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De koninklijke
in 1926.

II.
Deafzonderlijke productiegebieden

Nederluihisch-Indië. Gedurende het
jvgeloopen jaar werd de exploratie op

in ons bezit zijnde terreinenrachtig voortgezet. Bevredigende uit-
ümsten zijn daarbij verkregen ; aan-stond werd de mogelijkheid vaner dere uitbreiding van ons bedrijf.

■ Een roalty-contract, gesloten met dea/igsar Petroleum Maatschappij, ver-
j^afte aan de Bataafsche Petroleum

I '1- het recht tot exploitatie van hetn. Noord-Sumatra gelegen terrein der
/"'Jnconcessie Paja-Bilik.. Oe productie aan ruwe olie heeft

:

1926 1925
K.G. ton K.U. ton

itra (excl. Djambi) 658.492 555.837?.°ri»eo (excl. Tarakan) 1.101.832 1.241.085iV^kan 876.558 928.367
OVa 197.097 2Í7.586

erani 41.206 42.281

Totaal 2.875.185 2.935.856
L>e ruwe olie productie van Suma-ra is toegenomen tengevolge van 't

Productief'worden van 't terrein Serang
jlaja en de uitbreiding van het pro-

fetie-gebied der terreinen in Zuid-a,embang.
.^e werkzaamheden bestaande in

!!ltDreiding der fabrieken en vergroo-
'nB van de steigers te Balik Papan.
*eden geregeld voortgezet.
■ '"let boorgebied op het eiland Tara-*a'i onderging eenige uitbreiding door
ar|boring van olie op het noordelijkBelegen ve id Djoewata.
Kort vóór het drukken van dit ver- js'ag hebben wij bericht ontvangen jyan de aanboring van een nieuwe en

diepe olielaag op dit ei-!an-d. De betrokken put leverde op
2^n diepte van 1132 M. in 4 dagen
°6 K.G. ton paraffine-houdende olie.
"l verband met de vermeerdering

'izer ruwe olie-productie in Palem-.ang en de nog te verwachten pro-,
j üctie-toeneming derZuid-Palembang-
erreinen, moest tot vergrooting der
P'Jpleidingcapaciteit in dat gewest
Vergegaan worden.

p. Medio verslagjaar werd op Serang
¡Jaja, deel uitmakende van het in j

gelegen terrein der I
Aroebaai, in de eerste j*ploratieboring op een diepte van

000 M. een olie- en gaslaag aange- j°°rd. Deze put produceert thans
¡¡°g circa 190 kub. M. olie en 150.000üb.ub. M. gas per etmaal.
u N- I. A. M. — Evenals in 1925 namH,e ruwe olie-productie in 1926 toe.
I e"iiddeld werden in de maandenJanuari, Februari en Maart 1927 per',ag geproduceerd resp. 99, 100 enUl K.G. ton olie.

"e productiestijging was deels eenj|evolg van het aanboren van olie opet terrein Badjoebang omstreeks me-u'° Maart 1927.
jn. e exploratie-werkzaamheden der,
lanibi-terreinen werden ook in 1926
'^chtig voortgezet.— Met het doel de ben-
ntswinning uit gas intensiever uit te
e'en zal in Serawak een „Charcoal£ ant" met een capaciteit van 5.500.000J - voet per etmaal worden opge-

Roemenië. — Slechts enkele nieuwe
Ploratie-vergunningen werden hier
Liegen.

v 'ot de verhoogde productie heeft
°ral Ochiuri bijgedragen., 'n den algemeenen toestand valt
8 geenerlei verbetering te consta-ren,

is in Roemenië bezig, de kip
rj*" gouden eieren legt, te slachten.

e' 1926 betaalde de Astra Romana
A " belastingen ruim 195.000.000 Lei.[f! 1 dividend betaalde zij 44.280.000
v '" Dergelijke cijfers behoeven geeneren commentaar.
il j.L>e tarieven voor het vervoer van
en ePr°ducten en materialen per spoor
¿jj P'ipleiding, in goud uitgedrukt,
v,u ongeveer vier maal zoo hoog als
2 den oorlog.

*ih dit alles no% "iet £enoe£ was'qM er nieuwe wetten gemaakt, waar-
ür <ie belastingen voor 1927 nog

hooger zullen zijn dan die van 1926.
De Roemeensche regeering is van

plan nog verder te gaan met het straf-
ten van die maatschappijen, die de
onredelijke eischen van de nieuwe
Mijnwet met betrekking tot nationali-
satie niet kunnen aanvaarden.

Verder is de toekomstige politiek er
blijkbaar op gericht om de bevoegd-
heid tol bereiden en transporteeren
van olieproducten ook slechts te ver-
leenen aan z.g. genationaliseerde maat-
schappijen, en het recht om zulke
producten in Roemenië te verkoopen
als monopolie te geven aan een or-
ganisatie welke alleen deze bevoor-
rechte maatschappijen omvat.

Vereenigde Stalen van Noord-
Amerika. — Dank zij den intensieven
arbeid is de totale productie over 1926
weder toegenomen. De exploratie-
werkzaamheden leidden tot de ont-
dekking van een nieuw olieveld in
Californië en één in Kansas.

Voor de leiding en de raffinaderij
nabij Chicago is uitgegeven cira
$9.088.000. In Californië werd van
het Ventura-veld naar de raffinaderij
te Wilmington een pijpleiding voor
het transport van casinghead gasolie
gebouwd.

Door de verbeteringen en aanvul-
lingen der raffinaderijen bleven de be-
trokken maatschappijen volkomen in
staat producten af te leveren, welke
aan de hoogste markteischen voldoen.
De bouw van een nieuwe raffinaderij
te Domínguez (Zuid-Californië) werd
te hand genomen. Ook de Roxana
Petroleum Corp breidde haar eigen
verkoops-organisatie belang-iijk uit,
waartoe o.m. enkele reeds bestaande
distributie-maatschappijen werden o-
vergenomen.

De bovenvermelde maatregelen heb-
ben niet nagelaten een gunstigen in-
vloed uit te oefenen op definancieele
uitkomsten in de Vereenigde Staten
verkregen in 1926.

Mexico. — La Corona. Voornamelijk
ten gevolge van de moeilijkheden
met betrekking tot de petroleumwet-
geving kon aan ontginning van nieuwe
terreinen niet gedacht worden.

De uitgebreide exploratie-werkzaam- ¡
heden van de Unida in Noord-Oost;
Mexico hebben niet het verwachte
resultaat opgeleverd ; intusschen wor-
den de werkzaamheden voortgezet,
doch op belangrijk verminderde schaal.

De exploratie-arbeid in Zuid-Oost
Mexico, eveneens voor gezamenlijke
rekening met de Águila, geeft hoop
op de toekomst. De Coronaraffina-
derij bleef nog gesloten.

Mexican Eagle. — Ook voor deze
maatschappij drukten de moeilijk-
heden.

Curacao. —De ruwe olie, in Ve-
nezuela gewonnen, werd geregeld
naar Curacao getransporteerd; ver-
werkings-, vervoer- en opslag-capaci-
teit werd verder vergroot.

Gedurende het verslagjaar werd
een begin gemaakt met den bouw
van een verschepingsstation met op-
slagtanks te Caracas Baai, bijna 16
K.M. van Willemstad, teneinde het
zeer drukke en steeds toenemende
scheepsverkeer in het Schottegat en
de St. Anna Baai eenigszins te ver-
lichten.

In dit verband mag niet worden
verzwegen, dat het toenemende ha-
venverkeer té Curasao het dringend
noodzakelijk maakt, den ingang van
de St. Anna Baai te verbreeden. De
hoop wordt hierbij uitgesproken, dat
dit werk spoedig door de regeering
ter hand zal worden genomen.

