
Crap, Randy Thiel: Pancho
Barra; 1979: Humphrey Obispo
Prins Pancho en Nelson Marquez Pancho Prins, Heidi's
B^nt.iaue.
Bij de heren van de jeugdging
in de loop der jaren de hoogste
caniavalssfeer naar:
1965, Nello Loefstop, Prins
Catoochi en Percu Jeandor,
Pancho Choquéqué.
1966, Frankie Kuiperi: Prins
Mop en Ronald Harms: Pancho

Basora.

1967, Albert Arends: Prins
en Simon Arends:

Mop, Anthony Paesch: Pancho

Criollo

1967, Egbert Ponson: Prins
True, Ochie Oduber: Pancho

Pancho Trulala.
1968 Inrich Flanegin: Prins
Meetkunde en JHarold Tromp;
Pancho Algebra.

Basora.
Lala.

1969, Claudio Quandt: Prins

Trusto en Theolindo Croes:
Pancho Stanless Steel.
1970, Icho Brete: Prins Tru en
Francis Petronia: Pancho Piaal.
1971, E. Coutinho: Prins Carni
en Thelmo Marquez: Pancho
Val.
1972, Nelson 'Marquez: Prins,
Jumt) en Michael Matos:
Pancho Up.
1973, Nelson Vrolijk: Prins
Hiihe en Robert Thiel: Pancho

1975, Alex Geerman; Prins Cw
j
en Rudy Thiel: Pancho S
k
Henry
1976,
Hernandez: Prinfl"
Farandula: Jos de Cuba:

übi.

J

Pancho Aruba.

1977: Ernie Tromp: Prin»
Tromp en Humphrey Obispo:
Pancho Point.

__

1978: Papito Rafael: Prin»
Shopping en Erwin Maduro:
Pancho Paradise.

.Nil.

1979:

1974, Rocky Croes: Princ Cincoj
en Mikie Yarzagaray: Pancho,

Limbe, pancho Jockey: Samu»
Ramado van MTS ir CeearTer
zano.

Bia.

Hubert Albertsz: Prin»

111

—

Prinsder
Prinsen
i.v.m. 25 jaar

Carnaval 1979
Prins Lenga

Vale Croes
en
Pancho

Corriente
Robby Jansen
(Amigoe).

17 JAREN JEUGD

CARNAVAL OP
ARUBA
-

Carnaval di

ARUBA

ORANJESTAD
Het
jeugdcarnaval ging in 1964 van
start met de verkiezing van
mejuffrouw Coutinho van het
jeugdcentrum Tanki Leendert
tot jeugdkoningin van Aruba.
De jeugd was in de loop der jaren ook "aangestoken" door de
Arubaanse carnavalssfeer en
begon met het organiseren van
feesten voor de jeugd.

In 1965 werd de eerste jeugaprins gekozen, waarbij Nello
Loefstop als prins Catoochi met
zijn pancho Choquéqué, Percy

Jeandor, hun intrede deden.

Slta Carnaval

1964 Yolanda Coutinho,
Jeugdcentrum Tanli.
1965 Jane Laclé, Jolly Teeners.
1966, Ankie Bruin, Aruba
Tivoliclub.

1967, Astrid Leenheer. Juliana-,

school.
1968, Elisabeth Bruin, Aruba
Tivoliclub.

1969, Nancy Croes, Caribeclub.
1970, Lydia Lopez, Connie

Francisclub.
1971, Jossy Ponson, Aruba

Tivoliclub.
1972, Silvia Koolman, Connie

Francisclub.

1973, Glenda Croes, Connie
Francisclub.
1974, Helene Croes, Caiquetioclub.
1975, Mary Evelyn Raven, Caribeclub.
1976, Mariana Werleman,\
Amity Organisation.

1977, Marie Stella Geerman,
Connie Francis.
1978:
Connie Irausauin,
Julianaschool; 1979: Irena Perez, Connie Francis.

M_ ERDAG
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NEW PERSONAL COUPE
Honda Brings You

/ij wensen U

eilig Carnaval.
ij staan altijd voor U klaar

..

M*j*

'oor

'

ALLE VERZEKERINGEN
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See and try them
at:

__r

_______jmi
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Bn

ARUBA MOTORS
Phone 22711

Socotorolaan 5

and-22895

ADVIEZEN.

FATUM

VD SEGUROSCA

Telefoon

Paardenbaaistraat 10
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Top hits

;
'm
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Carnaval

_>■

"

ook hiermede staat

fl
I

MAG! gebak van

Maar dan met brood en

Banketbakkerij

harsveld _,
:

Enjoy Carnaval

een

m W
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.
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HUI

lil. ijl !■■§

'
Verkoop van elektrische
huishoudelijke apparaten.
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f^%NASONIC

Airco.
/virto v
* stereo-Equipment
lape-I\ecorders

*
**

.

Trwisistor radio's

Miller

fóons

the best of all!!
and

'

Real Mayonaise

- aruba, neth. Antilles
TEL. 24590

l

s

Na Carnaval heerlijk uitrusten
in meubelen |——,
n.v. meubelindustrie
wi

Passport

L. G. Smithboulevard 116

Scotch whisky
Tel. 21050-21051

VOOR DE DAMES
|PK
KORTE en LANGE JURKEN
en SLACKSSETS
JEtó&> SLACKS
BLOESJES, TRUITJES

*&wBJ^
MéM

LINGERIE

voor

imÊk

DE HEREN

ÊÊtm

COSTUUMS.SPORTJASSEN,
i^feööK-jKB PANTALONS, HEMDEN,
SOKKEN en
Wml iSSÜ1> DASSEN,
ONDERGOED

-^_^l®

|

STRADA

Carnaval di Aruba

*OI
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\M MolUndia"

V3n

MANSUR TRADING CO.

!
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Tel- 23555-Fergusonstraat

Luxueuse Boutique

P.O. BOX *_>-ARENDSTRAAT 103

oranjestad

GEOPEND

BONAPARTE

THE EIGHTH CONTINENT, INC.
IMPORT & EXPORT

If?

