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Ontwerp-Begrootingvoor 1927.
Memorie van Toelichting

(Vervolg.)
Afáeeling IV.
Artikel 59. Teneinde het onder-wijs, zoowel op de Hendrik- als opde Wilhelminaschool, op peil te hou-den wordt het noodig geoordeeldhet aantal onderwijzers en! onderwij-zeressen le. klasse op vier te bren-gen. Oproeping in Nederland van

gegadigden heeft reeds geruimen tijdplaats gehad en volgens ontvangen
mededeeling van het Departementvan Koloniën kan uitzending van
2 onderwijzers .binnenkort wor-
den verwacht. Bij de oproeping
werd bovendien de eisch gesteld, dat
behalve de hoofdakte nog de akte
middelbaar wiskunde en handelsre-
kenen noodig zou zijn. Waar voor
het bezit van een middelbare akte
thans een toelage van f96o,—zal
worden toegekend (P. B. 1925, No.64) wordt het krediet voor bijaktenaan onderwijzers f5000,— hooger
geraamd.

Uitbreiding van het totaal aantal
leerkrachten zal echter niet plaats
hebben, integendeel door de ophef-
fing van de openbare school op Bo-
naire, waartoe uit gebrek aan deel-name moest worden overgegaan, en
samenvoeging op Saba van de scho-
len te Bottom en St John's, wordt
het aantal met 2 man verminderd.

Artikel 60. Vernieuwing van demeeste leerboeken op Curacao enSaba wordt dringend noodig geacht
i uitffehok-ken wordt bovendien tplkpn

*«^ L/uvciiuiLii iciKcn jareoverschreden, zoódat ondergeteeken-
de heeft gemeend die posten voor1927 te moeten verhoogen tot res-pectievelijk f5000 en fBoo,—.Artikel 61. Voor uitkeeringen aanhet personeel van de R. K. scholen
zoomede voor tegemoetkoming'in de
kosten van stichten, aanschaffing van
meubelen, enz. wordt voor 1927 de-
zelfde bedragen geraamd als toege-
staan voor 1926,behoudens verhoo-
ging der kredieten voor Curacao met
respectievelijk fll 000,— en f5OO —in verband met de oprichting van 2
nieuwe scholen n.l. te West Soto enJan Doret,
, Artikel 67. De onderwijzeres met
in Nederland behaalde bevoegdheid,a;e met het voorbereidend onderwijs"i] vertrek van hoofdonderwijzeresnaar Nederland, belast was, trad in
zie h

1925 Uit den dienSt< Aan B-en het voorbereidend onderwijs
,ZZ* 0P PriJs wordt gesteld en hetnoodzakelijk geacht wordt dat metue leiding van dat onderwijs eenKracht belast wordt, die in Nederlandue akte verworven heeft, wordt, we-pfnom. e^ n krediet aangevraagd vooreen hoofdonderwijzeref.

Voor vernieuwing der leermidde-en wordt tevens een verhooging vanJuu,-op het voor 1926 toegestaanbedrag voorgesteld,

Artikel 68. Aangezien de leergangen
zich alleen zullen uitstrekken tot
vlechtonderwijs en vervolgonderwijs
kan naar de meening van onderge-
teekende met een krediet van
tl' 10 000,— worden volstaan.

Afáeeling VI.
Artikel 82. Ondanks verschillende

pogingen is het ondergeteekende niet
mogen gelukken een geneeskundige
bereid te vinden voor de bij de be-
zoldigingsregeling bepaalde bezoldi-
ging van f1.7008, — de betrekking van
Directeur van den Openbaren Gezond-
heidsdienst te aanvaarden. In aanmer-
king genomen, dat van den genees-
kundige eenige bijzondere ervaring op
het gebied van hygiéne en bacteriolo-
gie vereischt wordt, terwijl tevens par-
ticuliere bijverdiensten krachtens de
verordening uitgesloten zijn, vermeent
ondergeteekende dat een inkomen van
fl 12.000 's jaars niet te hoog is om
een geschikte kracht te krijgen. Ten-
einde het bezoldigingsbesluit niet te
wijzigen, wordt een persoonlijke toe-
lage voorsteld.

Tevens wordt een krediet aange-
vraagd voor bezoldiging van een ge-
neeskundige, die ter beschikking vanden Directeur is gesteld om belast teworden met de behandeling van de
gouvernements - patiënten in het St.Elizabeth's Gasthuis en de verpleeg-
den in het Krankzinnigen-gesticht.
Ondergeteekende is tot dezen maat-regel reeds in 1925 overgegaan, daarstagnatie in den dienst ontstond.De bezoldiging van den gouverne-
ments - geneeskundige in het 2e. dis-trict kon worden teruggebracht opfl. 3000, —, omdat gaandeweg bleek,dat vermindering van werkzaamhedenplaats had en omdat aan dien genees-kundige vergunning werd verleend om
in de stad te wonen, waardoor hijmeerdere particuliere praktijk uitoefe-nen kon.

Artikel 84. Het wordt noodig ge-acht dat de Directeur v. d. Opend.Gezondheidsdienst eenmaal per jaaralle eilanden bezoekt, terwijl het toe-
gestaan bedrag van fl 500, — voor
reis- en teerkosten. steeds blijken zal
te gering te zijn. in 1924 toen deBovenwindsche eilanden bezocht wer-
den, bedroegen de uitgaven fl 850,—.

Artikel 93. De betere inrichting van
de polikliniek op Mundo Nobo stelt
in staat om meerdere lijders aan be-
smettelijke geslachtsziekte te verple-
gen. Om aan de bestemming te vol-doen, zullen meer uitgaven gedaan
moeten worden, waarvoor een hoogerkrediet wordt aangevraagd.

Artikel 97. In verband met een
voorgestelde reorganisatie van denreinigingsdienst zullen de twee auto-onderstellen, op de begrooting van

: 1926 aangevraagd voor vernieuwingvan de in gebruik zijnde vrachtwa-
gens, voor vervoer van vuilnisbakken
gebruikt worden. De beide in dienst

! zijnde vrachtwagens kunnen echter; niet gemist worden, doch zullen reeds
zoo niet ir. 1926, dan toch zeker in1 1927, moeten worden vernieuwd.

Artikel 98. Het gebrek aan werk-

volk bij den reinigingsdienst en de
urgentie om den dienst beter te rege-
len, maken het noodzrkelijk, dat de
bestaande groóte karren voor vervoer
van vuil afgeschaft en vervangen
worden door twee auto " vrachtwagens.
Bij verschillende nauwe stegen zul-
len vuilnisbakken worden geplaatst,
die door middel var. een kraan op-
genomen en uitgestort zullen worden
in de groóte bak ach er de wagen.
De in 1925 gedane uiigaven bedroe-
gen ongeveer f 23 000 —, terwijl voor
1927 in verband met de hierboven-
vermelde verbetering een krediet van
f 35 000,— aangevraagd wordt.

Afáeeling VII.
Artikel 108. In verband met de be-

langrijke werken, die door het Depar-
tement van Openbare Werken moeten
worden uitgevoerd, voornamelijk dievoor havenverbetering, acht onderge-
teekende het noodzakelijk, datde di-
recteur wordt bijgestaan door een
ingenieur.

Vroeger had het Departement van
Openbare Werken ook steeds de be-schikking over een technisch opzich-ter ; eerst na 1921 werd in deze betrek-king niet meer voorzien, aangeziennaar aanleiding van de door te voerenbezuiniging geen werk van eenig be-teekenis ter hand zou worden geno-men. Thans echter nu de economische
opleving van Curacao de totstand-
brenging van verschillende belangrijke
werken eischt, acht de directeur van
openbare werken het noodzakelijk
wederom de beschikking te hebben
over een technisch opzichter, die dan
vooral met het toezicht op de te
bouwen werken belast zal worden.
Het aantal opzichters wordt op drie
behouden, daar een den ingenieur bij
de havénverbeteringswerken toege-
voegd zal worden, een voor het toe-
zicht op het gewoon onderhoud der
gebouwen beschikbaar blijft en de
andere met de herstelling der wegen
belast zal worden.— Het keuren van ketels rs zoodanig

toegenomen, dat den machinist-mon-
teur, die daarmede belast is, weinig
tijd oveischiet voor zijne andere
werkzaamheden. Bovendien bedraagt
het aantal motoren bij het Gouver-
nement thans in gebruik 35 stuks. Al
deze machines dienen geregeld nage-
zien en c. g. hersteld te worden, het-
geen door den machinist-monteur zou
moeten geschieden, doch waarvoor hij
thans geen voldoenden tijd meer heeft.
Uitzending van een mechanicus is
noodzakelijk, waarom op deze begroo-
ting een krediet voor bezoldiging
wordt aangevraagd.

Artikel 110. Aangezien de in 1925
op Curagao, Aruba en Bonaire gedane
uitgaven voor gewoon onderhoud der
Landsgebouwen, de toegestane kre-
dieten, als gevolg van hoogere ar-
beidsloonen, aanmerkelijk overschre-
den hebben, meent ondergeteekende
de daarvoor aan te vragen kredieten
onderscheidenlijk f 4 000,—, f 500,—
en f500,— hooger te moeten ramen.

—Voor Saba wordt een verhooging
van f 300,— voorgesteld in verband
met vermeerdering van de gouverne-
mentsgebouwen t.w. de school te
Bottom en het ziekenhuis.

—Ook het krediet voor onderhoud en
herstelling der militaire gebouwen
wordt om dezelfde reden als hiervo-
ren aangegeven met f 1000,— ver-
hoogd.

—Het aanbrengen van water eischtte
een betere controle dan tot dusverre
geschiedde en ook de kantoorlokalen
worden thans beter schoongehouden.
Een verhooging van f4OO,— van het
krediet tot het doen van die uitgaven
wordt daarom noodig geacht.

—Voortelefoon-abonnementen werd
in 1925, tengevolge van meerdere aan-
sluitingen, o.a. door uitbreiding van
het loodspersoneel f 1 559,— uitgege-
ven. Waar het tarief van de gouver-
nements-telefoon hooger zijn zal dan
het tegenwoordige, worden de uitga-
ven voor 1927 geraamd op f2500,—.