Venezuela. (The Caribean Pretro-
leum Company.) —In de diepere la-
gen van het Mene Grande veld werd
een ruwe olie aangeboord van een
lager soortelijk gewicht dan de in de
bovenlagen aangetroffene.

The Venezuelan Oil Concessions
Ltd. —De productie-stijging was
grootendeels het gevolg van een in-
tensiever boorcampagne in La Rosa,
waar het productieterrein belangrijk
werd uitgebreid.

Olie werd ook aangeboord in La-
gnnillas, ten Zuiden van La Rosa ge-
legen : dit veld belooft een belang-
rijke producent te worden. De pro-
ductie van de terreinen in het Mara-
caibo district bleef ongeveer constant.
De exploraïieboring te Sibucara werd
verlaten.

ln verband met de ;;roote stijging
in de ruwe olie-produeiie werden de
verpompings- en afschtep-installaties ¡
uitgebreid.

Argentinië. Het gelukte het gestaan j
van olie en gas in verschillende ter-
reinen nabij K.M. 27 v.'u den spoor-
weg naar Sarmiento aan te toonen ; de
resultaten echter der >0 K.M. meer|
Zuidelijk gelegen exploraties waren j
nihil, zoodat besloten werd de daar
gelegen concessies terug te geven.

Voorzieningsfonds verbonden
Petroleum Mijeu

Op 31 December 192 b waren on-
geveer 21.200 personen lid van dit
fonds.

De stortingen der leden bedroegen
in 1926 de f8.700.000.—, die welke
door de maatschappijen geschiedden
ca. f 19.200.000.—

Na bijschrijving van de rente en
onder aftrek, van de terugbetalingen
bedroegen de middelen van het fonds

;op het einde van het jaar rond
¡f 166.000.000.-, welk bedrag, zooals
bekend, afzonderlijk is belegd en
eveneens afzonderlijk wordt gead-
ministreerd.

Dit resultaat is in hooge mate be-
vredigend te achten, zoowel voor de
employés als voor de betrokken
maatschappijen.

Oe Jaarcijfers.
De balans op ufto December luidt als volgt :

Activa.
Onuitgeg. Aard. f 157.897.000 (v. j. 162.791.000)
Aand. Bat. Petr. Mij. nomin I 180.000.000)
Aand. Anglo-Saxon £ 14,000.000 ) f 419.442.506 (v. j. 363.770.792)
Aand. Asiatic Petr. ooxu;i€.2.100l)0Ü )
en deelneming in andere Mijen.
Kas en Kassiers Í 96.634.752 (v. j. 142.845.606)
Debiteuren { 87.324.579 (v. j. 73.451.919)
Interim-dividend
Prior aand. f 641.250 (onv.)

f 76~r.940.088 (v. j. 743.500.568)
Passiva.

Kapitaal t 570.000.000 (onv.)
Preferente aand. 1 . 1.500 000 (onv.)
Prioriteits-aand. f 28.500.000 (onv.)
Onopgevraagde dividenden f 2.383.179 (v. j. 702.814)
Do. Prioriteits-aand. f 116.253 (v. j. 62.014)
Crediteuren f 846.717 (v. j. 1.990.123)
Onverd. Divid. f 268.396 (v. j. 1.969.751)
Reserve art. 4 f 56.729.596 (v. j. 44.275.670)
Winst f 101.595.945 (v. j. 94 500.194)

ï 761.940.088 (v. j. 743.500.568)
De winst- en verliesrekening toont het volgende beeld.

Verlies.
Fransche belasting op Prior-aand. f 63.587 (v. j. 54.707)
Administratie- en andere kosten f 310.763 (v. j. 371.104)
Reserve voor divid. belasting f 550.000 (v. j. 800.000)
Contractueele vetplichtingen f 210.558 (v. j. 176.421)
Winst f 101.595.945 (v. j. 94.500.194)

t 102.730.854 "(vfj. 95.902!227;
WiUSt.

Dividenden op aand. in diverse Mijen. f 97.694.687 (v. j. 88.480.037)
Interest en koersverschillen f 5.024.963 (v. j. 7.416.292)
Verjaarde divid. f 11.203 (v. j. 5.898)

f 102.730.854 v. j. 95.902.227)

Toelicbting
De onuitgegeven aandeelen ver-

minderden in 1926 met f4.894.000
voor ons deel in uitbreiding in Vene-
zolaansche belangen.

Een belangrijk gedeelte van ons
bezit bestaat uit aandeelen van maat-
schappijen, opgericht in landen, waar-
van de valuta sterk gedeprecieerd is.
In onze balans werd tot op heden
steeds het in 1914 aangenomen sys-
teem gevolgd, om alle aandeelen no-
minaal en á pari op te nemen en het
verschil tusschen pariwaarde en
boekwaarde in mindering te brengen.
Het gevolg is geweest, dat zoowel
het bedrag, waarvoor onze aandeelen
in de balans voorkwamen, als het ge-
reserveerd verschil, vooral in de la-
tere jaren onevenredig hoog zijn ge-
worden en derhalve het bedrag van
onze aandeelen in andere maatschap-

i pijen geen juist beeld meer geeft.
Wij hebben thans dit systeem prijs-

gegeven ; ons aandeelenbezit staat
wederom in de balans voor den kost-
prijs.

Ons aandeelenbezit nam in het ver-
slagjaar weder belangrijk toe, o.a. door
eene deelname groot f4.500.000 in
eene emissie der Anglo-Saxon Petro-

lleum Company en door deelname in
verschillende kleinere emissies.

De reserve volgens art. 4 der sta-
tuten werd vermeerderd met het agio
der uitgiften van f 4.894.000 aandee-

' len f 12.453.926., Het saldo-winst bedraagt f 101.595.945.
I Preferente aandeelen 4 pet. f 60.000.
i Prioriteit aandeelen 4% pet. f 1.282.500.
¡Gewone aandeelen 6 pet. f24.726.180.
Blijft f 75.527.265.

Gewone aandeelen ontvangen hier-
van 93 pet. f 70.240.356, 6 pet. van

HOLLANDSCHE BANK VOOR WEST-INDIË. I
Kapitaal: fi 5.000.000.--

Gepiaatst cii Volgestort fl 1.006.000.-
HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM. BIJKANTOOR: CARACAS talla!.

BÍJKAN T 0 0 R OüRA Q A 0.

fleemt Gelden _ Deposito. Opent Spaar-Rekeningen.
Opent Rekeningen-Courant met Rente-Vergoeding.

In- & Verkoop van Baitenlandsche Wissels & Vreemd Geld,
Bezorgt Telegrafische Uitbetalingen.

Credietbrieven & Reisuilssels flmerican Express Company.
' Verstrekt Gredieten aan den Handel.

Uitvoering van Effecten-Orders. Verzilvering van Coupons.

BEHANDELING VAN ALLE BANKZAKEN.
CORRESPONDENTEN l« ALLE VOORNAME PLAATSEN DER WERELD.

Vertegenw. te New York: National Bank of Commerce in N.Y.
National City Bank of New York
International Acceptance Bank Inc.

te London: National Provincial Bank Ltd.
te Parijs: Société Générale pour Favoriser etc.

f412.103.000 is f24.726.180. Onver-
deeld saldo Ao. Po. f268.396. Com-
missarissen : 4 pet. van f 75.527.265
(f3.021.090. Aan commissarissen
f232.500 wordt f2.788.590.

Dividend 23!¿ pet. eisch f 96.844.205.
Onverdeeld saldo f 1.179.318.