_T*crmi=Rll>

aDraagbare radiogrammok

**WBsp

MreFilberts

Produkten van Superior Tobacco Company

zaterdag (8.00 - 12.00)

with
Highlife Beer

lil, Maribora
lliLiiiiii l !l.l.fliiP'»"'"""""""'"':■
Onze Showroom is ook op

* Haardrogers
* Press. Cookers
*o "
~
* Rice Cookers

"«„»" i
«
Draaitafels

j

* T.V.-sets
*

'' ''
t)t

■_IÉuiMiÉÉnHÉ

v

~,,.„. t

*r,

Amplifiers

ll'

I PïL'
.,. ,. ,

ar

Klompi' Oro

—

Oranjestad Dakota — San Nicolas
Tel.: 24250-23847-22203-45666

"

fl

Bo

B.J. ARENDS & SONS INC.

RAI CO
f^ri/IV*'

_____________■■______"

Marlboro fflßi
I

I',"

Superclase

bij

B

fl
fl

eu

Uw praalwagens

Carnaval

aan de top !!

muziek na alle drukte
«tem af op KANAAL 90 stereo

I

Radio

geslaagd en veilig

PJA-10

k

Uallen

Speciaal voor

TO

Nationale Nederlanden

Voz di Aruba

piet

Carnaval

— 24888

Reportages

Voor rustige

Wij wensen

FM 90
Stereo

De Nederlanden van 1845
verzekert 't wel... en goed

MANSUR N.V.
Tel. 23094-24756

Alles voor

—■■

in Franse stijl
gericht op de
meest verfijnde mode uit Europa,

b.v. het beroemde merk FERRAGAMO
uit Italië, Jacques Hein uit Parijs, etc.

Te1Ï23573

Nassaustraat 13

Oranjestad

ta Carnaval

so |ta

ARUBA-TEL 24193

\mWf\&f\ D|ml\#|ll
L.G. Smith Boulevard 136
De best gesorteerde meubelzaak van Aruba

■■ ||l.____

____

|

HBN

Algemene Bank

:"

AMIGOE

10

▲

Educatief
Speelgoed

m

Verkrijgbaarlrij:

▲

▲

Abraham de V eerstraat 12
Telefoon 13558

▲

|
V

pW .^WEEKEND
SPECIAL

#*^T
TAV verse snijbloemen

mm mooi opgemaakte

W

organiseert onder auspiciën van
het Eilandgebied Curacao, bij
voldoende belangstelling, een
cursus typen onder leiding van
een volledig bevoegde kracht.
Inschrijving: Tel.: 37058 dagelijks
na 5.00 uur in Buurtcentrum
Janwe of Persoonlijk.

TE KOOP

Buick
Regal
1978
full equipped

fruitmanden

Te bevragen:

FLOWERSHOP
MARGRIET

I Roodeweg3s

Buurtcentrum Janwe

A

Assurantiekantoor
Tel. 14922, Salinja 145

SALESMEN
in het bezit van eigen vervoer
en ervaring in de verkoop.

GEVRAAGD

VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING

EEN VROUWELIJKE
ADMINISTRATIEVE KRACHT

f

-

-

Tel.: 35573 37247 36599

Schottegatweg Oost 4

JMWMW__»MtW*MWWMMMW»»»_<MW#WWW¥MWWW<W_^W_<<_#I_# L

in het bezit van MAVO of HAVO
type-diploma's

RADIO HOLLAND CARIBBKAN

Schriftelijke sollicitaties met pasfoto te richten
onder letter SD aan P.O. Box 60. curacao

N.vjUP

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
heeft op korte termijn plaatsingsmogelijkheid
voor enkele

UNIVERSITEIT VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

MTS-ers

UITNODIGING

Gegadigden die minimaal 3 jaar ervaring
opgedaan als electromonteur
hebben
verdienen de voorkeur.

Op vrijdag 1 februari 1980 om 20.30 uur (precies!)
zal de heer Prof. Mr. J.E.J.Th. Deelen een lezing
houden over

Sollicitaties
toestel 25.

„Nationaliteitsperikelen".
no. 10

12424,

.
fSS

"
"
"

mm^tmamm^^m^^^K^^^^mmm^^^^m^mm^Êm^aaaaaaaaaaaam

a^mÊa^^a^m-^mmm^r9-~mm^^Ê^mmmi».mmmmmmm^mim^ÊamÊ

" Ze.klematfotob.oks
" Met en zonder lijst
.c

*
*

~.ford papier

.

30x40
40x50

i
—«
Fotolampen

Laropstatieven

" Leren fotolijsten_
,_

" Flash-apparaten

..

" Statieftassen

Chemicaliën Hford
Vergrotingsapparaten
Fototassen

Filmtassen

," Grote comb.tassen
«imhita«can
"

r,«t a

Pocket cameratassen

JmZiïO/
/O

WV

'

Grote ontw ikkeltanks
photQ chrome R voor
afdrukken van dia's

SPECIAAL
1

J
(

.

Projectieschermen f. 119,50
.
nuvoor
Projectietafel
f. 69,50
[ X

U
Diaraampjes per doos f. 13,50
n"^doosJesvoor'- 20»""

t AtmZ

1

'

FotOblokS

Verkerke Posters f. 13,50

nu 2 stuks f;

13x18cmèf.5,50

NÜ 3 halen 2 betalen

22,50

VRIES
DE
FOTO/FILM
Winkelcentrum Colon - tel. 24505

12577

,

Kuiperstraat 1

Belangstellenden zijn van harte we/kom.

at

— Willemstad

TE HUUR GEVRAAGD

Oportunidad pa trabao:

De Sociale Verzekeringsbank
zoekt met spoed een

P^Jfundashonobradiman

JtmMmmmmÊÊ^

no.

bhmbmmha—aawmaam

SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Tijd: 20.30 uur N.M.

Rs^ W<L'^S

telefonisch

ENORME KORTINGEN
r"M% Il 30% IP 40%

f. 189,00

met studierichting electro of electronica.