Artikel 111. Aangezien de wegen

door het toenemend autoverkeer op
Curasao en Aruba deugdelijker her-
steld moeten worden dan voorheen en
de arbeidsloonen gestegen zijn, meent
ondergeteekende de kredieten van
onderhoud enz. der straten en wegen
in het stadsdistrict op Curasao en op
Aruba onderscheidenlijk f 3 000,—en
f 2 000,— hooger te moeten ramen.

Artikel 112. In verband met het
aangevraagde krediet van f 50 000.—
voor buitengewone uitgaven voor her-
stelling der straten en wegen in het
stadsdistrict op Curasao, wordt het
krediet aangevraagd voor steenslag
f 3 000,— hooger geraamd dan in
1926.

Artikel 113. Herstelling van stra-
ten en wegen van Curacao.

Evenals in 1926 wordt ook voor
1927 kredieten voor buitengewone
herstelling der wegen aangevraagd.

De straten, die voor asphalteering
in 1927 in aanmerking zullen komen
zijn de Scharlooweg van het Concor-
diaplein af, de Bargestraat, de Werf-
straat, de Van den Brandhofstraat en
de Van Radersstraat. De te asphaltee-
ren oppervlakte zal grooter wezen
dan in 1926 uit te voeren, zoodat
ook het krediet voor 1927 hooger ge-
steld moet worden.

Voor de buitenwegen zal met een
krediet van f 15.000,— kunnen wor-
den volstaan.

—Verbetering van straten en wegen
op Bonaire.

Het verkeer met vrachtauto's stelt
hoogere eischen aan de wegen. Aange-
zien eenige wegen om aan het verkeer
weerstand te bieden een deugdelijke
herstelling moeten ondergaan, wordt
voor 1927 boven het krediet voor ge-
woon onderhoud een afzonderlijk post
voor buitengewoon onderhoud uitge-
trokken.— Verbetering van wegen te St
Martin.

Voor het autoverkeer wordt verbe-
tering van de wegen van Beneden en
Boven Prinsenkwartier noodzakelijk
geacht. Waar de uitgaven voor die
verbetering niet uit het krediet voor
gewoon onderhoud gekweten zullen
kunnen worden, wordt een afzonder-
lijk krediet daarvoor aangevraagd.

Artikel 114. Bouw van een nieuw
belastingkantoor.

Het tegenwoordig belastingkantoor
eischt voortdurend groóte herstel-
lingen, aangezien het geheele gebouw
en zelfs het dak in vervallen toestand
verkeert. Nog aan het eind van 1924
en in 1925 werden groóte bedragen
besteed voor het opknappen van
het gebouw, zonder dat vernieuwing
van het dak, waarvan de meeste bal-
ken vermolmd zijn en men gevaar
voor instorten begint te vreezen, ter
hand genomen werd. Tengevolge
van de onlangs plaats gehad hebben-
de brand in de verdieping gelijk-
vloers in gebruik als entrepot zouden
weer groóte bedragen moeten wor-
den uitgegeven voor herstelling van
het gebouw zonder dat daardoor in
de toestand van het gebouw wezen-
lijke verbetering gebracht wordt.

Curaçaosche
Ditjes en Datjes.

van voo iariS '"♦ °e Maasb°de> eindverslag
sieweek en £ Vïde R°tterdamscbe mis-weeSt door ?t h«e '* me opeens a,s 'n
beetje gebabhiiH aarom niet 'ns 'n

de"aneí dïeervon9, ï"et Verlof ln '* Moe"'
dracht, om to e' Íevens onereuze op-
miBsiewa«dian?trgen.dat onze Curagaosche
°P de eer gp^fvei tegenwoordig d z0« zijn
stelling, "a?hP?Í trdai"Bc^ mis^etentoon-

zuster kof^- aalcvls?hte ik achter 't net onzegëweeBkt°ron!e8kt°r0n!e Surmame was " juist vóór
'n Voorschoten, Reuver Breda h..-- h'J eenige particulieren hidfe ¿Ë"*? ?n

t zaakje begon te rollen, posSill^'SïVbSsrrs zonder :^£""

«* '" keurig getypt brief^ van^S'

hand met ongeveer den volgenden inhoud:
„Waarde Jan Paul, Besloten 'n populair

jmissisbrochuurtje uit te geven. Hierbij in-
gesloten 'n artikeltje over onze missie „van
Portorico. Wees zoo goed, 'n drietalkorte
en krachtige „Curagaosche schetsen te pen-
nen. Pater van Bergen, onze vaardige schil-
der, zal ze illustreeren.
Goed succes: t. t. N. N."
Mompelde zoo iets van 'n strop, 'n reuze-

strop, Maar 'n paar dagen later 'savonds
7.17, ná 'n dinetje van om den drommel
geen rubberige geitenrapjes, verdween ik in
mijn knusse kamer met snorrend roodkoonig
salamandertje, pinkte de switch, draaide den
sleutel in 't slot, zoog 'ns diep aan mijn
geurige Wascana, en calligrapheerde met
sierlijke halen op 't kale hoofd van mijn
blanco-folio, „Curaqaosche schets no. I"

Tegen 12 uur was ik klaar, en kroop ik
onder de wol.

Heb dien nacht zwaar gedroomd over
Curagao.

's Morgens copie laten viseeren.
Goedgekeurd.
Artistieke breed opgezette crayon-teeke-

ningen van Pater van Bergen kwamen in.
Huissen opgebeld, intercommunaal of ínter--
commun/caal, ik weet 't heusch niet meer.
Ná 'n uurtje wachtens - de telefoonverbin-
dingKleine Berg, Willemstad W. 1.— doet 't
nog 3 minuten vlugger - eindelijk contact
gekregen.

Helio! . , D , ¡
Helio ! Ja, U spreekt met Jan Paul.
Copie klaar?
la, kant en klaar. . .
Laat er dan maar 'n twintig-duizend exem-

plaren van drukken.

All right, zal er voor zorgen. Anders
' niet?

Neen. anders niet.
Ajo!

i Ajo !
Afbellen.
Toen op 'n drafje naar 't Beursstation.
Juist op tijd, om hijgend'n coupé van den

Amsterdamschen sneltrein binnen te duike-
len.

Uitgehijgd. Brevier afgebeden, 'n Sigaar i
gerookt. Nog 'n sigaar gerookt. Amster- j
dam. Uitstappen!

Zat in no-time op 't bureau van deR. K.
Boek-Centrale Keizersgracht no. 62.

Voorgesteld.
Aangenaam.
„Kijk 'r 'ns hier. en ik deponeerde't twaalf!

tal vellen copie en de 4 meesterlijke crayon !
krassen op 't bureau-ministre van den aller- ;
vriendeiijksten directeur, eventjes business: j

'n Brochuurfje in quarto, verlucht met
deez crayons, — geen autotype, maar zink- \
jes,— oplaag 20.000, op hoeveel komt dat?"¡

—Laat me 'nskijken. En zn potloodje krie- 'belde wat cijfertjes op 'n bloc-note wel,dat zal U precies idem zooveel kosten."
All right! Wanneer kunt Uze afleveren ? !

Nu, over 'n dag of tien.
Best. hier is mijn adres.
Tot genoegen, meneer!
Tot genoegen, pater!
'n Half uur later zat ik allergezelligst te| dineeren vis á vis mijn oud-Professor Pater I

J. V. de Groot, 't maal gekruid door zijn "pittig-mousseerende humor, en zn goed-'
lachsch ophalen van lang vergeten herinne- \

i ringen uit mijn jaren als propaedeutieker. |
I Op den tienden dag precies stopte in 't

Westen van Rotterdam, 'n wagen van Van
Oend & Loos met zeulend-biefstuk-paard,
'vóór 'n deur met mijn naam erop; 6kisten
werden gelost, en „alsdat de overige 14
kisten spoedig zouden volgen.

Wist niet, dat 20.000 van die petieterige
boekjes zulk 'n reuze-quantum vertegen-
woordigden.

En nu kunt ge 't gelooven of niet, maar
binnen 3 maanden waren al die exemplaren
schoon op.

Zet 't de meest gevierde auteur, om zulk
'n succes te kunnen boeken.

Maar en híer krast als 'n vijl op 'n
verroeste moerschroef, de kraakstem van
'n criticaster: „Maar dan gingen ze zeker
heel goedkoop, die boekjes van U, Jan
Paul ?"

Ja, mijn waarde mandril, ze gingen goed-
koop, heel erg goedkoop, allerreusachtigst
goedkoop, want we gavenze weg bij hoopen
voor geen cent, voor geen halven cent, maar
heelemaal voor niks, Wil jegelezen worden,
—en daar is 't toch maar om te doen, —dan is dat je methode.

'n Paar dagen ná Nieuwjaar 1920, 'n pho-
netje van 't hoofdbestuur, om zoo goed te
willen zijn de diverse missie-artikelen op te
sturen naar 't tentoonsiellingsgebouw in deOppert no. 09, en op 4 Jan. de boel te eta-
leeren.

Dat bewuste gebouw in de Oppert was
voorheen klooster en scholen-complex van
de zusters Dominicanessen, die juist'npaar
weken geleden met al hun hebben en hou-
den naar hun nieuwe stichting op denWalenburgerweg verhuisd waren.

Door den nieuwen eigenaar werd geheel't gedoe'tjevoor 'n paar ton gekocht, toen

gratis voor 'n week aan 't missie-comité af-
gestaan, en later weer verkocht met 'n ton
of wat er boven op aan de gemeente, om 't
in 'n hulppostkantoor te metamorphoseeren.

't Kan me nog spijten indertijd bij die
zusters Dominicanessen, geen bodje ge-
waagd te hebben.

Den vierden Januari stapte ik naar de
Oppert.

Een der schoollokalen was aan de missie
van Suriname en Curagao toebedeeld. Ka-
toenhouten schraagtafels met kleurige ka-
toentjes bespijkerd langs den wand, 'n amal-
gama van kisten en doozen en pakken op
den vloer, dat was alles.

Aan den arbeid ! Jas uit, vest uit, hamer
en breekijzer in actie, tik op mijn fikken, au !!

Stond dra te transpireeren, alsof 't Cura-
| gaosche zonnetje me weer bescheen.