Op bovenstaand dividend van 23%
pet. werd op 5 Januari 1927 een in-
terim-dividend van 10 pet. betaalbaar

i gesteld.

Dankbetuiging.
By dezen betuigen wij onzen wei-

gemeenden dank aan allen, die hun
belangstelling toonden, bij het overlij-
den van onze beminde Medezuster

Soeur Maria Conrada
Soeur Supérieure en

Zusters van het
St. Martinusgesticht.

Wederom verkrijbaar
B. Z. I\.

en Heerenbaai.
Magerspek etc. etc.

bij F. N. Barnie. 1-2

pijne beschuiten
Merk Drapeau

tegen billijke prijze.

Malaga en

JWuscatel mijnen,
verkrijgbaar bij

3—2 F. N. Barnië.

Te koop.
6 Waschstafels compleet

Penstraat 15
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Koloniale Kaad-
Zitting

Maandag 11 Juli 1927.
De Onder-Voorzitter, de Heer C. S-

Gorsira, J. P. Ez. zegt:
M. d. V.

Het is u niet onbekend, dat het Hare
Majesteit, onze Geëerbiedigne Konin-
gin, behaagd heeft, mij op voordracht
van Z. E. den Gouverneur te benoe-
men tot lid van den Raad van Bestuur.
Te gelegener tijd en plaats zal ik voor
de hóoge onderscheiding mijn dank
betuigen aan Hare Majesteit, Regee-
ring en Bestuur.

Ik kan niet nalaten te zeggen, dat,
toen mij het voorstel werd gedaan om
deel uit te maken van het, volgens
protocol, hoogerstaand college, een ge-
voel van weemoed mij overviel bij de
gedachte, dat mijne benoeming als lid
van den Raad ván Bestuur als gevolg
hebben moest mijne afscheiding van
dit college, waar èn als lid èn als
leider der vergaderingen mijne afwij-
kingen van sleur doot allen welwillend
zijn opgenomen en ik met allen de
meest aangename samenwerking heb
gehad. Ik neem bij mijn afscheid slechts
de beste herinneringen mee; ik zal
altijd met genoegen terugdenken aan
onzen arbeid in dezen Raad.

Waar mijne ijdelheid gezegevierd
heeft over hetgeen zoovelen uwer mij
als mijn plicht hebben voorgehouden. 'namelijk aanblijven in dezen Raad,
om van uit dit front samen te gaan 'met ti in uw streven om in dezen tijd
van overgang de belangen der Kolonie
te behartigen, moet ik hier aan u de
verzekering geven, dat ik in mijn nieu-
wen werkkring steeds voor oogen hou- ;

den zal de wijze wenken door u allen
in den boezem van dit collega gege
ven voor het richtig bestuur der Ko-
lonie en dat ik niet zal nalaten die te
berde te brengen, wanneer zich de
gelegenheid voordoet.

Ik hoop en vertrouw, M. d. V., dat
gij allen nog lang uwe beste krachten
zult kunnen wijden aan de dikwijls
niet makkelijke taak, die gij in dezen ¡
Raad hebt te vervullen ; ik neem met
mij de overtuiging mede, dat de be
langen der Kolonie niet aan betere
handen kunnen zijn toevertrouwd dan
aan u. ¡

Ik beschouw, M. d. V. thans mijn
loopbaan als lid van den Kol. Raad'
als afgeloopen en zal dezen avond ¡
liever niet aan debat en stemming!
deelnemen. i

Hierop zegt de Voorzitter, de Heer
f.'. S. Lansberg :

Namens den Raad wensch ik u ge-:
luk met de u te beurt gevallen on-
derscheiding, uwe benoeming tot lid !
van den Raad van Bestuur.

Met leedwezen zien wij u weggaan
van dit college, waarin u jaren lang
zitting hebt gehad en groóte werk- ¡
zaamheid hebt ontplooid. De Raad
houdt er zich van overtuigd dat u i
ook ín uwen nieuwen werkkring de-
zelfde voortvarendheid zult blijven
betrachten in het belang der bevol-
king.

Steeds zal de Raad met genoegen
terugdenken aan den tijd, dat hij u
onder zijn leden heeft mogen tellen.
Alhoewel in verschillende colleges
zitting hebbende zullen wij toch aan |
hetzelfde doel blijven arbeiden, den!
vooruitgang van dit gebiedsdeel. En
wat mij en de verdere leden van den
Raad aangaat, wij bevelen ons gaarne ¡
in uwe verdere vriendschap.

De Voorzitter leest nu het volgende \
in de afdeelingen ontworpen en aan
den waarn. Gouverneur gericht schrij-
ven voor, dat zonder hoofdelijke stem-
ming wordt goedgekeurd en vastge- (

steld.
De ontvangst erkennende van uwer |

Excellenties depêche van den 28n
Juni 1927 No. 1529 heeft de Koloni- i
ale Raad de eer U het volgende te ¡

berichten.
Met instemming heeft de Raad waar- 1

genomen, dat het tijdelijk Bestuur
reeds terstond na zijn optreden volle
aandacht geschonken heeft aan de
verschillende in die missive behan-
delde onderwerpen.

Voor de betrachte voortvarendheid,
welke Curagao niet anders dan ten I
goede kan komen, wil deRaad gaarne
een woord van lof tot uwe Excellen-
tie richten.

ln zake overschrijding van begroo-
tingskosten heeft de Raad reeds meer-
malen het door hem ingenomen stand-
punt doen kennen. Tengevolge van
de bijzondere omstandigheden van het
onderhavige geval ziet de Raad zich
echter noodgedwongen verplicht een
uitzondering toe te laten op den con-
stitutioneelen regel, dien hij anders
onverzwakt zou wenschen te hand-
haven, onder uitdrukkelijke vermel-
ding dat hierdoor geen antecedent
mag worden gevormd. Een supple-
toire begrooting ware hier de juist
aangegeven weg geweest; doch de
urgentie der te nemen maatregelen,
de aangevangen werkzaamheden, het
stopzetten van noodzakelijke herstel-
lingen laten den Raad geen keuze.
Veeleer zou de Raad op bespoediging
en beëindiging der verschillende voor-

zieningen moeten aandringen, om dit]
eiland binnen zoo kort rnogelijken
tijd e'en ander aanzien te schenken
en het deprimeerende weg te nemen
dat de aanblik van de Handelskade,
van de meeste straten, wegen en
pleinen, in de laatste jaren bij inge-
zetenen en vreemdelingen veroor-
zaakte, hetgeen onk in verband met]
den stand van zaken op ander ge-I
bied, tot gegronde critiek aanleiding j
heeft gegeven en nog geeft.

Wordt 's Raads goedkeuring ge-
vraagd op een oogenblik, waarop er j
geen tijd beschikbaar is voor een sup- i
pletoire begrooting, zulks wordt tel
meer betreurd, omdat het reeds bijl
de behandeling van de begrooting ¡
voor 1928 zoo niet eerder bekend,j
althans te voorzien moest zijn ge-j
weest, dat toestanden zouden intre-
den, als in depêche van het tijdelijk
Bestuur uiteengezet, toestanden, die
in sommige opzichten wel aan een
desolaten boedel doen denken.

De Raad vertrouwt dat door het!
met kracht voortwerken aan de ver-!
betering van straten en wegen, liet j
zal gelukken al de in meergemelde j
missive genoemde te«en het einde van
1927 in toonbaren staat te brengen, en
alsdan de verschillende undere, die
eveneens dringend om reparatie roe-
pen te bedenken.

