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AMICOE DI CURAÇAO
No. 2194

WEEKBUAD VOOR DE CÜRfI^fIOSCJÍE EIIiAflDEfl

Curaçao en andere Zeehavens.
II.

CURAÇAO- EN DE 5 GROOTSTE ZEEHAVENS VAN NEDERL. OOST-INDIE
De cijfers omtrent de Scheepvaart in de havens van Nederlandsch Oostmme zijn zeer uitvoerig gespecificeerd
üe Statistiek over het jaar 1924 is een boekdeel in 4° van 225 bl. ¡

(uitgegeven bij F. B. Sm.ts te Weltevreden op Java).
nvp7,i^f 6 verschillende tabellen, waarvan sommigen een 10 jarig ¡
SI L g

r
V
(en, Van de scheepvaart in al zijn onderdeden

PMiPPní i- a
verdeelt de aangekomen schepen naar stoom-, motor-,

gc^eepie ponder voortstuwingsmiddelen) en zeilschepen met of zonder;
nuipvermogen en oorlogsschepen ; en al deze schepen worden weer ver-
In d' V' ■" kla? sen' nJ' boven of beneden de 300 M3. netto inhoud.;aie lijsten zijn niet opgenomen de visschersvaartuigen, binnenschepen I
r" vaartuigen van minder dan 10 M3netto inhoud. Voor de inhoudsmaat j

M-x
'ntloud in M3voor Pö^'C"''^ schepen en de waterverplaatsing !

in Md yoor oor/opschepen en andere Goüvernemenisvaartuigen opgegeven. 1
1 er herinnering diene, dat: 1 M3=0.353 Reg. Ton. en 1 Reg. T0n=2.832 M3is.Voor betere vergelijking is ook voor onze haven de netto inhouds-,

maat der schepen in M3genoteerd.

A. Haven van Curagao.
1924 1925

Aantal inhoud in M3\ Aantal inhoudin M 3
NETTO NETTOStoomschepen 1791 7.034.108 2129 10.894.136

Zeilschepen 1384 346.772 1340 258.825"Totaal | 3175 | 7.380.880 || 3469 | 11.152361

B. Havens van Nederl. Oost-lndië.
Van de 257 havens van Oost in bovengenoemde Statistiek hebben wij 1alleen die van 5 havens met het grootste scheepvaartverkeer opgenomen i

o1d »m ' w AVJ" (Taadjoeiigpriok), SOERAiinjA, Semaranü, Saöanu en Balik-IZ n;hyanSZ* 5 ha^"S k,?men de ciJfers het dichtst die van onze ha-ven nabij. Wi] geven hier alleen de cijfers over de 2 laatste jaren dochbeknopter saamgevat, dan ze in die officieeie statistiek voorkomen

B. 1. De haven van Batavia.
TANDJOENGPRIOK.

1923 1924
Aantal inhoud in M 3 Aantal ¡ inhoud in M 3netto netto

Motl°rlchepen } 2155 12.122.969 2233 13.217.892

zei/schepen 2429 55.359 2060 49.224
oorlogs- en ) (Waterverpl.) (Waterverpl.)

g"lZpeT~| 126 150928 207 202-425
~T°^ 4710H~ÏÏ329556~ 1346L54T~

B. 2. De haven van Soerabaya.
1923 1924ylanifl/ inhoud in M 3Aantal inhoud in M 3!

St°" en 1 17tQ

NETT° NE" '.{
Afoiorschepen i> 1719 10.505.642 1943 12.254.639

zeilschepen 5414 143.596 4820 132.947
oorlogs- en } (Waterverpl.) (Waterverpl.) 'gouvernements- \ 303 209.322 383 367 368schepen )

Totaal 7436~~ 10.927.570 '~7Í46 Í2/754.954~

B. 3. De Haven van Semárang.
1923 | 1924

aantal j Inhoud in Afa aantal Inhoud in Ms
stoom-en \ neto neto«wforschepen. ’ 1468 10.301.687 1626 11.884.094«i/schepen U \4 47.764 1027 43.887

«^«^schepen^ja jftJig 32 23.405
Totaal 2267 1Ö349451~ ~^685~ " 11.950.886~

B. 4. De Haven van Sabang.
1923 1924*aifa/ inAoud m M3. i Aantal inhoud in M3.

Stoom- en ) netto netto
Motorschepen J 698 4.984.129 813 5.978.412
zeeschepen oft¿8 4.614 14 2.012

gou°vTrnSemennts-\ 56 rVaf e^> iWaÊf3!fS^
schepen J , 73.806 52 47.030

7^~ ' 879" ~6£27454~

B. 5. De Petroleumhaven van Balikpapan.
I 1923 1924

Aantal Inhoud in M3. Aantal inhoud in M3.
NETTO NETTO

Mofo°r°sl~epenn I 3-250-904 1023 3-695-223

zè-iVschepen 451 | 42.625 498 45.449
oorlogs- en I (Waterverpl.) (Waterverpl.)

gouvernements- \ 20 54.687 23 29.016
schepen J

Totaal 1473 ' 3.348.216 1544 3.769.688
Als we uit deze statistieken van

Oost-Indië, vergeleken met die van
de

f
haven van Curasao, eenige

conclusies kunnen trekken, dan zijn
het de volgende:

I o Om een zuivere vergelijking temaken van deze havens met die vanCurasao, dient men eigenlijk alléénde vergelijking te trekken tusschen
beider stoomvaart en niet met de zeil-
vaart.

2°. Want zooals uit de Statistieken
van al deze havens van Oost-Indië
duidelijk blijkt, is de zei/vaart een ge-
heel andere dan de onze. Zooals het
aantal alsook de inhoudsmaat dier zeil-
schepen aangeeft, zijn het allemaal
heel kleine scheepjes, z.g. prauwen,
waarvan de grootste misschien nauwe-
lijks de inhoud haalt van een Cura-
caosche bijlander.

Berekent men voor elk dezer ha-
vens de gemiddelde inhoudsmaat dezer
zei/schepen van 1924, dan krijgt men
voor de haven van Batavia, bijna
24 M3, voor Soerabaja 27.5 M3,
voor Semarano 42 M3, voor Sábano
143M3, en voor Balikpapan 91 M3,
terwijl degemiddelde inhoud van de
Curacaosche zeilschepen bedroeg voor
1925 193 M 3en voor 1924 zelfs
250.5 M3, alles netto inhoud.

3°. Doordat van de particuliere
schepen de netto inhoudsmaat staat
opgegeven, en van de oorlogs- en
genotsschepen de waterverplaatsing

(die zeker het dubbele bedraagt van
de netto-inhoud) is het totaal bedrag
van de inhoud feitelijk te hoog.

4°. Dus alleen rekening houdend
met de sioo/nvaart, dan is er geen enke-
le haven in Oost-Indië, die over de
laatste 4 of 5 jaar met zulke groóte
sprongen is vooruitgegaan gelijk de
haven van Curacao.

Reeds op den eersten blik ziet men,
dat onze stoomvaart van veel grooter
omvang is dan die van de havens tfa-
likpapan en Sabang.

Alleen Batavia, Soerabaya en Se-
mdrang zijn ons nog een heel eind
vooruit, niet zoozeer wat het aantal
stoomschepen betreft, maar vooral de
inhoudsmaat. Deze laatste was tot nu
toe voor deze 3 havens gemiddeld
grooter dan die van Curacao.