Mijn reisgenoot over 't groóte water van
the far West naar patria, Pater Redempto-
rist Morsing, de altijd goed gehumeurde

| vurige Surinaamsche missionaris, stond ook
\ al te puffen.— „Helio, old timer, balsamiek, eh ? Ver-
■ beeld je maar dat je met 'n paar van je
i dierbre boschnegers aan 't kuieren ben in 't
\ Surinaamsche oerwoud s'middagsom 'n uur
of 12. Kom, steek nog 'ns op."

Alles uitgepakt. En nu, o groóte Goden,
aan 't etaleeren.

Weet van etaleeren nog minder dan van
kousenbreien, en van kousenbreien weet
ik heelemaal niks.

Never mmd, beginnen met 'n pièce-de-
milieu, en daar omheen de rest groepeeren,
zei mijn gezond verstand, maar waar zoo
gauw in mijn armoedig rommeltje, 'n waar-
dig middelstuk op te duikelen.

fÈ[ CURAQAO Ijl
Hoofdkantoor : Bijkantoor :

Heerengracht 471, AMSTERDAM. CARACAS, Venezuela.
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Gepliatst & volgestort: fl 1,000,000.
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Ondergeteekende meent te weten
dat het de wensch van den Raad is
dat het optrekken van een geheel ]
nieuw belastingkantoor in casu beter;
ware en stelt zich voor thans alleen:
het allernoodzakelijkste te herstellen.!

De bouwkosten worden Memorie
geraamd, daar het in de bedoeling
van ondergeteekende ligt daarvoor
een speciale heffing voor te stellen per
collo aangebrachte goederen, die hier
gelost worden voor invoeren vertrouwt
daarvoor de medewerking van den
Raad te verkrijgen. Zoodra het be-
noodigd bedrag zal zijn' opge-
bracht, zal de heffing moeten ver-
vallen. (Wordt veryolgá.)

Toen kwamen, als jereinste Deus-ex-ma-
china, twee witkielen met bollende linker-
koonen binnengestrompeld, zeulend 'n enorm
groot plat vierkant, gewikkeld in groen
laken.

Bennen we hier terecht, meneer?
Dat ligt er aan. Voor wie is 't?
Nou, en twee pruimen gingen gelijkmatig

over stag van linker- naar rechterkoonholte :
„De dokter en zn vrouw zeien, alsdat we
't moesten afleveren aan 'n zekeren JanPaul
van Curagao, hier in de Oppert 69"— „O, dat is all right, zet daar maar
neer."— „Kunnen we soms 'n handje helpen
met uitpakken?"— „Niet noodig, dankie wel."— „Affijn, 'dan maar niet. Nog iets van
Uwees orders? Ook al niet, 't was anders 'n
verd ik bedoel 'n verdraaid zwaar ak-
kefietje, niet waar, Kees?"— „En of," zei Kees.

"Nou 't is allright hoor, hier heb je ieder
'n kwartje, en ruk nou maar in."— „God zal je zegenen, meneer van Cu-
ragao, en als je nog eris 'n karreweitje heb,
we bennen je man, hoor. Tabeh !"

Witkielen af.
Oroenlaken ontspeld, en er ontpopte zich,

'n door Huiß Luns geschilderde pracht-olie-
verf-in-artistieke-lijst van den Rotterdam-
schen-Curagaoschen bisschop Mor. Vuyl-
steke.

Ik jubelde 't uit, ik was gered, ik had
mijn pièce de millieu.

En nu met animo rondom mijn bisschop
aan 't etaleeren en groepeeren, wat orde
geschapen in dien chaos, gediept uit kist en
postpakket, gedeponeerd op de lange áin-

terklaastafels met 'n-zet-maar-neer-zoolang
Mag ik U heel eventjes vertellen, in dro-

ge waschlijststijl wat al zoo uit Curagao in
de Oppert was aangespoeld ?

Ziehier: Hoeden, veel hoeden, heel veel
hoed, — Bouquetten van schelpen en visch-
schubben, — 'n hangmat, — geraamte vau
'n haaienkop, — Bovenwindsche koelkannen
en Long Toms (sigaren), — flesschen met
scorpioenen, Cur. mais en boonen, duizend-
pooten en slangetje, — Krabben en schild-
pad-schalen, — Zout van deSan Willibrord-
sche zoutpannen, — Dividivipeulen van een
verwaaiden boom uit mijn koraal, — 'n op-
gezette Iguano, maar 't kan ook 'n baby-
krokodil geweest zijn, — 'n mandje van
rijstkorrels (?). — mandjes en doosjes van
Curagaosch vlechtwerk, — 'n stuk diabaas,— 'n stuk Arubiaansch gouderts, — 'n bonk
phosphaat, — flesschen met verschillende
soorten Curagaosche gelei, — Arubiaansch
filigraanwerk, — 'n reuze-partij alpargaten
van de Coöperatieve Vereeniging — 'n paar
flesschjes echte Curacao-'ükeur van deBotica
Central, — Curagaosche wasvruchten, — 'nkolibrietje op nest met eitjes — 'n zaag
van 'n zaagvisch, — 'n stapel tafelloopers,
anti-macassen kleedjes, etc. zgn. spanish
work, — prachtfoto van onzen ontslapenen
bisschop Mor. van Baars en alie Rotter-
damsche missionarissen behalve ik, — schil-
derij van Sint Eustatius gepenseeld door
Frater Augustinus, — kleurige Curagao-
sche crayons door Pater van Beroen, —pakken Cur. kieken en papiamentsche boe-
ken en boekjes, en eindelijk eenige exem-
plaren van „Ala Blanca," „La Cruz," en
van den mij zoo dierbren Amlgoe di! Cu-
rasao."

Daar zou je heusch moe van worden, ik
bedoel door 't gecatalogiseervan zoon soort
opruiming van restante goederen van 'n
warenhuis in miniatuur.

Spreidde met 'n breed futuristisch gebaar,
dat heel West-Indisch gedoe'tje¡nopen slag-
linie, over de mij toebedeelde étalage-ruimte.
En toen, ná 't twaalfuurtje broer, schoonzus
en blozend bakvisch-nichtje 'ns nieuwsgie-
rig kwamen neuzen — want ze kenden mijn
all right-allures — wat ik er- toch wel van
terecht gebracht had, toen was mijn succes
door die uit den hemel gevallen arlistiek
aangelegde reserve verzekerd. Want met 't
aangeboren vrouwelijk talent, om iets sma-
kelijk, gezellig, je eigen thuis voelend te
maken, hadden moeder en dochter in no time
met 'n opschuivertje hier, 'n plooitje daar, er
'n „finishing touch" aangegeven, die insloeg,
die pakte, die 't 'm deed.

De grootste glorie van mijn „stand", wa-
ren èn 't fancy-work, èn de hoeden.

Wist, dat indertijd de leider van de Cur.
hoedenindustrie de Heer H. J. Cohen Hen-
riquez, 'n partijtje van onze wereldberoemde
panama's naar Ministerie van Koloniën ge-
stuurd had. Die op den kop te tikken was-
me 'n lief ding waard. Maar hoe?

Schreef naar 't Haagje naar mijn vriend
oud-gezaghebber van Grol, en binnen 'n
dug of wat stoomden de Curagaosche
stroodopjes de Deiftsche Poort al binnen,
Want zoo was ie, altijd bereid om je 'n pleizier
te doen.

'n Groot plakkaat laten fabriceeren met
er op in reuze-letters:

„inzending van het Ministerie v.Koloniën."
Dat sloeg in.— „Zeg 't 'ns, Jan Paul, hoe is u zoo

bevriend met den Minister van Koloniën?"
vroeg me een der leden van 't hoofd-
comité.— „Waarom zou ik niet met 'm bevrind
zijn, 't is 'n reuze-baas."— „Ah, zoo, kijk, interessant, toch alle-
machtig aardig, dat „koloniën" zich ookvoor
onze missie-tentoonstelling interesseert."

Toen had den 7den Jan s'middags de offi-
cieele opening plaats van de eersfe Rot-
terdamsche Missie tentoonstelling.

't Was propvol,, ik was er ook, en
nee/t is, dunkt me, beter nu 'n punt te zetten

Uitgepraat ?
Heelemaal niet, ik begin eigenlijk pas,

Maar ik loop liever niet de kans, om weermijn geesteskinderen te zien optreden, in
zulk in spillebeenige ragfijne letterpliinje
als vorig maal.(l)

't Is je reinste evidentie, —en toch zoo
weinigen bevroeden 't, — dat vaak 'n groóte
dosis litterair succes afhangt, van 'n prettig
aandoende, gemakkelijk lezende, kloeke
lettertype.

Kriebeltjesals Egyptische hiërogliefen te
moeten ontcijferen, is bij den lezer per se
'n kwade noot, niet op rekening van den
drukker, maar op die van den armen au-
teur, vooral op 't met doornen bezaaiden
pad van de belletrie. niet zoozeer in de
geleerde doceerende lijn.

Snapt u me.
Daarom is 't zoo reuze-gemakkelijk

zwaarwichtige quasi- geleerde verhandelin-
gen te schrijven, en zoo reuze-moeilijk sma-
lijke onder-de- streep — artikelen te pennen.

'n Groóte troost, dat de eerste gewoon-
lijk niet, de laatste gewoonlijk wel gelegen
worden.

Je paradoxt, Jan Paul!
i Wel, als ik dan toch paradox, dan
iik er meer liever uit maar inzien doe ik '*'anders niet.

Dus tot den eersten Zaterdag van April-
Door overvloedige toevoer van copie is

er geen kwestie van, vóór dien datum 'rt
¡plaatsje te kunnen bemachtigen voor mijn
! missie tentoonstellings-vervolg.

Zou 't onder de hand geen tijd worden de
Amigoe in 'n ruimer meer elastisch ge-
waad te steken? Uit dit strakgespannen
pakje is ie al weer lang heelemaal uitge-
groeid.

Zoo langzamerhand begint ie meer op '»advertentie — dan op 'n nieuwsblad
lijken.

Wat jammer is.

Jan Paul.
San Willibrordo

Maart 2/26.

