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Ontwerp-Begrooting voor 1927.

Memorie van Toelichting.

rvolq en stoí.)
Art. 114. —Bouw van een koelhalvoor geslacht vee. 'De tegenwoordige koelhal is in devleeschhal ondergebracht. Het geslacht

vee, dat daarin opgehangen wordt,
heeft veel te lijden van de ratten,
hetgeen uit een hygiënisch oogpunt
zeer ongewenscht is. Bovendien is de
hal ook te klein voor de tegenwoor-
dige behoefte, zoodat meermalen het
vleesch aan een der balken in de
vleeschhal wordt opgehangen om te
besterven. Teneinde aan dezen onge-
wenschten toestand een einde te ma-
ken, wordt een krediet aangevraagd
voor den bouwvan eennieuwe koel-
hal, die zal worden opgetrokken dicht
bij de slachtplaats.

—Bouw van 25 militaire woningen
voor het politiepersoneel.

Teneinde de gehuwde marechaus-
sees, die uit Nederland gedetacheerd
zullen worden bij de politiemacht op
Curacao, in staat te stellen een huis
te bewonen, dat in gerief en prijs on-
geveer overeenkomt met een door
hen in Nederland verlaten woning,
wordt het noodig geacht eenige wo-
ningen te bouwen op het domein
„Steenrijk." Voor den dienst is het bo-
vendien van belang dat de politie-
manschappen in elkanders buurt
wonen.

Van de huizen zal ten behoeve
van den Lande huur worden gevor-
derd, die in evenredigheid zal staan
met rente en afschrijving van het
/"■^ ...,.,— Aanschaffing van een nieuweloodsmotorboot.

De eerste loodsmotorboot, die thans12 jaar in gebruik is, eischt voort-
durend herstelling, zoodat aanschaf-fing van een nieuwe boot in 1927
noodzakelijk is. ¡

—Bouw van een nieuwe steiger in de
Paardenbaai.

Verlenging van de tegenwoordige
steiger in de Paardenbaai zal nooit
een afdoende oplossing zijn van de
pogingen tot . verbetering van die
baai. Er wordt daarom voorgesteld
een dam te laten bouwen beoosten
Fort Zoutman, waardoor de aanslib,die door de rooi achter gemeld fortin de Paardenbaai uitkomt, zal wor-den tegengehouden. Deze dam kandan tevens tot laad- en lossteiger wor-den ingericht.

Aan de uitvoering van een derge-lijkwerk kon eerst worden gedacht toenac omstandigheden, die thans de eco-
mischen toestand van Aruba verbe-teren, waren ontstaan.

■— Vergrooten van het kommiezen-
kantoor en tolhuis op den steiger van

Waar het kommiezenpersoneel ten-gevolge van uitbreiding van den
Laïo (Sil ¿t de VeStigin§ van deLago OU & Transport Co., van 4 tot
het iï„tmoeSt Worden «itgebreid, is

in
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Artikel 115. In verband met ri»noodzakelijke uitbaggering S h*Waaigat om als ligpfaVvoor "zejfschepen te worden ingericht J„-\tbet krediet voor ba^rdoeleKn*öuuo,— hooger geraamd.

Afdeeling VIII.
Artikelen 119 en 120. Het scheep-

vaartverkeer in de St. Annabaai nam
zoodanig toe, dat uitbreiding van het
aantal loodsen met 2 ¡na:¡ onvermij-
delijk werd. Omstreeks Juni van het
afgeloopen jaar moest ondergeteeken-
de tot hunne aanstelling overgaan en
werd tevens de hulploods, die inmid-
dels voldoende praktijk gekregen had,
tot loods bevorderd.

In verband met het voornemen van
de Curacaosche Petroleum Industrie
Maatschappij om in de Caracasbaai
aan groóte schepen de gelegenheid tot
bunkeren van olie te verschaffen, werd
een loods aangesteld, die dan speciaal
voor de baai beschikbaar zou blijven.
Inmiddels zal hij in de St. Annabaai
dienst doen.

Het spreekt van zelf dat ook het
aantal loodsmotorbooten moest wor-
den vermeerderd, tengevolge waar-
van ook het aantal matrozen en mo-
toristen toenam en de kredieten voor
loon en vergoeding van dat perso-
neel hooger gesteld dienen te worden
dan voor 1926. Door drukker gebruik,
dat van die motorbooten gemaakt
wordt, nemen ook de bedrijfskosten
toe. De voor 1927 geraamd hoogere
kredieten voor onderhoud en bedrijf
van die booten zijn evenredig aan de
in 1925 gedane uitgaven.

Naar aanleiding van plannen tot
havenverbetering zal in 1927 op rui-men schaal peilingen moeten worden
gedaan. Het gewone krediet van f 500zal daarvoor niet toereikend zijn en
meent ondergeteekende daarvoor eenbedrag van f 4000 te moeten aanvragen.Aan het personeel van de loodsmo-
torbooten wordt dienstkieeding ver-
strekt. De Uuur van het kantoor werdmet 1 Januari 1926 verhoogd, om welkereden het krediet voor kantoorhuuren andere uitgaven met f 1140 isverhoogd.

Artikel 123. Het nieuwe verkennings-
hcht voor Willemstad brandt door
middel van electriciteit. Voor stroom-
lever'ng en voor behoorlijk onderhoudis een bedrag van f6OO noodig.

De geleide lichten op dukdalven in
het Schottegat, onderhoud, vernieuwing
en bediening daarvan zullen ongeveer
f 2.400,— kosten. Om deze redenen
had het krediet f3000,— hooger ge-
raamd moeten worden.

Afdeeling IX,
Artikel 129. De uitvoering der wer-ken van de watervoorziening zal af-

hangen van het advies door Prof.Kraus, op verzoek van Z. E. den Mi-nister van Koloniën, is deze uit te
brengen.

Indien wordt overgegaan tot deuitvoering der werken zullen daar-door fondsen beschikbaar moeten zijn,
die door leening zullen zijn te ver-
krijgen.

Het Moderne Verkeer.
De Slandaará schrijft
„Het moderne verkeer treedt niet

slechts op als een onbeperkt heer-
scher, die alles voor zijn wil doet
buigen en naar wien heel het leven
zich moet schikken en richten, — het
is ook ontzettend wreed en doet het
getal zijner slachtoffers nog steeds
stijgen.

Aan een rede van den hoofdcom-
missaris van politie van Utrecht ont-
leent het blad eenige cijfers omtrent
de statistiek der verkeersongevallen,
cijfers, waarop de aandacht wel ge-
vestigd mag blijven en waaruit blijkt
dat in de groóte steden in Holland
de verkeersongevallen met áooáelijken
afloop aanzienlijk toenemen en in
sommige plaatsen meer dan ver-
dubbeld zijn.

En de sprekerverwachtte nog meer-
dere stijging.

In het buitenland is toestand nog!
erger. J

Dit wijst op een ernstig gevaar..
Verbetering der wegen zal de veilig- ¡
heid niet doen toenemen. Eer wordt ¡
snelheid en roekeloosheid er groo-
ter door.

Men zegt, dat de voetganger ook
niet vrij uitgaat, en dat zal wel zoo

Het is noodig, dat ook hij de regels
van den weg kent en het onderwijs
kan er op ingericht.

Vindingrijk is men ook in het vin-
den van allerlei middelen, om het le-
ven zoo goed mojeiijv te doen aan-
passen bij de geweid ge ontwikkeling
van het verkeer.

Maar het schijnt ons f.oe, dat er twee
voorname factoren zijn, die al te zeer
worden vergeten: de iyaardeschatting
van een inenschenleven en het ver-
antwoordelijksheidsbesef bij de lief-
hebbers van groóte snelheden.

De groóte resultaten van het snelle
verkeer, de vruchten daarvan voor
het leven, zijn allicht van veel min-
der beteekenis dan velen wel meenen.
Maar afgezien daarvan, zou het niet
verkeerd zijn, als men bij het verkeers-
onderwijs het ontzaglijk leed dat het
moderne verkeer over ons leven brengt
en de zware verantwoordelijkheid, die
het doet dragen, op den voorgrond
plaatste.

Niet ten onrechte is de vermate-
rialiseering van ons leven mee schul-
dig gesteld aan het bloedige gevolg
van de verkeersontwikKeling van on-
zen tijd.

Het wordt, gaat het zóó door, zeker
wel tijd dat het: gij zult niet dood-
slaan, een plaats op de waarschu-
wingsborden langs onze wegen ver-
krijgt.

Men gruwt om den oorlog om de
vele menschenlevens die hij vraagt.
En terecht.