Over de laatste 3 á 4 jaar is de
stijging van geen dezer havens, wat de
inhoud der stoomschepen betreft, groo-
ter dan 1 tot 2 millioen M3geweest,
terwijl die voor Curasao ruim het
dubbele bedroeg. Wanneer de stoom-
vaart dezer havens en ook van
de onze naar dienzelfden maatstaf
blijft groeien, dan is het gemakke-
lijk te berekenen, dat Curasao over
drie jaren niet alleen Semdrang en
Soerabaya, maar misschien zelfs de
grootste zeehaven van onze Oost nl.
Batavia (Tandjoengpriok) over het
hoofd gegroeid is.

Onze aandeelen staan goed.

OverhetHuwelijk.

1.
Charles Boissevain kan, al is hij

niet meer actief werkzaam, nog altijd
gelden als de nestor van de Neder-
landsche journalistiek.

Gharles Boissevain, de oud-hoofd-
redacteur en directeur van het „Alge-
meen Handelsblad" heeft in de bijna
zestig jaren, dat hij aan dit orgaan
werkzaam is geweest, een heel eigen
positie ingenomen in onze vaderland-
sche journalistiek, een positie, — ook
dit teekent dezen dezen heel bijzon-
derenjournalist — welke later aan het
Handelsblad niet meer bij traditie is
voortgezet, ook al hebben de Boisse-
vains er zich gehandhaafd.

Charles Boissevain heeft zich bij -
zonderlijk onderscheiden door zijn
vaste rubriek „ Van dag tot dag", een
rubriek waarin hij, zooals de titel
zelf aangeeft, op zijn heel eigen en
oorspronkelijke wijze, frisch en boei-
end, en litterair verzorgd altijd, de
gebeurtenissen van den dag aan zijn
sterk persoonlijke beschouwing on-
derwierp.

Deze „ Van áag tot dag", heeft bijna
zestig jaren lang de lezers van het
Handelsblad en velen daar buiten,
dagelijks geboeid, leerrijk onderhou-
den en vaak gesticht.

't Was journalistiek van de beste
soort, waarvan wij alleen betreuren,
dat zij onder het opgroeiend journa-
listengeslacht niet méér school heeft
gemaakt.

't is Charles Boissevain geweest, die
steeds geleerd heeft, dat ook de jour-
nalist 'n zekere charge d'Ctmes had te
vervullen.

Dit devies is Charles Boissevain
gedurende zijn langdurige journalis-
tieke werkzaamheid nooit ontrouw
geworden. Hij wist zijn werk van
iederen dag steeds een paedagogi-
schen en gelukkig moraliseerenden
toon bij te zetten, welke zijn invloed
op de lezers niet heeft gemist. Hij
moge een schrijver geweest zijn van
een sterke individualiteit, een tempe-
rament van Fransche warmbloedig-
heid, in al wat onder zijn pen uitkwam
was een open ridderlijkheid te betas-
ten, welke altijd sympathiek aandeed.

Wij herinneren ons nog, zegt de
Msbde., een mooie „Van Dag tot
Dag", die iroor onzen tijd en voor
ons tegenwoordig geslacht nog van
groóte waarde is.

Het is een „Dag tot Dag" over de
heiligheid van het Huwelijk, welke
meer dan vijf en twintig jaar geleden
door Boissevain werd geschreven.

Zoo schreef dan deze Boissevain,
zooals hij ons 't liefst is:

„De tijd is voorbij om de menschen,
als waren ze drankjesflesschen, zulke
etiquetten op te plakken als : „deze is

; conservatief", „deze is liberaal" enz.
„Ik ken heel weinig menschen, die

men tegenwoordig door zulk een eti-
quei terecht kan aanduiden. De mees-
ten zijn conservatief in een opzicht,
liberaal in een ander en zelfs radicaal
in een derde.

„Zoo ben ik persoonlijk aartscon-
servatief in alles wat het huisgezin
betreft".

,Den Staat meen ik het beste te
dienen wanneer ik het huisgeiin help
handhaven als zijn kern. Het huwelijk
is mi} een sacrament. De gemakkelijke
wijze waarop men tegenwoordig kan
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echtscheidtfr, is mij een gruwel
„Maar nu ik mij bedenk, komt het

mij voor dat ik daarom even goed
radicaal als conservatief kan genoemd
worden. Want ik ben een radicaal
bestrijder van ieder, die het huisge-
zin ondermijnt of met het huwelijk
knoeit".

Wat ons in deze uitlating 't meest
treft is de katholieke belijdenis „het
huwelijk is mij een sacrament.''

En andermaal bij het inluiden der
twintigste eeuw schreef deze zelfde
Boissevain : „Wat mij aangaat, ik kan
al mijn hopen en wenschen voor de
twintigste eeuw saamtrekken in één
enkele conservatieve wensch en béê :
„het huwelijk blijve en worde telkens
meer geheiligd", zoolang het huwe-
lijk blijft geheiligd en geëerd zoo-
lang het gezin de cel blijft, waaruit
de maatschappij wordt opgetrokken,
kan rtiets ons deeren.

„Daarom ook zeggen wij:
„Eert het het huwelijk, heiligt het

huwelijk en laat geen ondergeschikt
belang ooit iets vermogen om dat
hoofdbelang der menschheid te ver-
minderen of te kreuken.

„Dit zij één doel voor het streven
van ons volk in de 20ste eeuw."

Charles Boissevain heeft het op zijn
hooge leeftijd nog droevigkunnen er-
varen hoe deze raad door ons volk
meer en meer in den wind is gesla-
gen, hoe zijn hooge opvatting van
het huwelijk door zijn jongere tijd—
genooten geenszins wordt gedeeld,
hoe met de heiligheid van het huwe-
lijk wordt gespot en de echtscheiding
steeds lichtvaardiger wordt aanvaard.

En misschien wel allereerst daarom,
omdat men het sacramenteele en daar-
door de heiligheid van het huwelijk
heeft losgelaten.

In de protestantsche „Nederlander"
stond dezer dagen een ontroerend re-
laas over de tragiek van Tolstoj's
huwelijksleven.

Wij kenden Tolstoj's opvattingen
over het huwelijksleven reeds uit zijn
verderfelijk boek „Kreutzer Sonate".
Bovendien heeft Holland in den loop
van het jaar de eer gehad in lezin-
gen en tournée's door de dochter
van Graaf Tolstoj over het huwelijks-
leven van haar vader publiek te wor-
den ingelicht.

„De Nederlander" voegt nu aan dit
tragisch relaas een nadere beschou-
wing vast en zegt, dat wij uit deze
aangrijpende geschiedenis deze les
moeten putten : „dat voor ons heilig
moet blijven het eens gesloten huwe-
lijksverbond."

„Vooral bij de verscheidenheid van
man en vrouw in aanleg, in inborst,
in ontwikkeling, die spoedig kan lei-
den tot wrijving en botsing, ot ook
innerlijke vervreemding, is het zoo
goed het sacramenteel karakter des
huwelijks te blijven aanvoelen.

Wij maken het, voegde de „Neder-
lander" hier haastig aan toe, hier-
mede niet tot een sacrament, maar
erkennen dat het iets anders is dan
een subjectieve handeling, die elk
oogenblik ongedaan kan worden ge-
maakt."

Dat is juist het jammerlijke, dat
het Protestantisme het huwelijk als
sacrament heeft losgelaten.

Volgens Luther is het huwelijk, ge-
lijk elke andere zaak, slechts een ui-
terlijk ding, en ook Calvijn zag in
het huwelijk niet meer sacramenteels
dan in het barbiers- of schoenma-
kersbedrijf.

Oproeping.
Erfgenamen en nabestaanden van

den Heer Jacque Opregh (jacques
Obergh), Surinamer, olieman, die
omgekomen is bij de ramp van het
SS. „Pamir" bij Maracaibo, kunnen in
den loop van de week van 25 Januari
a. s., tusschen 10 en 12 uur v. m.,
inlichtingen bekomen ten kantore van
Mr. S. G. C. v. d. Veen Zeppenfeldt

Heerenstraat 23, boven.
Curacao, 23 Jan. 1926.