Alhoewel het in het bovenstaande ter
toelichting van 's. Raads zienswijze
naar voren gebrachte, evenmin als
hetgeen hierna omtrent de Handels-
kade volgt, het tijdelijk Bestuur raakt, j
kan de Raad bij het toestaan van gel- j
den voor de verdere voltooiing, niet!
verhelen, dat een gevoel van onvol- j
daanheid zich van dit college heeft i
meester gemaakt, toen het van den I
betrekkelijken post van f400.000.— i
kennis nam.

Bij de behandeling van het voor-
stel betreffende de Handelskade en',
het Waaigat is van Bestuurswege r.iet;
aangekondigd dat een tweede aan-
vraag den Raad zou bereiken en wel
voor zulk een beduidend bedrag. i

Meenende volledig te zijn ingelicht,
nam dit college het ontwerp aan, en
moet nu tijdens de werkzaamheden.
vernemen dat er nog andere, — en i
hooge — uitgaven daarmede gemoeid
zijn, dan uit vroeger gedane mede- j
deelingen bleek. Of dit in onnauw-
keurige berekeningen dan wel in ge- -
brek aan mededeelzaamheid zijn grond
vindt, iets dergelijks moest ten eenen-
male uitgesloten zijn. Het doet den
Raad leed dit onderwerp in een aan;
het tijdelijk Bestuur gericht schrijven j
te moeten aanroeren, doch het is den
Raad niet mogelijk de gevoelens die j
bij dit college opkomen, het zwijgen;
op te leggen, en zulks te minder daar
uit het onbesproken blijven onge-
wenschte gevolgtrekkingen zouden
kunnen worden gemaakt.

In verband met een latere monde-
linge mededeeling vat de Raad de
alinea omtrent den duurtebijslag zoo-
danig op, dat slechts aan ambtenaren
op de eilanden Curagao en Aruba een
nadere duurtebijslag boven den thans
door hen genotene zal worden toege-
kend, waarbij tevens onderscheid zal
worden gemaakt tusschen gehuwden
en ongehuwden, terwijl aan de daar-
voor onder hen in aanmerking ko-
menden een kinderbijslag zal worden
uitgekeerd.

Voor zoover noodig zou de Raad
willen wijzen op de wenschelijkheid
van een toeslag aan gepensioneerden,
aan hun weduwen en wezen op de
eilanden Curagao en Aruba,.

De Raad moet er ook de aandacht
op vestigen dat de straatreiniging op
meerdere plaatsen veel te wenschen
overlaat.

De gedachte maatregelen om het
politiekorps eenigszins op peil te
brengen en tegemoet te komen aan j
de noodzakelijke eischen, voor ver-
betering van politietoezicht, n. I. uit-
breiding, hoogere bezoldiging en het
plaatsen van een post op Rooi Ca-
narie, juicht de Raad toe, overtuigd
dat de daardoor veroorzaakte uitga-

Í ven, welke trouwens geheel in den
' geest van den Raad zijn, veel nut
voor de ingezetenen en het politie-

corps zullen afwerpen. Op 's Raads
steun en medewerking daartoe kan
het Bestuur rekenen.

I Na het vorenstaande heeft de Ko-
loniale Raad de eer Uwe Excellentie

!in antwoord op de meeraangehaalde
depêche mede te deelen, dat de Raad
zich kan vereenigen met de daarin
vermelde voorzieningen en er bij de-
ze zijne goedkeuring aan hecht.

All ships accept cargo and passengers.
De Curagaosche

Begrooting voor 1927
in de Eerste Kamer.
De verslaggever van „De Tijd",

schrijft d. d. 23 Juni het volgende
omtrent de behandeling der Cura-
gaosche begrooting voor 1927 in de
Eerste Kamer:

Bij het ontwerp „Begrooting van;
Curagao voor 1927" spreekt de heer
De Jong (R. K.) over de belangrijk-
heid van de havenbeweging. Het
openbare onderwijs gaat ten zeerste
achteruit, omdat de salarissen, die;
worden aangeboden absoluut niet vol- 1

doende zijn.
De gelijkstelling tusscnen openbaar:

en bijzonder onderwijs laat nog maar!
altijd op zich wachten. De klacht, de'
eeuwige, van den heer Van Vuuren
in de Tweede Kamer.

Deze senator uit verschillende klach- j
ten op dit gebied. De kosten voon
een leerling van de openbare school j
zijn gemiddeld driemaal hooger dan
die voor een leerling van het bijzon- i
der onderwijs. Het bijzonder onder-'
wijs is nog altijd als een kind, dat l

geen passende kleeren draagt, klee-'
ren, waaruit het uitgegroeid is. De fi- j
nancieele toestand is dusdanig, dat er j
meer dan tot nu toe aan het onder-
wijs kan worden gespendeerd.

Ook de heer Anema (A. R.) be-.
pleitte de eindelijke behandeling van
openbaar en bijzonder onderwijs op
den voet van gelijkheid. Volgens de-
zen spreker is de financieele gelijk-
stelling een gebiedend voorschrift der
Wet. Er ís alleen te praten met den
Minister, als er werkelijk geen mid-
delen beschikbaar zouden zijn. Want:
„ad impossibilia nemo tenetur,"

De Minister van Koloniën betwist,
dat de financiën van Curagao zoo ge-
weldig schitterend zijn. Het groóte
scheepvaartverkeer zal in de toekomst
aan het moederland hooge eischen
stellen. Er moeten vele nieuwe be-
drijven ontstaan. Te groot optimisme
in de financiën is verkeerd.

Het motief, dat er nog niet geld
genoeg is voor de gelijkstelling in het
onderwijs, is niét afdoende. De Mi-
nister acht zich verplicht, die gelijk-
stelling door te voeren.

Klachten in Curagao zijn er niet.
De gouverneur van Curagao, de

heer Brantjes, is in Holland aange-
komen en heeft den minister de ver-
bijsterende verklaring gegeven („ip-
sis verbis", zeide de minister uitdruk-
kelijk), dat de betrokken kringen in
Curagao geen prijs stellen op de ge-
lijkstelling. Zeventig vraagteekens! De
minister verklaarde, dat hij de gron-
den van den gouverneur nog niet had
kunnen doorgronden.

Wij ook niet! (*)
De heer Anema verklaarde met

recht, dat het absoluut er niet op
aankomt, of men de gelijkstelling wil
aanvaarden of niet. De wet schrijft
haar voor en daarmede basta!

De heer De Jong was zeer teleur-
gesteld over het antwoord van den
minister. De gelijkstelling is gebie-
dend voorgeschreven. Minister Ko- 1
ningsberger is op dit gebied altijd |
een beetje waterig. De meening van j
den gouverneur komt er niet op aan. j
De wet schrijft gebiedend de gelijk-

stelling voor en daarmede basta.
De minister verklaarde nog eens

zijn bereidwilligheid, om aan de ge-
lijkstelling mede te werken. Maar er
zijn nog haken en oogen en daarom
wilde hij absoluut eerst met den gou-
verneur onderhandelen.

Nog waren de heeren Anema en
De Jong niet tevreden.

Met recht.
Het ging om het beginsel.
Mag de gelijkstelling van het on-

j derwijs afhangen van de geldmidde-
len?

Neen — zeggen zij.
De Minister doet nog een con*

, cessie.
Hij zal de zaak nog eens bestudee-

jren.
Men ziet: de bewindsman is stijf-

I hoofdig.
De begrooting werd zonder hoof-

| delijke stemming aangenomen.
» * *

Naar aanleiding var. hetgeen de
minister in de Eerste Kamer heeft
medegedeeld, omtrent een uitlating
van den Gouverneur, in zake de fi-
nancieele gelijkstelling, schrijft „De
Residentiebode" d.d. 23 Juni het vol-
gende :

Een verrassende mededeeling.
Zoo kwalificeerde in ons blad van

gisteren onze Kameroverzlchtschrijver
de mededeeling van den Minister van
Koloniën gistermiddag in de Eerste
Kamer gedaan, dat de hier te lande
vertoevende Gouverneur van Curagao,
Mr. Branfjes, zou hebben verklaard,
dat in de kolonie Curagao de krin-
gen, geïnteresseerd bij het bijzonder
onderwijs, geen prijs stellen op de
financieele gelijkstelling.