(1) Tot onzen grooten spijt kondi
niet aan het overigens zeer redelijk verlan-
gen van Jan Paul voldoen. — Nu er zoo
weinigplaatsruimte isy is dit de eenige inanift
om voor meer copie meer plaats uit ;e sparen-

Wat die slotopmerking van Jan Paul bc'
treft, — ja, diezelfde wensch is ons al sedert
lang door tallooze vrienden van de Amigol!
kenbaar gemaakt.

Wij zijn daar volstrekt ni.t ongevoeli-
voor. Integendeel. Ook wij zouden niets lie*
ver wenschen. Maar.... men is er daarvoor
bij de Redactie aan het verkeerde kantoor-

Politie en Justitie.
11.

Langer dan in Nederland, heel wat
langer zelfs, heeft daar dus de ver-
eeniging van justitie en politie stand
gehouden, want dat de procureurs-
generaal bij de gerechtshoven hier te
lande als waarnemend directeuren van
politie optreden heeft hiermee niets
te maken. Wij kunnen het best be-
grijpen, dat het zoo gegaan is, en ook
dat het zoo nog een heelen tijd lang
goed gegaan is. Maar men had eer-
der moeten ingrijpen.

Men had wijzer gedaan, als men
het ambt van advocaat-generaal bij
het hof van justitie had afgeschaft,
den procureur-generaal meer op zijn
eigenlijke justitietaak als hoofd van
het openbaar ministerie aangewezen
had, en der politie een afzonderlijk
hoofd gegeven had.

Dan had men een toestand gekre-
gen als in ons land, en tusschen het
hoofd van het parket en dat der po-
litie een verhouding als tusschen den
officier van justitie en den commissa-
ris van politie of den burgemeester.

Nu is al jarenlang de toestand deze,
dat de politie den niet-vakkundigen
procureur-generaal boven het hoofd
gegroeid is. Daarvan is dien ambte-
naar geen verwijt te maken. Bij de
ontwikkeling van Curacao tot wereld-
havenplaats is meeren meer de behoef-
te gebleken aan deskundige leiding.
De overleden commandant of commis-
saris kon die niet geven, en dat hij op
de plaats, waar hij misschien in het
begin goed voldaan heeft, gebleven is
toen de omstandigheden hem te mach-
tig werden, is niet minder aan dege-
nen, die hem daar gehandhaafd heb-
ben, te wijten dan aan zijn eigen zelf-
overschatting. Wij willen daarvan
niet meer zeggen, na wat wij 7 Mei
van het vorige jaar hierover schreven,
waarnaar wij in bescheidenheid mee-
nen te mogen verwijzen.

Tallooze voorgenomen reorgani-
saties zijn mislukt en ook die, welke
thans in bewerking is, zal o.i. mis-
lukken als men den knoop niet door-
hakt en de politie losmaakt van de
justitie. De politie heeft als hoofd
noodig een politieman, wat iets an-
ders is dan een justitieman. En geen
politieman, die zijn eigen waarde en
de waarde van zijn vak verstaat, zal
een ondeskundig hoofd boven zich
dulden. Voor de samenwerking tus-
schen politie en justitie is het ook
niet noodig, dat beide diensttakken
onder een hoofd staan. De politie,
die haar taak begrijpt, zal ten dienste
der justitie staan, maar daarvoor is
geen inmenging noodig in de.inwen-
dige organisatie van het politiekorps
en in den politiedienst, die niet al-
leen ten dadelijken nutte der justitie
strekt. De officieren van justitie ten
onzent geven hun „bevelen", zegt
ons wetboek van strafvordering, aan
commissarissen van politie, burge-
meesters en officieren der marechaus-
see, maar zullen er niet aan denken
zich te mengen in wat niet tot hun
taak behoort.

De aanstaande herziening van het
Regeeringsreglement biedt gelegen-
heid om het laatste wettelijke be-
letsel voor een behoorlijke regeling
weg te nemen. In afwachting daarvan

zal door welwillende medewerking
ondanks de verouderde letter van de
wet de gewenschte toestand, o. i. de
eenig bestaanbare toestand, verkre-
gen kunnen worden.

Zijn wij goed ingelicht/ dan heeft
de gedachte, in het bovenstaande
neergelegd, ook voorgezeten bij de
uitzending van den kapitein Borren.
Men mag trouwens veronderstellen,
dat deze, van te voren op de hoogte
gebracht van den plaatselijken toe-
stand en ingelicht omtrent een der
voornaamste oorzaken der heerschende
misstanden in het politiekorps en in
het geheele politiewezen, zijn voor-
waarden gesteld heeft. Anderzijds
mag men verwachten, dat hem van
bovenaf, aan het „Plein" en op het
gouvernementshuis alle mogelijke me-
dewerking zal zijn en worden ver-
leend, en dat het hoofd van „de rech-
terlijke en administratieve politie"
zelf niet minder genegen zal zijn, deze
zaak zuiver te bezien van uit het ge-
zichtspunt van het belang van Curacao.
Ten slotte gaat het niet orneen stuk
macht, maar om het zien der zaken
in de juiste verhoudingen. En prac-
tisch behoeft de noodige wijziging niet
gepaard te gaan met het inboeten van
eenig stuk werkelijk gezag.

Het hoofd der politie zal hebben
te gehoorzamen, wanneer en in zoo-
verre de procureur-generaal in het
belang der justitie bevelen geeft, maar
overigens zal hij, waar het de „ad-
ministratieve" taak der politie betreft,
van niemand bevelen hebben af te
wachten dan van den gouverneur. En
de procureur-generaal zal zich niet
wenschen te begeven op een gebied,
dat ook technisch het zijne niet is.

Nog eens : laat men den tegenwoor-
digen toestand bestaan, dan hand-
haaft men willens en wetens een der
hoofdoorzaken van het jarenlang in-
gewortelde kwaad; neemt men weg
dit vitium originis, dan alleen, maar
dan ook zeker, schept men verhou-
dingen, die bij eendrachtige samen-
werking een einde kunnen maken aan
toestanden, die dekoloniale verslagen
nu al een reeks van jaren in schrille
kleuren ons teekenen, en een aan-
fluiting zijn voor het Nederlandsche
gezag in Curagao. {Kol. Wkbl.)

Curaçao-Rotterdam-Hamburg-Antwerpen.
Wij laten hieronder een vergelijken-

den staat volgen van de havenbewe-
ging van Rotterdam, Hamburg en Ant-
werpen over 1925 en 1924.

Rotterdam aantal inhouá in
schepen netto R. T.

1925 11.220 17.213.513
1924 10.257 15.568.117

Verschil + 963 + 1.645.396
Hamburg:

1925 13.241 16.636.312
1924 12.522 15.536.269

Verschil + 719 + 1.100.043
Antwerpen*):

1925 9.971 20.201.598
1924 9.709 19.304.907

Verschil + 262 + 895.691
*) De voor Antwerpen opgegeven

cijfers der netto tonnenmaat zijn die
volgens Belgische berekening.

Om deze gelijk te maken met de
elders gebruikelijke berekening, moeten
deze cijfers met 15 % verminderd
worden.

Het totaal-cijfer voor Antwerpen
wordt dan voor 1925: 17.171.358,
voor 1924: 16.410.021 en het verschil
761.337.

In de cijfers voor Rotterdam zijn
de bunkerbooten niet inbegrepen.

Van de drie groóte Zeehavens van
het vasteland van Europa wint Ham-
burg het dus, wat het aantal sche-
pen betreft, daarna volgt Rotterdam
en daarachter Antwerpen.

Wat de inhouá der schepen be-
treft, spant Rotterdam de kroon, mpt
een klein verschil gevolgd door Ant-
werpen, en daarna door Hamburg.

Wat den vooruitgang over 1925
betreft tegenover het jaar te voren,
boekt Rotterdam, zoowel wat het
aantal als de inhoud der schepen be-
treft, de grootste aanwinst.

Ter vergelijking plaatsen wij hier
nog eens de stand van onze haven in :

Aantal
schepen inhouá in netto R. 'T.

1925 3469 3.936.995
1924 3175 2.605.450
Voor het overige verwijzen wij naar

ons artikel geplaatst in ons nummer
van 6 Februari 11.

Ingezonden.

Aruba, 23 Februari 1926
Mijnheer de Redacteur!

Vergun mij een plaatsje in Uw veelge-
lezen blad, bij voorbaat mijn hartelijken
dank.

Het betreft hier, de reeds zoo dikwijls
besproken:

Politie op Aruba.
Er zijn hier in de Nassaustraat, op Aruba,

niet minder dan 4 plaatsen, waar sterke
dranken gesleten en niet minder dan 4 café's
of restaurants, samen 8 plaatsen, waar sterke
drank verkocht wordt.

Nu er in den regel drie tot vier, somtijds
meer schepen in de haven zijn, waarvan er
meesten tijds een of meer Amerikaansche bij
zijn, waarvan de bemanning zich Erg Droog)
gevoelt, laat het zich licht begrijpen wat ei
dan voor een drukte heerscht, in de anders
zoo stille Nassaustraat.

Dat er heel wat geklonken, gedronken
en gevochten wordt, is ook te begrijpen.

Maar dat het publiek hier bijna zonder
eenige bescherming is, laat zich niet be-
grijpen.

De Nassaustraat is de hoofdstraat en
maar zeer zelden ziet men daar een poli-
tie-agent. Er zijn, wanneer die schepen bin-
nen zijn, ongeveer 70 tot 80 vreemdelingenaan den wal, welke zich allen bijna zonder
uitzondering in de genoemde straat op-
houden.

Dat men geen rekening houdt met een
politie, die men niet ziet, is zeer logisch.

Wij willen echter niet zoozeer de politie
de schuld daarvan geven, als wel hun on-
macht.

Er zijn, in de stad 8 (zegge acht:) politie-
agenten, waarvan één dienstdoende hoofd-
agent is, één ordonans van den ontvanger,
één vrij van dienst.

Zoodat er maar 5 dienst-doende agenten
zijn, en waarvan er één steeds op den
steiger moet staan, (waarom ??)

Mijnheer de Redacteur, nu het wat druk-
ker begint te worden op Aruba, zou het
dan geen tijd worden om wat meer en be-
tere politie hier te detacheeren ?