Dewatervoorziening van Willemstad.
De N. Rott. Crt. van 17 Nov. 11.

bevatte het volgende artikel:
Een van de grootste moeilijkheden,

waarmede de bevolking van Wil-
lemstad, zoo te zeggen zoolang de
stad bestaat, voortdurend te kampen
heeft gehad en nog steeds heeft, is
de telken jare in den z.g. „drogen tijd"
geregeld terugkeerende schaarschte
aan drink-, vaak ook aan bad-, wasch-
en ander huishoudwater.

Zelfs moet het eens —nu ruim
een halve eeuw geleden — voorge
komen zijn, dat de nood zoo hoog
was gestegen, dat het water met
zeilschepen van het naburige Vene-
zuela moest worden gehaald om in
de meest dringende behoeften te
voorzien.

Zoover nu is het sinds dien ge-
lukkig niet meer gekomen. Door het
bouwen van regenbakken in de stad
en het boren van putten om Stad
en Schottegat heeft men voldoende
reserves kunnen vormen, om zelfs
gedurende de ook daarna meermalen

| voorgekomen langdurige droge perio-
den in de minimum behoeften der
stadsbewoners te voorzien. In de
minimum behoeften, maar ook niets
meer. Goed drinkwater is te Wil-
lemstad steeds gebleven een luxe-
artikel, dat in den „drogen tijd"
slechts binnen het bereik van wei-
nigen is. Met het slinken van de

! voorraden in de regenbakken stijgen
Ide prijzen van het regenwater auto-
matisch, totdat tegen het einde van
het regenlooze seizoen dikwijls faucy-
prijzen als 25, 30 en 35 cent perjblik van 18 L. bedongen kunnen
worden.

I Het eigenlijke volk gebruikt dan
ook in zulke perioden haast uitslui-

| tend het putwater, dat met karretjes—
!in den laatsten tijd ook met mo-
torwagens — wordt aangevoerd en
langs de straten rondgevent. Men
moet hebben bijgewoond, hoe de

! karretjes geregeld door de vrouwen
¡ uit het volk, die dan gewoonlijk geen
1 druppel water meer in huis hebben,
bestormd worden en hoevelen toch

i nog dikwijls teleurgesteld op de aan-
! komst van een volgend karretje moe-
! ten blijven wachten, om ten volle! te kunnen beseffen hoe gebrekkig de
watervoorziening van Willemstad is
en welke ontberingen de stadsbe-
volking zich voortdurend heeft te
getroosten.

Vreemd genoeg schijnt het Gou-
vernement zich, tot voor een paar
jaar, deze zaak nooit te hebben aan-
getrokken ; is het zeiis vóór de
bestuursperiode van oud-Gouverneur
Helfrich nooit — naar buiten althans— gebleken, dat de aangelegenheid
een punt van ernstige overweging
heeft uitgemaakt. Wél is tijdens het
bestuur van jhr. De jong van Beek
en Donk de damaanleg krachtig ter
hand genomen en zijn er in de bui-
tendislrichten tal van putten gegra-ven, maar dit geschiedde dan tochhoofdzakelijk in het belang van den
landbouw en der landelijke bevol-king. Wat Willemstad betreft, heefthet Gouvernement de zaak eenvou-dig aan haar beloop overgelaten, wel-licht in de hoop, dat vroeg of laat
het particulier initiatief de zwaretaak wel op zich zou nemen.

En inderdaad is er een oogenblik
geweest, dat het er allen schijn van iheeft gehad, dat die hoop wel ge-fundeerd was geweest. Dit was dantoen, in 1893, de energieke en onder-nemende Amerikaan, Leonard Bur-

lington Smith, destijds Consul der
V. S. van Amerika te Curasao, de man
wien Curacao de brug over de haven

en de electrische verlichting van
Willemstad dartkt, het plan opvatte, j
Willemstad doormiddel van eene j
waterleiding van artesisch water te |
voorzien.

De vreugde over het grootsche j
plan van Smith, in wien de Cura- !
caosche bevolking toen een onbe-¡
grensd vertrouwen stelde, was van >

korten duur. Eenige diepboringen, t
door Smith gedaan, hadden niet het j
gewenschte resultaat, zoodat de po- j
gingen — vermoedelijk ook in ver-1
band met het beperkte kapitaal, j
waarover S. beschikte — spoedig i
werden opgegeven. Instede van artesi-1sche putten werden toen, even bui-j
ten de stad, een aantal gewone put-
ten geboord, die het water voor de ¡
voorziening v,'t de stad moesten le-;
veren.

De waterleiding van Smith is eene ¡
mislukking gebleken. En dit niet om-
dat er geen water in voldoende hoe-|
veelheid werd aangetroffen, maar omdat j
de samenstelling van het water niet;
aan redelijke eischen voldeed. Bleek j
reeds aanstonds, dat het water, wegen* j
te groot zoutgehalte, als drinkwater niet I
geschikt was, gaandeweg meerderde,
vermoedelijk door het binnendringen!
van zoutwater uit het nabijgelegen j
Schottegat, datzoutgehalte dermate, dat!
het leidingwaterthans nog slechts voor j
heel enkele huishoudelijke doeleinden
bruikbaar is en dan ook zoogoed als
geheel afgedaan heeft.

Thans, 32 jaar na de poging van I
| Smith, ligt er te Curacao weer een¡
I nieuw plan ter tafel voor de watervoor-;
jzieningvan Willemstad voormiddelvan |

i buisleidingen. Maar ditmaal is het nietleen particulier, maar is het 't Gouver-;! nement zelf, dat de zaak ter hand heeft
genomen en datde waterleidingzalaan- j
leggen en exploiteeren.

Volgens het nieuwe plan, door inge- j
nieur Molengraaff ontworpen en tot!
in bijzonderheden, uitgewerkt, zal voor j
de stadsvoorziening gebezigd worden!
het water uit de bronnen van de plan- i
tage Hato en voor de voorziening van |
de haven dat uit reeds bestaande en,!
zoo noodig, nog te graven puiten op!
de plantage Bonabista. Het geheele
werk zal circa een millioen kosten
en—of maar—zelfs bij zeer schappe-

! lijke prijzen van het te leveren water,
¡goede rente afwerpen.

Wat te zeggen van het z.g. plan-
IMolengraaff ?

Te Willemstad zelf is het enthou-
jsiasme daarover niet bijster groot,
in elk geval lang zoo groot niet als
indertijd over het plan-Smith om Wil-
lemstad van artesisch water te voor-
zien. En de Koloniale Raad heeft
zelfs de bij de begrooting aangc raagde
eerste termijnei van .de uitvoerings-
kosten voorloopig daarvan afgevoerd, T
met de bedoeling, dat da?rvocr eene 'afzonderlijke begrooting zou worden
ingediend, waardoor de aangelegen-'
heid grondig onder de oogen kon
worden gezien. Op welke afzonder-
lijke of supplementoire begrooting al!
ruim vier maanden gewacht wordt.

Het ligt geenszins in onze bedoe-¡
liug critiek, laat staan afbrekende I
critiek uit te oefenen op het plan-
Molengraaff. De waterkwestie is voor
de Willemstadsche bevolking van tè ¡
groot belang, dan dat wie ook zich i
de weelde van steriele critiek zou
mogen veroorloven, nu er eindelijk 1
eens van Gouvernementswege een i

P°g'ng gedaan wordt om het nijpende ji
vraagstuk op te lossen. ;>

Toch mogen, juist om de groóte I

belangen, die op het spel staan —en
nu hebben wij het niet in de eerste
plaats over de financiëele zijde van
het vraagstuk —, een paar bedenkin-
gen — opmerkingen zoo men wil —
niet achterwege worden gehouden.

