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AMIGOE DI CURAÇAO
WEEKBLAD VOOR DE CURÇAOSCHE EILADEN

Vetwijzenis.
Daar is wel nooit zoo smadelijk,

nooit in zoo bitteren smart 'n einde
gemaakt aan een menschelijk leven
a's op dien Vrijdag, toen de Heiland
j|er wereld onder de duisternissen van
net terugdeinzende zonnelicht den
geest gaf in de handen Zijns Vaders.

Nooit zoo smadelijk.
Die Gods heirgewade draagt met

(j°ddelijken zwier en majesteit, bovenwiens hoofd geschreven stond het:Rex Regum et Dominus Dominantium.«Koning der koningen en Heer der
neerschers" ging aan denkruisbalk tenonder in een zee van verguizing, ver-'"letigd als het ware onder de ver-achting van allen, die Hem in Zijnlaatste ure nabij stonden.Hij hing er tusschen de moordena-ren, waarvan de een, Hem bejegendemet hoongelach en vlijmenden spot.

Aan den voet van Zijn Kruis dob-bekte men om Zijn kleed.ue Phariseeër en de Schriftge-n?» l ?"wden nog een lastering uitnaar het hooge Kruis, den erfvijandvan hun Sanhedrin in 't gezicht,kruí hi^at 6r viiandigs%nder het

deriotx h;« tbl-nater over de verne-dering, die over rpn v- _¡timmerman eebrachtL V*" de"
alle fflnrip «JSÍ *

M was °P Z me, van

wlli.l , WaS daar noo¡t «Ik eensmartelijk levenseinde
va „' Srnart' de ielle, de bittere smartvan de meestonmenschelijkefoltering
mn« m et ëai sche tichaam ver-morzeld, en als een scherf zoo wasnern het gebeente uitgedroogd.Een melaatsche gelijk, als een walgvoor de menschen hing Hij daar, endaar was geen schoonheid meer indat afgepijnigde en afgebeulde Li-
chaam.

Robijnen van Zijn bloed flonkerdenop de bleeke koon, en de heete lippen
konden door geen water meer ver-
koeld worden.De scherpe doornen staken Hem
ooor het heilige hoofd en gunden aar,
oat hoofd geen rust op het hardehout.

En uit de wonden der vastgespij-
kerde ledematen, uit het wreed geo-
pende Hart druppelde nu het laatste'evensbloed, en de vale doodverfkleurde met haar verschrikking lang-
ham aan het stil wegterende lichaamvan onzen Heer en Heiland JesusChristus.Zoo stierf Hij en zoo zonk Hij straks
Wei! in het graf.

Dat was in het oog der wereld alsac vernietiging van Zijn bestaan.En dat nu was voor Hem de grootsteve "-smading.

Want het graf is een smaad.
Het is het afbrokkelen en het uit-

rafelen van een menschelijk bestaan,
h-et prijs geven van dat wondere kunst-
werk des Scheppers aan de wormen
der aarde, het neerslaan van een
kracht, het vernietigen en hel uit-
blusschen eener schoonheid, zooals
God alleen die vermag neer te leg-
gen en te formeeren in de mensche-
lijke verschijning.

Dien mensch doen afdalen in het
graf, het is hem neerwerpen in de
versmading.

En al gelooven wij, dat de dood
en het graf geen heerschappij konden
voeren over dien Eéne, en de Heilige
Gods het bederf niet zou zien in die
windselen des doods, voor de oogen
der menschen zonk Hij toch weg in
dien afgrond van vernietiging, en met
een ¿waren steen wilde men het proces
der levensontbinding onttrekken aan
den blik der menschen, vastelijk mee-
nende, dat het nu gedaan was met
de pretentiën en de leerstellingenvan
dien gehaten Galileeër.

.Maar ziet, wat blonk op den Paasch-
morgen het heilige, glanzende licht,
dat in die blijde ure hoog uit het
donkere graf uitsloeg naar de blauwe
Palestijnsche lucht!

Wat flikkerde het lichtgewaad van
den verrezene op dat vroege mor-
genuur en hoe zijn de robijnen van
Zijn bloed verkeerd in lichtstralen
van bianke heerlijkheid!

En hoe hoog juicht het Paaschlied,
de hymne der Opstanding, uit het
verlaten graf, hoe juicht en schalt de
psalm van het nieuw ontloken leven
weer op uit de doffe versombering van
der * 1!

zich óp in het morgenrood van een
nieuwen dag

Die gebroken en verbrijzeld was in
zijn kracht, omgordde zich met On-
vergankelijkheid ....

Die weerhouden was door den steen,
drong door dien steen in het leven
terug en verglansde den hof van Jozef
van Arimathéa-met de uitstraling Zijner
vernieuwde schoonheid, en met al de
glorie van zijn onsterfelijk, Goddelijk
leven.

In dien Hof knielen wij heden neer,
opziende uit het geopende graf naar
onzen Heer en God, en de verrukking
des geloofs in de oogen gevoelen wij
bij deze openbaring van heerlijkheid
iets in het harte branden, zooals de
Emmaüsgangers het in zich ontwaar-
den bij de Goddelijke samenspraak op
den weg.

En luide jubileeren wij het heden
na zoovele eeuwen het wederom uit:

Surrexit Christus, Spes mea !
Christus, mijn hoop, is verrezen !

Curaçaosche
Ditjes en Datjes.

(Vervolg)
Waar was ik ook weer?

miV ia* Toen had op 7 Jan. 1920 's"lactags om 'n uur of vier, de officiee-
RoT°T ening plaats van de »Eeßste' IL- DAMSCHE MISSIEWEEK."

't XU3S er 00k-
We ? lr Propvol-

-ties " » n SePefSt als mandarijn-
geie 'n ,n kislJe, wat bij zulke officiële
tenm- heden zoo schijnt te hooren,nog "lste heb 'n dito-platdrukkerij

H " Paar keer meegemaakt.
speech ge sPeech> 'n noB langere
werdl "" na nog 'nallerlangste speech
Verklaarddel^k de missieweek geopend

Pal? 11 *wam er schot in die com-
che l Sa van bont en boa» enca-
mit* en winterJas, en 't hoofdco-
tentnnno?r,?*P' verdwenen allen in de
paraaïnSKeUlngSlocaliteiten- ,k stond
den irí 1J mijn Curagaosche stand4*n eersten aanval af te wachten.Daarïi!00rzitter Deken Thier in 't
SobÍÍ ' metvoorzitter Kapelaan Schip-

bestuur I°°"P> daarachter 't hoofd-
beeren kü n élite-stoet van dames en
stevend. recht op miJ aan8e"

— „Hier zijn we in de West, niet
waar Pater ? ? ?"— „Delgeur," Mgr. — Dank U, aan-
genaam. Ja, in de West, in Curagao,
maar minus 't tropische zonnetje."— „Ja, juist, natuurlijk, en is u daar
ook geweest?"— „Zoo wat 'n jaar of twintig, Mgr."

—„Wel, wel, en Pater, die hoe-
den (kijk 'ns, Schiphorst, 'n inzen-
ding van 't Ministerie van Koloniën,
aardig, èh) en die bouquetten en dat
borduursel, is dat allemaal door de
inboorlingen zelf gemaakt ?"— „Ja, Mgr. allemaal."— „Prachtig, interessant, ik kom
zeker nog 'ns terug. Dag Pater Del-
geur, 't is me aangenaam geweest,"
en in 't illustre gezelschap verdween
via de binnenlanden van Suriname in 't
hartje van 't Chineesche Zuid-Chansi."

Toen tippelde ik fluks langs 'n om-
weg naar de garde-robe, sprong er
wit in, en kwam er zwart uit, zette
mijn kraag en stak 'n sigaar op, nam
mijn spurt met 'n: „ziezoo, dat is
weer afgeloopen," naar de Diergaar-
desingel 88, waar de exquise soep-
geuren me bij 't binnenkomen reeds
door de neushaartjes kringelden.

Maar den volgenden ochtend begon
pas de karwei.

't Liep storm.
Eindlooze rijen van schoolkinderen,

deftige, minder-deftige, en niet-defti-
*e- weesmeisjes en weesjongens; arme
rcwdneuzige klompen-kindertjes, allen

onder hoede van zusters en broeders,
onderwijzers en onderwijzeressen; da-
mes en heeren; giechelende bakvischjes
en geaffecteerd doende jongelui met
gele slopkousen; burgerlijke luidjes met
confectie, kattevelletjes en gestopte
handschoenen; fatsoenlijke armen met
glimmende groene zeep-gezichten, pet-
ten en wollen omslagdoeken.

En dat ging zoo door, dag in dag
uit, van 's morgen 'n uur of tien tot
's (avonds vijf, wat feitelijk nog 'n
ideaal-toestand was, want op latere
missie-tentoonstellingen stonden we
zoo nu en dan tot 's avonds laat te
parlevinken, waar ik gruwelijk 't land

i aan had. Toen op dien bewusten Maan-
-1 dagochtend de sluizen geopend wer-
den, in casu de monumentale deuren
van de Op/wf-hoofdingang, stonden
mijn buurlui Pater Morsink, de Suri-

; naamsche woudlooper, en de twee
Afrikaners Rev. deLouwen v. d. Burg
plus ondergeteekende diep te halen
aan 'n formidabelen rookstok, met 'n
gewichtig kom-nou-maar-op-gezicht.

'n Hupsch jongmensch met 'n geel-
wit insigne in ze'n linker-revers kwam
kraakschoenend op ons toegestapt met
'n schuchter:— „Waarde Pères, 't

>
is hier niet i

gepermitteerd te rooken."
„No huma? Ai, coi loco, hombre

spontaande ik. —No smoko ? Lau sani!
foeterde Suriname in 't zuiverste ne- ■

ger-Engelsch, en wat de twee Afrika-
ners met hun rooie fez hierop in 't

Oeganda'sch repliceerden, weet ik zoo
precies niet meer, maar 't had heel
veel weg van 't geknetter van 'n ma-
chine-geweer.