TWEEDE DR. CHARLES DE LA TRY
ELLIS LEZINGENCYCLUS

UITVERKOOP

Diaprojectoren
" Filmzonnen
" Lenzen
"
" Boeken
Ontwikkelbakken
" Titelsets
"
" Foto-albums
sound
" Movie
ed'tors

GEVRAAGD

Campagnard

tel. 24656

1980

«a.

BARATILLO

TYPECURSUS

Voor Uw kinderen

T

DONDERDAG 31 JANUARI

MESTER CU URGENCIAUN

WINKEL CHEF

ongemeubileerd WOONHUIS
tot f. 500,— per maand

E mester ta vn cabajero serio y honesto
Riba 30 anja di edad, eu experiencia den maneho den
vn lugar di venta.
I bon referencia, bastante
mento y Spanjo.

dominio di: Ingles, Papia-

voor één van haar Controlerende

Geneesheren.

Solamente esnan kv tin e qualificacion ariba mensiona
por bin naremarca.

Interesadonan por pasa personalmente na Bargestraat
no. 57, Dia 1 februari 1980 of dialuna 4 februari 1980 entre
2'or pa s'or atardi.

Aanbiedingen tel. 13396.

/

COUEMA-COIftEMA
A petïcion general!!
PROXIMO FUNCIONNAN

Diabierne
1 Februari
Diasabra
2 Februari
Diadumingu 3 Februari

J :s£&> /lJ^\ Ik
/ :C^S t^l .** fi_P W
X*>>%> Q____k_*4^S_Mt

M^J
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(dobblefuncion)

IIBN IKW WTwËL^W MIX I B

Schirbi y dirihi pa Eligio

/

Melfort.^*

EEN HEEL MAAL
VUvJIV il. L'^

9

FRENCH FRIES GRATIS !

En wat voor een maaltijd!
Bij aankoop van een hamburger en een Coca-Cola
krijgt U een zakje frites gratis. Met andere woorden... een warme maaltijd voor slechts Fls. 2.15
Komt U ons even bezoeken in onze nieuwe winkei in Punda* of Salinja. Vergeet niet, McDonald's
doet het allemaal voor U!

*in Punda (hoek Prinsenstraat-Bakkerstraat) zijn
wij open vanaf 7:30 's morgens tot 9:00 uur
's avonds.
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GRANDIOZE UITVERKOOP
IN DE VOLGENDE WINKELS IN
Zelbo - Flora's Bootery
Babylandia - Van Dorp

- Boutique Margot - Hiz Men Shop

|\| ü_k _rt (■
BtJl C
DD
f"t
IMV^Iwl C I mi éT^n laJ _____

GAAN DOOR
tot 2 Februari

Wt.

en Vrijdag koopavond

tm®
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Flying Shuttle II vrijwel zeker van titel

11

Karnavalskaleidoskoop

Cadushi en Tampanja

-

spelen gelijk 3-3
,

lI.I.KMSTAI)

koplopers
ontmoeting
de
— deDe lokale
badminloncompelitie. Cadushi
lussen

twee

'l<' hoofdklasse van
' <'ii Tampanja is gisteren geëindigd in een gelijke stand: .'.-,'..
wedstrijd, die door beide teams met spanning tegemoet was
'*'Ij'ïïen
heeft Cadushi II nog niet kampioen gemaakt, maar deze
pillis heeft duidelijk de beste papieren om volgende week. op de
P«(sle speeldag van de competitie de titel binnen Ie halen.
Pride teams slaan nog gelijk bovenaan, maar Cadushi II heeft
n"L' steeds een beter setgemiddelde en zij lijken hel bovendien
jj'lgende week op papier gemakkelijker le krijgen tegen Asiento
flan Tampanja in zijn wedstrijd legen Cadushi I.
'i de ontmoeting van gisterhad
av <md ging de strijd precies spel te komen.Toch
Tampanja een erg goede kans
lelijk op. Het herenenkel was in om deze partij, en, naar later
r* sots voor Tampanja's Eddy
zou blijken ook de wedstrijd, te
Mto, terwijl Hellen Rosa de winnen, toen ze op 13-11 nog
stand in het damesenkel weer twee punten van de zege af
trok. In de herenenkelwaren. Van de Geld en Krist
Partij tussen Van de Geld en G. gaven de moed evenwel niet op,
ppi moest eerst genoemde bij trokken de stand gelijk op 13-13
ib stand 10-13 in de eerste set en in de verlenging die volgde
pkeven wegens een enkel- stootten zij door naar 18-14.
'«ssure. Het was wederom
In de derde set ging de strijd
ln

'

P>t

_

le'len

Rosa die met haar
het
een punt toer*Kde aan het Cadushi totaal
de stand op 2-2 bracht. Het
.dubbel betekende de doorraak van Cadushi 11. De eerste
%l King nog soepel
met 15-6
"ar Tampanja. In de tweede
probeerden de Tampanjawen echter te mooi te spelen,
Wat
vertragend werkte en het
de kans gaf zich te
er"tellen en wat meer in hun

jjOrtner Catrien Titahena in

J^rt

f*

jNushi-duo

ongeveer, gelijk op, met een
lichte voorsprong voor Cadushi
11, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een 15-11 overwinning. Dat Tampanja daarna
de mixpartij nog won, maakte
voor de gunstige uitgangspositie die Cadushi II nu heeft
niet veel meer uit en het moet
wel vreemd gaan, willen zij de

titel

nog

mislopen.ln de eerste

klasse struikelde Flying Shuttle
I lelijk over Cadushi IV en het
punt dat ze door hun gelijke

spel verloren zal hun naar alle
waarschijnlijkheid de titel
kosten. De gelijke stand hadden
ze te danken aan het goede spel
van de Cadushi heren Rojer en
Hohenkamp die hun respectievelijke tegenstanders
Moehamadkasbi en Rosa zowel
in de herenenkelpartijen als in
herendubbel een nederlaag toe-

brachten. Concurrent Asiento
111 zal deze onverwachte kans
volgende week benutten om
kampioen te worden.
De wedstrijden in de tweede
klasse brachten geen verassingen. Beide koplopers. Flying
Shuttle II en' Animo I behaalden een overwinning en
hieven daardoor gelijk in
punten, maar Animo I is uitgespeeld, terwijl Plying Shuttle II
nog één wedstrijd te spelen
heeft en zo nog punten aan zijn
totaal kan toevoegen. De titel
lijkt voor deze ploeg inderdaad
nog één wedstrijd verwijderd te
liggen. De volledige uitslagen
zijn als volgt:Hoofdklasse:
Tampanja-Cadushi II 3-3;
Asiento I-Cadushi I 1-5;
Cadushi 111-Asiento II 3-3.
Eersteklasse: Flying Shuttle ICadushi IV 3-3; Cadushi VSOVO I 1-5. Tweedeklasse:
Flying Shuttle 11-Animo II 5-1;
SOVOII-Animol2-4.