De „Amigoe di Curasao,'' die in een
¡serie artikelen een warm pleidooi
I houdt voor hetplan-Molengraaff, trapt,
! meenen wij, een open deur in als hij
¡zich beijvert om aan te toonen, dat
het water van Hato geen voor de ge-
wondheid van den mensch schadelijke
bestanddeelen bevat. Dit is, bij ons
weten, op Curagao ook nimmer be-
weerd.

Maar aan drinkwater mogen toch— meenen wij in alle bescheiden-
heid — nog wel andere eischen wor-
den gesteld, dan de zuiver negatieve,
dat zij geen schadelijke bestanddee-
len bevat. Water is toch geen me-
dicijn, dat men maar inslikt of htt
zuur, zout of bitter is.

En nu is het een feit, dat het water
uit de bronnen van Hato van wege
den smaak niet goed drinkbaar is.
De stadsbevolking drinkt het niet,
heeft het zelfs in de buitengewoon
droge- periode 1919-1921, toen er,
bij de groóte schaarschte aan drink-
water in de stad, ook van Hato water
naar de stad werd vervoerd, niet willen
drinken.

Wij willen hopen, dat dit bezwaar af-
doende ondervangen kan worden. Het
is door ir. Molengraaff onder de oogen
gezien, die zelfs het middel aangeeft
om de samenstelling van het water te
verbeteren. Maar als wij lezen, dat
door het aangeprezen middel, n. 1. het
capteeren der bronnen, voorkomen kan
worden, dat het zoutgehalte van het
water toeneemt, dan is schijver dezes
niet gerust. Moet—zoo vraagt hij zich
af—dan slechts worden voorkomen,
dat het zoutgehalte van het reeds te
zoute water nog toeneemt?

Het is waar; een proef met het cap-
teeren van een der bronnen heeft tot
resultaat gehad, dat de samenstelling
van het wateraanmerkelijkis verbeterd.

Maar danrijst de vraag: zal het prac-
tisch uitvoerbaar zijn, heeft men zich
van de mogelijkheid daarvan vergewist
alle bronnen, die in de vergaarbakken
of reservoirs uitwateren te capteeren,
zoodat eene aanmerkelijke verbetering
van de samenstelling van de geheele
hoeveelheid te verwachten is?

Licht, meer licht is in deze ten zeerste
gewenscht, opdat men niet gevaar
loope weer te stranden op dezelfde
klip, waarop de waterleiding van
Smith hopeloos vastgeloopen is.

Onze tweede opmerking geldt het
debiet van de bronzen van Hato. Kan
van die bronnen geregeld gerekend
worden op eene productie van de noo-
dig geachte hoeveelheid, 200 M 3. per
dag?

Ook aan dit punt — wij erkennen
[het gaarne — is bij het maken van
het plan aandacht geschonken. Ten
einde den grondwatervoorraad te ver-
grooten zullen er een tweetal dammenaangelegd worden om het bij regensnog van het platen van Hato weg stroo-mend water tegen te houden en in den
grond te doen dringen. Verder zullen er
reservoirs gebouwd worden,waarin in
den regentijd, wanneer de productie
der bronnen grooter is dan het ver-
bruik, eene reserve van 16000 M3.gevormd zal kunnen worden voor dt
de kwade dagen in den drogen tijd.

Maar — wenschen wij te vragen —heeft men rekening gehouden met het
op Curacao bekende feit, dat het in
den loop der tijden meermalen is
voorgekomen, dat de bronnen van
Hatö bij langdurige droogten zoo goed

als geheel hebben opgehouden te
vloeien ? En heeft men er zich ook
rekenschap van gegeven, dat de „re-
gentijd" soms geheel wegblijft?

Het is duidelijk, dat wanneer slechts
in den regentijd reserves voor den
„drogen tijd" gevormd kunnen wor-
den, het dikwijls zal voorkomen, dat
er, bij het uitblijven van regens in,
het regenseizoen, in het geheel geen
reserves kunnen worden gevormd. Men
zal dan aangewezen zijn op de da-]
gelijksche productie der bromen. En
hoe wanneer die productie faalt? Of
zal dat na den geprojecteerden aanleg
van het tweetal dammen niet meer
kunnen voorkomen ?

Niets zal voorzeker de Willemstad-
i sche bevolking aangenamer zijn, dan
j dat de' bedenkingen, waarvan wij ons! hierboven den tolk hebben gemaakt,

i afdoende weerlegd zullen kunnen wor-! den. Oppositie tegen het plan-Molen-
| graaff bestaat or Curasao geenszins,
! ook niet bij den Kolonialen Raad.
| Maar van gelooven op gezag is men
i daar niet erg gediend. Wat men ver-
i langt, is overtuigd te worden, over-
i tuigd, dat alle moeilijkheden grondig¡ onder de oogen zijn gezien en dat
| waarborgen geleverd worden, dat zij
:in elk opzicht overwonnen zullen
! kunnen worden.

MADURO'S BANK
CURA ÇAO

BALANS OP 31 DECEMBER 1925.

ACTIEF. PASSIEF.
Aandeelen en effecten be- Kapitaal f. 1.000.000.00

neden de marktwaarde f. 1.652.422.87 Reserve-fonds 750.000.00
Obligatiën op termijn en Depósitos 4.778.895.13

opzicht 1.829.371.61 Reserven:
Credieten op rekeningen voornietbetaalde interesten

courant 2.281.133.26 en verschillen op buiten -
Buitenlandsche Banken landsche wisselkoersen 30.000.00

(zicht-depositos) 632.542.12 voor risico-fonds en belas-
Kassa 321.425.27 tingen a/h gouvernement 158.000.00

f. 6.716.895. lá 7. 6.716.895.13

De Administrateur Directeur,

J. A. CORREA.

De volgende staat geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling onzer zaken:

Eind Reserve Fonds , Depósitos Totaal Actief

1917 10.000.— 1.145.331.— 2.427.684.—
1919 200.000.— 3.500.248.— 4.750.249.—
1921 500.000.— 3.615.711.— 5.145.788.—
1923 500.000.— 3.931.557.— 5.561.709.—
1925 750.000.— 4.778.895.— 6.716.895— 2—3

Koloniale Raad.
Zitting op Maandag, den 25n. Ja-

nuari 1926, des avonds te 8 uur.
Te behandelen onderwerpen :
1. Ingekomen stukken. .

| 2. Verkiezing van leden ter aan-
jvulling der vacatures te ontstaan door
de periodieke aftreding der leden J.'j. Beaujon, E. M. Penso, Edwin Se-

j nior en E. S. C. de Veer Abrahamsz.
Willemstad, den 21 Jan. 1926.

De Griffier van den Raad,
Boomgaart.
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Berichten uit de Kolonie.
Brand.

Woensdag morgen 6¡uur werd door
een dikken rook, die een uitweg naar
buiten zocht, brand ontdekt in de
opslagplaats onder het douane-kan-
toor. Terstond werd de brandweer
gealarmeerd. In een minimum van
tijd waren de militairen met de
brandspuit op het terrein aanwezig.
Toen men de deuren zoowel aan
de zijde van den Waterkant als aan de
Heerenstraat had geopend, sloeg
de rook en het 'vuur naar buiten.Met veel kracht werd er water in ge-
spoten en wist men het vuur te
blusschen. Naderhand werden de ba-len en kisten naar buiten gesleept.
Naar men zegt heeft het vuur het
meest onder de provisie-artikelen
schade aangericht. Ook de deuren enhet binnenwerk hebben veel van hetvuur geleden.