We keken mekaar 'ns aan, en de
vier kooltjes vuur gloeiden demonstra-

| tief weer op in hel-aromatischenbrand.— „Zeg, old-timer" — dit tot 't iet-
wat beteuterd jongmensch, — „weet je
wat, bezorg ons 'ns wat stoelen, we
kunnen toch niet op den grond gaan
zitten."— „Heel graag, maar 't hoofdbe-
stuur heeft bepaald, dat de Paters bij
hun stand moeten blijven staan".

Zag, dat de zwarte fez-kwastjes on-
' rustbarend begonnen te trillen, en ik: trok daarom 't orde-commissarisje j
gauw vriendschappelijk mee, naar de

I groóte zaal.— „Hier, pak aan, ieder twee", in jIno time hadden de moebeenige mis-! sionarissen van Oeganda, Suriname,
, en Curagao, ieder 'n koel zitje, als de
! vloed van aangolvende belangstellen-
den 'n beetje ebde.

I Wat ik allemaal in die dagen ver-
| teld heb over Curagao ?

Mijn goeie mensch, als ik dat al-
I lemaal hier moest neerpennen, dan
\ nam ik voor een maand lang geheel
de Amigoe in beslag, en dan was ik
nog niet uitgepraat.

't Beste maar, er 'n slag in te
slaan.

'n Zestig á zeventig schoolkinderen, ¡
jongens en meisjes.

— „Dag Pater."— „Dag beste kinderen. Zoo, ko-
men jullie ook 'ns kijken ? Waar Cu-
raga ligt, dat weten jullie wel, niet
waar ?"— „O, ja, Pater, we hebben 't pas
op school nog gehad. Is U daar ook
geweest ?"— „Ja, zeker, al 'n heeleboel ja-
ren ?"— „Hé, jö, dat ken je ommers wel
zien. De Pater ze'n koonen bennen
net zoo bruin als'n cocosnoot.— „Eng tusschen die zwartjes ?
Wel neen, heelemaal niet, 't is wat goed
volkje. Zoo, zou jij ook zwart willen
zijn, broer?Ja? En waarom?"I — „Ikke ? wel, dan hoef ie lekker
niet gewasschen te worden, dan zien
ze ommers toch niet dat jevuil ben."— „Dat denk je maar. Vent, kom
maar 'ns kijken."

Dan pakte ik met liefkoozende
hand mijn dierbre haaienkop en vroeg :
„Wie weet van jullie, wat dat is?"

Ik hoor: „'n Beestenkop."— „Prachtig! Maar van welk beest?'— „Van 'n Olifant!"— „Mis!— „Van 'n Krokodil!— „Ook mis!"— „Van 'n tijger 1"— 't Lijkent er niet op :"— „Van 'n zeeleeuw"— „Heelemaal niet: Weten jullie 't
nu heusch niet ? Wel, 't is 'n dood-
gewone kop van 'n haai.

Watervoorziening.
MemorievanAntwoord.

(Slot.)
Het overgroote o n de inwoners

■ regenbak. De?-.; .ïwoners koopen
niet het dure regen wat,r JO et. per blik)
in droge tijden. Zij gebruiken grondwater.
Dat zij op het oogenblik minder dan 15
Liter water per dag gebruiken, is toe teschrijven aan :
1. de prijs, die zij voor het grondwater
moeten betalen (7J_ et. per ¡(ik);
2. de zeer gebrekkige distributie.De inwoners die veel grondwater afne-
mer., worden het eerst bediend ; de man die
een blik noodig heeft, ka i wachten, krijgt
soms niet.

Een andere oorzaak van het geringe ver-
bruik is, dat men het wate? van den regen-
bak of van de waterkar moit halen of moet
laten halen. Personen die ¡i't tegen een ver-
goedingwillen doen, zijn nirt altijd te vinden.

De aanvoer van grondv ;-rer bedraagt in
den drogen tijd slechts oM3 per dag.
Einde 1923 distribueerde Gezondheidsdienstom den nood aan drinkx- ¡er te lenigen,
350 M3.

Heeft men een waterleidi.<< in huis of een
aftap-kraan in de buurt„ ■' n zal van zelf
het waterverbruik toeneme Elke waterlei-
ding breidt zich op den dnr uit. Dit zal in
het bijzonder gelden voor Yv lemstad, omdat
door gebrek "aan water, e r. groot gedeelte
van de inwoners van hun ; rille jeugd af op
rantsoen gesteld is. Wanner zij betrouw-
baar en goedkoop waterkannen betrekken,
zal hun behoefte aan water ook van lie-
verlede toenemen.

Ondergeteekende zal niet willen ontken-
nen, dat in den regentijd - die maar kort
duurt en dan met meestal ..rootetusschen-
poozen — regenwater om Jet wordt weg-
gegeven, doch hij wenschte n herinnering te
brengen, dat gedurende Oc ober, November:
en December 1922, toen er 479.9 m.m. regen j
in de stad gevallen wás .n daarna nog
57,3 m.m. in Januari 1923. het putwater in |
die maand reeds 7,5 et. per *.lik kostte.

Het aantal inwoners in d beide stadsge- i
deelten is elk op 8.000 te stellen. In aan-
merking genomen, daíBar*í ;n de inwoners
geen r>ch niet over-
dreven om bij den aanvang van het bedrijf
op 100 huisaansluitingen en 50 aftapkranen
voor elk stadsgedeelte te rekenen.

Het verdient geen aanbeveling een aan-
vang te maken met de watervoorziening
van de stad uitsluitend met water van Buena
Vista, omdat alleen door de combinatie
van Hato en Buena Vista het mogelijk zal
zijn gedurende droge tijden een voldoende
hoeveelheid water aan 'de stad te leveren.

Het personeel, bij de ontwerp-begrootingvoor de exploitatie van de waterleiding ge-
noemd, is noodzakelijk, ten einde het be-
drijf door ter zake kundige personen telaten leiden en daardoor te voorkomendat het bedrijf eens onverwacht gestaaktzou moeten worden. Men houdein het oog,dat gedurende eiken drogen tijd een ge-deelte van Buena Vista geploegd en de
klei vóór de dammen verwijderd moet
worden.

Bovendien is noodig een geregelde con-
trole op de watermeters, terwijl tevens met
het oog op de zorg voor het hygiënisch
betrouwbaar blijven van het water, behoorlij-
ke en geregelde controle moet worden uit
geoefend.

Op Curagao hebbeu particulieren getracht
met niet ter zake kundig personeel en door
af te zien van onderhoud bedrijven in
stand te houden. Het resultaat hiervan is
geweest, dat deze bedrijven zijn vastge-
loopen.

Ondergeteekende heeft niet de minste
aanwijzing, dat de aannemer van de ge-
wapend-betonwerken zijn oflerte aanmer-
kelijk zal verhoogen.

Het Bestuur is niet van plan, wanneer er
op Curagao geen voldoende werkkrachten
zijn te krijgen, van het project af te zien.
Indien dit geval zich mocht voordoen,
zullen werkkrachten van elders in dienst ge-
nomen moeten worden.

Het Gouvernement heeft, voor de uit-
voering der werken in eigen beheer ± 100
¡werklieden noodig. In aanmerking geno-
; men, dat de onderhanden zijnde uitbreidings-
werken der C. P. I. M. gerekend mogen
worden in 1926 gereed te komen, zal het
aantal in dienst te nemen buitenlandsche
weikKraciiien siecht gering behoeven ie zijn.

Bij het becijferen van de aanlegkosten zijn
de arbeidsloonen ruim genomen. Een ver-
dere stijging wordt niet verwacht, maar
zou, indien deze toch plaats viudt, uit de
post onvoorzien groot f 104 000,— bestreden
kunnen worden.

De rentabiliteit van de watervoorziening
van de stad is berekend voor de minimum
levering van 200 M3per dag. Hierboven is
aangetoond, dat op een grooter verbruik
van het water en blijvends toename van het I
aantal verbruikers gerekend kan worden. |

Ook al neemt de tegenwoordige opleving |
van Curagao eenmnal af, dan zal het wa-
terverbruik niet aamerkelijk afnemen, om-
dat de prijs, die het Gouvernement voor
het water zal vragen, lager is dan die waar-
voor vroeger, gedurende slechte jaren, het
water werd verkocht.

De leening kan dus uit inkomsten van
het bedrijf afgelost worden. Er blijft dan
nog een flinke zuivere winst over. Een ge-
deelte hiervan zal in het „uitbreidingsfonds"
gestort moeten worden, de rest komt ten
goede aan 's Lands-kas. Het nageslacht zal
dus ten deze niet met schulden worden be-
zwaard.

Vindt de Raad den leeningstermijn van
38 jaar te lang, dan zou de geheele zuivere
winst tot aflossing van de leening kunnen
worden aangewend.

Door de grootere afname van het water
door toename van het waterverbruik zal de
zuivere winst steeds grooter. worden.
Wanneer er geen regen valt in den ge-
wonenregentijd kan op een zuiver winst van

f 100000, over 20 maanden gerekend worden.
Bij de rentabiliteitsberekening is als

grondslag genomen 8 maanden droge en 4
maanden regentijd, en blijkt dat reeds bij
deze berekening het bedrijf rendabel is. Het
droge seizoen zal over het algemeen lan-
ger duren, waardoor grootere winsten wor-
den gemaakt en derhalve zal blijken, dat
de leening reeds eerder kan worden afgelost.

Curacao dient het benoodigde kapitaal te
leenen, rente daarvan te betalen en het af
te lossen, wanneer het betreft daarmede in-
heemsche bedrijven tot stand te brengen
■vaaivari de rentabiliteit is verzekerd.

Aan het slot van deze memorie gekomen,
zou ondergeteekende Uwen Raad dank
wenschen te betuigen voor zijn belang-
stelling in deze zaak betoond dóór een be-
zoek aan de Hato-bronnen te brengen. Hij
vertrouwt dat bezoek 's Raads meening om-
trent het rendement der bronnen zal heb-
ben gewijzigd.