WILLEMSTAD

_

Op de foto

de zeven kandidaten die zater-

dagavond zullen deelnemen aan
de koningin verkiezing in het
SUBT-stadion. Vijfde van links

Tania Henriquez die aanstaande

zaterdag haar kroon zal moeten
afstaan, aan de nieuwe
koningin. De zeven kandidaten
zijn: Monique Wallé; Marelva

Coster;

Joyce Leonicia;
Ruthmilda Trinidad; Magalie
Coffie; Marianella Flores en
Charetti Davelaar.

ZEVEN

KANDIDATEN
* Gisteravond werden de
zeven kandidaten die zullen
deelnemen aan de tiende
verkiezing van het karnavalskoningin in Tom's
Place aan de pers voorgesteld. De president van het

karnavals

commite,

februari.

zal

KAARTEN-

VERKOOP
Met de kaartenverkoop
voor de koninginverkiezing
van aanstaande zaterdag is
reeds begonnen. Kaarten
zijn
uitsluitend verkrijgbaar bij de loketten
van het SUBT stadion. Het
programma begint om half

,

-

'-ANCKKWKHE
Tvs
'angc'twehe. een onbeduidende
('Btduil _> amateursclub, heeft
n het toernooi om de Westduit*' v"cll>albeker voor een sensa'l' gezorgd. De
amateurs ver*"i'gen in de tweede wedstrijd,
t' eerste was in Berlijn na verging in 0-0 geëindigd, de
"Und esligaclub Hertha BSC
l 2-1. In Langerwehe, dat
s|°chts 6000 inwoners telt.
14.000 toe*h«Hiwers het duel. Inde eerste
e"l was er voor Hertha nog
fPen vuiltje aan de lucht.
bracht de club op 1-0.
de tweede helft brachten
'Wh en Stumpf de thuisclub
overwinning. Langerwehe
"''aatste zich daarmee voor de

J°rster
J1

adHste finales.

Bolivia ten
onder tegen
Brazilië 0-4
BOGOTA - Brazilië heeft gisteravond in Bogota in
wed-

een
strijd voor de voorronden van
het Olympisch voetbaltoernooi
Bolivia met 4-0 verslagen. De
ruststand was 0-0. Afgelopen
zondag verloor Brazilië verrassend met 0-3 van Peru.

uit de 25 finalisten, in het
SUBT-stadion. Het
programma begint om acht
uur en zal rechtstreeks
worden uitgezonden door
Tele-Curacao.

Nuevas Estrellas

Willemstad - Djasabra i

ultimo direktiva
Vio di NABAFE: srs Aco
er >riquez, presidente; Darcy
'''Pes. sekretario i Braulio
tesorero. a bishita St
kaarten en konekshon kv e pe'shon di Windward Islands

,

laster,

Raseball
lla

Association

(WIBA)

bira miembro di NABAFE.

djasabra a tene reunionan

'^asha

fruktifero, kaminda a

'rata tur aspekto di afiliashon di
"'fBA. Na final dje reunionan
irectivadi WIBA a duna di
2£_io
se definitivamente kv nan

forma parti di NABAFE.
**Djadumingu
atardi den predi diputado di deporte sr

laude Wathey i diputado Sam

'azel (prome Presidente di
a selebra c seremonia di

iis eptashon. Ku un diskurso
''I'ikuente sr Aco Henriquez a
>ania WIBA bon bini abordo di
Ela pone enfasis
a c hermaiulat i dcportivismo

r.

ku ta reina den NABAFE i kv
ela ripara kv satisfakshon kv
WIBA ta traha hou di mesun
prinsipionan. Den e sistema
nobo lo hunga kampeonato Antiyano di beisból riba vn isla so.
Formando parti di NABAFE ta
nifika ku un dia kampeonato
Antiyano lo mester tuma luga
na St Maarten tambe.
Senor Henriquez a pidi WIBA
pa traha diligentemente den e
direkshon aki i trata di hasi e
"kontribushon piopio" mas
grandi kv ta posibel prome kv
pidi yudansa. Seiïor Wathey di
su parti a priminti tur koperashon pa yudansa komplementario basa riba e lema: vuda bo
mes pa nos por yudabo. lrvin

Richardson, presidente di
WIBA a yama e akontesi"A dream come
mentu:
through" i a manda e siguiente
mensahe pa Aruba i Korsou:
"We are not coming to win. We
are coming to beat you".

stekend "Van der Gulik weer"
te zijn. Na een kwartier zeilen
viel de wind weg en kwam de

hele colonne slecht moeizaam
vooruit.
De eindposities van de deelnemers van 27 januari waren: 1.
Wim van der Gulik, 2. Rob van
der Gulik, 3. Drake Borer, 4.
Fred Post, 5. Gedeelde plaats
voor Gonnie van der Gulik en
Hans van der Gulik, 7. Vincent
Hombergen,
8.
Gerard
Wassenaar, 9. Rob Aberson,
10. Nadine Foeken, 11. Martin
van Dijk, 12. Ferric van der
Waals.
De volgende en laatste serie
wordt op zondag 10 februari
gehouden, wederom in Simpsonbay. Dan komt de eindoverwinnaar uit de bus. Hij kan zich
voorbereiden op de Sunfish
World Championship die van 26
april tot 4 maart op Aruba gehouden zal worden.