Inderdaad, deze mededeeling is niet
alleen verrassend, maar ook volslagen
onbegrijpelijk.

Maar dit laatste dan in dien zin,:
wat betreft de mededeeling van den
in patria vertoevenden Gouverneur,
die, als hij 't zoo gezegd heeft, blijk-
baar absoluut niet op de hoogte is;
van de wenschen en nooden in zijn i
gebied, en een mededeeling doet aan :
den Minister, die niet anders dan als
volslagen onjuist kan worden gekwa-
lificeerd.

Het is immers bekend, hoe uit be-
langhebbende kringen van het bijzon-
der onderwijs reeds jaren hier gewe-
zen is op de onbillijkheid in de on-
derwijsvergoeding inCuragao en krach-
tig werd aangedrongen op de finan-
cieele gelijkstelling.

En het is ons zelfs bekend, hoe
nog gelijktijdig met de aankomst hier
te lande van den Gouverneur uit de-
ze kolonie een schrijven werd ont-
vangen ter bevoegde plaatse, waarin
nogmaals op de dringende noodza-
kelijkheid werd gewezen, dat de reeds
lang toegezegde onderwijsgelijkstelling
nu eindelijk eens in Curagao werd
doorgevoerd.

Het is alsof men in de kringen van
het bijzonder onderwijs in Curagao
als 't ware heeft gevoeld, welk ge-
vaar voor het onderwijs dreigde bij
dit verlof van den Gouverneur en
vandaar deze zeker eigenaardige coin-
cidentie van feiten, zoodat deze me-
dedeeling van den Gouverneur on-
middelijk kan worden gelogenstraft,
hetgeen dan ook zeker niet zal wor-
den nagelaten.

' Maar dit vreemde optreden van den
Gouverneur wijst ook nog op iets

; anders, wat in deze katholieke kolo-
nie al lang is gevoeld en waaronder
men al veel te lang zucht: het onze-
kere zwakke beleid van dezen Gou-
verneur.

Wat de Minister van Koloniën in de
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van de Handelingen meedeelde, dat
in méér dan één opzicht meer voort-
varendheid bij den Gouverneur ge-
wenscht was, heeft deze katholieke
kolonie reeds veel te lang gevoeld-

Juist in een periode van een be-
langrijken economischen opbloei, welke
een keerpunt kan worden voor deze
kolonie, voelt men daar het remmend
en verlammend zwak beleid van de-
zen Gouverneur.

En nog maar zelden heeft ook het
katholieke leven in deze kolonie zoo
weinig medewerking van het bestuur
ondervonden als van dezen katho-
lieken Gouverneur.

Blijkbaar is hij erg bang, ook maar
in iets beschuldigd te worden van
partijdigheid en uit vrees daarvoor
meent hij als katholiek zoo afwijzend
mogelijk te moeten staan in alles wat
de katholieken interesseert.

Het is een beleid van angst en
vrees, zoo werd ons kort geleden nog
van uit de kolonie geschreven, waar-
bij elke wilskracht om te doen wat
noodig en rechtvaardig is, ontbreekt.

Zoo bleef b.v. deze Gouverneur
zich verzetten tegen een verhooging
van het inkomen der katholieke gees-
telijkheid, in verband met de wijziging
der tijdsomstandigheden, niettegen-
staande de niet-katholieke meerderheid
in den Kolonialen Raad zich daarvoor
had uitgesproken.

Zoo heeft deze Gouverneur zich
ook altijd verzet tegen het inwilligen
van de rechten van het katholiek on-
derwijs en zoo gaat hij ook nu weer
naar den Minister om te verklaren,
dat op de financieele gelijkstelling in
Curagao geen prijs wordt gesteld,
waarvan hij weten kon, of moest, dat
deze voorstelling volslagen onjuist is.

; Wat de Gciuverneur met deze po-
litiek beoogt, bij welke groepen hij
door deze anti-katholieke houding
steun denkt te verkrijgen in ons niet
bekend.

Wij weten alleen, dat van het op-
treden van dezen Gouverneur af, het
aantal klachten in Curagao legio is,

¡niet alleen bij de katholieke bevol-
king, maar ook bij anderen en niet
het minst bij den Kolonialen Raad.

En dat van een vruchtdragende sa-
menwerking tusschen Gouverneur en
bevolking bijna geen sprake meer kan
zijn.

Men heeft in de kolonie nog de
stille hoop gehad, dat na het openlijk
desavoueeren van dezen Gouverneur
door den Minister in de Tweede Ka-
mer, Dh. Brantjes daaruit de conse
quenties had getrokken en zijn ont-

¡slag bij M. M. de Koningin had in-
gediend.

ln de „Amigoe" lezen wij intusschen,
dat Zijn Excellentie dit niet zal doen,

¡maar voornemens is op zijn post in! Curagao terug te keeren.
De nog al ongewone uitnoodiging

i van den Minister zou dus geen effect
.bereikt hebben.

Nog eens : voor de kolonie en voor
|de -katholieke bevolking in hei bij "
j zonder zou het in hooge mate te be-
treuren zijn als de Gouverneur terug-
i keert en in den ouden sleur voortre-
\ geert
i

i

(*)~£n wij al evenmin.
¡ Van de redelijkheid der gelijkstel-
ling zal de Gouverneur toch wel zoo
goed als wij overtuigd zijn.

1 Dat men er steeds op uit is, het. onderwijs te verbeteren en hooger op
¡ te voeren, weet hij ook.

Dat dit zonder vermeerdering van
.uitgaven niet mogelijk is, isvoornie*
i mand een geheim.

Dat men dus in de betrokken krin-
gen op Curagao geen prijs zou stel-
len op de gelijkstelling ? ? .

Begrijpen doen wij deze verklaring
| niet, te minder, omdat wij uit aller-
zekerste bron weten, dat Mgr. VUYL-
steke, ter voorlichting van Z.E. den

I Minister-in een officieel schrijven aan
den Gouverneur omstandig al zijn
wenschen omtrent verdere doorvoe-
ring van de financleële gelijkstelling
heeft kenbaar gemaakt.

(Red. Amigoe di Curacao.)
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MOTOBSHIPS Sailings to f) Saiiings to

Pto. Colombia and Cartagena. Havre and Hamburg

Therese Horn 19th March 7th April.
Waldtraut Horn *) 2nd April 21st „
Consul Horn 16th „ sth May
Frida Horn *) 30th 19th „
Henri Horn 14th May 2nd June
Minna Horn *)28th „ 16th „
Marie Horn 11th June 30th „
Therese Horn *)25th „ 14th July
Waldtraut Horn 11th July 28th „
Consul Horn *)23rd „ 11th Aug.

f) via Pto. Cabello, La Guayra and Trini latí.
*) These boats also cali at Santa Marta.

JVlinenal Water
„Monopol" & „Sauerbrunnen"

4-3 in já fleschen bij
TISCHER & Co.

MENSING & CO. AGENTEN

GüflXO.

M y?, «5 *""«[ ____

De Glaxo-melk is voor kinderen
onovertroffen.

Mensing & Co.



| BERICHTEfI I
Directeur 0. W.