Vele kooplui en particulieren heb-ben bij dezen brand zeer veel schade ;
geleden. Sommige kisten hadden doorhet vuur, andere door't water gele-!
den en hun inhoud lag over den'grond verspreid, vrijwel waardeloos'geworden.

Deze goederen worden, zoodra debooten gelost worden, zoolang in hetdouane-depot opgeborgen, tot huneigenaar ze komtafhalen na de douane- !rechten betaald te hebben. De schade- !
vergoeding van sommige goederen,die eerst 's namiddags en in dennacht te voren waren gelost, ko-men zeker nog ten laste der zee-assurantie. Het Gouvernement heeftvoor de bewaring dezer goederen!geen enkele verantwoordelijkheid.ledereen is vol lof over de mili-tairen, die buitengewoon hard ge-werkt hebben, en aan wier kranig'optreden het zonder twijfel te danken <
is, dat deze brand, die zich zooiernstig litt aanzien, geen grootere!
uitbreiding kreeg en zoo spoedigonderdrukt werd. Toen het SS. Samsonvan de C. S. M. ter plaatse kwam ommede water in het vuur te spuiten,was feitelijk het vuur reeds bedwon-gen. Hulde aan onze militairen.Over de oorzaak van den brandvalt er alleen te gissen. Tot één
uur in den nacht was er nog door
de douane-beambten daar gewerkt.
Misschien heeft iemand onbedacht- i
zaam een brandende sigaret wegge-!
worpen, die in het stroo etc is blijven ismeulen. I

Koloniale Raad.
In de Zitting van den K. R. Maandag18 Januari 1926 werd een ontwerp totwijziging van de Loterijverordening

en een ontwerp tot wijziging van hetWetboek van Strafrecht (valschheid)zonder gedachtenwisseling of hoofde-lijke stemming aangenomen.
Ingekomen stukken : le. Een schrij-ven van de New-York Public Library

verzoekende kosteloos de gedruktestukken van den Kol. Raad te mogen \ontvangen. De Voorzitler zegt, dat hijreeds met den Gouverneur hierovergesproken heeft en dat overeengeko-
men is dat de Gouvernements-Secre-
tarie daar geregeld voor zal zorgen.
Besloten wordt de Library in dien zinte beantwoorden.

2e. Een schrijven van den Gou-verneur handelende over een mogeli]ke opheffing van den post vanpredikant op Bonaire, en waarin wordtmedegedeeld dat er op Bonaire maareen 25 tal Protestanten zijn, waarvankoogstens 9 kerkgangers en dat deKerkeraad ook onvoltallig is. De Ge-zaghebber van Bonaire is van mee-nmg dat tot opheffing kan wordenovergegaan. De Gouverneur heeft dezaak ter kennis van de Minister vanKoloniën gebracht, die teruggeschre-ven heeft om den Kolonialen Raaddaarover te hooren. Op voorstel vanden Voorzitter wordt besloten denKerkeraad van de Protestantsche Ge-meente op Curacao te verzoeken denKol Raad zijne meening hieroverkenbaar te maken.
Voorgelezen en goedgekeurd wordteen schrijven van den Kol. Raad aanden Gouverneur met 's Raads ziens-wijze over de Mgrootingspolitiek",naar aanleiding van een desbetreffend'

verzoek van den Minister derKoloniën.
Maracaibo.

Wat wij de vorige maand melddenomtrent de geheel onvoldoende laad-en losgelegenheid voor de schepen inMaracaibo, wordt voortdurend beves-tigd.
De toestand is sindsdien nog inhooge mate verergerd. In den laat-
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lies beteekent voor de booten en ree-
derijen alhier en hoe ook de koop-
mansstand aldus groóte verliezen lijdt.

Alleen de booten, die met lading
ijzerwerk en machinerieën voor de
petroleum-maatschappijen in Maracai-
bo aankomen, ondervinden er gelukkig
nog weinig last van, omdat zij om te
lossen meestal direct naar de aanleg-
plaatsen van de olievelden en boor-
terreinen enz. kunnen opstoomen om
daar hun lading te lossen.

Regen.
Deze week Dinsdag en Woensdag

nacht kregen we een paar kleine re-
genbuitjes, die behoudens eenige ver-
frisschiug weinig vangst voor de re-'
genbakken en geen voordeel meer voor

i den mislukten oogst opleverden.
1 Het ziet er treurig uit voor dit jaar. I
Er is nergens een regenbak overge-
jloopen, zelfs niet half gevuld. Nu
reeds wordt het putwater vrij duur
verkocht en hooger zal het nog de vol- j
jgende maanden oploopen.

De waterkarren en -trucks weren!
zich nog maar weinig om het water [

i naar de stad te vervoeren, naar men!
I zegt, uit berekening om later wanneer
!de prijzen stijgen, des te meer te
kunnen verdienen.

Hoevelen zullen er dit jaar in alle
rangen onzer maatschappij verzuch-

i ten : Ach, hadden wij toch maar onze
! waterleiding.

Honderden, ja duizenden zullen dit
jaar verlangend uitzien, misschien ei.
om vechten, misschien een buitenspo-
rigen prijs er voor willen betalen, om
maar een blik water, zij 't ook van
Bonabista of Hato, machtig te kunnen
worden.

En diezelfden zullen even hard cri-
ticeeren, en schelden en schimpen op
datzelfde water van 8. en H., wan-jneer misschien over eenige jaren de'
waterleiding voltooid is en het eerste
jaar overvloedige regens dat water
misschien voor hen overbodig maken.

Zoo lichtzinnig, onbestendig en jondankbaar is de publieke opinie opl
Curacao.

Garnizoen.
Als opvolger van Dr. Derks, officiervan gezondheid alhier bij het garni-

zoen, is benoemd als militair arts, Dr.QUAEDEKKER. ¡

Hof van Justitie.
Mr.A. W. J. M. Desertine, benoemdtot lid van het Hof van Justitie alhierzal met het SS. Venezuela op 17 Fe-bruari alhier aankomen.

Officieëleberichten.

(van de vorige week.)
Aan den hulpkommies der belastingen al- ¡

nier, A. M. Jourdain is twee weken verlof ,
verleend.

De tijd. onderwijzer 4e klasse Cari G. Bun-'camper is tijdelijk benoemd tot onderwijzer '

3e klasse bij het openbaar Onderwijs in
Curacao.

Aan den seiner D. B. Oduber, hoofd van
den post voor D. T. op Bonaire, is, wegens
andere reden dan ziekte, vier weken vrij-
stelling van dienst verleend, en de seiner
bij den post voor D. T. alhier J. Z. Hermans
is, gedurende bovenbedoeld tijdvak belast
met de functien van hoofd van den post
voor D. T. op Bonaire.

Aan den Heer C. Holstein, Hulp-bacterio-
loog in het laboratorium van den Openba-
ren Gezondheidsdienst alhier, is, wegens
negen jaar onafgebroken dienst, negen
maanden verlof naar Nederland verleend.

Aan den tijd. seinwachter opFort Nassau
alhier, R. Vos, is eene vrijstelling van dienst
verleend voor den tijd van een maand en
twee weken en de persoon van JanLourens
is, gedurende de afwezigheid van Vos voor-
noemd, belast met de werkzaamheden van
seinwachter op Fort Nassau.

Aan den agent van politie Ie klasse JanJacob Groenendaal is, op zijn verzoek, eer-
vol ontslag uit 's lands dienst v°rleend.

De deurwaarder der belastingen alhier P.
J. W. de Vos is voor den tijd van twee weken
geschorst.