Weisweiler tekent voor
drie jaar bij Cosmos
voor een vruchtbare samenwerKEULEN - Hannes Weisking
meer. .President Ertegen
weiler, de 60-jarige trainer van
1. FC Koeln, heeft zich gisteren
voor drie jaar als coach
verbonden aan New York
Cosmos, waarvoor de Nederlanders Wim Rijsbergen en

Johan Neeskens, alsmede de
Franz
Westduitser
Beckenbauer uitkomen.
Hij kwam gistermiddag in Parijs tot overeenstemming met
president Ertegun van Cosmos.
Weisweiler krijgt een salaris
van 700.000 mark (meer dan
770.000 gulden) per jaar. Bij 1.
FC Koeln verdiende hij rond
300.000 mark. Ik heb altijd gezegd graag bij 1. FC Koeln te
willen blijven, verklaarde Weisweiler gistermiddag toen hij zijn
besluit bekendmaakte aan het
bestuur en de spelers van zijn
club, maar de leiding van de vereniging heeft mij aan het lijntje
gehouden. Er was geen basis

bezocht
Weisweiler
zondagmiddag in diens huis in
Neuss. Nadat de onderhandelingen een uur hadden geduurd
vroeg Weisweiler twee dagen
bedenktijd.

WK atletiek
DUSSELDORP

- De eerste

wereldkampioenschappen atletiek zullen in 1983 in Stuttgart
of Helsinki plaats vinden. Er
hebben zich geen andere.steden

kandidaat gesteld. Enige
maanden geleden werd ook
Tokio nog als mogelijke
organiserende stad genoemd.
De internationale atletiek
federatie (lAAF) zal op 10
maart tijdens de voorjaarsvergadering in Parijs een beslissing
nemen.

negen 's

avonds.

definitivamenteden sotano

OPROEPING
tot het houden van een openbare vergadering van de
Eilandsraad van het eilandgebied Curacao op vrijdag
1 februari 1980 des namiddags om 14.00 uur in de
vergaderzaal van de Staten van de Nederlandse Antillen.

AGENDA:

a

Pichingolo

konekta

un hit i triunfa
WILLEMSTAD

1. ingekomen stukken.

2. "Informatiebeleid van het Bestuurscollege";
3. "Beleid Bestuurscollege inzake Openbaar Vervoer"4. "Bespreking van het financieel beleid van
het
Bestuurscollege".
Willemstad, 29 januari 1980
De Voorzitter,

- Pichin-

Mr. O. Martina.

golo Hilton Casino i Rising
Trotters Swift tabata e dos eki-

N.B. Deze vergadering wordt tevens gehouden ter
voldoening aan het verzoek van de Raadsleden
W. Lourens, L Wout en H. Martis v.w.b.
agendapunten 2,3 en 4.

ponan kv ayeranochi a registra
vn viktoria den kuadro di e
kampeonato di softból lokal, divishon femenino dóbel A. Tabata respektivamente Coca Cola
Wild Cats i Nuevas Estrellas
Firestone kendenan mester a
baha kabes p'e prome dos ekiponan menshona ku skor di 1-3 i 3den e enkuentro
Wild Cat. tabata kv Norma Carolina a domina e bateria di Pichingolo por

Remarkabel

entre Pichingolo i

Wibatambe a
afiliana Nabafe

met regen opzetten. Dit zorgde
voor de nodige verwarring bij
het starten, maar dit bleek uit-

*

tumba-koning van het
karnaval gekozen worden

Hertha BSC uit
toernooi gewipt

karnavalsviering

van gisteravond op het
Wilhelmina Plein waarbij
de negen tumba's van de
afgelopen jaren werd gepresenteerd was een groot
succes. De publieke belangstelling was erg groot. Het
het
hoogtepunt van
programma werd bereikt
toen er een potpouri werd

* Aanstaande maandag is
de laatste dag van inschrijving voor het kinderkarnaval. De laatste vergadering in verband hiermee
wordt gehouden op 7

TUMBA FINALE
* Vanavond zal de tiende

_

* De

KARNAVAL

'

Wim van
PHILIPSBURG
der Gulik werd tweemaal eerste
in de zevende en achtste serie
van de Sunfishraces die afgelopen zondag in de Simpsonbay
plaats hadden. Er was een
Olympisch parcours uitgezet,
waarbij op volle zee gestart
werd en niet aan de kust. De
start werd bemoeilijkt omdat
M. van Dijk op de startlijn van
zijn boot viel en de andere boten
in moeilijkheden bracht.
Gelukkig gebeurden er geen
ongelukken en kon de race normaal doorgang
vinden.
Wim ging als eerst om de boei
en stond gedurende de race zijn
eerste positie niet meer af. De
deelnemers Guus Rijnbeek en
Henk de Gunst waren jammer
genoeg deze zondag verhinderd.
Hierdoor ontbrak het sterke
concurrentie element, dat Wim
van de eerste plaats afhad
kunnen houden.
Tijdens de start van de tweede
race kwam er een stevige wind

NEGEN TUMBA'S

KINDER-

stadion een totaal andere
gegeven

dikken (boven de 100 kilo)
sluit aanstaande zaterdagmiddag. Meer informatie hierover volgt later.

dansen waren.

de heer
Frank Rosina heeft laten
doorschemeren dat er een
speciaal programma op
is
touw
gezet voor
aanstaande zaterdag. Desondanks wilde hij het
programma zo veel moge-

imago
worden

DIKKEN FESTIVAL
* De inschrijving voor de
tumba-festival voor de

gezongen van de negen
tumba's, waarop de aanwezigen naar hartelust aan het

lijk geheim houden. Wel
heeft hij de aanwezigen
ervan op de hoogte
gebracht dat- het SUBT-

WILLEMSTAD
Nuebe
kursista a pasa e kurso di tenis
"umpire" kv eksito na Sportkader Opleiding School i durante
di c fin di siman nan a risibi nan
sertifikado. korespondente na e
kurso. Riba e portret por mira e
"umpirenan" diploma den kompania di Franklin Mathilda,
kende a hasi i entrega na c dosent enan K. Phelipa i Flores.