Dat de Hato-bronnen steeds water heb-
ben geleverd kan wel bij een terugblik op
het verleden als vaststaande worden aan-
genomen.

De eerste Hollanders, die in 1634 op Cu-
rasao kwamen, berichten omtrent Hato
reeds dat daar was: „een seer schoone
waterback, die door een water ader
uyt hetgeberchte yol gehouden wordt met
water, opdat debeesten mochten te drincken
vinden. Deze waterplaetse wordt wel voor
de besten (niet: voor de beesten, zooals er
abusievelijk staat) Red. Am. gehouden, omdat
het water oock in de grootste droogte niet
ontbreeckt."

In de eeuwen, liggende tusschen dat jaar
en nu hebben opvolgende eigenaten er
veeteelt en tuinbouw gedreven, enkele
hebben er zelfs groóte bloementuinen ge-
houden, zonder dat de noodzakelijkheid
bleek dat putten werden gegraven of re-
genbakken gebouwd, terwijl ten slotte in
het jaar waarin dit wordt geschreven, de
bronnen, na een droog jaar nogruim 150 ton
per dag leveren.

Willemstad, den 18n Maart 1926.
De Gouverneur van Curacao,

BRANTJES.
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— „'n O, O, O," als 'n rits sausijsjes
in 'n spekslagerswinkel.— „Kom 'ns hier, zus, voel 'ns, hoe
scherp die tanden zijn."— „Au ! Au !"— „Zie je wel, als je daar tusschen
komt, dan ben je voor de haaien."— „Hè, ja, Pater, hi hi hi," alge-
meene hilariteit.

U kunt u gewoon niet indenken,
hoe idioot-pijnlijk't is, dag in dag uit,
honderdmaal, duizendmaal diezelfde
goedkoope flauwiteit te verkoopen.
Probeer 't zelf maar eens.— „Pater, is 't daar bij U ook altijd
warm. net als in Afrika?"— „Ja, precies zoo, altijd zomer, al-
tijd warm."— „Hé, hoe eenig, hoe zalig! Dus
hebben zij bij U geen kachel."— „Wel neen, de zon is ons ka-
cheltje."— „Maar dan kunnen de jongens
bij U nooit geen sneeuwballen gooien, i
en glijen en schaatsenrijden, is 'twel
Pater?"— „Natuurlijk niet, vent, dat be-
grijp je toch ook wel."— „O ja, Pater, en wat is dat voor
een ding ?',— „Dat? Dat Is mijn hangmat."— „'n Hangmat?"— „Ja, om in te slapen."— „O Ja, tusschen twee breede boo- ¡
men in de wildernis."— „Welnee, aan 'n paar haken
tusschen de twee muren van mijn slaap- j
kamer."

— „Heb U daarin geslapen, Pater ?"— „Ja zeker, jaren lang, en als 'n
roos, hoor."— „Slaapt U hier ook in 'n hang-
mat ?"— „God beware me neen, hoor,
ik kruip hier tot 't puntje van mijn
neus onder drie wollen dekens, snap
je. Máar, meisjes, vinden jullie die zak-
doekjes en kleedjes en tafelloopers
niet mooi ?"— „Hè ja, eenig!"— „En weten jullie waar di bou-
quet van gemaakt is? Niet?

Van vischschubben ; geloot je 't niet,
kijk dan maar'ns goed. Zie jenou wel.
Ach, moeten jullie al weg, wel dat
spijt me. Ja, dat zijn scorpioenen, en
dat zijn duizendpooien.

Vieze beesten ? Kom nou. En dit
mandje is gemaakt van rijstkorrels,
en dat is 'n Curagaosch kolibrietje,
ja, schattig, eh ? Nou, dag beste kin-
deren. Hier, neem ieder zoon boekje
mee, dan kan je thuis lezen over
Curagao. Hier pak aan." |

— „Wat kost dat Pater?"— „ Dat kost niks, broer."— „O, dank U wel, mag ik er dan
nog eentje voor mijn kleine zussie
meenemen ?"— „Best hoor, hierzoo!" ¡

— „Dag, Allemaal!"— „Dag Pater."
En zoo ging 't uren achtereen,
's Middags stond 't geëxpliceer ge- j

woonlijk op hooger peil. i

Wel waren er soms oude heeren,

die je wanhopig maakten door dood- i
kalm 'n reuze-boom opte zetten over ¡
den economischen toestand van de West
in 't algemeen en Curagao in 't bij-
zonder, ot 'n oude dame, die er maar
niet over uit kon, dat wij daar maïs j— papagaaievoer noemde ze 't — aten, |
maar datwaren Goddank, uitzonderin- ¡
gen.

Wonderde vaak over mijn voor |
niets staande Hollandsche flux de
bouche, ondanks mijn jarenlang alleen-
zitten op West-IndiSche buitenposten, J
en 't even jarenlang niet spreken van *
mijn mooie moedertaal. j

Maar 't moest en daarom ging 't -En ¡
al liep er nu en dan 'n Engelsch of ¡

PapiamentSch woordje onder door,!
ach, wat zou 't?—Mijn gebabbel over
Curagaosche toestanden, over im-en-
export, veeteelt, watervoorziening,
goud-en-fosfaat-exploitatie, Willem-
stadscheoeververbinding, kindersterfte,
hygiëne, etc. etc. vond steeds 'n aan-
dachtig auditorium, omdat die lange
magere pater met z'n gebruind ge-
zicht zoolang in die yerre Missie ge-,
weestwas, wat men interessant vond.

Onfeilbaar was steeds de eerste
vraag van welke bezoeker ook: „Pater,
is U daar ook geweest?" Daar scheen
men ontzettend veel gewicht aan te
hechten.

Was 't ja, dat had je 't pleit ge-
wonnen; was 't neen, al aanstonds 'n
paar graden onder 't zenith.

't Was treffend, hoeveel eenvoudige
luidjes me in die dagen vertrouwelijk

den arm schudde met 'n: „Toe Pater,
zeg ereis, is dat nou niet de zoon van
onzen goeien ouden Dokter Vuyl-
steke ?"— „Die schilderij daar? Jazeker,
dat is Mgr. Vuylsteke, de bisschop
van Curagao.— „Dat dacht ik wel. Wat jammer
toch, dat de oude dokter dat niet
meer heeft mogen beleven, 't Was
toch zoo goeie beste man, die oude
dokter. God zegene 'm, voor alles
wat ie voor ons, arme menschen, ge-
daan heeft."

Stond dikwijls droomerig te turen
naar 't naburig „darkest África."

De twee gebaarde tanige Afrikaners
in hun schilderachtige wijdgolvende j
witwollen burnoes met vuurroode fez,!
te midden van hun kleurige, bloedige!
expositie, met achtergrond, de open-
gesperde grijnzende muil van 'n Oe- 'ganda'sche leeuw, deden vaak al de
snaren van mijn artistiek gemoed tril-
len, en tevens weemoedig piekeren :
Jan Paul, Jan Paul, wat is al jou'
jarenlang zwoegen op St. Eustatius en
Curagao toch 'n allerakeligst beetje in
vergelijking van den reusachtigen pio-
niers-arbeid, die deez' twee helden
hebben verricht in dat onmetelijk
heidenland, voor de ware beschaving,'
en uitbreiding van Gods rijk op aard,

Pater de Louw, een en al bemin-
nelijkheid, bleek, ondanks zn afmatten-
de tropenjaren onvermoeid, pakte de
steeds aandrommende bezoekers in
met 'n vaartje; Pater van der Burg,

hooger bejaard, zonk dikwijls dood'
moe op dien bewusten door mij ge-
kaapten stoel, en geen grooter genoe-
gen kon je 'm doen, dan bladerend
in zn standaard-werk — „Mono-
graphie sur /'Urundi et les Warundi»
vn grand peuple de l'Afrique Oriën-
tale Alemande."— 'm met papia-
mentsche woorden en zinswendin-
gen te bekogelen, om zoo mogelijk
eenig verband uit te visschefl
tusschen 't taaieigen van deez' twee
dialecten, wat 'm helaas niet bleek te
gelukken.

De Surinaamsche woudlooper, Pa-
ter Morsink, mijn naaste buur, zoon
beetje in de West, maar heelemaal in
de Oppert, had ook manuscripten vol
hiërogliefen van zn dierbaar bosch-
negers-taaltje, waar ie enthousiast ovef
was.

Laat ik eerlijk zijn, veel snapte ik
er niet van, maar mijn advies was toen:
„my dear, publiceer die moeizaam ver-
kregen resultaten in een of ander ko-
loniaal orgaan, dan komt er critiek»
gunstig, misschien ongunstig, 't komt
er niet op aan, maar dan weet je, wat
ze waard zijn."

Heb echter later nooit iets verno-
men over 'n choc des opinions in
deez' linguistische lijn, waaraan mijn
povere belezenheid ook heel goed
de schuld kan zijn.

Schuins rechts over me was de
stand van de Paters van de H. H. Har-
ten, de zgn. Péres Picpus.

Pater Aurelius, causeerde daar met

Onze Watervoorziening
buiten gevaar???

De onverwacht verschenen Memo-
rie van Antwoord op het plan-Molen-
graaff van de Watervoorziening hebben
onze lezers thans in zijn geheel vóór
zich, nu we deze in het vorig en dit
nummer van de Amigoe hebben afge-
drukt.

Het is een degelijk stuk, een ste-
vig pleidooi. Alle argumenten, die de
Raadsleden in het Voorloopig Verslag
tegen deze Watervoorziening hadden
opgeworpen, vinden de lezers in deze
M. v. A., hygiënisch en technisch goed
gedocumenteerd, nog sterker weeilegd,
dan wij dit in onze vroegere artike-
len reeds gedaan hadden. .

De twee hoofdpunten: 10. at drin-
gende noodzakelijkheid van een wa-
terleiding voor onze stad, staat nu op
hygiënische gronden wel onomstoo-
telijk bewezen vast.

20. voor de goede kwaliteit van het
water behoeft men niet bevreesd te
zijn. Het is zelfs niet te verwachten
dat door experten dit punt nog wel
ooit in twijfel zal getrokken worden.