Verleden week Vrijdag is per
uuitsche boot van Trinidad gearriveerd
"e Heer Ir. I. Th. van Rosse, de nieuweU|recteur van Openbare Werken..

"e heer v^n Rosse vindt hier werk" overvloed, — verschillende groóte
perken, vooral in verband met de
erbetering onzer haven, met welker
)esUideering en uitvoering op zijn
°rnst gewacht is, en die bij hem als

""^"Directeur van de haven van Soe-
jabayazeker in goede handen zijn ; —P'etity gelegenheid om hier al zijn acti-
"eit te ontplooien. Van harte welkom!. Maandag 1.1. is de heer van Rosse,

J} gezelschap van den heer R. J.
Jr. naar Aruba vertrokken,

~" "aar men zegt, in verband met de
e[beteriiig van de Paardenbaai.per S. S. Crijnssen arriveerde hierw°ensdag de heer De Hoop, tech-"lsch ambtenaar bij O. W., en fami-

"e- Welkom.
S. S. Kypinssia

'Na Vrijdag en Zaterdag met alle
gracht gewerkt te hebben, is het ein-?e''jk Zaterdag tegen den avond aan
"et; bergingschip „Willet" gelukt het
¡Juitsche stoomschip „Kyphissia" vlote krijgen.

up eigen kracht kwam het de ha-,en binnen, begroet door de in de
"aveu liggende stoomschepen.Onze gelukwenschen aan de kra-
"'Be bemanning van de „Willet" en¡ an de maatschappij, met deze ge-
'ukkige redding.

Diefstal.
bondag vroeg in den morgen, toen

jLe heer M. M. op de Klip van de
ccl D Line kwam, bemerkte hij dat

,e deur van het kantoor van den heer
Johan Pieters geforceerd was. Het j¡j^gslot, dat den ijzeren staaf waar-
'ede de deur versterkt was, hield,

Tas afgezaagd, terwijl het slot vane deur zelf was uitgezaagd. De zaag
°nd nien ter plaatse. Onmiddelijk i
erd de heer J. P. en de politie ge-;Waarschuwd. Toen dezen de deur i

''Penden, bleek dat de dief (of dieven) l
'tri met behulp van een kopbeitel toe-!

?ang had weten te verschaffen tot het ¡antoor. Daar vond men den brandkast;
*e°pend, blijkbaar zonder geweld,
'o<>dat men veronderstelt, dat de dief

heeft gemaakt van een val-!
.ellen sleutel. Juist daags te voren
"ad de heer Pieters daarin ruim f 3000.
*an bankbiljetten en ruim f 1000 aan
..'Vergeld "gedeponeerd, om de werk-
ten, die Zondag met het S. S. Ma-
Qcuibo'' zouden arriveeren, uit te bc-!'alen. Slechts f350 vond men nog
anwezig, zoodat de dief zich met

i,, f 4050 uit de voeten gemaakt heeft.
J' de omstandigheden van dezen
lefstal blijkt, dat de dief iemand was,

d
e reeds meer dit trafiek onder han-

jen heeft gehad. De politie is druk ,
s °ende den dader of de daders op te
Poren. Tot op heden heeft men nog!seer> spoor ervan kunnen ontdekken.

Anders diefstal.
vUP Scharloo gebeurde het dat een ¡
c
cn ezolaan een winkeltje binnentrad
J!.°ni een pakje cigaretten vroeg. Per- i.91 de eigenares zich omkeerde om
(jp cigaretten te krijgen, maakte de;

*oeker zich meester van een doosje
"et geld, ter waarde van f 94.— dat;

he e tonbank lag, en wist het be-
rj nc*ig tusschen zijn broekband te
°en verdwijnen. De vrouw, het I

* 'd missende, greep den man vast,!
j¿ rep om hulp. Ofschoon de dief
2j
aar met een mes bedreigde, ging
J d°or met roepen en zoo gelukte;
Ij:, den dief meester te worden, ¡, ! w¡en men bij onderzoek het ver- j'Bte geld vond.

Dr. Kolonel Eduardo Espinosa
Guzman.

ko a§ overleed alhier, na ccn 1

S(
r,s 'ondige ziekte en na van de laat-

Z jj H. H. Sacramenten voorzien te!
q1'1' de Heer Dr. Eduardo Espinosa ,

■ ZMan, in leven Consul van Co-'«mbië,
ty UP de begraafplaats voerden het
sí,., Id de Deken van het Corps Con-
',s a,re, de heer B. J. Delvalle, Con- |
b¡., van Denemarken, de heer L. Cu-
v '°s Achurra, Consul van Chili, als
L a .!eßenwoordiger van de Consuls van;
■j.J'lnsch Amerika; en de heer M.
g !'°i kanselier van het Consulaat van |
I 'urnbjg alhier, in naam van zijn

n^genooten.
Rea hZe °Precnte deelneming aan decnte Mevr. Weduwe en kinderen.

p Circus Dunbar Schweyer.
líen Sao verheugt zich in de te-
c"u Wo°rdigheid van het groóte cir-
"„... Uunbar Schweyer, dat over 60

jLsten en 80 beesten beschikt.
teri

aar wij vernemen, is dit circus
\_,_ Van de beste, die Curagao ooitt2°cnt hebben.

a_ Gepromoveerd
¡sj an de Universiteit te Amsterdam
itc,§eP|'omoveerd tot doctor in de
Bitaien ' de jongeheer Nicolaas De-

0
T > zoon van de Heer J.J. Debrot.

Uei) nze hartelijke gelukwenschen aan
a ch n'euwen doctor, en aan zijn ge-,e Familie.

p- , De gummistok.
v ari ncle'ijk is de ouderwetsche sabel
&im°" Ze Politie vervangen door een
te h mistok, die heel wat makkelijker
4f(i oariteeren0ariteeren is en in de praktijk meer

Goede reis.
Per S. S. Simón Bolívar is naar

Nederland vertrokken de heer A. G.
Statius Muller, oud-voorzitter van
den Kolonialen Raad, die zooals be-
kend, op verzoek en in opdracht van
den Raad, dezes standpunt in zake
reorganisatie der politie mondeling
tegenover Z. E. den Minister van Ko-
loniën zal uiteen zetten en verdedi-
gen.

Wij wenschen den heer Statius
Muller een goede reis en hopen dat
zijn bemoeiingen en bemiddeling een
gunstig resultaat voor de Kolonie mo-
gen hebben.

De Arnhemsche Tentoonstelling.
Het K. W. schrijft f
Na de mededeeling in ons vorig

nummer, dat de heeren Brantjes en
Helfrich voor een plaats in het eere-
comité hebben bedankt, moeten wij
onze verontschuldiging aanbieden aan
het bestuur onzer afdeeling te Arnhem,
dat wij bij onze klacht met die mo-
gelijkheid geen rekening gehouden
hebben en de fout gezocht hebben,
waar zij niet lag. Wij doen dit hier-
bij, doch onze teleurstelling is na de
gtdane mededeeling te grooter, daar
nu de fout onherstelbaar is. 0. i. heb-
beu menschen, die een openbare be-
trekking bekleeden openbare plichten
te vervullen, die wel eens met hun
persoonlijke inzichten niet zullen
strooken. Nu is het eerecomité Cu-
ragaoloos en wij vreezen, dat dit geen
goeden indruk ginds maken zal, wat
aan de medewerking van daar afbreuk
doen kan. I

Een Nederlandscbe Redder.
Eenigen tijd geleden, zoo schrijft

ons een landgenoot, die uit Curacao
is teruggekeerd, lag in de haven van
Willemstad de Engelsche kruiser
„Cairo", toen het stoomschip „Amor"
van de K. N. S. M., gevoerd door ka-
piten J. A. Berkhout, de haven binnen-
liep. Deze koopvaardij-kapitein heeft
persoonlijk een zeer werkdadig aan-
deel genomen in de redding van de
schipbreukelingen van de bij het be-
gin van den oorlog tot zinken
gebrachte Engelsche oorlogschepen
„Cressy", „Aboukir" en „Hogue''.