Wim vd Gulik wint tweemaal bij sunfishraces

kompletu, permitiendo vn solo
hit. Esaki sm embargo no tabata sufisiente pa ela bai k'e vik-

toria ya kv su kompaneronan no
a dunele e respaldo nesesario,
kometiendo kuater eror, di
moda kv tóg ela resulta e pitcher perdedor. E uniko hit di
Pichingolo a bai riba nomber di
Jenny Paulina kende den nan
ultimo turno na bate a logra di
konekta e uniko bataso pa su
ekipo. Tur e tres karedanan di
Pichingolo tabata debi na eror o
vn lansamentu desvia di e
pitcher kontrali.
Juliana Martis den e prome
parti di ining number kuater a
logra di krusa "home-plate",
despues di vn hit di Arlinda
Martis i anota e uniko kareda pa
Wild Cats. Pitcher ganador a
results Shareen Leito, perdedor

Norma Carolina. Pa Pichingolo:
3 kareda, 1 hit i 2 eror, nan
miho bateador tabata Jenny
Paulina kende a konekta e uniko
hit pa su ekipo den tres turno
ofisial na bate. Pa Wild Cats: 1
kareda; 4 hit i 4 eror, pa nan a
destaka na bate Juliana Martis
kende a konekta di 3-2.
Dèn e di dos enkuentro
dja'yeranochi kv tambe a tuma

luga den stadion di Rif, e ekipo
di Nuevas Estrellas a sufri derota number diesun. Kv e derota aki Nuevas Estrellas definitivamente lo permanese den
sotano di divishon femenino i kv
tur seguridat nan lo tin di enfrenta é ekipo kv titula kampeon femenino klase A. Nuevas
Estrellas ta falta unikamente
dos enkuentro mas pa finalisa

aktüashon

den e kampeoregular
nato
i ni maske nan
gana e dos enkuentronan, nan lo
no por salifor di sotano.

nan

E karedanan pa Trotters a ser
anota respektivamente den e
prome ining den kua nan a
krusa "homeplate" na un okashon, dos den di tres i un den di
seis. E tres karedanan pa Estrellas a ser anota den di tres i
den nan ultimo turno na bate,
tabata respektivamente dos i vn
kareda. Pitcher ganador a resulta Noreen Monk, perdedor
Miriam Weger. Pa Trotters: 4
kareda; 4 hit i 4 eror, Magda
Faneyte a destaka na bate konektando di 3-2. Pa Nuevas Estrellas: 3 kareda; 5 hit i 3 eror,
pa nan a destaka na bate Eldrid
Paulina kende tambe a konekta

WILLEMSTAD

-

Durante

dje partidonan di söfiból
dja'yeranochi den stadion di
Rif, Taffy de Jongh manager di
tantu e ekipo di softból
Pichingolo komo esun di beisból
Blue Hawks, na dado momentu
tabatin vn kombersashon kv vn
dje pilarnan di Royal Scorpions
Alfaro Asencion. Tumando na
konsiderashon ku Blue Hawks

ultimamente

ta

buskando

hungadónan
nobo, Felix
Sulbaran kende ta Scorpions del
alma di vn forma abierto a bin
trata di skucha c kombersashon. Asencion sin embargo no
a laga nada los i unikamente
tabata "smile" kv manager
Taffy de Jongh.

di3-2.

E posishon di e diferente ekiponan den kategoria femenino
dóbel A despues di e dos kompromisonan di ayeranochi ta lo
siguiente: Pichingolo: 10 gana i
2 perdi; Rising Trotters; 8-4;
Petromar 8-5; Cardenales i Wild
Cats ta empata na di kuater
puesto kv sinku gana i ocho
perdi, mientras kv Nuevas Estrellas a keda solito den sotano
kv dos gana i diesun perdi.

KONVOKASHON
Direktiva di Federashon di Beisbol di Corsow ta invita
na vn Reunion General Ekstraordinario:
Fecha I Diabierne 1 di februari 1980
Ora : B'or di anochi
C.S.F, na Mundo Nobo
Luga

tur su

miembronan

:

1. Apertura;

AGENDA

2. Kambio diEstat utonan;
3. Kambio di Regla mento Domestiko;
4. Turno Liber;
5. Klowsura.
Konforme artikulo 12 di nos Estatutonan, si na momento di apertura
konstata kv no tin korum, lo sera e reunion. E lo sigi pa B'or i 30 kv of sm
korum.
Direktiva di Federashon di Beisbol di Corsow ta invita tur su miembronan
na su Reunion General Anual 1980.
Fecha Diabierne 1 difebruari 1980
Ora
Direktamente despwes di Ekstraordinario
Luga : C.S.F, na Mundo Nobo

:

:

1. Apertura;

AGENDA

2. Partisipashonnan;
3. Notulonan Reunion General Anual
1979-4. Relato Anual 1979;
5. Relato Rnansiero 1979;
6. Relato Komishon Finansiero:
7. Elekshon di Direktiva;
8. Elekshon di Komishon Finansiero;
9. Elekshon Komishon di Apelashon;
10. Turno Liber;
11. Klowsura.
na nomber di Direktiva di C.B.A.
Darcy J. Lopes, Sekretario.

AMIGOE
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The world in a nutshell

English Companion
WASHINGTON - President
Carter will confer today with
Australian prime minister
Malcolm Fraser in the latest of
an intensive round of talks to
gather support for the U.S.
response to the Soviet action in

U.S. officials
Afghanistan.
expected
Mr. Fruser,
they
said
Mr.
who has backed
Carter's
moves against Moscow, to seek
reassurances that the United
States would maintain a tough
policy towards the Soviet
Union. Mr. Carter's national
security adviser, Zbigniew
Brzezinski, prepared to go to
Pakistan to try to strengthen

ties with the government of
President Zia Ul-Haq, while
former Defence Secretary Clark
Clifford is in India whose
government fears any bolstering of Pakistan's military
power.

-

UNITED NATIONS
African delegates circulated a
proposed Security Council
resolution alleging numerous
violations by Britain of the
Lancaster House agreement on
Rhodesia and calling for

immediate remedial actions.
Britain's representative, Sir

No landing of anti-Castroites

in Dom. Republic
SANTO DOMINGO
The president of the Dominican Republic denied reports
that anti-Castro guerillas had

-

in the Dominican
Republic. The national press
had reported the event, which
apparently involved the sending
of troops to the bay of
Manzanillo where the landing
was reported to have taken place.
President Antonio Guzman
said that the reports were based
on the statements of an insane
man who had already been
arrested by the authorities of
the northeast region of the
landed

country.