Alle bezwaren en bedenkingen te-
gen het put- en bronwater komen
alleen van de wijze der tegenwoor-
dige distributie door middel van de
waterkarren en trucks en zullen later
van zelf verdwijnen bij distributie door
middel van buizenleiding, waardoor
het water, voor verontreiniging afge-
sloten en ontoegankelijk, onmiddellijk
onder het gebruik van de afnemers
wordt gebracht.

Niemand heeft zich van den begin-
ne af grooter voorstander en meer
overtuigd verdediger getoond van
het plan-Molengraaff dan juist de
Amigoe di Curacao en op wetenschap-
pelijke gronden hebben wij onze opi-
nie kracht bijgezet.

Tot nu toe werden nog geen on-
zer argumenten ontzenuwd.

Maar nu moeten wij eerlijk beken-
nen, dat onze overtuiging dezer dagen \een geweldigen schok gekregen heeft
en aan het wankelen is gebracht i— en wat nog meer bevreemding zal I
wekken — juist door de lezing van I
deze Memorie van Antwoord.

Deze twijfel betreft geenszins de
twee genoemde hoofdpunten, maar
een ander, punt nl. de kwantiteit van
het water, het rendement van de bron-
nen van Hato, waarop in hoofdzaak}
of bijna uitsluitend de watervoorzie- 1
ning voor de stad steunen zal.

Die twijfel is eerst bij ons opge-j
komen door den allerlaatsten regel j
van deze Af. v. A, waarin de Gou-j
verneur zegt, dat: „in het jaar,waar- \
in dit wordt geschreven, de bronnen j
na een droog jaar nog 150 ton per j
dag leveren."

Een paar alineas tevoren dankt dej
Gr. de Raadsleden, „voor hun belang- 1
stelling in deze zaak betoond doorj
een bezoek aan de Hato-bronnen te
brengen. Hij vertrouwt, dat dit be-
zoek 's Raads meening omtrent het
rendement der bronnen zal hebben
gewijzigd." I

Over de resultaten van dat bezoek'
vernamen wij nog het volgende: Uit *de eerste bron werd in 21 seconden j
één blik (van 18 Liter) water opge-|
vangen. Dat is dus bijna 3 blik of!
54 L. per minuut óf 77 ton (M3) per
etmaal. De drie volgende bronnen lie-
pen zoo onmerkbaar gering, dat zij
volgens gevoelen van de Raadsleden
gerust buiten beschouwing konden
blijven. Daarentegen gaf de verst afge- ¡
legen bron, aan de Z. W. zijde volgens
verklaring van den begeleider, onge-
veer gelijke hoeveelheid als de eer-
ste bron. Zoodat we dan ruim ge-
rekend toteen rendement van ± 155
ton water per dag komen.

Die sobere gegevens van de M. v.
A. en de berichten der Raadsleden
omtrent het rendement der bronnen
van Hato, hebben ons tot ernstig na-
denken gebracht. Wij zijn er over
aan het piekeren en becijferen ge-
raakt, en de slotsom is voor ons zeer
verontrustend geweest.

Zeker, wij hebben zelf de twijfe-
lingen van den Raad, of de bronnen
van Hato nooit waren uitgedroogd
op historische gronden weerlegd, om-
dat uit de geschiedenis geen enkel
feit of gegeven bekend is, dat dit
ooit zou gebeurd zijn, veeleer het te-
gendeel.

Doch dat historisch feit, dat die
bronnen nooit zijn opgedroogd, kan
natuurlijk geen bewijskracht opleve-
ren, dat die bronnen voldoende kwan-
titeit water opleveren voor een stads-
waterleiding.

Wij geven toe, dat wij nergens in
onze artikelen de betrouwbaarheid van
die bronnen in twijfel getrokken heb-
ben, ja, zelfs die met kracht hebben
staande gehouden, steunend daarbij
op het gezag van den Heer Molen-
graaff. Achteraf, na het Rapport-Mo-
lengraaff er nog eens er op te hebben
nagelezen, moeten wij erkennen, dat
over het rendement van de bronnen
dat Rapport uitermate sober is, en
veel minder gegevens verstrekt dan
over de kwaliteit van het water.

Ook de Memorie van Antwoord zon-
digt grootelijks op datzelfde punt.

Om de betrouwbaarheid van de
bronnen van Hato voor onze water-
voorziening, dus het uithoudingsver-
mogen ervan na drie of meer droge
jaren, aan te toonen, m. a. w. of na zulk
een lange droogteperiode het rende-
ment der bronnen nog ruim voldoen-
de is voor onze stadswaterleiding met
een capaciteit van een minimum van
200 ton per dag, hadden nog' heel
wat meer cijfers moeten gepubliceerd
worden.

Wij hebben inzage gehad van een
paar keurige graphische voorstellingen
'van den Openb. Gezondheidsdienst
j(bij deze M. v. A. gevoegd) om aan
Ite toonen den gunstigen invloed van
¡een waterleiding op den algemeenen
gezondheidstoestand, en het verband
tusschen typhus- en dysenteriegeval-
len met den regenval alhier.

Waarom had er ook niet een der-
gelijk kaartje kunnen bijgevoegd wor-
den van het rendement dier bronnen
vóór, tijdens en ná een goed regen-
jaar en na één of twee jaren van
droogte ? Eerst door zulke gegevens
kon voor een ieder het uithoudings-
en productievermogen van die bron-
nen met sprekende en onweerlegbare
cijfers zijn toegelicht, terwijl nu dat
jééne cijfer van 150 ton per dag, een
¡treurig vooruitzicht voor ons opent
Ivan de impotentie van Hato.

Wij willen zoo duidelijk mogelijk
|rekenschap afleggen van de motieven
onzer twijfelingen.

Laten wij eerst degrondslag leggen
voor onze verdere redeneeringen.

Onze stadswaterleiding is berekend
op een minimum van 200 ton (M3)
per dag.

Wanneer dus de bronnen van Hato
een constante productie van 200 ton
per dag kunnen leyeren, dan is onze
watervoorziening gered, ofschoon ze
zich dan nog niet kan uitbreiden.
Immers wordt daarvoor een grootere
productie vereischt.

Op een constante productie van 200
ton per dag valt niet te rekenen. Als
bewijs diene, dat in het begin dezer
maand het rendement reeds gedaald
was tot ± 150 ton per dag, zoodat er per
dag 50 ton aan de watervoorziening
te kort komt.

Doch in het plan Molengraaff is met
een tekort rekening gehouden. Voor
dat doel wordt in de laagviakte van
Hato een groot-reservoir van 16.000

M 3inhoud gebouwd. Bij een rende-
ment van 150 ton zou dus eiken dag
dat tekort van 50 ton water aan datj
reservoir onttrokken worden.

Men zou dat 16.000: 50 = 320 dagen
of 10 maanden kunnen volhouden.
!En dan is dat reservoir schoon leeg
en zonder hoop, dat het uit de bron-
nen kan aangevuld worden. Want de
geheele productie — aangenomen dat
deze nog steeds 150 ton per dag be-
draagt — komt niet meer in dien ver-
gaarbak, maar gaat rechtstreeks naar,

* de stad.
Ingeval dus het volgende seizoen

weer een droog jaar wordt, zou de
watervoorziening reeds op het einde
van dit jaar stop liggen.

Feitelijk zal het nog veel eerder
gebeuren. Want 10. het tegenwoordig
rendement van 150 ton is natuurlijk
eerst geleidelijk zoo laag gedaald.
Laten we aannemen, dat het eerst voor
3 maanden geleden onder de 200 ton
daalde en in het begin van Maart op
150 ton zakte. Gemiddeld is er dan
tot Maart per dag 25 ton tekort ge-

dweest, zoodat er tot op 1 Maart reeds
1 25 X9O= 2.250 ton uit het reservoir
is weggepompt.

20. Is het met zekerheid te voor-
zien, dat het tegenwoordig debiet van
150 ton (zonder nieuwe groóte regens)
binnen 6 maanden zeker tot 100 ton
zal gedaald zijn, zoodat in die 6 maan-
den of 180 dagen gemiddeld 75 ton
uit dat reservoir wordt weggepompt
ter aanvulling van het tekort, wat
75 X 180 =- 13.500 ton bedraagt. Voegt
men daarbij de 2.250 ton over de 3
eerste maanden van dit jaar, dan heeft
men deze 13.500+ 2.250= 16.000t0n
of de geheele voorraad van het reservoir
reeds 9 maanden na 1 Januari, dus eind
September totaal verbruikt.

In dat geval kan dus de Water-
voorziening der stad (in de veronder-
stelling dat zij nu reeds in werking
was) na September niet meer aan de
eischen voldoen, en dat wel juist op
een tijd, dat er tijdens de felste droogte
de hoogste eischen aan gesteld wor-
den.

Men behoeft niet te vragen, wat er
nog later, wanneer we in November
en December geen regen of slechts
kleine buitjes regen krijgen, zal ge-
beuren.

Misschien zal men ons op een
kleine onjuistheid wijzen. De M. v. A.
noemt de totale voorraad van allereser-
voirs : 21.545 ton. Wij houden slechts
rekening met den inhoud van het reser-
voir van 16.000 ton. Een verschil dus
van bijna 5.500 t. In geval men dus deze
voorraad er bij zou mogen rekenen,
(wat wij als niet geheel juist aanne- ¡
men) dan zou men het 5.500 : 75 = 74

, dagen of 2% maanden langer kunnen

'rekken. Dus feitelijk maar een kort
uitstel van executie.

Men zou dit bezwaar kunnen on-
dervangen, door nog meerdere en nog
grootere reservoirs in de laagvlakte van j
Hato bij te bouwen.

Het antwoord op deze en nog an-
dere bezwaren houden we inpetto voor
de volgende week.

Bij gebrek aan nauwkeurige cijfers
hebben wij ons bij de bovenstaande
becijferingen met deze ruwe schat-
ting moeten tevreden stellen.