(van deze week.)
De termijn van detacheering van

den loods R. J. Beaujon naar Aruba
om als loods werkzaam te zijn in de
St. Nicolaasbaai is verlengd tot 15
April 1926 en de loods L. A. Blom is
tijdelijk naar Aruba gedetacheerd.

Aan de tijdelijke viechtonderwijze-
res aan de leergang voor volwassenen
op Scharloo M. „C. Rozendaal-Abbad
is op haar verzoek, eervol ontslag
verleend.

De tijdelijk schrijver, werkzaam op
het departement van Openbare Wer-
ken, A. V. Argus, is definitief als zoo- ;
danig benoemd.

De hoofdkommies der belastingen
alhier J. W. Fabré is bevorderd tot
kommies-entreposeur ; de kommies der j
belastingen alhier, J. A. Hernández, is,
onder eervolle ontheffing uit de func-
tien van deurwaarder der belastingen,
bevorderd tot hoofdkommies ; de hulp-
kommies der belastingen alhier D. H.!
Garmers is bevorderd tot kommies en
de kommies der belastingen alhier E.
V. Garcia is benoemd tot tijdelijk
deurwaarder der belastingen alhier.

De tijdelijke schrijver R. E. Iraus-i
quin is overgeplaatst van het Post- :
kantoor naar het Parket van den Pro-1
cureur-Generaal en de tijdelijke klerk
M. C. W. Schotborgh van het Parket ¡
voornoemd naar het Postkantoor.

De heer W. A. Bos is benoemd tot
tijdelijk klerk op Curacao en werkzaam ;
gesteld ten postkantore alhier.

Dr. H S. Boonaart.
Met het SS. Oranje Nassau dat!

a.s. Woensdag 27 Januari hier ver- ¡
wacht wordt, zal Dr. H. S. Boogaart
na een afwezigheid van ruim 2 jaar
weer op Curacao terugkeeren. Reeds 1

nu roepen wij hem een hartelijk wel-
kom toe.

Dr. Booqaart komt in ons midden
terug met nog meer vakkennis en
medische wetenschap toegerust dan
toen hij vertrok.

Want hij heeft zijn afwezigheid
goed besteed. Eerst maakte hij een lang-
durige reis, waarbij hij de beroemdáte
hospitalen en klinieken in de Veree-
nigde Staten van Amerika, Japan en
Oost-Indie bezocht en assisteerde daar-
na geregeld meer dan een yol jaar
lang Prof. Noordenbos aan de Univer-
siteitskliniek te Amsterdam. Ten slot-
te behaalde hij jl. 17 December den
titel van Doctor in de Geneeskunde
aan diezelfde Universiteit opeen aca-
demisch proefschrift (van 255 blad.)
getiteld: Problemen uit de Psysiolo-
gie en Chirurgie van de galblaas.

Onze hartelijke gelukwensch met
deze promotie en met dit schitterend
hoog wetenschappelijk proefschrift.

Ontvangen
van het hoofdagentschap van de K.
W. 1. M. een nieuwe tijdtafel van de
Suriname-lijn, van de lijn New-York—Curacao—Venezuela, van New-Haiti
en van de Colonlijn.— van de firma Edwards Henriquez
& Co een mooi geillustreerd boekje
omtrent de wintertochten van de groo-
te toeristenboot Reliance door de
West-Indië.

De Reiiance, die ook vorige jaren
ons eiland bezocht, meet 20.000 br.
Reg- Ton, en zal 8 Februari en 11
Maart hier aankomen.

Evenals het vorig jaarzal deze boot
ook nu weer opstoomen naar Cara-
casbaai.

| — Van de Gouvern.-Secretarie het
Koloniaal Verslag van Curacao, 1925.— van den Heer John de Poolafl. 3. Miniaturas.

Kolonel Kremer.
Ruim een jaargeleden op 7 Januari,kwam

hier de Heer J.,H. O. Kremer, oud-kolonel
der Nederl. Marine hier aan, belast met hethydrografisch onderzoek speciaal van het
vaarwater en den stroom langs de haven.Doch in de eerste weken van zijn komstwas de zee hier doodkalm en geen spiakevan sterken stroom, zoodat de Heer Kremerhier weinig of niets kon uitrichten.

Doch Kolonel Kremer was ook bela9t
met het in kaart brengen van de groóte
rivieren in Suriname in verband met de
bevaarbaarheid voor groóte zeeschepen.

Om die reden vertrok Kolonel Kremer den
17 Februari d. a. v. weer van hier en ging
naar Suriname om zich eerst daar van zijn
opdracht te kwijten, met het plan in Juliweer terug te komen.

Doch het jaar eindigde zonder dat we
den Heer Kremer terugzagen.

Hij bracht in Suriname de groóterivieren
in kaart, en zooals we in de Surinamer le-
zen, keerde hij half December weer in Pa-
ramaribo terug na twee maanden besteed
te hebben om het vaarwater ook van de
rivier de Corantijn op te nemen. Den 15 Ja-nuari zou hij beginnen de monding dier ri-
vier in kaart te brengen en vervolgens ook
de rievieren deCoppename en de Saramacca,
met welk werk eveneens zeker twee maan-
den zullen gemoeid zijn.

Doch ook daarna kunnen we den Heer
Kremer nog nie* hier terugverwachten.

Want nu lezen wij, dat Kolonel Kre-
mer ook zal deelnemen aan een groóte
onderzoekingstocht ver in het binnenland
van Surname, waarbij ook den top van het
Wilhelmina-gebergte zal beklommen wor-
den. Vroeger heeft Kol. Kremer ook in
Nieuw-Qumea in Oost-Indië aan een der-
gelijke expeditie deelgenomen. Deze expe-
ditie, waarbij Kol. Kremer met het geo-
graphisch gedeelte van den tocht belast is,
zal tot September of October duren.

De eigenlijke expeditie is reeds 5 Januarivertrokken. In April volgen dan Kol.
Kremer en Dr. Fernandez de entomoloog.

Op zijn vroegst zullen we dus eerst tegen
het einde van dit jaar Kolonel Kremer hier
kunnen terug verwachten. Het is te hopen dat
tegen dien tijd de stroom langs onze ha-
ven aan Kolonel Kremer wat meer werk
zal geven.
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j fiS^ Hem Perfection D»
Pas ontvangen nieacaen voowaad

van deze kookforaaizen, met twee
en drie lampen.

Steeds alle ondefdeelen in voowaad
| bij

fl. D. Gappiles & Cq.
1~3 Heeren«traat _20.

RED „D" LtlflE OF STEfIMSHIPS.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,

CURAQAO AND VENEZUELA.