Maar wordt het geen tijd ook eens
op dien anderen geesel te letten, dien
men thans als met een juichkreet: „het
moderne verkeer" noemt?

Tot zoover De Standaard.
In aansluiting met het ingezonden

eek over de
oogverblindenáe lichten der auto's
voegen wij hier bij,— zeker wel tot ge-
noeg van dien inzender, — een stuk-
je, uitgeknipt uit een der Hollandsche
bladeren.

Wij beschouwen deze methode niet
als een definitieve oplossing. Deze
verwachten wij veeleer van de auto-
riteiten en van het|toezicht der politie.

Wij beschouwen het volgende veel-
meer als een geschikt middel om zul-
ke onwillige lichtmaniakken eens te
laten zien en voelen hoe oogverblin-
dend hun eigen licht is.

Ziehier het knipsel uit het Hol-
landsen blad.

„Ik sprak een wielrijder, die als be-
schermingsmiddel tegen de verblinde
autolichten met succes. . . een spie-
geltje aanwendt. Nadert hem zoon
licht-maniak, dan weerkaatst hij met
zijn spiegeltje dien chauffeur diens ei-
gen licht in de oogen, waarop deze,
zelf verblind, stoppen moet of hij wil
of niet.

Mijn zegsman had al een paar maal
het genoegen gesmaakt, dat zoon
chauffeur hem uit nijd allerlei lieflijk-
heden toevoegde.

Zou in dit eenvoudige middel niet
een vingerwijzing liggen, hoe men
door het aanbrengen van een spie-
gel vóór aan auto's, onwilljgen tot het
dooven der scherpe lichten kan dwin-
gen?

Fietsers hebben al een rood glaasje
achter hun voertuig, spoorwegboo-
men zijn ook van roode glaasjes voor-
zien, een en ander om door de weer-
kaatsing van het auto-licht de chauf-
feurs te waarschuwen. Nu weer spie-
geltjes aan den voorkant van auto's
enz. Zoo naderen we wellicht met
een stapje meer de veiligheid van
den weg."

Mij dunkt, als men reeds tot zulke
middelen zijn toevlucht neemt, dan
blijkt daaruit wel duidelijk, welkeen
gevaarlijke last men van zulke lan-
taarns heeft in die plaatsen, waar het
Bestuur verzuimde de gemeenschap
te beschermen dpor het eenig afdoen-
de middel: een wettelijk verboá en door
op de uitvoering en handhaving er
van streng toezicht te houden.

Bekendmaking.
Ondergeteekende deelt hierbij mede

dat hij van af den Bsten dezer Zijne
werkzaamheden heeft hervat.

Curasao 8 Maart 1926.
De Praktizijn

f, L. C. MONSANTO.
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KATHOLIEKEN IN DE CONTRAMINE.
Het katholieke tijdschrift „América"

bevalte onlangs het volgende kern-
achtig artikeltje:

„Voor den gemakzuchtigen mensch,
die de wereld neemt zooals ze
nu eenmaal is, op conditie, dat ze
hem niet belet volgens zijn eigen lief-
hebberij te leven, moet het wel den
schijn hebben, dat deKatholieken toch
eigenlijk een dwarsdrijvend volkje zijn.
Ze zijn bijna altijd in de contramine,
en doen maar zelden eens glad met
de rest mee. Eer; echte " Jantje-con-
trarie, zoon Katholiek!

't Is een feit, dat wij als Katholie-
ken oppositie voeren tegen een heele
boel dingen, die anderen maar kalm
aannemen of zelfs ijverig verdedigen.

Zoo zijn wij volstrekt tegen het be-
ginsel, dat de Staat zich niet hoeft te
bekreunen om de moraliteit van zijn
daden, alsof de Staat geen kwaad kon
doen.

Wij staan lijnrecht tegenover het
denkbeeld, dat de mensen eerder aan
den Staat dan aan God moet gehoor-
zamen.

Wij verwerpen volstrekt de theorie,
dat het kind aan den Staat toebehoort
en niet aan de ouders; dat de Staat
dus heeft te bepalen, hoe het kind
onderwezen en opgevoed moet wor-
den, en de ouders daar niet het laat-
ste woord in hebben.

Wij zijn gekant tegen alle vormen
van polygamie, gelijktijdige of opeen-
volgende.

Wij bestrijden godslastering en on-
zedelijkheid, ook wanneer zij zich als
kunst voordoen; alsmede 't zedelijk
en godsdienstig anarchisme, dat zich
„vrijheid" belieft te noemen.

Wij verwerpen de geboortenbeper-
king.

Wij kunnen geen vrede hebben met
eene opvoeding, waar God buiten
wordt gesloten, noch met eenig
schoolsysteem, dat het onzen kinderen
practisch onmogelijk maakt in gods-
dienst en zedenleer voldoende onder-
legd te worden.

Wij hebben bezwaren tegen — maar
waarom het lijstje nog langer maken ?
Want wij Katholieken voeren opposi-
tie tegen den duivel en al zijn werken ;
en daar zijne werken in deze godde-
looze tijden overtalrijk zijn, staan wij
dikwijls in de vuurlinie en hebben
wij maar zelden verlof; van demobi-
lisatie kan nooit sprake zijn.

Wat sommige lijntrekkers ook mo-
gen zeggen, een goede portie opposi-
tie is onvermijdelijk voor een flinken
Katholiek. Als een Katholiek merkt,
dat hij nergens meer tegen behoeft te
vechten, dan is hij of in den Hemel,
waar ongestoorde vrede heerscht, èf
buiten de Kerk. Zoolang hij in de
strijdenáe Kerk is, kan hij niet met
de wereld meedoen, maar moet tegen
veel zaken opponeeren, krachtig en
duidelijk.

Sedert nu vier eeuwen hebben zich
in de wereld allerlei wijsgeerige en
godsdienstige stelsels ontwikkeld, die
lijnrecht staan tegenover den geest
van Christus; en een groot deel der
maatschappij neemt daar genoegen
mee en laat zich daardoor leiden,
vooral in de kringen der staatslieden.
Wij denken gaarne, dat het bij ons (in

jAmerika) anders is; en dat is deels
\ gelukkig ook waar; maar dat zal slechts
zoo lang duren, als wij waakzaam en
vaardig zijn, om onze Christelijke opvat-
tingen te verdedigen in dikwijls harden
strijd.

Zeker, er is Goddank ook nu nog
veel goeds in de wereld: de Kerk
heeft mannen en vrouwen heiligver-
klaard, die bijna van onzen tijd zijn.
Maar het zou een noodlottige dwaling
wezen, met de macht van hetkwaad
geen rekening te houden.

Onze Zaligmaker zelf heeft gezegd :
dat Hij niet den vrede, maar het zwaard
is komen brengen ; en zoolang er vijan-
den zijn van Hem, zullen wij dat wa-
penen moeten gebruiken. Een com-
promis, waarbij onze beginselen wor-
den ten offer gebracht, is geen wapen-
stilstand, maar een schandelijke neder-
laag.

En laten wij nooit uit 't oog ver-
liezen, dat zoowel het oogmerk als
het gevolg van onze oppositie opbou-
wend is. 't Is ons niet te doen om in
de contramine te zijn. Als wij betoo-
gen, dat een opvoeding zonder gods-
dienst verkeerd is, pleiten wij tevens
voor een godsdienstige en zedelijke op-
voeding. Oppositie tegen naaktcultuur,
zedenverwildering, echtscheiding enz.
is tevens verdediging van huisgezin
en maatschappij.

Wij strijden niet enkel voor de uit-
roeiing van het kwaad, maar vooral
ook voor den bloei van het goede.
Onze oppositie is geen dwarsdrijverij,

¡maar constructieve arbeid, 't Is geen
schande, maar een eer voor ons, dat
wij in veel punten niet met de op-
pervlakkige massa meedoen. Laten wij
er dus, waar 't pas, geeft rond voor
uitkomen. Non enim erubesco Evan-
gelium : want ik schaam mij niet over
het Evangelie, het is immers een

"kracht Gods ter zaligheid."
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Een kleine correctie.
Met volle instemming plaatsen wij

hier het onderstaande artikel ui
La Union van deze week :

In een artikel van de N. Rott. Gt
van 19 Januari 11. over Curacao, vooi
een gedeelte overgenomen door áí
Amigoe di Curacao, lazen we met de
grootste verbazing de volgende zin-
sneden : „dat de loonstandaará er bui-
tengewoon sterk is gestegen. Men zal
vér moeten zoeken, om stijgingen van
200 en 300 percent in áe loonstan-
áaará als Curacao thans te zien geeft,
te ontmoeten. Arbeiáers in de bouw—,
in de haven—, in de losse bedrijven,
dienstboden, veldarbeiáers, áie allen
veráienen thans árie tot viermaal zoo-
veel als 'n jaar of zes geleáen."