Wij verwachten van den Mijnbouw-
kundigen Dienst publicatie van de
volgende cijfers :

10. Hoe hoog was liet 'laagste ren- j
dement per dag van de bronnen van
Hato in het droge seizoen van 1924? |

20. Hoe hoog was de maximum'
productie tijdens dat overvloedige re- |
genjaar en wanneer ?

30. Wanneer daalde de productie,
daarna het eerst beneden de 200 ton i
per dag.

BerichtenuitdeKolonie.

„Mgr. Niewindt"Stichting.
In een Herderlijk schrijven heeft de

Apostolisch Vicaris van Curagao ver-
leden jaar, 20 Mei 1925, zijn Ge-
loovigen er op gewezen, dat de groó-
te toename der bevolking, vooral op
Curagao, een voortdurende uibreiding
der scholen en oprichting van nieuwe
parochies noodzakelijk maken.

Al deze werken hebben groóte
sommen aan het Vicariaat gekost,
dat daardoor de schuldenlast voort-
durend heeft zier. vergrooten.

Wel werd van vele zijden hulp
geboden, uit Holland, de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika en ook
(van Curagao zelf, wat steeds dank-
baar zal worden erkend.

Maar die hulp uit Holland en de
Vereenigde Staten wordt minder. Het
Vicariaat is dus méér aangewezen
op den steun door zijn eigen Ge-
loovigen te verleenen.

De welvaart is op Curagao onder
een zeer groot deel der bevolking
toegenomen.

Het zou daarom onbillijk zijn hulp
te vragen in den vreemde, nu de
eigen bevolking kan steunen.

In bovengenoemd Herderlijk schrij-
ven heeft de Apostolisch Vicaris be-
loofd een meer uitgebreid plan te
zullen overwegen om het allen ge-
makkelijk +e maken hunne giften,
kleine of groóte, Hem ter hand te
stellen, en het Vicariaat geregeld te
blijven steunen.

Uit dit wel overwogen plan is ge-
groeid de „Mgr. Niewïndt" Stichting.

Zondag 11. vereenigden zich ten
huize van Mgr. Vuylsteke om de
Oorkonde op te maken en te onder-
teekenen ten overstaan van den No-
taris E. S. Lansberg :

Mej. U. G.J.van Eps, Mr. W. C.
delaTry Ellis, De Heeren J. M. J.
Ellis, R. S. S. de Lannoy, H. A. van
ROSSUM, B. E. VAN DER VEEN ZeP-
penfeldt, en Mr. E. G. C. van der
Veen Zeppenfeldt.

De Hoogeerw. Pater M. Luyckx,
Vicaris Provinciaal en Pater R. J. C.
Wahlen, secretaris van het Vicariaat,
waren de getuigen.

Na de officieele oprichting der
Stichting benoemde de Apostolisch
Vicaris den Heer R. S. S. de Lannoy
tot Voorzitter en Mr. van der Veen
Zeppenfeldt tot secretaris-penning-
meester.

Volgens Artikel I wordt het doel
der Stichting om schreven als volgt:

Het doel der stichting is aan den
Apostolischen Vicaris van Curagao de
middeien te verschaffen voor den
bouw en de reparatie van de kerken
en kapellen van íiet Aposiolifob Vi-
cariaat van Curagao en voor de voor-
ziening van die kerken en kapellen
van benoodigdheden en sieraden in
verband met de bestemming dier ge-
bouwen.

Berichten uit den Haag
Vrijdagavond 26 Maart 9 uur.

Per kortegolf.
De begrootingen van Binnenlanci

sche Zaken en Landbouw, van Arbeid,
Handel en Nijverheid, van Waterstaat,
van Justitie zijn z. h. s. aangenomen,
van Marine met 45 tegen 22 en vad
Oorlog met 41 tegen 26 stemmen aai|
genomen. De middelenwet is z. h. s.
aangenomen.

Donderdag is de Kamer op recejß
gegaan tot 20 April. - Dan komen de!
koloniale begrooting het eerst aan om
beurt.

—Donderdagavond is de bekendi
zanger Jos M. Orelio overleden.

—De minister deelt in zijn M. van M
i. z. de Curagaosche begrooting 1926
de voldoening bij vele leden, dat ovéi
1926 voor het eerst na vele jaren d»
Curagaosche rekening met een batig,
slot zal kunnen worden gesloten; eeoj
gunstig resultaat, dat zijn oorzaak!
vindt in de verbetering van den ecoj

, nomischen toestand, inzonderheid doof
de vestiging op Curagao en thans ook
op Aruba van P_troleumraffinaderijeH*
De minister zet verder uiteen, dat
voor een verhooging van de raming
van ontvangsten geen aanleiding is.
Waar de verbetering van den econo-
mischen toestand op Curagao en de
te verwachten verbetering op Aruba
het gevolg is, of zal zijn van de vestH
ging van Petroleum ondernemir.geii,
terwijl voor de overige eilanden gun'
Stige factoren voor verhooging vacfl
het welvaartspeil ten eenenmaie ont- j
breken, zullen deze eilanden in eco'
nomisch opzicht nog sterker dan
voorheen bij Curagao en weldra ook

| bij Aruba achter komen te staan.
Het is den Minister echter niet dvii

delijk, dat hierin aanleiding zou te
vinden zijn om te spreken van een
tegenstelling van belangen, De mi*

i nister deelt mede, dat het dank zij
¡het ruim vloeien van middelen in 1925' den gouverneur mogelijk is geweest
het voor den Öouw eener school te

I West-Soto op Curagao benoodigd be-
Idrag van f 12.000 ten laste van dert
post „tegemoetkoming in de kosten vel-
het stichten enz. van schoollokalen'

! van de begrooting voor 1925 te doei*
uitkeeren. Hoe wel niet onbelangrijk

I beneden het cijfer van de in 1924 ver-
jkregen opbrengsten, zijn 't invoerrecht
en de gedistilleerd accijns onderschei'
denlijk f 71.000 en f 50.000 hooger
geraamd dan voor 1925. De minister
beschiktniet overgegevens ter beant-
woording van de vraag, of en zoo ja»
waarom door de Curagaosche Petro-
troleum Industrie Maatschappij tot
heden nog niet een belangrijk bedfP-2--| aan inkomstenbelasting is moeten wor-

i den betaald. Wat de bezoldigingen
jbetreft, merkt de minister op, dat de

¡ beperking van duurtetoeslagen tot in-
komens beneden f 6000 gegrond is op
ide overweging, dat men bij een zoo-
* danig inkomen door bezuiniging hier
|en daar het evenwicht wel kan her-
stellen.

—Aan deHolland-Amerikalijn en de
Cuuardlijn is het monopolie voor de

jWolga-vaart verleend. De Sovjet-re-
geering brengt als haar aandeel alle
rivierschepen, werven en kaden in.

—De Minister van financiën merkt i'll
de Memorie van Antwoord op, d?»t
voorhands geen wijziging in den toe' j
stand der Staatsloterij is te wachten* |

—Oud " Minister van Koloniën j
Welter is weer benoemd tot lid van
den Raad van Indië.

—Ingeaiend zijn Wetsontwerpen tot »

wijziging van de Curagaosche en Su- !
rinaamsche Segrootingen.

—Donderdagavond is Oud-Ministef
I Pleyte overleden.
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elan over 't wel en wee vanhunverschillende missies en ie 'dreef je
onweerstaanbaar 't water in de oo-gen, als ie begon te vertellen over
»~ater Damiaan, de bekende melaat-
schen-apostel der Molokaiers.Zijn levensgroot portret, 'n pracht-
erel in de kracht van zijn leven,

Prijkte hoog boven allerlei Molokai-
Vnosa, daaronder een afbeelding vanien edelen martelaar op zijn sterf-
.> de nobele trekken, nu geheel
'svormd, weggerot door die ver-

melaatschheid.
do beter beseffen dan menigeen,
p °[ wijn jarenlang bezoek aan 'tustatiaansche lazaret, waar heiden-
se/, i

en zelfverlooching 't eischt je
zult > en al weS te schenken aan
de \ ? 'evensdoel, om alleen uit lief-
wiiie ,de,n *§rooten Meester, ons ter
lan als 'n melaatsche geworden, 'n
'even eenzaam > door 'n ieder geschuwd
te al Van li**den en smarten tegemoet
aan f"' door ie zelf Scheel te gevenlaatJh Verzorg'ng van die arme me-
nen ».n'_ de Paria's. de uitgestoote-Ni?° h

C maatschaPPÜ-
piek*; 4 mooiste, 't interessantste
was HVat\ de m¡ssietentoonstellingconfuí 6 Stand van Pater Damiaan's
IeÍS' "aar 't was mij boven al-
der Sr r ? symPathiek, omdat eener subl,emste uitingen der christe-
v nL Char,tas daar 'n zulk 'n over-Wo'S mïe tot Uitin^ kwam.
kende'n dfe'hr°eVel-e la"F ver2eten be-
boet et

b,J T " §elege"heid ont-
er maakl. V "'euWe vrienden Je
AhauÏ Sj;eb-v-de bekende Dr. fc«lle¿ t ÏÏT.t"" l Ti|burgschege dei Mill-HiH-paters. Had wel

*eens van hem gehoord, maar 'm nooit
ontmoet.

De Mill-Hillers hadden een pracht-
expositie in zaal links van de vestibule,

Op 'n goeien middag kwam ie bij
me aangestapt, kennismaken, en toen
praten, praten, praten, leuk! Pakte
al boomende een der stroodopjes, -Willibrordsche schoolkinderen- fabri-i
caat — paste 't onder 'n: Zeg, Fa-
ther, verkoop me die hoed ?"— „Nee, zeg ik, ik zal je 'm ca-
deau sturen, ná afloop van de ten-
toonstelling."— „Nou, dat kennen we".— „Maar dan ken je mij toch niet;
let er 'ns op, Doe."

'n Week later zond ik hem als
monster zonder waarde, dat Cura-
gaosche Panama'tje.

Toen ik later weer bij 'm in Til-
burg kwam, heeft ie me ontvangen
als 'n prins.