Moeten de burgers en de Handel dan niet
beschermd worden ?

Laatste Zondag waren er niet minder dan
drie vechtpartijen in de Nassaustraat alleen,
en van de politie geen spoor.

Het is toch onmogelijk, dat 5 politie-agen-
ten (indien er geen enkele van het korps
ziek is), de orde en rust van de stad en
onder de bemanning van vreemde schepen
kan handhaven.

Nu men zich op Curagao zoo verheugt
over den groei en bloei van Aruba, laai
men zich dan ook de onkosten getroosten
van meer en betere politie.

Mijnheer deRedacteur. Unogmaals danken-
de voor de verleende plaatsruimte:

Hoogachtend:

X. P.

Curagao, Februari 1926.-
Aan de Redactie van het blad

„Amigoe di Curagao." AlhieS
Geachte Heer Redacteur,

Met genoegen en belangsteÜ^l
heb ik een paar weken geleden uw artS
gelezen, handelende over de wijze van licHt
geven door de auto's hier op Curaca
verwijzing naar de reeds ter zake besi

bepalingen in Nederland. U wilde, als ik _
niet vergis, opkomen tegen het gebrr
de groóte stralenbundels, dat door de (
feurs (hij zij zelf eigenaar, of wel in c
bij het ontmoeten van elkander in d
gel wordt toegepast, hetgeen zoo wei
den een als voor den ander erg hinderlijk»
bij het sturen van het vervoermiddel, om
reden dat bijzonder sterk licht, U noetfl
het, „oogverblindend" is.

Ik zeide daar, ik heb met genoegen u«
artikel gelezen, en ik dacht: ziezoo, eindj
lijk dan, heeft een Curacaosch blad datej
vel onder de aandacht van de politj
bracht en ik hoopte er meteen bij,
politie nu dan toch daarop zoudtietten; en niet zooals gewoonlijk, zoudt
voortgaan alleenlijk te gaan letten op hd
rood lichtje aan den rugkant der auto's, tefl
einde dan den brutalen chauffeur, dit- he*
waagde de politiewacht voorbij te gaal
zonder dat lichtje, dat meermalen nk
delijk zichtbaar is en metterdaad DAT vef'
grijp deed, door een van uit zijn wachtliuisj'
daarin zoo-scheef-en-slordig-mogelijk-zit-
tend gendarme de gebruikelijke vermanings-
commando van luz patrás" toe te roepefl:

Want werkelijk, die stralenbundels va*
de auto-lantaars zijn zoo oogverblix
dat het, nu er meer en meer automobiele*
hier ingevoerd worden, méér dan tijd iSf
dat te dien opzichte door de politie wordfi
ingegrepen. Heeft onze Politiekeur geen be:
palingen dienaangaande?

Heeft U er soms opgelet, als men zich te
voet bevindt op een eventjes vrij rechtfü
weg op straat (er zijn niet vele hier, maai
toch eenige) namelijk: de Brug, Waterkanis-
Hoogstraat, Roodeweg, Pietermaai en Schaf
looweg, de De Ruyterkade niet te vergeten
(deze is de langste) en men komt zulke
auto's tegen, dan is het heel erg voor je
oogen; maar, o wee als een of ander die'
pronkers het in zijn hersens krijgt om op
denweg te blijven staan, dan is het meer da«
verschrikkelijk; komt je hem tegemoet, bei'.1
den zich voortbewegende, dan is de dutf
van die verblinding zooveel korter: maafi
wanneer de voetganger zich alleen mod
voortbewegen en meneer staat in zijn heef
lijkheid te pronken, geheel onnoodig me',
zooveel licht; dan is het verschrikkelijk voof
het oog.

Mag ik U beleefd verwijzen naar een ar-
tikeltje in „Wetenschappelijke Bladen va*
December '25, onder de Korte Mededeelin-]
gen: „ Wetten en voorschriften betreffend*motorrij- en voertuigen in de Vereenigde Stai
ten"; daarin wordt tevens verwezen naaieen in gemeld blad in het nummer van Au-i
gustus tevoren reeds ter zake geschreve"
stuk.

U beleefd dankend voor uwe moeite o»
dezen brief te lezen en aan U geheel ovef'
latend de wijze waarop U van den inhoU"
ervan wilt gebruik maken, verblijf ik, hoog'
achtend,

Een, dieuw artikel ftp\
lezen heeft en zich ten volle aansluit bij uïïe
opmerkingen, verder gaarne zoude wenschdj.
dat U meermalen de aandaoht van depolo
vestigt op dat zeer „hinderlijke" op de open-
bare straten.

Naschrift van áe Reáactie.
Wij vestigen, de aandacht van den in;

er op, dat de schrijver van een ingez
stuk rrtcrv ■

zije naam op te geven, welke naar gelang
van den inhoud van het stuk en ter beooi"
deeling van de Red. in sommige gevalle 11
niet behoeft gepubliceerd te worden. VoW
ditmaal hebben wij hierop een uitzonderitiê
gemaakt. Doch in het vervolg worden zu!ke
ongeteekende stukken ter zijde gelegd.

Collecte Voop de slachtoffers
tfan den Watersnood in Holland.

Ten einde gelden te verzamelen tot leniging van den nood
der bevolking' van de streken in Holland, die geteisterd zijn door
de overstroomingen, hebben ondergeteekenden zich vereenigd tot
een comité. Waarvan Zijn Excellentie de'Gouverneur van Curaran
welwillend het Eere-Voorzitterschap op zich genomen heeft.

Zij wekken de inwoners van Curasao op milde bijdragen
| te schenken voor dit goede doel. Dezer dagen zullen langs de
¡huizen lijsten 'ter teekening worden aangeboden.

Het Comité ":
I

Zijne Exc. Mr. N. J. L. Brantjcs Eere-Voorzitter.
S. M. L. Maduro Voorzitter
Mr. G. H. Eskes Secretaris
Jac. F. Haayen Penningmeester
J. de Jongh
El. Curiel
H. .1. C. Bodenburg Hellmund
J. M. Ellis
J. C. Henriquez
J. Mansvelt Beek
Mr. S. G. C. van der Veen Zeppenfeldt.

Hierbij wordt bekend gemaakt, dat met ingang van iVlsiain-
dag S ÜVlaart 1926, de „Sanatorium-steiger" in
Bati Panja Baai (achter het Sanatorium) voor de veerdienst
op Otrabanda uitsluitend in gebruik zal worden genomen.

Curacao, sn. Maart 1926.

Curagaosche Petroleum Industrie Maatschappij

Agenten: MENSING & Go.

TE KOOP.
I Oldsmobile 8 CyL 7 pers Auto.
I Rugby 4 Gil 5 pers Auto.

Zich aan te melden bij

J. D. G .Gomez
El liouvre.
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Neemt gelden op deposito op korten

en langen termyn.



Berichten uit de Kolonie.
Commissie Watersnood.

Blijkens advertentie in dit nummer
heeft zich ook hier een commisie ge -vormd om gelden in te zamelen ter Í
leniging van de ontzaggelijke schaden ¡
van den watersnood in Holland. Dvi- ¡
zenden menschen hebben huis en vee
en oogst, hun meubilair en kleeren,
alles verloren. Welgestelde land-bouwers zijn tot den bedelstaf gebracht.
Hun boomgaarden zijn vernield, hunakkers en weilanden omwoelden yol
diepe gaten of met een dikke laag zanden steenen bedekt, geheel ongeschiktom te beplanten of er het vee op te
laten grazen. De meeste woonhui-
zen zijn ingestort of weggevaagd ofonherstelbaar beschadigd. De over-strooming heeft zich over de provin-
ciën Limburg, Noord - Brabant, Gel-derland en Overijsel uitgestrekt.

Wij mogen verwachten dat de bevol-king van Curacao op schitterende wij-ze haar edelmoedigheid en weldadig-
heidszin zal toonen.

Een laffe Misdaad.
vorige week Zaterdagavond tegen

10 uur is er in hei Militair Tehuis
op Pietermaai een lafhartige misdaad
gepleegd.

Vele Hollanders, die hier thans aan
den tankbouw op de ¡sla werkzaam
zijn, maken van de gastvrijheid hun
door het Militair Tehuis geboden,
dankbaar gebruik om hier eenige ont-
spanning te genieten.

Dien Zaterdagavond zat er weer een
clubje bijeen, toen een Hollandsche
militair Cl., die beschonken was,
zonder dat hem daartoe eenig aan
leiding gegeven werd, die Hollan-
ders kwam sarren en tergen met de
woorden: „hongerlijders" e. d. Ook
een week te voren had dezelfde
militair hen reeds op gelijke wijze
lastig gevallen.

Ondanks alle vriendelijke verzoe-
ken bleef hij daarmee doorgaan, zoo-
dat het eindelijk één hunner begon
te vervelen, en hem verzocht even
met hem naar buiten te gaan om daaraf te rekenen.

Nauwelijks buiten en vóórdat hij
nog iets had kunnen zeggen, geeft
die soldaat hem met een mes een
steek door de lip heen.

Op zijn geschreeuw kwam zijn
vriend P. v. d. V. toegeloopen, die op
hetzelfde oogenblik een geweldigesteek over de borst kreeg, waarna hijbadend in zijn bloed neerzeeg.Onmiddellijk werd Dr. Oduber ge-roepen daarna Dr. Winkel, die ter-stond de autbambulance requireerde
om den ongelukkige naar het Gast-
huis te vervoeren.

Het trof allerongelnkkigst zóó, dat
toen de ambulance met den gewonde
onder geleide van Dr. W. vóór de brug
aankwam, dat men juist deze wilde,
openen. Dr. W. beduidde den agent nog
de ambulance met den ernstigenbijna stervenden gewonde eerst te la-ten passeeren, wat die pólice vlakafweigerde.

Zoo heeft die ongelukkige ongeveer
J kwartier uurs voor de brug moetenwachten.

B" aankomst in het Gasthuis on-
derzochten Dr. Winkel en later ookUR- Boogaart de wonde, die ruimeen vinger lang en zeer diep was enmet groóte kracht was toegebracht.