Het heeft ons bevreemd, dat de
Amigoe dit zoo maar zonder meer,
zonder eenige commentaar of correc-
tie, heeft overgenomen. Daar was toch
heusch wel 't een en ander tegen te
zeggen. Want in zijn algemeenheid.is
bovenstaande bewering verre bezij-
den de waarheid. Laten eenige loonen
met 200 a 300 percent gestegen zijn,
toch zeker niet in de laatste 6 jaar,
maar moeten we om tot die stijging
te komen, een heel eind verder te-
rug gaan, n. 1. tot vóór of tot in het
begin van den oorlog.

(Het was juist onze bedoeling door
de publicatie van dit gedeelte van het
stuk uit de N. R. C, een afdoende
weerlegging uit te lokken van de zijde
van méér bevoegden, die beter met de
vroegere en tegenwoordige loonen
bekend zijn.

Noot Red. Amigoe).
Voor de arbeiders in de bouw-

vakken vinden wij de volgende loon-
stijging.

Tot 1914 waren de gewone loonen
voor timmerlui en metselaars fl. 1.50
tot fl. 1.75 per dag, terwijl een baas
fl. 2— tot fl. 2.50 verdiende. Einde
1914, toen de stijging in de levens-
middelen begon, ten gevolge van de
schaarschte, kwam er een stijging tot
fl. 2.25 a fl. 2.50, voor gewone am-
bachtslui, — voor een baas tot fl. 3.—

In 1918 kwam er wederom een stij-
ging, zoodat het gewone loon te staan
kwam op ± fl. 3.50. Tengevolge daar-
van werden op de „Isla" de loonen
ook verhoogd met 10 cent per uuren
kwamen in 1919—1920 tot fl. 3.60
per dag.

De laatste verhooging op de „Isla"
dateert van '21—'22 tot fl. 4.95 voor
gewone ambachtslieden en voor bazen
fl. 6.— tot fl. 7.—, terwijl in de stad
de loonen varieeren tusschen fl. 4.—en fl. 5.50.

Waar die goeie man van de TV. R.
Ct. 't vandaan haalt, dat in de laatste
6 jaar de loonen drie tot viermaal
zooveel geworden zijn, is mij een
raadsel.

Voor iemand die een beetje rekenen
kan, zal 't duidelijk zijn, dat sinds 1918
de verhooging voor de^ gewone ar-
beiders nog geen 50% bedraagt.

Dat wat de bouwvak-arbeiders be-
treft.

Voor de naven-arbeiders vinden
wij de volgende stijgingen.

Vóór den oorlog was het gewone
loon der hayen-arbeiders22% cent per
uur voor de losse werklieden aan
boord, en 15 cent voor de werklieden
aan den wal. Dit loon is geleidelijk
gestegen tot respect. 25 en 20 cent,
en in de laatste jaren van den oorlog
en eerste na-oorlogsche jaren, door
de duurte der levensmiddelen en de
toenmalige schaarschte aan werklie-
een tot resp. 50 en 45 cent per uur;— terwijl gedurende dezelfde tijds-
ruimte het loon der kustmatrozen ge-
stegen is van fl. 1.25 met kost, tot
fl. 2.50 met kost, per dag. In het jaar
1922 hebben de maatschappijen ge-
tracht de loonen wederom terug te
brengen tot 40 cent; doch ten slotte,
tengevolge van de staking, werden ze
bij onderling contract bepaald op
45 cent per uur en 80 cent voor
overtime.

Wederom geheel in strijd met de
boven aangehaalde bewering, daar in
stede van stijging, er in de laatste
jaren een daling te constateeren is.

Ik geloof, dat 't hiermee voor ieder-
een duidelijk zal zijn, dat er van de
bewering van de N. R. Ct. niets over-
blijft. De bouwvak- en havenarbei-
ders vormen toch zeker de twee voor-
naamste klassen.

Toevallig kwam ons onder de oogen
een rede, over het „duurtevraagstuk",
gehouden door den heer W. O. A.
Koster, oud-lid der Tweede Kamer en
industrieel te Geldermalsen, ter ver-
gadering van het Departement Utrecht
van de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel. Na een vergelijking te heb-
ben gemaakt tusschen Nederland en
andere landen, wat de duurte van het
levensonderhoud betreft, geeft hij als
eerste oorzaak aan, de omstandigheid,
dat de arbeiders een beduidend grooter
deel van het maatschappelijk inkomen
ontvangen dan vóór den oorlog. Ver-
diende een bouwvak-arbeider in 1913
25 et. per uur, in 1925 bedroeg zijn
uurloon 80 cent.

„Met dit nominaal verdrievoudigde
loon kan de arbeider twee maal zooveel
koopen als vóór den oorlog".

Tegen deze oorzaak wilde spreker
echter geen remedie aangeven, daar
z. i. een arbeider wel degelijk recht
heeft op een grooter deel van het maat-

schappelijk inkomen, dan voorheei
het geval was "

Wat spr. hier zegt, mag gerust ooli
hier eens in aanmerking genomer
worden; en naar onze bescheiden
meening, met des te meer reden, daar
terwijl volgens het oordeel van spr
het leven in Nederland 60 a 65 pet
duurder is dan vóór den ooriog, hel
op Curacao hier, volgens het Rapporl
van de „Kamer van Koophandel en
Nijverheid", begin verleden jaar uit-
gebracht, gemiddeld 100% gestegen
is ;— en naar onze meening, in hei
afgeloopen jaar, wat huurprijs dei-
huizen en andere artikelen van nood-
zakelijkheid, betreft, zeker niet mil-
der, maar eer duurder geworden is.

Kardinaal Mercier en de spert.
„Het overlijden van Kardinaal Mer-

eier," aldus lezen wij in de „Af. R.
Ct." „heeft geheel België in rouw ge-
dompeld. In een vorig nummer van
dit blad hebben alreeds gezegd wat
de overledene was en welke roemvolle
plaats in de Kerk en in zijn land hij
bekleedde. Ook wat hij voor de sport
deed, past het in herinnering te bren-
gen. Kardinaal Mereier hield vee! van
de sport en dan speciaal van voetbal.
Herhaaldelijk woonde hij groóte wed-
strijden bij en hij was het die voor de
middelbare scholen en voor de volks-
patronaten jaarlijkschevoefbaltornooi-
en in het leven riep, gedurende wel-
ke bekers, door hem geschonken, wer-
den verspeeld. Het begon eerst met
den kardinaalsbeker voor de middel-
bare scholen in 1908 en menig spe-
ler van groóle faam heeft in die wed-
strijden zijn eerste stappen in de voet-
balsport gedaan.

Dat kardinaal Mereier ook voor den
Belgischen Voetbalbond veel voelde
getuigt het feit, dat hij toeliet dat zijn
privaat-secretaris, de eerw. heer Fran-
cis Dessain, oud-internationaal (hij
speelde in 1903 of 1904 tegen Ne-
derland), in het bondsbestuur zitting
had en vice-voorzitter van de B. V.
B. was.

De ook in Nederland bekende
scheidsrechter R. L. van Praag stapte
een jaar geleden te Brussel in, den trein,
komende van een wedstrijd, dien hij
geleid had. De wagen was overbe-
volkt en onze scheidsrechter bleef
rechtstaan. Daar werd hij opgemerkt
door E. H. F. Dessain, die met kar-
dinaal Mereier in een gereserveerden
coupé zat. E. H. F. Dessain sprak
even met den kardinaal en toen kwam
hij Van Praag uitnoofjigen in den ge-
reserveerden coupé te komen plaatsnemen. De kardinaal was zeer vrien-
delijk, sprak over den wedstrijd van
den dag als een uitstekend supporter.
Hij maakte logische opmerkingen over
onze competitie-indeeling en liet dui-
delijk blijken hoezeer hij ingenomen
was met onze sport en met lichame-
lijke opvoeding onzer jeugd.

Bij de opening der Vlle Olympiade
te Antwerpen hield kardinaal Mereier
in de hoofdkerK een rede, waarin hij
de meest verheven gedachten ontwik-
kelde. Hij zegde er namelijk in, dateen sportman drie groóte wetten hadna te leven: 10. de moreele tuchten de eerbied voor de overheid; 2e
de eerlijkheid ; 30. de wet der ma-tigheid. Ten slotte eindigde hij metdeze woorden: „Wanneer gij loopt,wanneer gij strijdt, wanneer gij bokst,
dan streeft gij naar een gloriekroon
die spoedig1 zal verdorren ; dat is besten wij keuren het goed; maar, doetbeter, streeft naar hooger, overwint
het menschelijke beest en doet de
deugd zegevieren : aldus zult gij een
gloriekroon verwerven, onsterfelijk."