Hoe men op het Engelsche oorlogs-
schip de wetenschap had, dat kapitein
B. gezagvoerder.van de „Amor" was,
is onbekend, maar zeer ¡spoedig ont-
ving hij een uitnoodiging om den
volgenden dag te komen lunchen.

Aan boord werd hij met militaire
eer ontvangen. De bemanning stond
met geschouderd geweer in twee rijen
aan den valreep geschaard, terwijl het
scheepsmuziekcorps de volksliederen
speelde.

Na het einde van het bezoek werd
den kapitein op dezelfde wijze uit-
geleide gedaan. '%

(Algemeen Handelsblad.)
Onze Politie.

Reeds heeft ons interimair Bestuur
verschillende goede maatregelen ge-
nomen, zoowel voor de regeling van
het verkeer, als voor de veiligheid
der burgers en de handhaving der
orde. De nieuwe regeling van het
auto-verkeer op het Brionplein vindt
algemeene goedkeuring. Ook aan de
wanordelijkheden, die geregeld op
Rooi Canarie, tusschen de vreemde
Isla-arbeiders plaats hadden, is men i
druk .bezig een einde te maken. j

In afwachting van de voltooiing van
de politiepost aldaar, is er sinds 1 Juli
een speciale wacht voor Rooi Canarie
en omstreken voorloopig gestationneerd
op Cas Chikito. Van daaruit trekken
zij te paard de streek rond, en naar
wij vernemen, met 't beste succes.
Reeds verschillende wapenen zijn in
beslag genomen, en wanordelijkheden
zijn er sinds het nemen van dezen
maatregel, die door alle rustige be-
woners dier streek ten zeerste wordt
toegejuicht, niet meer voorgekomen.

Consul van Belgig.
De heer C. H. Jonckheer Wnz, is-

benoemd tot Consul van Belgié.
Officiëele Berichten.

Johan Tromp is benoemd lot tijde-
lijk telegrambesteller bij den post
voor draadlooze telegrafie op Aruba.

De heer H. L. Chateau, geneesheer
in Suriname, is tijdelijk benoemd tot
gouvernements-geneeskuhdige in Cu-
racao met voorloopige standplaats
St. Eustatius.

Aan den tijdelijk agent van politie
2de klasse alhier L. J. Anthony is, op
zijn verzoek, eervol ontslag uit 's
Lands dienst verleend.

De tijdelijk schrijver op Saba Th.
V. Hassell en die op Aruba Eric Arends
zijn definitief als zoodanig benoemd.

De heer Ir. I. Th. van Rosse, e. i.,
oud Directeur van de haven van
Soerabaja, is belast met de waarne-
ming der betrekking van Directeur
van Openbare Werken in Curagao.

De heer R. J. Beaujon Jr. is eervol
ontheven van de verdere waarneming
der betrekking van Directeur van
Openbare Werken alhier en aange-,
wezen om den Directeur bij te staan.

Aan den kommies-entreposeur der
belastingen op Curagao J. W. Fabré
is eervol ontslag uit 's Lands dienst j
verleend.

J. N. Wild is benoemd tot tijdelijk
hulpkommies der belastingen op
Aruba.

Delfincio Asman is tijdelijk belast:
met de betrekking van seinwachteri
uu liet fort Nassau. I

Eeuwfeest van de St. Bernardus-
parocbie te Bonaire.

Zondag 24 Juli a. s. viert de pa-;
rochie van den H. Bernardus te Kra- ''lendijk, Bonaire, haar 100 jarig bc-,
staan. Op dien dag zal het 100 jaar
geleden zijn, dat de eerste vaste Pas-
toor van Kralendijk, de Zeereerw. Heer,
Bernardus Eisenbeil, er voet aan wal I
zette, om er zijn apostoMschen arbeid
té beginnen.

Geheel de parochie van de Playa
op Bonaire is in de weer, om dezen
dag zoo feestelijk mogelijk te her-!
denken. De aloude kerk is in- en!
uitwendig verfraaid en vernieuwd, door!
de hulp en medewerking der paro-;
chianen en vele goede vrienden opl
Curagao. * ,

De Zeereerw. Pastoor L. van He-1gelsom is Donderdag per „Fedalma"!
naar Bonaire vertrokken, om in een ¡
Triduüm de parochianen op dit feest!
voor te bereiden.

Op den dag van het feest zelf, zal
Mgr. Vuylsteke om 9 uur een Pon- ¡
tificale Hoogmis celebreeren, waarna i
om 11 uur de plechtige receptie in j
de pastorie zal plaats hebben. Desj
namiddags om half vier heeft creen !
historische optocht plaats, waarin de j
voornaamste feiten uit de geschiede-
nis van de parochie der Playa zullen
worden voorgesteld.

Om 7 uur 's avonds zal Mgr. we- Jderom een plechtig Lof celebreeren, i
waaronder de Eerw. Pater I. Verriet
de feestrede zal houden. Na het Lof.,
zal het muziekkorps van Scherpen-
heuvel een soiree geven, waaronder
vuurwerk zal ontstoken worden.

Dinsdagavond zullen de kinderen
van de Fratersschool in de koraal der
school het blijspel: „De wraak der
Kabouters" opvoeren.

Woensdag morgen zijn er volkspe-
len voor de kinderen der fratersschool,
terwijl 's avonds een club van jon-
gedames het treffend tooneelspel :
„Hertogin Hedwig," zullen opvoeren.

Donderdag morgen zijn er volkspe-
len voor de meisjes der Zusterschool,
terwijl des 's avonds nogmaals „De
wraak der Kabouters" wordt opge-
voerd.

Vrijdag avond een herhaling van
het tooneelspel: „Hertogin Hedwig."

Zondag zal er om 4 uur een pot-
pourri zijn voor de schoolkinderen en
's avonds soiree.

Naar wij vernemen zal Mgr. Vuyl-
steke, en gezelschap per S.S. „Midas"
Zaterdag 23 Juli 's avonds naar Bo-
naire vertrekken. Per zelfde gele-
genheid gaan ook een groot aantal
passagiers van Curacao, het Hoofd-
bestuur als deputatie van den C. R.
K. Volksbond, vergezeld door het mu-
ziekkorps „Excelsior.''

Het muziekkorps van Scherpenheu-
vel zal Vrijdag a.s. per „Fedalrrra"
«ertrekken.

Het feest belooft schitterend te wor-
den, een schitterende manifestatie van
Roomsch geloof en Roomsch enthou-
siasme.

Een Verzoek
Van den heer, Mr. B. de Gaav

Fortman ontvingen wij een schrij-
ven, met het verzoek het onderstaan-
de ter kennis van het publiek te
brengen, aan welk verzoek wij bij dezen
gaarne voldoen.

In de We^t-Indische Gids verschijnt
thans een opstellenreeks over de ge-
schiedenis van Curagao, Aruba en
Bonaire van 1816—1828.