Apropos, over Prins gesproken.
'n Paar maanden later was 't mis-

sietentoonstelling in 't Schevening-
sche Kurhaus.

Op 'n frisschen ochtend, tamelijk'
vroeg nog, kwam Prins Hendrik met j
ze'n adjudant daar binnengestapt.

Zat op dat moment doodkalm in!
„de Electrische" op weg naar Sche-
vening mijn brevier te bidden, en j
wist van den prins geen kwaad.

Pastoor GijLSWijK, de tegenwoor-1
ge pauselijke Delegaat van Z. Afrika,.
zoo juist gearriveerd, bofte, ontving
Zijne Koninklijke Hoogheid op Cu-*
ra?aoschen boom met de hem aangebo-
ren sang-froid, vertelde zoo 't een en j
ander over deez' aloude Hollandsche !

nederzetting in de West, totdat de
Prins met 'n stevingen handdruk ver-

dween in de O. I. Archipel van de
Paters Jesuiten.

Toen ik 't hoorde, had ik 't land.
Wat 'n reuze-wanbof! Had ik maar
'n vroeger treintje genomen! Mijn
eenigste kans om met die sympa-
thieke Hoogheid kennis te maken,
was nu voor goed verkeken, want op
mijn Curagaosche buitenpost wordt
ge heusch niet door Prinsen van den
bloede onderste boven gcloopen.

Zou nog kolommen kunnen vullen
met tal van mij hoogst welkome
ontmoetingen te beschrijvingen,
b.v. van P. Jongbloedt S. J., oud-
missionaris van de Oost, wiens hoofd-
artikelen in de java Post ik vroeger
gretig verslond, van oud-gouverneur
Nuyens, die eerst door mij onopge-
merkt, glimlachend mijn hevige Cice-
ro pro domo Curagaoënsi stond af te
luisteren, van Dr. den Houter en
nog zoo talloos velen mij uitermate
sympathiek, maar 't gaat niet, 't mij
toebedeelde bianco is alweer schoon op.

Als ge ooit later in patria of waar
ook, in de gelegenheid zijt 'n missie-
tentoonstelling te bezoeken, ga er
zonder mankeeren heen.

't Zal U misschien wel de ietwat
pijnlijke gewaarwording bezorgen, dat
ge toch eigenlijk in uw egoïstisch le-
ventje al heel weinig gedaan hebt
voor den goeden God, en de uitbrei-
ding van zijn H. Rijk op dit onder-
maansche, maar dat kan — ik be-
doel : aan die gewaarwording— heusch
geen kwaad, integendeel.
En nu aan al mijn lezers, van harte

'n Zalig Paschen."
Jan Paul.

San Willibrordo
Maart 31/26

Ontvangen : Maandag 29 Maart SP. M. *

Jhr. Mr. A. C. D. De Graeff, gezant!
te Washington is benoemd tot gouv.
gen. van Ned. Indië. Hij is 53 jaar*
en was werkzaam bij de algem. se-!
cretarie in Indië en later lid en vice-
president van den Raad van Ned. Indië.
In 1919 werd hij gezant te Tokio en
in 1922 te Washington.— De Duitsche Oud-rijkskanselier
Fehrenbach is overleden.— Het land van Maas en Waal is
grootendeels weer boven water, zoodat
men weldra beginnen kan het land
te bewerken. Volgens een voorloopige
raming worden de kosten voor herstel
der huizen en het oprichten van nood-
woningen op 3 millioen geschat.
Hierbij is niet inbegrepen de schade
aan landerijen, boomgaarden en vee
toegebracht, welke nog grooter zal
zijn.— Uitslag voetbalwedstrijd Holland-
Zwitserland gisteren te Amsterdam
gehouden s—o.

Ongevallen.
Maandag had een Syriër, daags te

voren pas uit Venezuela aangekomen,
het ongeluk door ontploffing van ben- |
zine deerlijke brandwonden te beko-
men aan handen, voeten en aange-
zicht.

~ Zondagavond bekwam een Ve-,
nezolaan bij een vechtpartij een groóte
snijwond over zijn hand, terwijl hem
bovendien nog een paar vingers zoo :
goed als afgesneden werden.— Twee Hollandsche militairen,
Vrienden van elkaar, waren Zaterdag- '.
avond laat samen uit geweest in de;funda, en hadden daarbij méér dan!
noodig gedronken. Van daar kregen zij *üm een kleinigheid ruzie en vielen er |
klappen. 81. ging naar het fort en i'egde zich met, een open mes naast |z*ch, te rusten in het bed van B. Toen |
deze thuis kwam, vond hij het raad~jzamer hem niet te wekken en zocht een
ander leege bed op, zoo ver mogelijkvan dat eerste verwijderd. In den I
vroegen morgen van Zondag stond i

'■ °P> nam een geweei uit het rek,!
zocht B. op, en gaf hem, die rustig lag j« slapen, met de kolf een hevige!s|ag op de linkerzijde.
Q thhgt "U met Veel piïn '" het

'

slo?" ZÍt VQI schaamte en spijt achter

inBdÍt el ZÍtn' nu het te laat is, pas
b'ste v f Pni°u el te veel ook aan debuSte vr,e ndschap een einde maakt.

Garnizoen.
het Rnï S^glersliist der schepen in
week on P

ons vorige
Niet de h* waalsP°or §ebracht-
L.i ,Huer Mansvelt Beek, lstevrnL j ,het Garr>iz°en, doch zijnvrouw en kind zijn met het SS. fanvan Nassau naar Holland vertrokken.

Krijgsraad.
uinsdag is door den krijgsraad tegen

°*e fuselier Cl. die een maand geledenaan P. v. d. V., werkman bij de tank-
oouw op de Isla, een gevaarlijke steek
toebracht, waaraan deze drie dagen
later overleed, 5 jaar gevangenisstraf
Seëischt. De beklaagde erkende het
misdrijf en had geweigerd een prakti-
ziin te nemen om hem te verdedigen.

Welkom.
Met het SS. Crijnssen is Donderdag

morgen hier aangekomen Dr. M. Qua-
dEkker, de nieuwe Officier van Ge-
zondheid bij het Garnizoen alhier, ter
vervangingvan Dr. Th. J. G. Derks, die
niet de Crijnssen op 15 April naarHolland terugkeert.

Ontvangen.
v,lnUe fume S. E. L. Maduro & Sonseen nieuwe tijdtafel van April — JuniVaride schepen van de Red-D-Line.

. i * i ■i.

Uitvoering van „San Hose"
Dinsdag 6, Donderdag 8, en Zondag

11 April s' avonds ten 8 uur wordt
er een uitvoering gegeven door de
tooneelafdeeling van de Congregatie
„San Hose," van Otrabanda. Het is|*
de eerste maal dat die acteurs voor'
het voetlicht komen.

Het program bevat een drama: Eert ¡
vader en moeder, een episode uit de i
verwoesting van de stad St Pierre op
Martinique op 8 Mci 1902, en een
blijspel Een geheime opdracht. Ver-
der wordt de avond nog afgewisseld i

door zang en muziek, waarbij ook het i

Muziekkorps Excelsior van de Cura- i
caosche R. K. Volksbond zijn mede-j <

werking verleent.
De eerste avond Dinsdag is voor:

de leden en genoodigden; de beide \
volgende avonden Donderdag 8 en ¡
Zondag 11 April voor het publiek.

Koeikast-Ysmachine.
Wij meenen goed te doen met de j

aandacht onzer lezers in de tropen te ( z
vestigen op het volgende bericht (on- ¡ a
der het hoofd „De nieuwe koelkast-
ijsmachine") in de „N. R. Ct." van 1 o
Maart, Avondblad D. n

Dezer dagen hebben wij een bericht e
gegeven over een nieuw soort van h
ijsmachine, die in Engeland gedemon-
streerd is. Uit nadere mededeelingen n
van de „Daily Telegraph" blijkt dat p
het een toestel is, dat in hoofdzaak
een ijs- of koelkast is, hetwelk echter d
ook ijs voor huishoudelijk gebruik kan lt
leveren. Het is een Zweedsche uitvin- v
ding, waarvan het exploitatierecht in
de V. S. aan Amerikaansche finan- s
ciers is verkocht, die voor dat recht t<
$ 2.5 millioen betaa!d hebben (een n
record-bedrag voor zulk een exploi- d
tatierecht), met beding dat zij boven-
dien 50 pCt. van de winst aan de ifc
Zweedsche maatschappij zullen af- t
staan, benevens de bepaalde „royal- t
ties". e

De „Daily Telegraph" noemt het [
een vernuftige inrichting, die voor- c
durend koude kan produceeren zon- v
der het gebruik van eenig mechaniek z
en voedsel goed kan houden zonder:v
toepassing van bederfwerendemidde-¡i
len. Het toestel ziet er uit als een
zeer ooglijke kast en het werkt met c
behulp van water, ammonia en wa-
terstof, die onder invloed van warmte, _
de beweegkracht leyeren, welke in c
andere ijskasten door een hulpmotor l
verschaft wordt. Als zij aangesloten .
is op de gewone electrische installatie,
kan men zulk een ijskast met een
dagelijksche uitgaaf van 4 stuivers la-
ten functioneeren en dan zooveel voed-
sel goed houden, als bewaard kan*
worden in een ruimte van tien kubie-!
ke voet. Bovendien zal de kast een \
zeer goed te stade komende hoeveel- j
heid ijs voor huishoudelijk gebruik'
produceeren.

Als men gas gebruikt als warmte-*
verwekker, bedragen de kosten (in'
Engeland) slechts 1.5 stuiver daags.;
Maar de koelkast kan ook functio-
neeren met behulp van een petroleum-1
lamp. De geheele inrichting zou het!
ideaal van een perpetuum mobile,
benaderen.

De Amerikaansche maatschappij tot i

exploitatie van deze uitvinding, stelt
zich voor 300.000 van deze nieuwe
koelkasten in een jaar te maken.