Om al wat kardinaal Mereier voor
de sport heeft gedaan, buigt ook heel
het sportieve België voor zijn graf.

Hoog Bezoek.
Aan boord van de toeristenboot

Ohio, die 11. Maandag middag onze
haven binnenkwam, bevond zich ook
Zijn Eminentie Kardinaal O'Connell,
aartsbisschop van Boston, vergezeld
van verscheidene priesters. Deze zijn
ook aan wal geweest, maar Kardinaal
O'Connell bleef aan boord.

Dat is de tweede maal, dat ons
eiland een bezoek ontving van een
Kardinaal. De eerste maal in De-
cember 1923 vertoefde hier op zijn
doorreis naar Spanje, komende van
Chili en Peru, Z. Em. Kardinaal Beu-
lloch y Vivo, Aartsbisschop van Bur-
gos.

Goeie reis.
Met het SS. Stuyvesant vertrekken

ia.s. Donderdagavond met verlof naar
Holland de Eerw. fraters Beatus en
Romualdus. Frater Beatus vertoef-
de bijna 19 jaar zonder onderbreking
in de Missie en was gedurende dien
tijd werkzaam aan de scholen van het
St. Thomas College, opArubaenScher-
penheuvel. Frater Romualdus was
gedurende 16 jaar als hoofd van de
Drukkerij van het Apostolisch Vica-
riaat werkzaam.

In December a. s. hopen beiden weer
frisch en gezond terug te keeren om
het werk te hervatten. "—

Koloniale Raad.
In de zitting van denBn. dezerwerd

z. h. s. aangenomen het ontwerp tot
aanvulling en wijziging van de veror-
dening regelende het onderwijs in de
kolonie Curacao.

Daarna werd aan de goedkeuring
der leden onderworpen de volgende
ontwerpbrief-antwoord aan den Gou-
verneur :

„Naar aanleiding van Uwer Excel-
lenties depeche van den 23n. Dec.
1925 no. 2640 heeft de Koloniale Raad
de eer Uwe Excellentie mede te deelen,
dat de Raad niet in overweging kan
geven tot opheffing van de betrekking
van godsdienstleraar van de Protes-
tantsche Gemeente op Bonaire over
te gaan, bijaldien daarmede bedoeld
is het verwijderen van de Curagaosche
begrooting van de bezoldiging van
den leeraar van die Gemeente.

Indien tengevolge van het afnemen
van het aantal Protestanten op Bonaire
de noodzakelijkheid of behoefte van
het geregeld op dat eiland wonen van
een godsdienstleraar van die Ge-
meente niet meer wordt gevoeld, be-
staat er naar het oordeel van den
Raad, geen bezwaar dat de tegen-
woordige titularis den dienst verlaat
en bedoelde betrekkitig vacant blijft,
mits geregeld op de Curagaosche be-
grooting het voor die betrekking uit-
getrokken bedrag voorkomt, waaruit te
allen tijde de bezoldiging van een I
godsdienstleraar op Bonaire kan
plaats hebben, ingeval door toenemen
van het aantal Protestanten aldaar of
anderzins de wensch naar een voor-
ganger mocht ontstaan en waaruit
zouden kunnen\gekweten worden de
reis- en verblijfkosten bij een dienst-
reis naar Bonaire, wanneer opeen an-
der eiland gevestigden predikant of
godsdienstleraar, die op verzoek van
3e Protestantsche Gemeente op Bo-
naire bereid mocht gevonden worden
£ich op vastgestelde tijdstippen of bij
gelegenheden naar gezegd eiland te be-
geven."

Nadat de leden zich daarmede kon-
den vereenigeri, sloot de Voorzitter de
vergadering.

Berichten uit den Haag
Ontvangen per kortegolfzender

Van Maandag avond.
arlementair Kabinet de

Qeer bestaat uit 2 Christelijk Histo-
rischen : de Geer en Slotenmaker de
3ruine. 2 Vrijzinnigen : Van Royen
.n Koningsbergen. 2 Antirevolutio-
lairen: Denner en van der Vegte.

Partijioozen: van Karnebeek en Kan.
t Roomsen Katholiek : Waszink.

„De Telegraaf" schrijft: BATAVIA
5 Maart. — In verband met het feit dat
een der eerste drie punten, waarover
het nieuwe Kabinet moet decideeren,
zal zijn de keuze van een nieuwen
Landvoogd, verneemt Aneta dat vast-
staat dat Mr. Fock onder geen con-
ditie bereid is eventueel nog als
Gouverneur-Generaal aan te blijven
na 7 September.

Mordeky C. Henriquez.
 

Woensdagavond overleed alhier op
ïoogen leeftijd de Heer Mordeky C.
-lenriquez, die tijdens zijn leven tal
i/an eervolle betrekkingen vervulde.

Langen tijd was de overledene lid
/an de Schoolcommissie, maakte tot
iet einde van 1905 deel uit van den
iolonialen Raad en is van 1912 tot
1919 lid van den Raad van Bestuur
geweest.

Aan de geachte familie betuigen wij
onze oprechte deelneming.

Een oud-bekende.
Bij Kon. besluit is benoemd tot

griffier bij het kantongerecht te Den
Bosch, Mr. B. J. M. H. Ruland, oud-
rechterlijk ambtenaar var/ Curagao en
oud-ambienaar van het O. M. bij de
kantongerechten ter standplaats Maas-
tricht. Hem is opgedragen de waar-
neming der werkzaamheden van grif-
fier van den Raad van Beroep te DenjBosch.

Werkvolk voor de Isia.
Dinsdag middag kwamen met een be- *trekkelijk kleine bark ± 130 jongens

en jonge mannen hier van Coro'aan,
om hier als peonnen of losse werk-
lieden op de Isla arbeid te vinden.
Spoedig na aankomst werden zij met
een lichter en een sleepboot naar de
terreinen van de C. P. I. M. in het
Schottegat overgebracht.

Naar wij hoorden, worden er nog
meer Corianen voor de Isla verwacht.

VanCuba.
Deze week Dinsdag middag werden

hier door de Ligia van Aruba aan-
gebracht de Curagaosche en Bonai-
riaansche werklui van Cuba, die de
vorige week per bark Georgetown al-
daar van Cuba aankwamen. Ze zullen
hier volop wjbrk vinden.

Brand op de Isla.
Zondag avond van 10 tot 11 uur

heeft er op de terreinen van de Isla
weer een vrij hevige petroleum- of
gasoiinebrand gewoed. Op sommige
plaatsen in q"e stad en daarbuiten viel de
brand goed waar te nemen. De vlammen
stegen hoog op en een dikke rook
trok in Zuid-Westelijke richting over
het eiland. Met de foamite-bluschin-
richting werd het vuur gedoofd. Voor
zoover wij weten, kwamen geen per-
soonlijke ongelukken voor.

Toeristenbooten.

Maandag 8 Maart eerst na den
middag ten 1 uur kwam, voor de
tweede maal dit jaar de toeristenboot
OMfj van de Royal Mail Steam Packet
Company onze haven binnen. 'Zooals
wij bij het eerste bezoek de vorige
maand reeds opmerkten, is de Ohio
de grootste boot, die tot nu toe onze
haven bezocht.

De boot nam ligplaats aan de
Kleine Werf. Wij geven hier nog eens
de afmetingen van deze boot.

Lengte: 615 voet, breedte 72 voet,
diepgang 26% voet. Inhoud 18,940
Br. R. T. en 10.234 Netto R. T. Wa-
terverpiaatsing 27.180 Ton.

Aantal toeristen aan boord 392.
Tegen 6 uur 'savonds verliet deze

boot weer onze haven en zette koers
naar La Guayra.— Donderdag 11 Maart kwam weer
het SS. Reliance voor de haven en
zette weer koers naar de Caracas-
baai. De Reliance, behoort tot de
Unlted American Lines (Harriman).
De Reliance is 620 voet lang, breed, heeft 36.000 Ton waterver-
plaalsing en 19.581 Br. R. T. en 9.961
netto R. T. inhoud. Het schip had aan
boord 413 Toeristen— Hedenmorgen 13 Maart kwam het
SS. California (2e bezoek) onze haven
binnen.