All national and some international news agencies carried
reports
on the supposed

WASHINGTON - Fresh
diplomatic efforts to free the

Pres. Guzman:

(IPSI-

Anthony Parons, said a lot of
the resolution was unacceptable
but declined to say whether
Britain would veto it.

U.S. hostages in Iran appeared
likely as officials welcomed the
return of six other U.S.
embassy employees smuggled
out of Teheran. The Americans
who escaped at the weekend
using Canadian passports flew
into Dover Air Force base in
Delaware. State Department
spokesman Hodding Carter
would not comment on specific
initiatives by the US, but he
appeared to hold the dodr open
to a package deal under which
the 50 captives would be freed
after a UN inquiry into Iranian
grievances had begun.
t

DONDERDAG 31 JANUARI

considered a separate issue.
NATO was expected to make a
pointed attack on the Soviet
Union's military intervention in
Afghanistan. The six-year-long
Vienna talks are limited to
Central Europe but NATO has
long held the view that EastWest detente should extend
also to other trouble spots.
Both sides have said they hope
for "business as usual" during
the 20th round of the 19-nation
conference, which is due to last
about three months.

-

NEW YORK
The sole US
agency handling travel to the
Moscow Olympics today called
on
President Carter to
compensate Americans who
could lose millions of dollars if
the United States boycotts the
games. The head of RTB
(Russian

Travel

Bureau)

Olympic Travel Ltd, Mr.
William Lawrence, said that
some 11,000 Americans faced
losing nearly half of about 16
million dollars they had had
already paid for fares and
accommodation. We urge your
Administration to
take
immediate steps to remove the
financial burden faced by these
American citizens who, in good
faith, deposited funds in order
to sec what is essentially a

global sporting event, Mr.
Lawrence said in a telegram to
the President.

- Militant
occupying the US

TEHERAN
landing, which according to
some reports was confirmed by
Manzanillo authorities.
Despite the official denial,
journalists traveled to Manzanillo, some 250 kilometres from
the capital, to verify the
reports. A spokesman for the
two .authorities of Villa

Vasquesz confirmed the original
said he was going to accompany

troops to the supposed point of

students

embassy in Teheran Said they
would not take action against
Canadians living in Iran in
retaliation for Canada's help in
smuggling six US diplomats
out of the country. A student
spokesman also said the
incident would not have any
effect on the treatment of the 49
Americans held hostage at the
embassy since November 4.

disembarkation.
In his denial of the reports,
the president said that precautionary measures had been
taken to counter possible actions by enemies of peace in the
country who were using the reports as a smokescreen for other
activities.

- NATO and the
Warsaw Pact today begin a new
VIENNA

round of force reduction talks,
with virtually no chance of
progress so long as the Afghan
crisis continues. Although arms
control negotiations are

-

BOGOTA
A report from
the Committee of Solidarity
with Political Prisoners (CSPP)
including several denunciations
of tortures against the detained,
was published in the local press.
The document, according to
journalists, disclosed eight persons missing or assassinated in

Beetle Bailey

the past months for political
motives and includes an open
letter from two women detained
under the accusation of belonging to a guerrilla organization.
The list of assassinated includes student Hernando Rubin
Alfonso employee of the National Transportation Institute

WASHINGTON

Minister

Australian Prime
Malcolm Fraser arrived in

By Mort Walker
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HENRY

By JohnLiney

discussions with President
Carter and other US leaders on
a response to Soviet intervention in Afghanistan. US
officials said the United States
and Australia would discuss
expanding their military cooperation during Mr. Fraser's visit.
Closer naval coordination in the
Indian Ocean was among the
concrete suggestions that Mr.
Carter and Mr. Fraser might
consider. But the officials
stressed that the two leaders
would concentrate on the major
strategic questions, leaving
specifics to be worked out by

their subordinates.
ANGELES

LOS

-

US

businessman Armand Hammer,

who has close links with the
Soviet Union, said today Soviet
ambassador Anatoly Dobrynin
had told him the Soviet Union
would withdraw its troops from
soon.
Mr.
Afghanistan
Dobrynin has never lied to me,
Dr. Hammer, 81, chairman of
occidental petroleum corporation, told a meeting of
the industrial manufacturers
council of California. Dr.
said he met Mr.
in Washington two
and suggested that
Union should issue a
for
the withdrawal of
timetable

Hammer
Dobrynin
days ago
the Soviet

its troops.

said today they were investigating whether air traffic
controllers at New York's
Kennedy Airport endangered an

1.79

93.26
41.63
110.32
43.35
103.02
100.07
2.20

airliners because of Moscow
military intervention in
Afghanistan. Controllers had
been told by the association not
to give traffic guidance to
Soviet planes unless ordered to
do so by their superiors.

to

the international investigating
committee also includes the
testimony of two women being
held currently in the "Buen
Pastor" jail under charges of
belonging to a guerrilla group.
The two inmates, Marina
Amaya and Adelaida Abadia,
presented testimony in an open
letter of the beatings, abuses
and tortures to which they were
subjected days prior to the interrogations held with police
officers in this capital.
The commission met with the
President of the republic, Julio
Cesar Turbay, with the Minister of the government, German
Zea Hernandez, and with leaders of the permanent committee for human rights and defense lawyers for political prisoners.
The delegates, a Filipino sociologist, a Canadian doctor and
a Spanish attorney, will remain
in the country until January 26
and will also visit the cities of
Medellin, Cartagena, Bucaramanga and Cali.