SJIIHNGS DÜRIMG JANÜARY
S.S SS *? *ï <ï *ï s<k_i9_^_6__Jurt Iriiöjrtöto Lira

Arr^e ?AnMt_5K * " ?eC' 3°Jan- Í'an- '3 Jan. 20 Jan- 27 Feb. 3
I mvp JU N' ■ ■ Jan- 6 " 12 - 18 - 2G Feb" 1 . 9S cüraqao:: :. " 5 " 13 " 2? - 27 " ■ ■"" 9
Leave _ " '

21Arrive PTO CABELLO . '. I '.','.'.' ' " 22 '
Leave , . " 22........... '
Arrive LA GUAIRA . .Jan* 8 Jan. 15 „ 23 Jan. 29 Feb. 3 Feb. 11Leave „ . . „ 9 „ 16 ', 26 „ 30 „ 4 „ 13Arrive PTO CABELLO. ".-.' . 27 . ... I 5. . .Leave „ „...;'. ■ ■28 5Arrive CURAQAO. . . Jan. 10 Jan. 17; " 29 Jan. 31 "„ 6 Feb. '14Leave ' " " " i „ 10 „ 17 „ .. 31 , 6 „ 14Arrive MARACAIBO. . „ 11 „ 18 ... . Feb. 1 . 7 „ 15Leave „ . . „ 16 „ 23 6 „ 11 „ 20Arrive CURAQAO. . . , 17 „ 24 .. . . , 7 „ 12 "„ 21Leave „ . . „ 17 „ 24 7 . 12 _ 21Arrive PTO CABELLO „ 13.'. .
Leave „ „ .- 13 . . . \
Arrive LA GUAYRA. . Jan. 18 Jan. 25 Dec. 26 Feb. 8 „ 14Feb 22
Leave „ . . „ 18 „ 25 „' 26 „ 8 , 15 „ 22
Arrive S4N JUAN. . . „ 20 „ 27 „ 28 „ 10 „ 17 , 24
Leave » „ . . . „ 21 „ 28 „ 30 „ 11 „ 17 , 25
Arrive NEW YORK . . , 27 Feb. 3jjan. 4 „ 17 . 22Mrch. 3

■ !
S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curagao for Maracaibo

Dec. 17, returning sails from Maracaibo Dec. 14.
For further particulars apply to *

S. E. L. MADURO <& SONS.
" Agents.

TE KOOP.
1 OMiolile 8 Cjl. 7 pers Auto.
1 Rugby 4 Gjl 5 pers Auto.

Zich aan te melden bij

J. D. C .Gomez
El liouvre.
i
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De nieuwe gra- jjÊft
mofonen Victrola feOrtophone zijn ÉL

juistaan gekomen. H||
Komt ze hooren in

El LiOüVfe HNHiI^Hi? Él BilíPrijzen van HHHRIHS
$85-- tot $300-«^ËWHBifHI

j. . . (New Service) Havre.Hamburg

HOm LÏII6 (Sailings every 17 days) Pto. cabeiio,
to Pto. Columbia, Cartagena. Sta Marta. Trinidad.

0'

Itoilip Therese Hom 12th February 3rd March
„ Minna Hom Ist March 11 March
„ Frida Hom 19th March ïti ipril
„ Henri Hom sth April m April
„ Marie Hom 23rd April 11 Ha;
„ WaldtrautHorn lOth May 29tti May.
All ships accept cargo and passengers.

2

Koninklijke West-Indische Maildienst.
VAN CURAQAO

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad. Barbados en Europa-
SS. "Crijnssen" 28 lanSS. "Oranje Nassau" Tï ¿eb'SS. "Venezuela" 3 Maart.Naar Pto. Colombia. Cartagena, Cristóbal en Pto. Limón-SS. "Crijnssen" 19 i anSS. "Oranje Nassau" 28 Jan.SS. "Venezuela" is Feb.

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Cumaná, Pampatar, Carúpano, Trinidad,
Demerara, Paramaribo en Europa:

SS. "Commewijnc" 16 Feb.
Naar New York:

SS. "Amazone" 22 ian
SS. "JWedea" 29 Jari



BUITENLAND.
Amerika.

In de jaarlijksche (27e.) Vergade-
ring van de Orthodoxe Joodsche
Vereenigingen, gehouden in de Ohab
Zedek Congregation, Fifth Ave. en
116e. Street te New York op den
24n. October 11., vormde een der
hoofdpunten der beraadslagingen,
volgens het verslag van de New York
Times, een voorstel om een gerechts-
hof van 25 rabbi's op te richten om
gezamelijk de zaken van de Ortho-
doxe Synagogen te administreeren.

Een tweede voorstel betrof het plan !
i om ter gelegenheid van de 150e. ver- i
jaardag van de Amerikaansche On-
afhankelijkheidsverklaring een model
van de Liberty Bell in New York op
te richten. Dit voorstel werd door
Dr. Herbert S. Goldstein, Presi-
dent van de Union of Orthodox Je-
wish Congregations of América ge-
daan om daarmede ook het idee van i
President Coolidge uitgedrukt over

j den invloed van de „Hebraic Mortar"
i bij de grondvesting van de Ame-
irikaansche Democratie, te symboli-
¡ seeren.

In zijn toespraak drong Dr. Gold- i
stein verder aan op meer zedigheid
in de vrouwen-kleeding.

„Ik verzoek de Joodsche vrouwen
in dit land dringend, zoo zeide hij,
om door tusschenkomst van onze
vrouwen-afdeelingen, maatregelen te
nemen tot het bevorderen en aan-i
moedigen van meer zedigheid!
jin de kleeding, voornamelijk bij hetjI bijwonen van de godsdienstige bijeen-
jkomsten in de synagoge."

Deze vergadering werd geopend]
¡door Dr. David de Sola Pool,'
; Rabbi van de Spaansch-Portugees- 1
sche synagoge en werd door meer|
dan 50 afgevaardigden bijgewoond.}

Een bericht uit Weenen in het- 1

zelfde nummer van de New York\
Times meldde het volgende :

Het voorbeeld volgend van ver-¡
schilende Katholieke Bisschoppen in j
de centrale landen van Europa heeft j
de orthodoxe Joodsche gemeente te
Budapest een decreet in alle synago-
gen laten ophangen, de vrouwen
als verplichting opleggend om fat-
soenlijk en zedig gekleed te ver-
schijnen bij de godsdienstoefeningen.
Er is bepaald, dat de gedecolleteer- ¡
de dames uit de bedehuisen zullen
verwijderd worden."

Dit Joodsche voorschrift van New-
York en Budapest is zeker een be-
schamende les voor tal van katho-
lieke vrouwen, die zich niet ontzien
door hun opzichtige en onzedige
kleeding in hun Godshuis anderen
te ontstichten en ergernis te geven.

Christelijke Heldenmoed
De Eerw. Heer Pierre Henri dOr

OEVAL, als legeraalmoezenier vijf maal
bij dag-order vermeld wegens betoon-
den heldenmoed tijdens den oorlog en
door maarschalk Joffre voorgedragen
voor het Legioen van Eer, is op Mo-
lokai (Hawaiï), het eiland der melaat*
schen, aangekomen, om zich daar
voor altijd te wijden aan misschien
wel den heldhaftigsten liefdedienst,
de verzorging der melaatschen. Hij
vond daar den ouden broeder Dut-
ton, die een schitterende carrière als
cavalerie-officier opgat om te gaan le-
ven samen met de meest verstoote-
nen der maatschappij.

Merkwaardige plechtigheid.
Laura Hopkins, de rijke dochter van

W. A. Hopkins, een der stichters van
het groóte Parijsche dagblad Le Matin
is onlangs geprofest in het klooster
der zusters Benedictinessen te Amillis
bij Coulomrmers in Frankrijk. Vóór
haar intrede in het klooster onder-
scheidde zij zich door haar bijzondere
liefdadigheid. De plechtigheid werd
door velen bijgewoond, o. a. ook door
Mille de Rose, dochter van Markies
de Rose, met wie deze religieuze jaren,
lang samenwerkte voor allerlei lief-
dadige doeleinden. Miss Hopkins had
een groot aandeel inde stichting van
tehuizen voor arme kinderen en fa-
briekswerksters.

A Curagao Auto Supplystorex^
„NASH and AJAX" Service Station.
Sprocksteeg — Naast C. Winkel en Zonen.