De California behoort tot de Cu-
nará Anchor Lines. Deze boot is 578
voet lang, 70 voet breed en heeft
16.791 Br R.T. en 10.135 Netto R. T.
inhoud.

Het had aan boord toeristen.— A. s. Dinsdag komt dan nog het
SS. MegantiC van de White Star line
en Woensdag de Montroyal van de
Canadan Pacific en daarmee is het
seizoen van de toeristenbooten weer
afgesloten.

Wij mogen tevreden zijn. In het
geheel zijn er dit jaar twee maal 7
toeristenbooten hier geweest.

De Broogte.
Donderdag morgen 6 uur hebben we I

een flinke regenbui gehad, doch het
duurde helaas maar goed 5 minuten.
Had het in dat tempo een paar uur
lang aangehouden, dan was het schit-
terend geweest.

Och, was nu de beloofde waterlei-
ding maar klaar, wat zouden we sterk
staan en alle droogte trotseeren.

Wat al verzuchtingen en jeremiades
zullen we dit jaarnog over de droogte
te hooren krijgen. Wat zal vooral de
werkende klasse, doch ook de meer-
gegoeden dit jaar van gebrek aan
water te lijden hebben. Want we zijn
pas in het begin van de droogteperio-
de en het duurt nog lang voor het
November is, het begin van den ei-
genlijken regentijd, als 't dan ten
minste gelieft te regenen.

De organisatie van den aanvoer van
putwater is zeer slecht geregeld. Or-
ganisatie bestaat er heelemaal niet,
¡ets wat toch vooral dit jaar wel bij-
zonder noodig. Nu is men geheel en
il overgeleverd aan de willekeur van
watertrucks en ezelkarren, die het
water brengen, waar zij het goed vin-
len, dus daar waar zij het eerst kwijt

raken en niet daar waar het 't meest
ioodig is. De meer afgelegen straten en
wijken, vooral de hooggelegen punten
ier stad krijgen bijna geen beurt.

Wie brengt hier eens een beetje
r>rde en organisatie in dien warboel,
die tot nadeel strekt onzer bevolking.

Droogte heerscht alom ook bij onze
naburen, overal in de tropen, zelfs bij
onze tegenvoeters.

In Oost-Indië heerscht er droogte.
Op Java dreigt de suikeroogst met een
zeer geringe opbrengst ten gevolge
van het gebrek aan regen.

In Venezuela klaagt men al even
hard als bij ons. Doch daar dreigt
de oogst te mislukken. Aan maisoogst,
zelfs aan matsplanten denkt hier de
buitenbevolking nauwelijks meer, ont-
moedigd en blasé door de tallooze
mislukkingen, een tikje overmoedig ¡
ook, nu zij meent dien steun van
een goeden rnaisoogsi wel te kunnen
ontberen bij de tegenwoordige ruimere
verdiensten en economischen welstand.

In de haven van Barranquilla lig-
gen de koopwaren, door de stooin-
booten aangebracht huizenhoog langs
de kade opgestapeld, daar de rivier-
booten overal tot werkeloosheid ge-
doemd zijn, omdat ze de goederen
niet naar het binnenland kunnen ver-voeren, nu de groóte Magdalena-
rivier tengevolge van de felle droogte
onmogelijk bevaarbaar is.

Alleen de Condor en de Scadta ma-ken met hun vliegmachines goede
zaken, die het geheele passagiers- en
goederentransport over de uitgedroog-de rivier naar het binnenland vanColombia voor hun rekening hebben
genomen.

En Suriname, met een jaarlijksche
regenval van meer dan 2000 m.M, ligt
al even droog. Daar moet de spoor-
trein -dagelijks het drinkwater ver uit
het binnenland van den bovenloop
der rivieren naar de stad Parama-
ribo aanvoeren.

Overal in de tropen waternood; al-
leen in Europa overal in alle landen
overstroomingen en watersnood.

Er hapert tegenwoordig wat aan het
atmospherisch mechanisme.

Gedurende de maand Februari gaf
de regenmeter van het St. Thomas
College een regenval aan van 6. m.m.

Officiëele berichten.
(van de vorige week)

De heer E. S. C. de Veer is bela4
: met de waarneming van de betrek*
king van notaris op Curacao.

Aan den havenmeester en loods in
de Paardenbaai op Aruba, J. H. HartnS
is, uit hoofd van lichaamsgebrekeDi
eervol uitslag 's Lands dienst verleend.

Aan Mej. C. H. W. van Eps, on-
derwijzeres 4de klasse aan de Emma-
school alhier is, wegens ziekte, drie
weken binnenlandsch verlof verleend

(van deze week.)
Mej. L. G. Renaud is benoemd b£het Openbaar Onderwijs in Curacas

en werkzaam gesteld aan de Wilhel-
minaschool alhier als Hoofdonderwij-
zeres der aan die school verbondelf
voorbereidende klassen.

Aan Mej. W. J. H. Brantjes is, ofShaar verzoek, onderdankbetuiging yoof
de bewezen diensten, eervol ontslag1

verleend als lid van de Bioscoopcom-
missie, alhier en de heer Mr. A. W.J.Desertine is benoemd tot lid van bo-
vengenoemde commissie.

Aan den agent van politie 2de klasse,
F. E. Brion, is, op zijn verzoek, eervol
ontslag uit 's lands dienst verleend.
' Mej. C. N. van der Wall Dovale I
eervol ontheven van hare verdere-
werkzaamstelling aan de Emmaschool,
alhier.

De tijdelijke gouvernements-genees-"
kundige in Curagao, R. M. Robles, is
definitief als zoodanig benoemd.

Julio Magarita is benoemd tot tijde-
lijk motorist van de loodsboot in StlNicolaasbaai op Aruba.

De heer Jossy C. Henriquez is befnoemd tot lid van den Raad van Toe-zicht op de Koloniale Postspaarbank'
alhier.

Vastgeloopen.
Dinsdag morgen is het SS. Benne-kom van de Pacific Lijn van de K. W-I. M., komende van Colon bij het

binnenloopen juist in den mond derhaven met het achterschip vastgeraakt.
Het schip lag dwars in den havenmond.Na een uur werkens is het schip ge-lukkig zonder averij losgekomen en's avonds naar Holland vertrokken-

Onvoorzichtig.
Gisterenmiddag om 12 uur is de[taliaansche boot Prisco de haven bin-

nengestoomd zonder loods en voordatde brug geopend was. Gelukkig konbet anker bij tijds vasthaken, waar-
door groóte ongelukken werden voor-komen.

Zeilvaart
gedurende de maand Jan. 1926

Binnengekomen van : Uitgezeild naar
Aruba «, 1-wiium -Amay (Ven.) 1 Bonaire 43Uonaire 37 Boy. Eilanden 1
Boy. Eil. 1 Guanta 13uanta 1 La Guayra 2
julfport 1 La Vela deCoro 8

Guayra 2 London 1
La Vela de Coro 8 Maracaibo 2
-ondon 1 Mayaguez 1
Vlaracaibo 4 Pto Cabello 27
3to. Cabello 23 Rio Hacha 2sointe a Pitre 1 San Juan 1
3to Rico 2
3to. Domingo 1rucacas 3 j
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De Maandelijksche Schepenlijst.
Niettegenstaande Februari nog 2 of 3
dagen minder telt dan andere maan-
den, was het aantal stoombooten maar
2 booten minder dan in December li-
en maar 12 minder dan in Januari-toen het record gehaald werd.

Dat de bruto inhoudsmaat in Fe'
bruari nog bijna 200 000 M:! hoogei'
was dan in Januari en nog ruim6oooo
M 3 hooger dan in December, zal we'
mede een gevolg zijn van de groóte
toeristenbooten, die in Februari onze
haven een bezoek" hebben gebracht.

Ook de zeilvaart handhaafde zich
tamelijk wel op het hooge peil, waar
mee in Januari het nieuwe jaar was
ingezet.

Berichten ait de Rolóme.
Alle nieuwe abonné's voor hst

kwaHiaTTPRüT^JDNI, ontvangen
de nummers van MAART gratis.



De West-Indische Gids.
Onder het opschrift: De wet op de

staatsinrichting van Suriname", wijdt
Mr. O. E. G. Graaf van Limburg
Stirum een uitvoerige beschouwing
aan het in 1923 in druk verschenen
verslag der commissie, welke o. m.'
de opdracht had advies uit te bren-
gen omtrent de wijzigingen, welke
met inachtneming van de wederzijd-
sche belangen van moederland en
koloniën, in de Regeeringsreglemen-
ten van Suriname en Curacao zouden
moeten worden aangebracht, zoowelin verband met de desbetreffende
artikelen van de in 1922 gewijzigdeGrondwet, als in verband met de
instelling van plaatselijke besturen inbevolkingscentra, welke er zich toeleenen om ter voorziening in localebehoeften geheel of ten deele op
eigen kracht te steunen. De schr.
bepaalt zich niet tot het geven vaneen overzicht der voorstellen van ge-
noemde commissie, doch brengt daar-bij zijn eigen denkbeelden naar voren,voortspruitende uit de begeerte omzoowel voor Nederland als voor Su-
riname iets goeds en heilzaams totstand te brengen."