-

HONG KONG
Gold retoday
slightly
covered
to finish
the Saturday half-day trading
session at 654 US dollars an
ounce, dealers said. This was
four dollars above the New York
close yesterday. Trading was
thin in the absence of any major
economic or political news to
move the metal's price.
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Guyana's new
constitution to

parliament
GEORGETOWN

NETHERLANDS ANTILLES

-

(CANA/SNA)
Guyana's nü*
socialist constitution is no*
ready for submission to parliament for approval. The constituent assembly appointed in
1978 completed its task last
week. The one hundred and
forty page document differs is
some respects to the draft prepared by the ruling Peoples National Congress sometime ago.
Dr Cheddi Jagan's Peoples
Progressive Party has been

Albert C. Wathey, II
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Third World dicusses
its industrialization

underthe present conditions."
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Winter Olympics last night said
he supported efforts
to
postpone or' move the summer
Olympics from Moscow because
of Soviet intervention in
Afghanistan. But Li Menghua,
vice president of China's
Olympic Committee stopped
short of saying that his country
would boycott the games.
Speaking at a press conference
after the 43-member Chinese
contingent of 28 athletes and 15
officials arrived at the Olympic
village, about 10 miles from
Lake Placid, he said: "It is
inappropriate to have the
summer games held in Moscow
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PLYMOUTH (CANA/SNA)
Third World countries can
solve their problems of
industrialization only byfollowing the path of independent national development, and
not the road of the market
economy and free enterprise.
This stance was taken by the
socialist group of countries in a
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Director of Personnel
Mullet Bay Beach Hotel
P.O. Box 309
St. Maarten
Netherlands Antilles.
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1. College Graduate
2. Ten (10) years experience Food & Beverage
3. Must have experience in following:
a. Restaurant Managing
b. Catering
c. Stewarding
d. Beverage
c. Food & Beverage Control
f. Purchasing
4. Must have held similar position in Hotel at least $5 million Food
and Beverage Volume
5. Must have prior experience in at least four (4) other Hotels.
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The price of
HONG KONG
gold dropped sharply on the
Hong Kong market this
morning in line with the
downward trend in New York
yesterday. Gold, wich closed in
Hong Kong last night at 723
dollars an ounce, fell by more
than 50 dollars to level off at
669, just above the New York
closing price of 665. Prices here
rose sharply yesterday in
response to a New York lead.
Dealers said that the wide fluctuations were a reflection of
continuing nervousness about
the international situation.

\T_T7

wer officer of that unit, who is
currently in assylum in Costa
Rica.
There are also cases of the leftist counselman. Dario Arango,
killed last October in the offices
of the Fourth Army Rrigade,
and peasant Luis Antonio Ariza, killed on August 10 along
with his brother and four other
peasants in the department of
Santander. The Indian Benjamin Dendicue, killed in February of last year after remaining
imprisoned for two months in
the army brigades of Cali
(Valle) and Popayan, in the
department of Cauca, and railroad worker Gustavo Manjarres, killed last October, whose
bodies, as all those mentioned
in the document, showed signes
of beatings and abuse. The
document also includes the
odontologist Omaira Montoya,
arrested in the Atlantic coastal
region in 1977 under the accusation of belonging to the National Liberation Army (ELN) and
whose whereabouts are unknown to date.

.

sa
n

,afcinduatr

!«mn?tgaa

/lAulLtßy
>--^^
/___!___ft_b\
i /^J^ATj\

Beurs New York

,

1.31
1.5S
1.115
94.06
42.43
111.12
44.35
103.32
100.97
2.26

1.54
4.055

Aeroflot plane carrying the
ambassador
to
Soviet
Washington. The alleged
incident occurred on January
18, shortly after the local
branch of the professional air
traffic controllers association
had objected to handling Soviet
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The document submitted

Walt Disney's DONALD DUCK

for

Koersen Centrale Bank

inColombia

(Intra). who died on May 7,
1979 and whose body showed
signs of torture, according to
the denunciation.
Furl fierraore landowner Jose
Vicente ('em elo, who died on
the air base of Palenquerg in
last July, after being subjected
to tortures, denounced by a lo-

today

NEW YORK - Federal police

Political prisoners murdered

Denunciations of tortures

Washington

1980

joint statement circulated as a
conference document at the
Third I'nido conference in New
Delhi. The document sets out
thc'position of the countries of
the council for mutual economic
assistance or "socialist block".
The document reaffirmed the
socialist states readiness to
their
expand
economic
cooperation with developing
countries
to
promote
industrialization, and use their
existing mechanisms or ones
that might be set up on the
basis of mutual agreement.
And. it added that as a result of
the i'xi sting cooperation
arrangement, four thousand
projects for industrialization
three thousand of which were
operational have been set up in
the Third World.

-

The group of seventy seven
developing countries have
finalised a plan of action for
accelerating industrialization of
the Third World.
The plan which was finalised
after a week-long deliberations
at tli» I'nido conference in
India, is being distributing to
conference delegates. It is
expected to be the basis for

detailed

negotiations

aimed

at

the New Oelhi declaration and
plan of action to be adopted by
the conference of 1 Inido.

boycotting activities of the constituent assembly. There was
some last minute excitement
when assemblyman FieldenSingh of the opposition United
Force Party staged a one-man
walk-out from the assemblyThe one time opposition leader
walked out after the constituent
assembly voted against having
any specific reference to the
data in the preambule of the
draft constituent.
Assemblyman Fielden- Singh is

a younger brother of roman catholic bishop Benedict Singh.
The new constitution can now
come into force anytime within
two months. The document as
drafted provides for an absolute
religious freedom, the right to
form political parties is guaranteed, as well as the right to private enterprises. The right of
inheritance is also guaranteed.
Every citizen can own personal
properties, and these properties
can include dwelling houses,
farmsteads, motor vehicles,
bank accounts.
Under Guyana's new constitution men and women have
equal rights in the republic's social, political and economic life.

DST instituted in

Guadeloupe
and Martinique
GUADELOUPE
(CANA/SNA)

-

Two more

Caribbean countries are
introducing 'daylight saving
time. They are the French

Caribbean
islands
of
Guadeloupe and Martinique
which will be instituting D.S.T.

From eight till six to September
28, after which they will revert
to normal Caribbean time.
During the five months of
D.S.T. the two islands will be
one hour ahead of other
Caribbean countries but in line
with Guyana. This move puts
Guadeloupe and Martinique
five hours behind the usual time
all year round, instead of six
behind in summer and five in
winter.