- -»-C-W_XÏTS>-«

Onder bovengenoemde naam heb ik een inrichting geopend voor de
verkoop van alle soorten van benoodigdheden voor automobielen in 't
algemeen: reserve-voorraad, oliën, vernissen etc.,,

Op die wijze hoop ik te voldoen aan de steeds stijgende vraag naar
het wel bekende merk „NASH" waarvan men de voortreffelijkheid gedu-
rende het afgeloopen jaar bijzonder op prijs heeft gesteld. In genoemd
jrar werden er op dit eiland 35 Nash auto's verkocht, waardoor de faam
bevestigd werd, die ze in alle deelen der wereld genieten, en de uitspraak
van Mr. Nash werd gerechtvaardigd: „Wat ik het meest op prijs stel, is
de achting van het publiek voor de auto, die mijn naam draagt."

Aan het hoofd van bovenvermelde inrichting staat de Heer H. A. KENT,
expert in 't vak, zoodat de eigenaars van NASH-auto's het groot voordeel
genieten alhier verzekerd te zijn van een vlugge, degelijke en billijke be-
diening voor het onderhoud van hun autj's.

P. E. PORTILLO.
I—4 Agent van de „The Nash Motors Company."

Het schitterendste en meest gezochte sigarenfabrikaat in Holland en Ned. Oost-Indië
is dat van de Sigarenfabriek „Wascana" KAMPEN (Holland.)

Met de laatste boot is wederom een nieuwe voorraad aangekomen.
Vertegenwoordigers voor Curacao: Mensing & Co.

Wilt gij goed en goedkoop __, njr " 0 ry 0

i^riV^e,,^! Mensing & C.
'fe ELLIS & DANIA. 1
0 Ook kunt u daar van alles krij- er' >áíáílss3lÜEr^^3¡^:vS^
¿m gen tegen zeer lage prijzen, g, f»r/^^Pl§*^^^lMP^\\\ ''S De winkel, die goedkooper ST \KvWv(L.C?^^^ H WE=« dan 't goedkoopst verkoopt, g.

Komt en overtuigt u, of ,jE| £^^Z~~^~~^SÉE—^zZ^Z^;-
bel Telefoon No. 423.

«STtmicoB^^m^ iPvJSCKiË
gj _k_T _H W| Ik _Ér AmW\ WWaWX nríjí Vs -^^^f^'

NsTitu^4^ %SCK jn#l|l
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA WC*'tiAfl PM a, WtPí^^M
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, UJC^ÊÊ?COREA, AMENORREA, NEURAS- "^§SÍ^^
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON- gss=r=T —^^
VALECENaADELAGRIPE,DEPUL- \ t i. _i "MONÍA YDE FIEBRE TIFOIDEA. V 61^teQeDCLtOOPCliQSPS.
THE fIEW ZEALAfID SHIPPING COJVIPfINY, LTD.

FEDEHAü STEfIM HAVIGATIOfI CO., LTD.
Servicio rápiáe de Vapores Ingleses para transporte de

Correspondencia y Pasajeros.
«REJiUUERA»

Llegará el 29 de Enero de Wellington, New Zeeland, via Cristóbal
C. Z. y se despachará en seguida directamente para SOUTHAMPTON.

Las personas que deseen viajar rápidamente y con todo confort, cocina
y servicio inmejorabel, deberán aprovechar esta magnifica oportunidad y
reservar con anticipación sus Pasajes, pues ya quedan pocos Camarotes
de PRIMERA, SEGUNDA y TERCERA Clases disponibles.

PRECIOS DE PASAJES:
Primera Clase £ 55-0-0. Segunda Clase £ 38-0-0.

Tercera Clase £ 20-0-0.
Se hará Balija para Europa.

Por más informes dirigirse á :

j. & D. jESURUN.
Agentes.

Curacao, A. H., Enero 11, 1926. 2—2

Sun liife flssurance Company of Canada
Levensverzekering JVlaatschappij

Gevestigd te : jVJontrreal.

DE VOORNAAMSTE VAN CANADA en tevens EEN
DER GROOTSTE DER WERELD.

Totaal der Assurantiën man kracht $ 871.656.457.'
Stijging in EEN jaar tijds 167.871.213.
(Dit laatste bedrag stelt voor 40.26 % van de aangenomen verze- .

keringen door deze en de andere 27 levensverzekeringmacdschappijen'
die in Canada gevestigd zijn.)

Tegen de GUNSTIGSTE VOORWAARDEN worden door deze
Maatschappij verzekeringen gesloten.

Inlichtingen omtrent de verschillende polissen te bekomen bij den
Heer ERNESTO MARTÍJN en

J. H.BRANDAO. Agent.
p. a. „El Águila de Oro. 4 3

Compañía Trasatlántica
El Vapor

"/Hanuel Calvo
se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 deEnero, y seguirá el mismo día a Pto. Cabello, La Guaira, San JuanTenerife, Cádiz y Barcelona.
se espera el 12 de Febrero, de Europa via Cuba y Venezuela, para

seguir el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon.
El vapor

"Manuel Amus."
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.

Los Agentes.
S. F. L. MADURO & SONS. Agenten: MENSING &Go

Wanneer U zich op reis begeeft en U met gemak en
goedkoop wil reizen, koop dan

CREDIETBRIEVEN
EN

TRAVELER'S CHECKS
VAN

The Maational City Bank of New-York,

MORRIS E. CURIEL & SONS,
Afdeeling Bankzaken.

In de Botica Racional
zijn verkrijgbaar.

Allerlei soorten van chocolade met mooie
figuren in fantasiedoosjes en per Pond

van de bestbekende fabrieken
pry, Davit en Droste

speciaal voor de komende
feestdagen

Edmund Jacobsen.
il» IWIIHIIMIIMIHIIIIIMIH—■—■«■HU !■■ IMHIHII» ■lllHH——————l—
Jfladaro's Bank

G a f a g a o.
Volgestort Kapitaal en Reserve fis 1.750.000

Koopt en verkoopt wissels,
buitenlandsch bankpapier, coupons,

gemunt goud en zilver.
Neemt gelden á depósito en opent

chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,

Circulaire Credietbrieven.- Telegrafische Uitbetalingen.
- Sate-loketten Spaarbank.

Deen ander? gp

0 SLIKSROENTEN Á
M& merk/ wËa

J „MOLEN' j|
«SI fabrikaat der» firma m&
j| TIELEMANcDfcOS-LEIDEN Wfy

Agenten T'mensÍng S Co.
f DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA WtsWcuando usted, se fatiga fácilmente yle falta _^_\ tfáf W MkW

energía, se siente abatido, nervioso, irr,ta_^Kt^_W_[ ikWMk
bley debilitado, tome unacucharadita^^Éi jfWJ| wk___^m^^de SALVITAEen un vaso de agua.^gjt &g£ , tij fs§ A ÉJjF'REFRESCAjVIGORIZA^f^j I_É_^T
limpia y __wmmk\^^tá *—*—a\\^rv "

Hí Wi HIGADO> y ,ot
¡ §^o^_(_r^__^fl_ 1 k__^T^ RÍÑONES entona la j
-^gjpj I Vf limpia y purifica

pfl bk y^ÉP^^ el CONDUCTO INTESTINAL,
\W&JgÊr elimina el ÁCIDO ÚRICO, evita

W_^^T^ la POSTRACIÓN yla LANGUIDEZ.

í ~TOS /£M¿\ TOS FERINA
t BRONQUITIS ASMA.(■? m) TUBERCULOSIS f- 1 LARINGITIS V A^^/AF£CCIOHES RESPIRATORIAS! M

pi IALIVIA LA fÖS~Y~LA RESPIRACIÓN DIFICULTOSA. I 1 ¡II ESTIMULA LA EXPECTORACIÓN, ALIVIA LA INFLAMACIÓN RE- J<
fTI PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACIÓN ¿I
gfl Y DOMINA EL DESASOSIEGO. IB
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