Mr. B. de Gaay Fortman, die bij-
zonder goed thuis is in oude bron-nen over de geschiedenis van Cura-cao, citeert vervolgens eenige bjad-
zijden uit het in 1748 verschenen«Het ontroerd Holland" welke blz.op die kolonie betrekking hebben.De rubriek boekbespreking be-
paalt zich tot het in 1918 verschenen
werk van W. C. Farabee : The Central
Arawaks, waarvoor de h.h. C. H. deGoeje en Jhr. L. C. van Pannuys aan-dacht vragen. De bespreking van
laatstgenoemde is inderdaad een in-teressante studie op zich zelf, die
volle aandacht verdient.

In de als altijd goed verzorgde
rubriek Bibliografie zien we den titelopgegeven van een artikel in „DePrins" van 12 Dcc, „Het napen vanSuriname en zijn historie, naar mede-deelingen van Mr. Dr. C. F. Schoch

Kol. Wkbl.
De Rotor-schepen.

De Haseatische Mij., die het doorDr. Flettner uitgevonden rotor-stel-sel op schepen toepaste, deelt mede,
dat zij de helft van haar kapitaal, groot
450.000 Mark, heeft verloren en delikwidatie overweegt.

De Mij. had twee schepen met ro-toren uitgerust, maar heeft niet vol-doende vracht voor haar schepen kun-nen krijgen voor een loonende exploi-
tatie. F

Deze mislukking is dus alléén eengevolg van de malaise op de vrach-tenmarkt en beslist dus niets ten na-deele van de technische waarde vande uitvinding van Dr. Flettner

ALLERLEI.

Een vriendelijke invitatie.
In de „Onder de streep" rubriek

van het „Hanáeisblaá" beschrijft R.
een van de „dingen die gebeuren."— Dat was een verrassing! 's Mor-
gens met de eerste post vinden me-
neer en Mevrouw Dupont te Parijs
een briefje in de bus van den volgen-
den inhoud:

„Hierbij een paar plaatsen voor den
„ Moulin Rouge", om daar de nieuwe
revue van Mistinguette te gaan zien.

—Van — raadt eens van wie?"
Ze dachten en dachten, maar kon- :

den het niet raden. Wie van hun ken-
nissen zou de attentie hebben, hun
een paar plaatsen voor den „Moulin
Rouge" te sturen? En geen gewone
„vrijbiljetten", waarvoor je altijd toch
nog zooveel aan belasting voor de
„stad" en voor de „armen" te betalen
hadt, maar twee gewone, echte, aan
de kas gekochte en besproken plaat-
sen. En wat voor plaatsen. Fauteuils
d'orchestre tweede rij — kon het
mooier? Wie in vredesnaam kon dat
gedaan hebben?

Ze kwamen er niet achter — zagen
geen hunner kennissen in staat tot
zulk een aardige, belangelooze ver-
rassing, en zóó maar ineens! niet eens
ter gelegenheid van een verjaardag, een
feestdag of iets anders!— Enfin! zei mevrouw Dupont. We
zullen dan toch maar gaan, hé? Mis-
schien komen we er later wel achter!— Natuurlijk gaan we!— zei meneer
Dupont. Het zou toch werkelijk te
onaardig zijn om geen gebruik te ma-
ken van zóón aardig, hartelijk, ano-
niem¿aangeboden uitnoodiging. — En
misschien komen we er in den schouw-
burg zelf wel achter, wie de zender
was.

Toen het avond was, en ze gegeten j
hadden, kleedde ze zich beiden in uit- j
gangstoilet, en beiden waren in fees-!
telijke stemming — het doet altijd ple- !
zier te ontdekken, dat men belange-j
looze vrienden heeft, zelfs al weet
men ook nog zelfs hun namen niet.

De revue was alleraardigst. Mistin-
guette allercharmantst.

Maar noch vóór het gordijn opging,
noch in de pauze, noch na de voor-
stelling ontdekten ze ook maar één
hunner kennissen in de zaal, of in den
foyer.— Wonderlijk! wonderlijk! zeidenbeiden. En opnieuw lieten ze al hunkennissen de revue passeeren voor i
hun geestelijk oog: Lafène? de Dau-'
nous? de Aristal? Jean Finistère?

En telkens besloten ze: Neen, die;
toch niet! En ook die niet! en zeker i
die niet!...

Ze zouden het dan maar aan de
toekomst overlaten, om licht te bren-
gen over dat mysterie.

Het duurde niet zoo héél lang, voof
dat licht kwam.

En dat licht verspreidden ze zelf.
Toen ze thuis kwamen. ¡

En het knopje omdraaiden van het
electrisch licht in de huiskamer.

Mevrouw gilde! Meneer Dupont i
vloekte! Mevrouw viel in zwijm.']
Meneer droeg haar naar den divan, '
dwars door de kamer heen, waar
rechts en links verspreid hun mooi-
ste tafelgoed, hun familie-portretten
en kapotte serviezen lagen, waar lee-
ge buffet-laden stonden, en een paar ■

half-leege flesschen wijn en port.— Inbrekers! gilde mevrouw, toen
ze weer bijkwam.— Ja, en lees dit, zei meneer tus-
schen zijn tanden sissend. Hij reikte
haar een briefje, dat op tafel lag. En
mevrouw las:

„Nu wéét u 't, van wie de kaarten
kwamen !"

Ben Weddingschap

Toen de Amerika-boot in volle zee
was, ontdekte men in een der red-
dingssloepen een verscholen reiziger.

„Hoe kom jij daar in die boot ?"
vroeg de kapitein.

„Ach, mijnheer, 't gaat om een wed-
dingschap. Ik moet in een open sloep
den Oceaan oversteken."

Helium-houdende petroleumbronnen
in Canada.

Naar uit Engelsche bronnen bericht
wordt, is te Inglewood, gelegen op
enkele mijlen van Toronto, de ont-
dekking gedaan, dat er helium voor-
komt in de gassen, die ontwikkeld
worden door de bronnen van een niet]
meer in exploitatie zijnd petroleum-.
veld. De capaciteit voor heliumwin-\
ning is grooter dan ergens anders in j
het Britsche rijk en evenaart die van
de heliumhoudende gasbronnen in
Texas. De Canadeesche heliumvfinmng j
wordt overgelaten aan de Universiteit)
van Toronto. Men verwacht een he-1
lium-productie van 100.000 kub. Eng. ]
vt. per jaar.

—Ook de gassen van de petroleum
bronnen in Venezuela worden geregeld
op het laboratorium onderzocht, om
te zien of hun chemische samenstel- i
ling ook waardevolle verrassingen;
joplevert.

Compañía Trasatlántica
EI Vapor

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

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

«MANUEL, ARrVUS"
se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia alrededor del 28 de

íarzo y seguirá el mismo día a Pto. Cabello, La Guaira, San Juan
["enerife, Cádiz y Barcelona,

Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.
Los Agentes.

S. E L. MADURO & SONS.

KED „D" hINE 0F STEfIiVISHIPS.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,

CURAQAO AND VENEZUELA.
SAILINGS DURING MARCH.

V¿T ~*J^ JJ- ÍJ- s^ £sT
1926 Caracas ! Maracaib Tachira Carita Lara__ , ¡ ¡ i

Leave NEW VORK . . Feb. lo Feb. 17 Jan. 24 Mrch 3 Mrch 10
Arrive SAN JUAN. . . „ 15 „ 23 Mrch 2 8 „ 16

Leave „ „ . . . „ 15 „ 23 2 „ 8 „ 16
Arrive CURAQAO . . . „ 17 i

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

T ptvp * 1Q
Arrive LA GUAIRA . '. " 20 Feb'. '25 Mrch ' 4 1 Mrch '10 Mrch '18

Leave „ „ ... 25 „ 27 „ 6 , 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 PTO CABELLO „ 8 . . . . „ 22 ... .

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

Leave „ . . . 1 „ 9 „ 15 . 23 „ 29
Arrive S4N JUAN. . . „ 3 11 17 „ 25 „ 31

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

J _j i

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

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

Agente.