In Engeland wordt de productie ook
flink aangepakt. De nieuwe fabriek
te Luton is berekend op een jaarlijk-
sche productie van 100.000 stuks. In
Frankrijk zal spoedig bij Parijs een
fabriek verrijzen om de nieucee uit-
vinding te exploiteeren. De Zweedsche
maatschappij zal den aanmaak voor
andere ianden op de wereld onder haar
eigen volledige controle stellen.__________

mmm——m—————m—^mmm—m—mm—mm————"

OfficiëelBerichten.

Aan den heer Fred. Labega is, op
:ijn verzoek, eervol ontslag verleend
ils rooimeester op St. Martin N. G.

Aan Mejuffrouw C. H.W. van Eps,
mderwijzeres 4de klasse aan de Em-
naschool alhier, is, wegens ziekte,
:en verder binnenlandsch verlof ver-
eend voor den tijd van drie weken.

Alexander Nicolaas Emelius Mac-
ïack is benoemd tot tijdelijk agent van
lolitie 2de klasse.
De heeren J. J. Beaujon en E. S. C.

Ie Veer Abrahamsz zijn benoemd tot
eden van de commissie van aanslag
roor de Petroleumraffinaderijbelasting.

Gedurende den duur van de vrij-
¡telling van dienst van den seinmees-
er op het Fort Nassau, J. W. Tschu-
nie, is Delfincio Asman belast met
tic werkzaamheden.

De heer Dr. P. H. van der Hoog is
jelast met de waarneming va/i de be-
rekking van Directeur van den Open-
saren Gezondheidsdienst in Curasao
;n de Officier van gezondheid Th. J. G.
Derks is eervol ontheven van de ver-
lere waarneming van de betrekking
/an Directeur van den Openbaren Ge-
zondheidsdienst, onder dankbetuiging
/oor de vele en belangrijke door hem
n die betrekking bewezen diensten.

J.E. van Lierop is benoemd tot tij-
ielijk agent van politie 2de klasse.

Aan den R. K. Geestelijke van den
2n. rang Antonius Gerardus Ellis is,
jp zijn verzoek, eervol ontslag uit 's
Lands dienst verleend.

De West-Indische Gids.
Inhoud van de lleafl. Maart 1926.

| Four Arawak Indian Songs, by Thomas
E. and Arthur P. Penard.

Mengelingen (in de Curagaosche
courant van 1824-1835 van Phoel)
door Mr. B. de Gaay Fortman. — Een
aanvulling van Bordewyk's ontstaan
en ontwikkeling van het Staatsrecht
van Curagao, door Mr. B. Db Gaay
Fortman.

Een West-Indische Gouverneur (Jan
Nepveu, Gouverneur van Suriname
1768-1779) door S. Kalff. )

Een Vloothouder over Curagao in
1851 en 1861. — Over het boekman
Ottho Keye, door Di. H. D. Benja-
mins. — Bibliographie.

GROÓTE UITVOERING!
DOOR DE

Leden der CONGREGATIE SAN HOSE
van Otrabanda

op Donderdag 8 en Zondag 11 April |
's avonds precies ten 8 uur in de zaal
van het ST. THOMAS-COLLEGE. !

Uitgevoerd zal worden :
Een drama getiteld :

Honra bo tata i mama
Een episodie uit de verwoesting

van de stad
ST. PIERRE op MARTINIQUE

op 8 Mei 1.102
en een blijspel getiteld :

Encargo «secreto
Prüs der plaatsen: 75 ets.

| Verkrijgbaar bij de COOP. VEREEN'
\EN NI/VERHEID en de Succursalen'

Gur. Hypotheekbank.
Het nieuwe Bestuur is samengesteld

I uit de volgende Heeren:
E. Penso Delvalle, Voorzitter.
R. S. S. de Lannoy, Ondervoorzitter.
Gewone leden: S. A. L. Maduro, C.
S. Gorsira J. P.EznJ. H.deHaseth,
J. B. A. H. Palm, J. P. G. Ecker, Mr.
W. Ch. de la Try Ellis, Elias M.Pen-

¡so.
¡ Plaatsvervangende leden: J. Suther-
,land, Ed. Senior, Elias M. Curiel.

De winst over 1924 bedroeg fl 35.217
waarvan 30.000 fl. of 750 fl per aan-
deel bestemd werd voor dividend.

De winst over 1925 bedroeg 36.062 fl.

VERMMNfiTlïïpïttßi
Examens voor ie Praktijk.

De Examens in Boekhonden, Ne-
derlandsche, Fransche, Duitsche, En-
gelsche en Spaansche Handelscorres-
ponaentie zuilen in Juni a. s. aanvan-
gen.

Ook op Curagao wordt gelegenheid
gegeven om aan die examens deel te
nemen. De opgaven zijn dezelfde als
die in Nederland, Oost-Indië en Su-
riname worden voorgelegd.

Aanvragen tot deelneming worden
tot uiterlijk 14 April a. S. ingewacht
op de Inspectie van het Onderwijs.

De Inspecteur van het Onderwijs,
2—l P. J. J. v. D. Biesen.

Bekendmaking.
De verkoop van juweelen en van

gouden en zilveren voorwerpen ter
Spaar- en Beleenbank van Curagao
beleend van den 2 Juli 1924 af tot
en met 31 December 1924 onder No,
3811 / tot en mei 3304 K, zalplaats
hebben, op Donderdag den 15de AprÜ
a.s. 's morgens om 9 uur en volgen-
de Donderdagen.

Belanghebbenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen door de
aanzuivering der verschuldigde inte-
resten.

Curagao den 20 Maart 1926
de Voorzitter

H. f. COHEN HENRIQUEZ.

&'sB|Bs^3ÍB*Í£&&&^&&^3Í**:
ONDER, TRO UWD:

SSÏastiZ Iffesspl^
en

JsJ|. van ||io*bokfzri.
Huwelijksvoltrekking 14April 6. u. n.m.

Stadhuis Willemstad.
Receptie: Negropont 39.

7—9 u. n. m. 14 April 1926
i Algemeene Kennisgeving. " 3—3

*

Joseph Travers l Sok, II nfl^AMeSgTco. |f■ffil
Koninklijke West-Indische Maildienst.

VAN CURAQAO
Naar Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad. Barbados en Europa:

SS. "Crijnssen" 15 April.
SS. "Oranje Nassau" 29 AprilSS. "Venezu.la" 20 Mei

Naar Pto. Colombia, Cartagena, Cristóbal en Pto. Limón:
SS. "Oranje Nassau" 15 April

I SS. "Venezuela" 6 Mei
| SS. "Stuyvesant" 20 Mei

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

SS. "Nickerie" 6|7 April.
Naar New York:

SS. "Poseidon" 9HO April.
SS. <;A*trea;' ',6 Agr„;SS. -'Carna" 23, , _ ____________ *** SS

Compañía Trasatlántica
El Vapor

"MANUEL CALrVO''
se espera el 12 de Abril de Europa via Cuba y Venezuela, para seguir

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

"MANUEL, ARNUS"
se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia alrededor del 4 de

Abril y seguirá el mismo día a Pto. Cabello, La Quaira, San JuanTenerife, Cádiz y Barcelona.
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.

Los Agentes._ __S. R L. MADURO & SONS.

DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA Pfflj
cuando usted, se fatiga fácilmente y le falta \\\r^_W m *__?___
energía, se siente abatido, nervioso, 'irr,ta'

i______m_Wß^_^ "'éw £_____%
ble y debilitado,tomeunacucharadita^^tf^H T <__W_\\\ Bl _mSr
de SALViTAE en un vaso de &rIUSí-______m MP_C ff W _■ w^

J|j %Adé/¡^^ la POSTRACIÓN y»ta LANGUIDEZ/**

;'" TE KOOP ~~

EEN COMPLETE INBOEDEL
Waaronder :

1 compleet slaapkamer-ameublement (Fransche stijl)
1 „ eetkamer „ (Engelsche stijl)
1 paar groóte spiegels met consolnieuw.
1 nieuw eetservies voor 24 personen (176 stuks) enz. enz.

Dr. /ML. GERSTL, Schaarloweg 84
Te zien: 8.30-10 A.M. 2—5 P.M. 2—l

f Op den 17en April hopen onze geliefde ouders 7?>V
¡ES Ipranci^cop. É|.3@ooi-^|SuksZiiboom SS?
'fc-Sg^*9 hunne 25 jarige echteereeniging te herdenken.

fXkï Wij hopen, dat de Goede God hen nog langen tijd ÏCfef
±pmr coor on!e' 'moge sparen. ___?__*
w¡¡f Bonaire, den lslen April 1926. 7*v&

\**Wr Hunne dankbare kinderen. jrWF
cí)Í2 Wülemfriedm s^_22

I~C¿ Martinus «*3Wj^
ijjiÑr Enrique _*3*_¡iW>S Receplie ten woonhuize Rosa vyX.

Kralendijk, des avonds 7 uur Germando -wpjk



BUITENLAND.

De Oostenrijksch-Duitsche
toenadering.

De oud-bondskanselier, mgr. Seipel ¡

die onlangs te Berlijn is geweest, heeft | j
te Weenen de kwestie van de aan-il
sluittng, waarvan hij tot dusver geen 1 1voorstander was, in een redevoering ¡
besproken.
Hij constateerde daarbij in zeer verstan-
dige en voorzichtige bewoordingen: |
dat, wanneer de dringendnoodzakelijke
toenadering in Europa snel genoeg van
stapel loopt en in afzienbaren tijd in ¿

ekonomisch en ander opzicht de staats-
grenzen tot iets bijkomstige worden te- .
ruggebracht, dan is het niet noodig en
wellicht niet eens verstandig, den zelfs-
standigen Oostenrijkschen staat op te I
geven. Maar indien de verdeeldheid I
in Europa nog langen tijd voortduurt, ]
zal het Oostenrijksche yolk zich op !
een goeden dag moeten afvragen of
de, in de eerste plaats in ekonomisch
opzicht, drukkende scheiding van het
rijk nog wel langer te verduren kan ;
zijn.