Alle onderliggende spieren warendoorsneden, en zooals later bleekwas het mes tusschen de ribben door-gedrongen, had 00k de iongen en dehartzak geraakt.
Dinsdagmorgen ten 6 uur overleedac gekweste ten gevolge van inwen-dige verbloeding, als goed katholiekna de H. H. Sacramenten der ster-vende te hebben ontvangen.

Ha
e" beffend oogenblik was het Zon-«agnvddag toen de dader met dengewonde geconfronteerd werd. Op

of XV van den Rechter-commissaris¿L* en militair als de" dader her-
ik ,r,VinÍwoorde h'i: Ja' hij is het.
Wh ' dat gij in drift hebt gena«-
ZsZs- e" ?*\ Se me "iet hebt willenvermoorden". Hij reikte hem de hand
voor Zeggende : -lk vergeef je alles,rm') 's het niets, ik ga toch ster-Z' ?"aar voor jou is het erger." AllengeLrHege!AW?ordiS ware» zichtbaar
sn kt/ ?0k de dader weende ensenang iUlgdedat hiJ ¡"dronken-schap gehandeld had.
30 iaarSlaChJ offer is een Rotterdammer,
3o T" \gehuwd e" eerst sedert
kortte? aanden °P.Cura?ao. Hij had
ven om 7 aan Z1]~ vrouw geschre-den"1 "aar Cura?ao over te

beth'srg'aíenis
hvaJluit het St. Elisa-ue n s Gasthuis had onder overgrootebew I]zen van belangstelling XtsVuf prachtige kransen werden voíu ■gedragen als een bewijs van sympathievan z vrienden, van de Difflïln

t, . u
P lM- enz" Alle Hollandschetankbouwers - meer dan ion -ook de Commandant van het ffar„;Kapt. Borren e.a. volgde dXSe"

SS. „Jan van Nassau”.
Met deze boot kwamen hier Zon-

dag morgen weer een 20 tal jonge
werklieden aan voor den tankbouw
van de Isla. Volgens een betrouwbaren
ooggetuige moeten zich deze Holland-
sche werklieden gedurende de reis
méér dan onbehoorlijk, zelfs schan-
delijk aan boord gedragen hebben,
vooral den laatsten nacht, nadat te
Puerto Cabello een vrouwspersoon
van licht allooi aan boord gekomen
was, werden alle grenzen van fatsoen
en eerbaarheid overschreden.

Hel verwondert ons, dat zoo'ri
vrouwspersoon hier op het eiland is]
toegelaten. I

Wij willen hier aan de autoriteiten
in alle discretie in overweging geven
om aan den nieuwen havendokter op
dit punt strenge voorschriften ter uit-
voering op te leggen.

Wij hopen, dat dergelijke indivi-
duen als hier Zondag per SS. Jan vun
Nassau zijn aangekomen, niet ovei
onze stad of buitenbevolking zullen
worden losgelaten.

Menschen, nog wel blanken, die
zelfs geen gevoel of besef van verant-
woordelijkheid of van hun verplichting
bezitten om een voorbeeld van fatsoen
en beschaving te geven in hun optre-
den tegenover zwarten en kleurlingen,
zijn een voortdurend gevaar voor onze
samenleving en alleen door een streng
optreden tegenover hen moeten zij
van hun minderwaardigheid over-
tuigd worden.

Bericbten uit den Haag.
(Per Korte-golf-zender)
Van Maandagavond :

Naar aanleiding van het verzoekvan Mr. J. Limburg aan de Koningin
om van de opdracht tot vorming van
een extra parlamentair Kabinet te
worden ontheven, heeft het Ned.Corrrespondentie-bureau zich tot denformateur gewend, die mededeeldedat het zijn bedoeling was een ge-mengd extra parlamentair Kabinet tevormen, bestaande uit personen vanlinks en rechts. Geruimen tijd gingmet het zoeken dier personen heenHoewel hij tenslotte geslaagd wasde noodige personen bereid te vin-den in het Kabinet te treden, is hijbij de nadere bespreking op moeilijk-heden gestuit met name ten aanzienvan het nader detailleeren der ge-dragslijn inzake Gezantschap bij hetVaticaan. Naar verluidt moet de oor-zaak van Mr. Limburgs niet slagen
voornamelijk gezocht worden in dehouding der Christelijk HistorischenLeek het voor een paar dagen, alsofzij voor een modus vivendi zoudeníc

i». .w 1! zi]'n' de ag'tat<e in Chris-telijk Historische kringen tegen hetGezantschap heeft hen ten laatsteweder afzijdig doen blijven, lal vanChristelijk Historische Kiesvereni-gingen in den lande toch deden opvergaderingen door het aannemen vanmoties blijken, beslist tegen het Ge-zantschap bij het Vaticaan gekant tezijn en deze omstandigheid waarin dekwestie der partijeenheid, ook weleen woordje zal hebben meegespro-ken — deed de mannen, die aanvan-
kelijk wel ooren hadden naar eenoplossing, gelijk Mr. Limburg zich diedacht, tenslotte terugtreden. I

Van Dinsdagavond:— Staten Generaal vergadering derlweede Kamer van heden. Het voor-stel der SDAP tot Kamer-ontbinding
verworpen met 70 tegen 24 stemmenVóór stemden alleen de SDAP en de i
Communist Visser.

Mr. Limburg heeft bedankt voor|het Lidmaatschap van den Vrijzinnig;Democratischen Bond en zal als ge-j
volg daarvan ontslag nemen als Lid'der Provinciale Staten en daardoor itevens ophouden Lid van Gedepu-
teerde Staten.

Van Donáeráag avoná.
De Haagsche Courant vermeldt o. a |

het volgende uit de Staatscourant -j
Zijn benoemd E. S. Lansberg en C. SGorsira J» P.^E. Zn onderscheidelijk
tot Voorzitter en Ondervoorzitter van
den Kolonialen Raad van Curasao.De Haagsche Courant meldt: De
Koningin heeft Maandagmiddag deformatie van het extra-parlementair,
Kabinet opgedragen aan Jhr. Mr. D.
de Geer. Alvorens deze opdracht in
beraad te nemen, heeft de Heer de
Geer verzocht eenige besprekingen te
mogen houden. Deze hebben tot het
resultaat geleid, dat hij vandaag aan
de Koningin de volgende Ministers
heeft voorgedragen : Buitenlanásche
Zaken Jhr. Mr. H. A. van karnebeek ;
Justitie; Mr. Dr. J. Denner, Raadsavi-
seur bij het Departement van Justitie ;
Binnenlandsche Zaken en Landbouw
Mr. J. B. Kan, Secretaris - Generaal
in algemeenen dienst: Onáerwijs, Kun-
sten en Wetenschappen; Mr. M. A. M
Waszink, Burgemeester van Heerlen;
Oorlog a. i. van Marine; Prof, L. A.
van Royen, Hoogleeraar aan 's Rijks
Hoogeschool te Delft; Financien : jhr
Mr. D. J. de Geer ; Waterstaat: Mr. H.
van der Vegte, Lid van Gedep. Staten
van Overijssel; Arbeid, Handel en Nij-
verheid : Prof. Dr. J. R. Slotemaker de
Bruine, Lid van de Eerste Kamer;

! Koloniën Dr. J. C. Koningsbergen, |
'\ oud Voorzitter van den Volksraad in [
Ned. Indie,

Onze korte-golf-zender.
Donderdagavond heeft Z. Exc. Gou-

verneur Brantjes de korte-golf-zen-
der van ons Draadloos Station Riffort
met het volgende draadloos bericht
aan H. M. Koningin Wilhelmina of-
ficieel geopend:

Hare Majesteit de Koningin
,s Gravenhage

Met dit radiogram, het eerste recht-
streeks van Curagao naar Nederland
door mij per kortegolf verzonden, bieá
ik Uñer Majesteit mijne hartelijkste
gelnkwenschen aan met tot stand ge-
brachte verbinding.

Gouverneur Brantjes.
Dezer dagen kan de openstelling

van dit rechtstreeksch draadloos ver-
keer met het Moederland door mid-
del van de korte-golf-zender ook voor
het publiek verwacht worden.

Waarschijnlijk zal het tarief 2 fl per
woord, en voor uitgestelde telegram-
men 1 fl per woord bedragen.

Bekroont.
Het Apostolisch Vicariaat van Cu-

ragao werd voor zijn inzending op de
Vaticaansche Missietentoonstelling, het
vorig jaar te Rome gehouden, bekroond
met een zilveren medalje en een di-
ploma Bene Merenti.

Consul van Nicaragua.
Tot consul aá honorem van de Re-

publiek Nicaragua is benoemd de j
Heer L. O. Lampe alhier en met toe- ¡
stemming van Z.Exc. den Gouverneur
van Curacao met ingang van 1 Maart
in functie getreden.

Onze gelukwenschen.
Cuba - Aruba.

Een bericht in La Union meldde!
deze week, dat den 26 Februari met]
een Engelsche goulet Georgetown, ko- j
mende van Cuba, 52 werklieden van
Aruba en Curacao zijn aangekomen,
waaronder 6 kinderen en boven-
dien nog één Venezolaan. Die bark
deed de reis van Cuba naar Aruba
in 13 dagen.

Volgens deze werklieden moet de
toestand op Cuba allerslechtst zijn,
zoodat allen, die er nog achtergeble-
ven zijn, heel graag naar hier zouden
overkomen, als ze maar een reisge-
legenheid hadden.

Zou dat geen reden zijn, hetzij voor j
het Gouvernement of voor de C. P. I.
M., een boot daarheen te zenden om
die menschen daar op te pikken?

Hier is gebrek aan werkvolk in al-
le bedrijven.

Nieuwe Notaris.
Als derde notaris is door Z. Exc.

j Gouverneur Brantjes dezer dagen
¡benoemd de Heer E. S. C de Veer
i Abrahamsz vroeger advocaat - gene-
raal bij het Hof van Justitie alhier.

Í Onze gelukwenschen.
Toeristenbooten.