(NCW Service) Havre,Hamburg

flora Line <sa,ii»«s«"» * *"« &&&to Pto. Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trinidad.

Motorship Therese Horn 12-th February 3rd Mrt
„ Minna Horn Ist March 21 Mrt
„ Frida Horn 19th March ïti April
„ Henri Horn sth April tt\\ Apríl
„ Marie Horn 23rd April 11 Maf
„ WaldtrautHorn 10th May 2M Ma?.
All ships accept cargo and passengers.

8
* ■ ■——

De nieuwe gra- jgg
mofonen Victrola V
juistaan gekomen. ■ 11
El lloare I^Hll^H'liS

Wilt gü goed en goedkoop ,_, mr n ¡rrmm.:, ¡Mensing a C 0n koopt dan uwe sigaren bij B J^j °,
1 ELLIS & DANIA. S .^^^S^^s^
ju Ook kunt u daar van alles krij- er
M gen tegen zeer lage prijzen, j» /SÍ'/^p2í|S^*íísl§4P^kVV
'S De winkel, die goedkooper "£ V^WvCjfe^-^ /) M§=j dan 't goedkoopst verkoopt, g.

bel Telefoon No. 423. **)f)^¡Z^-^Z~\~^m*^*~^foEf!

PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA Wsj'UAf; PM ¿ TiX^V^^ê
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. ~S-*É|lr
COREA. AMENORREA. NEURAS- J"""-^Sa^
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON- -¿^^
VALECENCIADELAGRIPE.DEPUL- \s\ i A*| MONfA YDE «EBRE T.FO.DEA. V eVteQeTïUXOOPQIQ^S.

é/JÈÈL' Koninklijke West-Indische Maildienst.
JS# 1 VAN CURAQAO
«¡SËf";»>m■.-\''MS Naar Pto. Cabello. La Guaira, Trinidad, Barbados en Europa:'^«P 'S» SS. "v Renselaer" J April.»Pw ii- !!Rrijn?seï," 15 APril-¿g2§¡¡P S5. "Oranje Nassau 29 AprilStóíg)^ MAAR Pto. Colombia, Cartagena, Cristóbal en Pto. Limón:ss "Crijnssen" j Aprn.

Vertegenwoordigers; MEMSIM & Go. i; "?eneiue?aa"Sau" ,5
6 M

p
ef

Naar Pto. .Cabello, La Guaira, Cumaná, Pampatar, Carúpano, Trinidad,
_. Demerara, Paramaribo en Europa:Jl» SS. "Nickerie" 6|7 April.

/J <\ Naar New York :
(UI ss- "Carna" 19 Maart.

t^W SS. "Luna" 26 Maart,
/vi SS. "Prins der Nederlande" 4 April® u>é —

IT3
oa Wanneer U zich op reis begeeft en U met gemak en

ÍÉéJÍt^vÍe 1011 5^ as goedkoop wil reizen, koop danI^^^ /?s\l CREDIETBRIEVEN
«JÖÉP O SB ENrS (r... TRAVELER'S CHECKS

{£} ' \J) « VAN
Ë O 3 Tfiie national City Bank of New-York,

,■ MORRIS E. CURIEL & SONS,
Afdeeling Bankzaken.

DE CUHAQAOSCHE
Pefroleum-Industr/ie-IVHi.

ter kennis, dat zij na voltooiing harer nieuwe installaties
ln staat zal zijn al hare producten te vervaardigen volgens het

procédé, waaraan de

Shell-Olie-Producten
hunne wereldreputatie te danken hebben.

Het tijdstip, waarop met aflevering van SHELL PRODUCTEN te
Curagao zal worden aangevangen, zal nader worden bekend gemaakt.



BUITENLAND.

Onze wereld is rijk aan spre-
kende tegenstellingen van felle bewo-
genheid. Tegenstellingen, die zich
soms met zulk een scherpte kunnen
openbaren, dat men onthutstraakt, niet
weet vaak, wát te zeggen.

De laatste jaren is men meermalen
getuigen kunnen wezen van vinnigen
strijd tegen het Vaticaan in verschil-;
lende landen. Het hoogtepunt werd
daarbij gewoonlijk bereikt door het
streven naar een kloek (!) besluit: den
Vertegenwoordiger bij den gehaten
H. Stoel terug te roepen

In Nederland, waar % der bevol-
king katholiek is, werd dat feit door
een klein groepje christ. historischcn,
door het fel anti-papistisch drijven in
die partij opgezweept, klaar gespeeld.

Onder dezulken is ook Frankrijk
geweest.

Geweest. Want sedert eenigen tijd
is er juist geen land, waar eene ver-
tegenwoordiging bij het Vaticaan of-
ficieel vuriger en zakelijker verdedigd
wordt dan in Frankrijk.

De twijfelachtige eer van dezen be-
teekenisvollen strijd laat Frankrijk aan
ons Moederland, dat zich politiek en
verstandelijk van een zijner smalste
kanten l.aat bekijken.

In Frankrijk zetelt thans de Nuntius
niet alleen, doch in Frankrijk heeft
men het merkwaardige feit kunnen
zien gebeuren, dat de Nuntius met
groot ceremonieel naar het Elysée ging
voor een eigenaardige plechtigheid.

„Le Nonce a I'Elysée . ..." dat is
een gebeurtenis, waarvan niemand
een jaar geleden had durven droo-
men, een jaar geleden, toen Herriot
als minister-president zich ten taak
stelde den gezant bij het Vaticaan te-
rug te roepen

En nu ... ?
Beschouwen wij eerst de persoon-

lijkheid van dezen Nuntius, die toch
een bizondere figuur moet wezen, van
nabij.

Vier jaar geleden kwam hij te Pa-
rijs aan als Mgr. Cerretti voor de mas-
sa, doch als een opmerkelijke gestalte
voor de ingewijden. Een man, die
de kwaliteiten bezat voor een wereld-
figuur.

Alvorens een tiental jaren geleden
in de nuntiatuur op te treden, had hij
vier jaren gewichtige posten bekleed
in de Pauselijke Staatssecretarie. Als
secretaris, daarna als auditeur der
Pauselijke legaties in Mexico ontwik-
kelde hij een tact en bekwaamheid,
die hem voerde tot de waardig-
heid van Apostolisch zaakgelastigde
van Nieuw Zeeland.

Toen eenigen tijd daarop de diplo-
matieke betrekkingen van Parijs en
den H. Stoel moesten worden hervat,
werd hem de delicate taak toever-
trouwend er de leiding op zich te
nemen.

En vier jaar lang bleef hij daarin
werkzaam op een wijze, die slechts
bij benadering kan worden bevroed
als men de apotheose van 21 Decem-
ber 1925 — waarover straks — even
gadeslaat.

Een kleine greep in de voornaam-
ste kwesties, welke Mgr. Cerretti re-
gelde onder moeilijke omstandighe-
den, — voettangels bleven hem door
achterdochtige tegenstanders niet ge-
spaard ! — kan dit eenigszins duide-
lijk maken.

Men denke slechts aan de langdu-
rige onderhandeling tusschen Mgr.
Cerretti en den heer Jonnart ter rege-
ling van de uiterst teere en moeilijke
kwestie van de verhouding der Kerk
in Frankrijk, uiteengevallen door de
brute ' opheffing van het Concordaat,
gevolgd door de plompe doorvoering
der scheidingswetten.

Men denke aan het netelige vraag-
stuk der bemoeienis van de overheid
met de bezetting der bisschopszetels :
„droit de regard," dat door Mgr. Ce-
retti teruggebracnt is tot het recht
voor de overheid om van bisschops-
benoemingen, die zeker gewichtige
zaken mogen heeten, niet eerst door
de bladen te worden ingelicht.

Men denke aan de vele kwesties
van het Rijngebied, het Saarbekken,
het nabije Oosten en Marokko, in wel-
ke alle de nuntiatuur gemengd werd
en het Vaticaan iets had mede te
zeggen, terwijl er eminente Fransche
belangen op het spel stonden.

Als men dan weet, dat de verhou-
ding tusschen de nuntiatuur en de
Regeering aan hartelijkheid won, kan
er omtrent het resultaat der bespre-
king weinig twijfel zijn.

Men herinnere zich slechts den
Briand van jaren terug, den verwoe-
den anti-clericaa! á outrance, den
Briand, den gloedvollen, zeldzaam
welsprekenden redenaar, die door zijn
nimmer falend woord uren achtereen
het Luxembourg in spanning hield
met zijn pleidooi voor het behoud
van het Gezantschap.

Maar de tijnen zijn ook veranderd.
Niet voor Briand alleen.