Mexico.
Vreeselijk gaat het in het heden-'

daagsche Mexico toe.
Ontzettend, zijn in Mexico de te-j

genstellingen. In dit door en door
katholieke land met een roemrijk ka- ¡
tholiek verleden, wordt de katholieke;
godsdienst op de meest brutale wijze
gekneveld; wordt de bevolkingin haar i
godsdienstige gevoelens en overtui-
ging op cynische wijze beleedigd en
geweld aangedaan.

Een teekenend bewijs. Onlangs hiel-
den de katholieken er een Nationaal
Eucharistisch Congres, datderegeering
met het oog op den grooten toeloop
van vreemdelingen, niet openlijk durf-
de verbieden.

Maar op geniepige wijze zou dit |
- verheven feest worden bestreden. So-

cialisten en communisten gingen hand
aan hand om deze grootste plechtig-
heid in de war te sturen. Op den j
avond van den hoofdfeestdag zou in |
het groóte stadstheater van Mexico, j
welke inrichting aan katholieken be- I
hoort, op grootsche wijze een beeld
worden gegeven van de katholieke '

kunst. Enorm was de belangstelling.¡ Naast de bisschoppen waren het ge-
heele diplomatieke korps en tal van
vooraanstaande Mexicaansche figuren i

\ aanwezig. Op het oogenblik, dat de
i vergadering zou worden geopend, toen ,

de zaal dicht was bezet, betrad een j
priester het spreekgestoelte om tot de !
aanwezigen het verzoek te richten zich ,

l te verwijderen, wijl de socialistische*
5 vakorganisaties aan de muziek verbo- \
\ den hadden t°, spelen en de werklie- j
\ den der electrische centrale nu geen
1 stroom yoor het theater durfden leve- j
i ren. Inderdaad gingen weldra de lam-
. pen uit en waren de bezoekers ge- j
5 dwongen onverrichter zake naar huis i

5 te gaan. Den eigenaars der inrichting
5 werd aangezegd, dat zij zouden ge-;
1 boycet worden, omdat ze het gewaagd
\ hadden, hun zalen beschikbaar te stel-_ i len voor katholiek godsdienstige doel-
i einden. Ook werd die boycot uitge-
- strekt tot al die eigenaren van wonin-

gen, die deze voor katholieke verga-
deringen enz. hadden beschikbaar ge-
steld.

Dat alles kon ongestraft geschie-
- den.
- De regeering heeft immers den mond- vol van vrijheid, maar elke gelegen-
g heid grijpt zij aan, om den katholieken

te kunnen vervolgen. Zoo is onlangs
een wet afgekondigd tegen de katho-
lieke vakorganisaties.

De priesters worden zoo vreeselijk- vervolgd, dat in den staat Tabasco,
die een oppervlakte heeft als een groó-
te staat in Europa, thans niet meer
dan 7 priesters zijn, die Zondags dik-
wijls drie Heilige Missen op drie ver-
schillende plaatsen moeten lezen. Doch
zulk een toestand strookt juist met de
bedoelingen der regeering. Naar ver-

, luidt, zou president Calles kort gele-
jden verklaard hebben, datinOctober
van dit jaar het katholieke geloof in
Mexico onbekend zou zijn.

Zulk een cynische uitlating herin-
nert aan den geest van deRussische
kerkvervolgers.

Maar zal het Mexicaansche volk dat
alles dulden. Zal het niet met alle
wettige en geoorloofde middelen zich
aangorden voor den strijd tegen der-
gelijke hemeltergende toestanden?

" ' Het antwoord op die vraag is voor
¡alles een kwestie van organisatie en
I evenals bij de Fransche katholieken is
aan de Roomsche organisatie ook op

; politiek gebied, veel te laat aandacht
i geschonken.

!en DROS
flfillLï^^ CONSERVEN \

>i IW\ I o*^JEBJIW,&,." ' !

! HUISTKAMP&ZOON&MOLUN 1¡ * ROTTERDAMopgericht ms. '" |

JVlensing & Co. Vertegenwoordigers.

RED „D" LINE OF STEfIJVISHIPS.
REGULAR SERVICE BETWEEN NEW YORK, PTO RICO,

CURAQAO AND VENEZUELA.
SAILINGS DÜRIHG MARCH.
~ r "il. s!s7 ~~sï. s.s. s.s.

1926 Lara Caracas |Maracaiti[Tachira CmNli
Leave NEW YORK . . Mrch 10 Mrch 17 Mrch 24 Mrch 31 April "t

Arrive SAN JUAN. . . „ 16 „ 22 „ 30 April 6 „ 1Í
Leave „ „....„ 16 1 „ 22 „ 30 ¡ „ 6 ¡ „ Y,

Arrive CURAQAO. „ 24 .... !
Leave „ „ 25 .... ¡

Arrive PTO CABELLO „ 26
Leave „ „ „ 26

Arrive LA GUAIRA . . Mrch 18 „ 27 April 1 April 8 April U
Leave „ . . „ 20 April 1 3 „ 10 „ lï

Arrive PTO CABELLO » 2 . . . . „ 11 „ H
Leave „ „ .].... „ 31-... „ 11 „ U

Arrive CURAQAO. . .Mrch 21 „ 4 1 April 4 „ 12 „ I.
Leave „ . . . „ 21 .' . . . j „ 4 „ 12 „ V,

Arrive MARACAIBO. . „ 22 ... . „ 5 „ 13 „ U
Leave „ . . „ 27 .... „ 10 „ 17 „ 2^

Arrive CURAQAO. . . „ 28 ... . „ 11 „ 18 „ 2Í
Leave „ . . „ 28 April 4 II „ 18 21

Arrive PTO CABELLO „ 12 .... „ 2í
Leave 12 2,í

Arrive LA GUAYRA'. '. Mrch '29 Ápril' 5 13 Ápril '19 ¡ " 2.
Leave „ „ . . „ 29 „ 5 „ 13 „ 19 „ 2.

Arrive SAN JUAN 31 „ 7 „ 15 „ 21 * „ 2£
Leave » „ . . .April 1 „ 7 „ 16 „ 22. „ 2Í

Arrive NEW YORK . . „ 7 „ 12 „ 22 „ 28! May <

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.

(New Service) HavrcHambun

HomLine <sa,i,"i,s eïBrï i7aaï" p__-ir„
to Pto. Columbia, Cartagena, Sta Marta. Trinidad.

Motofship Frida Hom 19th March7ffl April
„ Henri Hom sth April M A|ffl
„ Marie Hom 23rd April 1211 lï

5.5. Heinz Hom 10th May 21 May.
Molorship Waldtraut Hom 28t(i May li Jaoe

„ Minna Hom 14'st June MJiily
All ships accept cargo and passengers.

JVladuro's Bank
G u f a g a o.

Volgestort Kapitaal en Reserve fis 1.750.000
Koopt en verkoopt wissels,

buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.

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

Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.

Safe-loketten Spaarbank.

Bekendmaking
i Ondergeteekende maakt hierbij be-
i kend dat hij zijn kantoor verplaatst
'heeft naar de bovenverdieping van
[de bank-instelling der heeren MOR-
jüÜS OURIEL & Sons, kamer No.
\2, Breedestraat Willemstad alhier.
jKantooruren : 8-12 a.m.

1- 4 p.m.
De Praktizijn

3-6 J.L. 0. MONSANTO

f _P*# €fc Am'

Agenten: MENSING & Co.

T*"-_ _ i_ L'_f^

oihisky SRI
imported

**t Vrtm MO U-a'

ontheisland. harwey's
424 spe ;»ai * |_ _ . aas. -,- SC°TCH WHIS^ !!«et_sing-&(ri£bS?j

n^.^i. _w_jfl_____L<iiii_f *Rgents. hHNI i
*~* llliHl'il Ir*. *H I

\%L ] _J_i_r_x_vd ■theGvcrcut thtUUl m*Whklt^3l

i i**^=sá */*__* ypjpt\

I ! Jr^ ¿-Ï.1 ./^ !" " Ili __* ' ëVm _r i*i lmil #* . A_mf,T AW _ S r ■II _r " ;_4v X "i 5 *

SOLE IMPORTERS: MENSING &Ci

Vertegenwoordigers: Mensing & Go.

■"r -->^-ü:.'.. _*-'..'_ J."."!.~. .■'__ï'*:_.._._. . _*. i ~: ' ' r..~~ - '-' ___i'__'"' *""' "
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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.

i Hf tos /í?^^ tolTferina
* BRONQUITIS ASMA.Í-J inf TUBERCULOSIS «3
M I LARIt-iSmS \_ ¿, iCCIOi-IFS RESPIRftTORÜgj U

B ALIVIA LA TOS Y LA CULTOSA. I H ;
ESTIMULA LA EXPECTORACOI., AUVIA LA INFLAMACIÓN RE- U
PRIME LOS SUDORES NOCTi ICE LA RESPIRACIÓN l¿J
Y DOMINA EL DLSASCSICOO. \_\

-. a.* tais m «— -*m«E. ,_ _ n 1 ■■—miH_h_,*jWTr<.-r ._*_****** r tl *_ roaiiMiiiiiri'air t nt.^".......!..»».*.*?-. ■■*
i-qt«^-___* .flll W*»-h__l____i

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

"____ ■ ____G______l |Ps_ÉB_HHBi^^
aaata———^_^_^t—mmt^——^^—a-

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

Wilt öU goed en goedkoop
a rooken ? ? ?
S koopt dan uwe sigaren bij S
1 ELLIS & DANIA. !
a, Ook kunt u daar van alles krij- _r|_< gen tegen zeer lage prijzen. "¡E? De winkel, die goedkooper JS""5 dan 't goedkoopst verkoopt, o

Komt en overtuigt u, of g
bel Telefoon No. 423.

SPi&foNICO6£nS«P2___^^-__________> — .iiiiuimii Mnmiiiiiiiiii'iiii--] ' --^-^-\s\\\

PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS,
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DÉLA GRIPE,DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA.

■aMaHHMHHHMH*_P>---M-^-HM*«g*.

Mensing & C°.

Vertegencaooi*digers.
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