Donderdag morgen kwam alhier
'binnen het SS. Veendam van de
¡Holland-Amerika line met 374 Ame-
Irikaansche toeristen aan boord.
's Avonds te voren liep het gerucht
dat de boot naar Caracasbaai zou door-
stoomen om daar 3000 ton stookolie
te bunkeren. Gelukkig is dat niet
waar gebleken. De boot is onze ha-
binnengestoomd en is vastgemeerd
aan den steiger van C. P. 1. M., in het
Schottegat, waar het voor fl. 80.000
UtookSolie heeft ingenomen.

De Veendam is 575 voet lang, meet
15,400 Reg. Ton. Bruto en 9.202 net-
to R. T.

Het is de eerste maal dat de Veen-
dam onze haven bezocht.

Eerst ten half 8 's avonds verliet
de Veendam schitterend verlicht onze
haven.

—Gisteren morgen kwam het SS.
Cuba van de Cie. Générale Transat-
lantique met 221 toeristen aan boord.

Zooals men weet, is deze boot door
de Kamer van Koophanáel te Houston
(Texas) afgehuurd.

Deze boot is 493 voet lang en 64
breed en meet 11.336 Bruto R. T. en
6,325 netto.

Het is de eerste maal, dat deze
boot onze haven bezocht.

KOLONIALE KAAD.
Zitting op Maandag, den Bn. Maart

1926, des avonds te 8 uur.
Te behandelen onderwerpen:

1. Ingekomen stukken.
2. Ontwerp-verordening tot aanvul-

Ung en wijziging van de verordening
van den 6n. October 1906 (P. B. 1907
No. 5), regelende het onderwijs in de
kolonie Curagao.

3. Vaststelling van een antwoord
ian den Gouverneur op Zijner Excel-
'entie's depeche dd. 23 December 1925
No. 2640 betreffende de vraag of er
lanleiding bestaat voor áe verdere in-
danáhouáing van áe betrekking van
vodsdienstleeraar bij de Protestantsche
Gemeente op Bonaire.
Willemstad, den sn. Maart 1926.

De Griffier van den Raad,
BOOMGAART.
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Joseph Travers SI Sois, UI.
Mensing & Go.

Vertegenwoordigers.

C, P. I. M.
Met SS. Stuyvesant ¡¡kwamen hier

Donderdagavond weer 37 werklieden
uit Holland voor de Isla aan.
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Compañía Trasatlántica
El Vapor

"Antonio López"
se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 deFebrero, y seguirá el mismo día a Pto. Cabello, La Guaira, San JuauTenerife, Cádiz y Barcelona.
El vapor

"Buenos Aires*
se espera el 12 de Marzo, de Europa via Cuba y Venezuela, para

seguir el mismo dia al Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.

Los Agentes.
S. F. L. MADURO & SONS.

RED „D" ü'IJÏE Op STÉTIVISHIPS.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,

CURACAO AND VENEZUELA.
SAILINGS DURING MARCH.

tg o a *"*' s^T: s.s~ ís. sTsT
1y ¿ b Caracas ! Maracaib lacia CaraiMara

Leave. NEW YORK . .¡Feb. 10 'i Feb. 17 Jan. 24 Mrch 3 ! Mrch 10
Arrive SAN JUAN. ..„ 15 i „ 23 Mrch 2 „ 8 „ 16

Leave „ „ . . .¡ „ 15 „ 23 „ 2 „ 8 „ 16
Arrive CURAQAO. . . . 17 1

Leave „ . . . „ 18
Arrive PTO CABELLO. „ 19

Leave „ „ . „ 19
Arrive LA GUAIRA . . „ 20 Feb. 25 Mrch 4 Mrch 10 Mrch 18

Leave „ „ . - . 25 „ 27 „ 6 i „ 11 „ 20
Arrive PTO CABELLO. „ 26 ... . „ 7 „ 12 ... .

Leave „ „ . „ 27 ... . „ 7 „ 12 ... .
Arrive CURAQAO. . . „ 28 Feb. 28 „ 8 „ 13 Mrch 21

Leave „ „ 28 8 „ 13 „ 21
Arrive MARACAIBO Mrch 1 9 „ 14 „ 22

Leave „ „ 6¡ „ 13 „ 20 „ 27
Arrive CURAQAO. ...... „ 7 „ 14 „ 21 „ 28

Leave „ . .'Feb. 28 7 „ 14 „ 21 28
Arrive PTOCABELLO.. ... „ 8 . . . . „ 22 ... .

Leave „ „ . .i , 8 . . . . „ 22 ... .
Arrive LA GUAYRA. JMrch 1 9 Mrch 15 „ 23 Mrch 29

Leave „ . . „ 1 9 „ 15 „ 23 „ 29
Anive SAN JUAN. . . „ 3 „ 11 „ 17 „ 25 „ 31

Leave „ - . . . , 3 „ 12 1 18 25 April 1
Arrive NEW YORK . . „ 8 , 11 „ 24 „ 30 „ 7

S.S. "Merida" connecting with S.S. "Caracas" sails from Curasao for Maracaibo
March 25 returning sails from Maracaibo Feb. 27 and April 3.

For further particulars apply to
S. E. L. MADURO & SONS.

Agents.

Koninklijke West-Indische Maildienst
VAN CURAQAO

Naar Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados en Europa:
SS. "Stuyvesant" 18 Maart
SS. "v Renselaer" 1 April.
SS. "Crijnssen" J5April.

Naar Pto. Colombia. Cartagena, Cristóbal en Pto. Limón:
SS. "v. Rensselaer" 18 Maart
SS. "Crijnssen" 1 April.
SS. "Oranje Nassau" 15 April

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

SS. "Prins Fred. Hendrik" 10 Maart.
Naar New York:

SS. "Medea" 12 Maart
SS. "Carna" 19 Maart.

> SS. "Luna" 26 Maart.

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

CREDIETBRIEVEN
EN

TRAVELER'S CHECKS
VAN

The national City BankofNew-York,
BIJ

MORRIS E. CURIEL & SONS,
Afdeeling Bankzaken.

Andergeteekende verzoekt beleefdu aan alien, die iets te bespreken
hebben betreffende de Administratievan de Drukkerij, niet meer aan de
hoofddeur van 't St. Tttoraas-colle-ge aan te bellen, maar aan de poort
daarnaast.

Ant- Graste
Administrateur.

Kantooruren 7—12 v.m. I—s n.m.

AHei nieuwe abonné's voor hst
kwartaal AraiJ^JO^jggtyMßen
de nummers van MAART gratis

Gevestigd:
E. 5. C. ie Veer Abrahamsz.

(oud-Adv. Gen.)

NOTARIS.
Kantoor :

Bovenverdieping dsr Afd. Bankzaken
v/d BH. M. E. Curiel & Sons.

Kamer No. 3.
Opgang,, Keukenstraat".

SPREEKUREN: 8.30-12 v.m.
3—l

SOLE IMPORTERS: MENSING & Co.



BUITENLAND.
De Kerkvervolging in Mexico
De gouverneur van den staat Ta-

basco, Thomas Garrido, een actief
voorstander van de schismatiekezgn.
nationale Kerk van Mexico, heeft een
decreet uitgevaardigd, dat alle pries-
ters moeten huwen, willen zij hun
ambt blijven uitoefenen.

Natuurlijk wordt zoo*n draconische
maatregel alleen tegen kath. pries-
ters genomen ! Maar dan weet men
ook zeker, dat enkel anti-papisme de
drijfveer is.

Berichten uit Villahermosa meld-
den, dat onlangs vijf priesters wer-
den gevangen genomen omdat zij
weigerden hun celibaatsgelofte te
schenden. De Bisschop, Mgr. Pascual
Diaz, en de geestelijkheid van Villa-

hermosa zijn met een aantal Katho-
lieken en corps naar Mexico City ge-
togen om zich in persoon bij den
President te beklagen over zulk een
inconsitutioneele verdrukking.

Dat heeft natuurlijk niets geholpen.
Het decreet van Garrido toch was offi-
cieel gepubliceerd door het Ministerie
van Binnenl. Zaken, zonder dat de Fe-
derale Regeering de minste poging
heeft gedaan om er een stokje voor te
steken.— In de laatste twee jaren zijn
20.000' Mexicanen naar het bisdom
Dallas — in den N. Amerik. staat
Texas — geëmigreerd om aan de an-
ti-godsdienstige wetten van hun ei-
gen land te ontkomen. De bisschop
van Dallas, Mgr. Jos Linch, heeft op
zijn terugreis van Rome ook Spanje
bezocht, om de hulp der Spaansche
geestelijken in te roepen bij de ziel-
zorg voor de steeds in aantal toene-
mende Spaanschsprekende bevolking
van zijn diocees.— Voor de wet bestaat de Kath.
Kerk niet in Mexico. Feitelijk wordt
zij slechts getolereerd in zoover tijd
en kracht aan de pogingen van 't
Gouvernement om haar te vernietigen
zekere grenzen stellen. Priesters en
religieuzen worden systematisch ver-
volgd tot in de details van hun par-
ticulier leven. Kerken worden ont-
heiligd, geconfisqueerd, gesloten en
veranderd in museums en theaters.
Scholen worden in beslag genomen
en haar leerlingen uiteengejaagd of
gevangen gezet. Het katholiek leven
der leeken staat voortdurend aan al-
lerlei plagerij en bedreiging bloot.

Tegenover deze vervolging en ver-
drukking is als reactie een sterke
beweging naar vereeniging ontstaan
onder de Katholieken. Daar isvoor-
eerst de Kath. Jeugdvereeniging, die
al in 25 bisdommen is opricht, 187
plaatselijke afdeelingen telt en naar
de 20. 000 leden gaat. De volwasse-
nen hebben zich georganiseerd voor
de bescherming hunnerreligieuze be-
langen in de Nationale Liga tot Ver-
dediging v. d. Godsdienst, die 40.000
leden heeft, en in de Katholieke Ar-
beidersvereniging met 300 afdeelin-
gen en 25.000 leden. Behalve den
Katholieken Oudersbond, is er insge-
lijks nog een Vrouwenbond en de
Bond derRidders van Columbus. Deze
laatste is de best georganiseerde en de
werkdadigste katholieke leekenver-
eeniging in 't land, en heeft 45 plaat-
selijke raden met 5000 leden. Zij be-
sturen avondscholen, financieren stu-
diebeurzen en bereiken méér practisch
nut dan eenige andere vereeniging.
Geen wonder, dat zij dan ook door
de regeering het meest worden tegen-
gewerkt.