Voor allen. Ook voor Herriot,
die den kampioen van een jaar ge-
leden, die thans als Kamervoorzitter
zijn goede redenen aangaf, waarom hij
niet gaarne ten tweede male zijn sym-
boliek gebaar zou herhalen, zooals in
den tijd, dai hij het kartel moest ont-
zien, En achteraf wenscht hij zich
geluk met den goeden afloop van het
avontuur.

¡ Ook voor Doumergue, den Calva-
nistischen Gaston Doumergue, die
in 1921 als Senator een der tegen-
standers was van Briand, die — toen
reeds op den terugweg — de herstel-
ling van het gezantschap verdedigde.

Ja, ook Doumergue. die thans op
jde eenzame hoogte van het Elysée
een vrij uitzicht over de dingen kreeg
en hen ook ziet, met onbenevelde
odgen.

In dit verklarend licht beschouwd
jwas de 21e December een historische
¡dag in de geschiedenis van het Elysée.

Ter erkenning zijner groóte verdien-
sten werd Mgr. Cerettl door Z. H.'
den Paus tot het kardinalaat verheven.

Volgens het bestaande gebruik
moest het Staatshoofd van Frankrijk
den nieuwbenoemde plechtig den
rooden baret opzetten, uit Rome daar-
voor toegezonden.

De kwestie leek netelig, want Dou-
mergue als Protestant kon bezwaar-

i lijk optreden als intermediair van het
Hoofd der R. K. Kerk voor deze ker-

, kelijke ceremonie. Daarenboven zou
I Deumergue ongaarne uitgesloten wor-

den van dit hooge voorrecht, dat hem. in zijne waardigheid als overgeleverd
! privilegie toekwam vanuit den tijd der
i oude koningen.
¡ Met wijziging van het protocol werd
, toen vastgesteld, dat de overbrenger
i van den baret dezen aan den Presi-
: dent zou overhandigen, waarna deze

hem, ter voltrekking van de plechtige
1 opzetting zou aanbieden aan Kardi-
; naai Dubois, Aartsbisschop van Parijs.

Aldus werd het kerkelijk voorschrift
; geëerbiedigd en het Elysée behoed
| voor een pijnlijke uitsluiting.

Op 21 December 11. had deze plech-
t tigheid plaats in den helverlichten sa-

lon van het paleis, waar met den Pre-
sident ook Briand, de premier, aan-
wezig was met den Secretarisgene-
raal van Buitenl. Zaken benevens het. militair en civiel huis van den presi-

i dent en verdere autoriteiten,
i In statie-autos van het Elysée arri-

veerden Kardinaal Dubois en Mgr. Ce-
retti met klein gevolg, begeleid door. den opperceremoniemeester van den

: President der Republiek, Becq de
Fonquiéres.

Bij aankomst van den stoel presen-
teerden de opgestelde troepen de ge-
weren, de muziek speelde de Mar-
seillaise, terwijl een groóte massa
den regen trotseerend, het schouw-
spel genoot.

Na de opsteliing in den salon deed
Mgr. Valerio Valeri, Secretaris der nun-
tiatuur, voorlezing van de breve der
verheffing van Mgr. Ceretti tot het
Romeinsche purper.

Vervolgens wenschte de president
der republiek, de heer Doumergue,
den kardinaal geluk. Hij sprak in
eenvoudige en welgekozen woorden
van den arbeid door den nuntius ge-
durende vier jaren verricht, en van
den gunstigen invloed, doorhem uit-
geoefend op het tot stand komen van j
het statuut der Kerk in Frankrijk door i
instelling van de diocesane vereeni-
gingen. Hij herinnerde aan zijn loop-
baan van groot diplomaat en zijn ac-,
tic in Rijnland, het Saarbekken en;
Marokko.

Zeer bewogen danktekardinaal Ce-
retti in korte woorden den president
der Republiek. "Dan trad Don Enro di Napoli Ram-
polla, Prins van Monte Leonce, naar
voren, overhandigde aan den heer j
Doumergue de kardinaalsbaret, door
hem uit Rome medegebracht.

Het hoofd van den Franschen staat.
droeg deze aanstonds aan kardinaal!
Dubois over, hem verzoekende deze ¡
op het hoofd van den nieuw benoem-
den Prins der Kerk te plaatsen.

Een fiuweelen kussen, rijk gebor-
duurd, hetzelfde, naar men zegt, waar-
op eertijds de koningen van Frank-
rijk neerknielden bij de kroning in I
het koor van de kathedraal ,van Reims,
werd geplaatst voor aartsbrsschop
van Parijs, — Mgr. Ceretti knielde ;
crop neder, boog het hoofd, om
kort daarop, bekleed met de roo-
de baret, zich wederom te ver-!
heffen. De ceremoniemeester, Becq'
de Fonquiéres, hing den roo-
den mantel om de ouders van den |
nieuwen kardinaal. De plechtigheid
was daarmede geëindigd. Maar kort ¡
daarop werd kardinaal Ceretti door
den president der republiek in pu-
blieke audiëntie ontvangen.

Waarna een groot dejeuner plaatst
vond, aangeboden door het hoofd van \
den staat aan den nieuwen hoogwaar-
digheidsbekleder, meerdere prelaten
en gezanten en talrijke politieke per-
soonlijkheden, die bij de plechtigheid
waren tegenwoordig geweest.

Het vertrek van het Elysée naar
de Nuntiatuur geschiedde met het-
zelfde ceremonieel als de aankomst
ten paleize; het 5e regiment infante-
rie bracht de eerbewijzen, de muziek
speelde de nationale hymne en nog
altijd stond een geduldige menigte
samengepakt, om den nieuwen kar-
ninaal, die als pro-nuntius nog en-
kele maanden te Parijs zal vertoeven
eerbiedig te begroeten.

Dat is in Frankrijk geweest de apo-
theose van den strijd om den gezant
bij het Vaticaan terug te roepen, op
het einde van het vorig jaar geopend
door een communist, die vereen-
zaamd bleef staan met zijn voorstel
daartoe

En in Holland

TE KOOP.
I Obele 8 Gil. 7 pers Mol
I Rugby 4 Gil 5 pers Mo.l

Zich aan te melden bij

J. D. G .Gómez]
El liouvre.

8

Agenten : MEHSING & Co.
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«4 SPEtIAI **
Mensing&Cí^g

: ñ9ents- ¡|fijj

I

i Josegli Travers l Sous, LU.
liO^pON

! Mensing & Go.
| Vertegenwoöttligers. i

p-aaE®awa[Laa
iyiy!sa^RisToL&wi>^
Vertegenwoordigers; Mensing & Co.

JVladuro's Bank
Curasao.

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.

Safe-loketten ' Spaarbank.

Apotheek
"Botica fíacional"

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.

Uf TOS TOS FERINA R
t BRONQUITIS ASMA. H m) TUBERCULOSIS M
íf I LARINGITIS VA ? /AFECCIONESRESPIRATORIAS, U

A I ALIVIA LA TOS Y llTrlTspl¥acTo¥~" DÏFSCIjLTOSA. I T\U ESTIMULA > LA EXPECTORACIÓN, ALIVIA LA INFLAMACIÓNRE- U
1 PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACIÓN ]_]||V DOMINA EL DESASOSÍEGO. |p

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

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

r álíY íS^m^S^*^-»- " WL
V^l3ípMÍ merken %W

deenander? yÈ_\m -ö mm BLIKGROENTEN ¡f

1 „MOLEN- |
fabrikaat der* firma

TIELEMAN&DEOS-LEIDEN ||

Agenten: IS» 8 Co.

DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA PPflcuando usted, se fatiga fácilmente y le falta _¿A 8 JLfkWmenergía?.se siente abatido, nervioso, 'xn'lí^"^4m\a\\sW' ¿'f''¿¿i ■ A¡4or__
ble y debilitado,tome una cucharadita Jf wL\ Vk^deSALVITAE en un vaso deagua^^Éj fi jB W^REFRESCA/VIGORIZA^^^ V^Éd^^
LIMPIA Y _^_WBk^líú *L MWr
PURIFICA. _^_\ W _fi m_\__W^^ Estimula el

W» H| <rfl or^ HÍGADO, y lo»
I f k^L-W^ RÍÑONES entona la |

■*Z^k\ W limpiay purifica
dH l_~_)l_Wr el CONDUCTO INTESTINAL^B /fin m^ ■ *"«-■■nVJir elimina el ÁCJDOí ÚRICO, evita
V \^-ú^r la POSTRACIÓNÍy¿£íLANGUIDEZ!
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