Teekenend is, dat daarentegen de
protestantsche Y. M. C. A. ('Christe-
lijke jongeliedeu vereeniging) onlangs
van President Calles 100.000 pesos
subsidie heeft gekregen voor de vol-
tooing van een stadion in Mexico City.
De Protestanten zijn dan ook nog ai
over den president te spreken.

Zoo roemde onlangs de protest, bis-
schop van Mexico G. A. Miller in de
Methodistische Christian Aávocate als
een der verdiensten van Pres. Calles,
dat hij „de Roomsche priesterschap
onder den duim houdt." En de wet
van 1917, waarbij aan vreemdelingen
verboden wordt, kerkelijke bedienin-
gen in Mexico uit te oefenen, vindt
hij alleen niet erg verstandig, wijl
daardoor wel „de vreemde priesters,
die Mexico exploiteerden (?), hun ver-
diende loon kregen," maar ook de
protestantsche zendelingen te lijden
hebben, 't Is fraai! Jammer, dat er
geen uitzonderingsmaatregel ten hun-
nen gunste bestaat in een land, dat
voor 84 pCt. katholiek is, en slechts
door buitenlandsche invloeden onder
een tyranniek communistisch en anti-
katholiek bestuur staat.

Nu president Calles de financiëele
belangen der vreemdelingen gaat aan-
tasten, en zelfs de oliemagnaten niet
ontziet — hij heeft een wet voorge-
steld, die alle buitenlanders dwingt,
binnen drie jaar hun grondbezit te
verkoopen of zich te laten naturali-
seeren — kon aan zijn macht wel
eens schielijk een einde komen. De
Ver. Staten hebben hem al een paar
maal een krachtige waarschuwing doen
toekomen, dat hij beter heeft toe te
zien op de bescherming van leven en
eigendommen der Amerikaansche bur-
gers. Een veeg teeken.

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.

Jtöadaro's Bank
Guragao.

Volgestort Kapitaal en Reserve fls 1.750.000
Koopt en verkoopt wissels,

buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver. v

Neemt gelden á depósito en opent
chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,

Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.

Safe-loketten Spaarbank.
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B ALIVIA ,LA TOS V LA RESPIRACIÓN DIFICULTOSA.! PI
ESTIMULA LA EXPECTORACIÓN, ALIVIA LA INFLAMACIÓN RE- 11
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACIÓN \_\
Y DOMINA EL DESASOSIEGO.
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Wilt gy goed en goedkoop ?n ir . 0 ~rooken??? MC>ftQL\ViC\ *V C°gkoopt dan uwe sigaren bij B \ 4TI^liOAll*¿ <** .
"g ELLIS & DANIA. §„ Ook kunt u daar van alles krij- es-i ,¿!^SliS^'l^Í¿^^^S*sN.
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Komt en overtuigt u, of » j £^^-*^^ÉËËE—!=^S^JJPbel Telefoon No. 423. Ir^^lT ■'■,*,m33ílífÍ¡*

t^^^^^^^m «$C ]K jn jf1§
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA vÍk^HACRIV T „ T\PiHWÊmNUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. ü4o§¡Ír
COREA,-AMENORREA. NEURAS. XS^"l^^^^TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON. ¿sssg--^- m¿^
VALECENCIADELAGRIPE.DEPUL. T# 1. A'
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. V I^.

Apotheek
"Botica Racional"

van Edmund Jacobsen.
Apotheker

Breedestraat, Otrabanda Telefoon 356.
Spoedige aflevering van Recepten

Patentmedicijnen Drogerijen
allerlei Soorten van Suikerwaren,

Chocolade en Beschuiten
Sigaren en Sigaretten

Vlugge bediening Aan huis bezorgen.
'~^'mm\\\\\\m\\\AAmmamÊamk^^

De nieuwe gra- jJÉj
mofonen Victrola $**
Ortophone zijn &L

juistaan gekomen. Ml
El liOütfi*e HHIÑnIT

Prijzen van BtfHffiM
J. & D. C. GOMEZ^^^^^^H

The Royal Mail Steam Packet Company's
TWIJi-SCREW CRUISIfIG STEAMER

«0 fl 1 0"
Lengbt: 587 feet. Gross Registered Tonnage 19,000
Beam: 71 feet. Displacement „ 27,180

West Indies Craises de lmtfe.
This, the largest and most sumptuously appoínted Vessel, a veritablc

floating palace, admirably designed for comfort and coziness and for
tropical waters, with spacious deck, lounges, elevators, gymnasium,
commodious staterooms with cold and hot water running and large
wardrobes; bedrooms and suites with private baths, electric fans and
thorough ventilation and heating of all rooms, —is scheduled to sail
from NEW YORK on the 21st. Januari and 20th February 1928, and
win arrive at CURAQAO at 6 o'clock a. m. Friday sth. February,
and at same hour Monday Bth. March. leaving this Port, on both
occasions at 5 O'ClOCk p. m. on the same day of arrival to proceed to:

LA GUAYRA^ Venezuela, GHARLOTTE AMALIE, St. Thomas
PORT QF SPAIN, Trinidad, SAN JOAN, Porto Rico,
BRIDGETOWN, Barbados, BERMUDA "The land of perpetual Spring",
FORT DE FRANCE, Martinique, NEW YORK, U. S. of América,

PASSENGERS — desiring to avail themselves of a splendid opportu-
nity to embark on this paiatial STEAMER, having well stocked Libraries,
Barber Shops and Ladies Hairdressing Parlors, Ball Room, Dining Saloon
extending entire width of steamer, a cuisine in every respect equal to
that of world-famons hotels — the invariable Royal Mail Standard for 86
years — and furnishing daily Wireless reports of important events at home
and abroad, ampte Lifeboat accommadation, including twomotor lifeboats
equipped with wireles-Submarine Signalling Apparatus, Fireproof and
Watertight Bulkheads, Combined Semaphore and Morse Signalling App-
liances — will be accepted to INTER-PORTS, according to accommodation
available.

OWNERS of AUTOMOBILES to hire, with competent GUIDES, are
invited to have a number of good conditioned CARS in attendance at
the landing stage in town for the optionai use of Tourists.

FOR PASSAGE RATES and further information, please apply to :

J. & D. JESÜRDN. Agents.
Curacao, January 18, 1926. 6—6

, (NCW SerViCe) Havre.Hamburg

Hom Line <saiiin«s "*"* u *»*"> tja^
to Pto. Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trinidad.

Motorship Therese Horn 12th February 3rd March
„ Minna Horn Ist March 11 Mrt
„ Frida Horn 19th March \W ipril
„ Heíiri Horn sth April 2i Apríl -
„ Marie Horn 23rd April 1 May
„ WaldtrautHorn 10th May 21 Maf.
All ships accept cargo and passengers.

7

CHRYSLER FOUR 4f^Mfia SS mijlen oer uur.
vrfgm^ftaiiMU»^ Eén ¿alón in 25 mijlen.

fimSÈ^madÊSk 5"2S muien in ® secón-

Vóórdat Ude voldoening heeit gesmaakt ineen rUf{^/<r\ pff VIPK.CHRYSLER FOUR te rijden," of een CHRYSLER ; V>lJI 1 VöltSP lílCl'*
FOUR te besturen, kan U onmogelijk de buiten- "
gewone prestatie begrijpen van een auto voor
zulk een lagen prijs. TOUFing 5 pasS. fl 2850.

Op de heele wereld vindt men alleen in de Rnadcfpr 3 2950
CHRYSLER FOUR vereenigd: 58 mijlen per uur "d*S"l ' f " ""Vt'
een snelheidstoename van sop 25 mijlen in 8 Clllb COUpé 5 „ » 3150.
seconden, een verbazend voordeelig gasolinever- < 007 c
bruik van één galon per 25 mijlen. ¡ bUdbD. 3 „ „ 06/3.

De fabriekanten van de CHRYSER FOUR, die ! Sedan 5 „ „ 3425.
werken met deenorme CHRYSLER hulpmiddelen , HVuraul. rBDI OP 4 WielßD.
en faciliteiten, hebben dezeresultaten zonder weer- *
ga bereikt en hebben er mee verbonden een sier-
lijkheid van uiterlijk, die verre elke andere auto Bovenstaande prijZSll ZJjn
overtreft, die er in prijs mee gelijkstaat.

Tischer & Co., Agenten. A^g^i^W

CHRYSLER FOUR
■«gjjaw

DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA RFBH
cuando usted, se fatiga fácilmente yle falta ' _já_% Ws9m m AWMÊ
energía,' se siente abatido, nervioso, irrita- jíf_W^_^r_^M
ble y debilitado,tome una cucharadita .^^Hj ts*/S§ WL. aAWLiWde SALVITAE en vnvaso deagua^^M ■ hBÉS^^
REFRESCA.VIGORIZA, .^^fl *k_J_^r^
LIMPIA Y _ékWa%WlSzá yi Ma^r
PURIFICA. B sf| M Áñf^ Estimula ci

AT^—^^Tm I^l Wi jf HÍGADO, y lo»
i MmmWA I MLWr^ RÍÑONES entona la
, PjÉ^ 1 W^A^^^fGESTIÓN, limpia y purifica'

I_^^^^ el CONDUCTO INTESTINAL?}_JE¡^^ elimina el ÁCIDO ÚRICO, evita
la POSTRACIÓN ■ y/fa ¡LANGUIDEZ.


	Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden no. 2200 06.03.1926
	Ontwerp-Begrooting voor 1927.
	Curaçaosche  Ditjes en Datjes.
	Politie en Justitie.
	Curaçao-Rotterdam-Hamburg-Antwerpen.
	Ingezonden.
	Berichten uit de Kolonie. Commissie Watersnood.
	Een laffe Misdaad.
	SS. „Jan van Nassau”.
	Bericbten uit den Haag.
	Onze korte-golf-zender.
	Bekroont.
	Consul van Nicaragua.
	Cuba – Aruba.
	Nieuwe Notaris.
	Toeristenbooten.
	BUITENLAND. De Kerkvervolging in Mexico

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16