De schrijver dezer opstellen zou
deze geschiedbeschrijving gaarne zoo
veel mogelijk verluchten met portret-
ten van personen, die zich in dien
tijd verdienstelijk hebben gemaakt
voor de kolonie. Reeds zijn opgeno-

I men portretten van de gouverneurs
IKikkert, Cantz'laar, Van Lansberge'(destijds vice-consul in Columbia),
Rammelman Elsevier (destijds raad-
fiscaal), en Van Raders (destijds ka-
pitein bij de jagers), voorts van ds.

j Muller, J. W. G. en Theods. Jutting,
kooplieden, terwijl nog zullen worden

¡opgenomen Mr. Bermebroek Graven-
horst en den zeeofficier H. W. de
Quartel. Gaarne zulien nog meer por-
tretten worden opgenomen, doch het
is niet gemakkelijk die te krijgen.
Daarom wordt een beroep gedaan op
de bewoners van Curacao om hun
verzamelingen eens na te zien, en
voor dit doel af te staan, wat ge-
schikt is. Het mogen natuurlijk alleen

¡portretten zijn van personen, die in
de opstellen genoemd worden. Hier-
onder volgt een lijst van personen,
die o. a. in aanmerking komen. De
heer P. A. Euwens O. P. heeft zich
bereid verklaard de portretten in ont-
vangst te nemen. Onbeschadigd wor-
den zij teruggegeven.

G. G. van Paddenburg, landson-
derwijzer, f 1824

Ds. G. B. Bosch, van 1816—1836
predt op Curagao.

H. J. Abbring, 1816—1824, Kapt.
der genie.

P. P(h)oel, .onderwijzer.
L. Boyé, commandeur van Aruba
Mr. W. W. Duyckink, lid v. h. hof

van justitie, gouvernementssecretaris.
Weesmeester.

W. A. van Spengler, havenmeester
en loods, later gezaghebber van St.
.Eustatius.

Mr. P. B. van Starckenborgh, f 1820,
raad-fiskaal, wn. gouv. -geni:

B. A. Cancrijn, 1753 ot 1754—1837,
lid v. d. Raad van politie, Weesmeester.

C. L. van Uytrecht, raad van poli-
tie, hoofdontvanger, later, 1842—1844,
gezaghebber a. i.

A. A. Beutner, G. Duyckinck, leden
v. d. raad v. politie.

C. A. baron de Larey,. 1770—1832,
vendumeester, raad v. politie.

D. Beevers, .dokter, raad van po-
litie.

i I. N. C. Jutting, raad van politie,
'koopman.

W. Prince, Secr. v. d. raad van po-
.; litie, gouvernementssecretaris, com-

! mandant der schutterij, 1786—1834.
. Mr. D. Serrurier f 1828, lid, later, i voorzitter van den raad van justitie,¡¡was gehuwd metj. P. Duyckinck.

Frans Rojer, planter, 1816—1824,
¡lid v. d. raad van justitie.

. | Herman van der Meulen, 1799—
i 1871, scheepsbouwmeester en reeder,
¡lid van den Kolonialen raad.
i Q. Striddels, majoor der Schutterij,

\ lid van den raad van justitie.
1 Mr. H. R. Hayunga, secr. v/d raad van
¡justitie, later naar Suriname gegaan.

Jacob Thielen, procureur, comman-
\;deur van Aruba.

A. Evertsz, waag- en rooirneester.
\ i J. Palm, oppervisitateur.

C. F. Romer, D. Gaerste, Salomón
' Bullé, procureurs.

H. J. Nuboer, raad contrarolleur der
I belastingen, f 1824, was gehuwd met
TL. E. Schotborgh.
' | Klaas van Eekhout, onderwijzer op

Curasao en Aruba.
W. Schmidt, f 1819, majoor der

artillerie.
J. M. van Eps, luitenant bij de jagers.
J. B. H. Rabaine, lt. B/h corps op

jde batterijen en seinposten, f 1824.
J. Groesbeek, chirurgijn majoor.
C. A. Zeppenfeld, chirurgijn 3de

klas, later apotheker, 1793— 1871.
Lourens Croes, kapitein der India-

!nen op Aruba.
Isaac Debrot, 1816—1827, comman-

deur van Bonaire.
leosuah de Piza, voorzanger der

Portugeesch lsr. gemeente.
Haim Abinum de Lima, koopman

Een brief van Nungesser 's moeder.
Volgens de Parijsche bladen heeft

|de moeder van Nungesser aan Coü's
moeder een brief geschreven van on-
geveer den volgenden inhoud :

11 — U waart mij vóór met schrijven:
maar wij verkeerden sinds hun ver-

'' trek in een gemeenschap des harten
en nog iederen dag gedenk ik in mijn
gebeden uw zoon en den mijne. Mijn
geloof in den terugkeer van onze jon-
gens is nog steeds even krachtig,

¡want mijn hart zou ophouden te klop-
pen, zoo dat van mijn Charles voor
altijd mocht stilstaan. Deel met mij
de onoverwinnelijke hoop ! Wanneer
ik schrei, dan is 't bij de gedachte,
dat onze jongens misschien lijden,

i ons roepen, en dat wij, oude moe-
ders, niets voor hen kunnen doen.
Maar bij hun terugkeer zullen wij im-
mers al ons lijden weer vergeten, en
moeten wij dan niet sterk zijn om hen
dan te genezen en te vertroetelen ?
Ik omhels u uit geheel mijn moeder-

: hart en verzoek u, lang en teer uw
jonge kleinkinderen voor mij te kus-
sen, aan wie God hun lieven en roem-

; rijken vader zal teruggeven.
, (w. g.) De moeder van Nungesser."

Drinkt flmstelbiep.
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Compañía Trasatlántica
i El vapor

"LrEGAZPI"
'se espera el 2 lie Agosto de Europa via Pto. Rico y Venezuela y stguiíá
el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon

j El Vapor
"LEÓN XIII"

se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia el 12 de Agosto
j y seguirá el mismo día para Pto. Cabello, La Guaira, Tenerife. Cádiz

¡ y Barcelona,
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.

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

Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
VAN GURAQAO

Naar Pto. Cabello, La Ouaira, Trinidad. Barbados en üuropa:
SS. "Crijnssen" ¿8 Juli.SS. "Stuijvesant" n Augustus.

Naar Pto. Colombia, Cartagena, Cristóbal en Pío. limón:
SS. "Stuijvesant" 28 Juli.SS. í'Venezuela" n Augustus.

Naar Pto Cabello, La Guaira, Curnaná, Pampatar, Carupano. Trinidad,
Demerara, Paramaribo en Europa:

SS. "Commewijne" 26 Juli.SS. "Prins Fr. Hendrik 1 Augustus,
Naar New York :

SS "Prins Fred. Hendrik" 18 |uli.
SS. "Nickerie" 15 Augustus.

Bovendien wordt een geregelde dienst onderhouden tusschen Curacao-Maracaibo
v. v. met de S.S "Baralt" "Brion" en "Midas."

Te koop.
jNieucae zijde Lampenkappen

öS c/m diameter.

üangeatraat 5 Otrabanda
te Bezichtigen Zondags 9-12 \t. m.

1-3

Automobiel
JVIotoF-RepaPatien
De Curagao Machine Shop

brengt ter kennis van zijn
geachte clienteele en het publiek
in het algemeen dat van af dezen

datum de Heer

fl.- J< W. Schlag,
automobiel- en motor- reparateur,
zich aan otize zaak heeft ver-
bonden.
Prompte bediening gegarandeerd.

Curagao Machine Shop.

)V1 f. Kroon.
I—3

■ ii !■■[—iiimii wMiiniii
■ ■

GEVESTIGD:

E. van EXel
Arts.

Scharlooweg. Telefoon. No. 3.
Spreekuur : 8-— 9. v. m.
2—2 3 4. n. m.

i Bekendmaking.
De ondergeteekende maakt hierbij

i bekend dat, vanaf heden tot nadere
{aankondiging, de Handelskade van
\hoek Ruyterkade tot de Amstelstraat
en de de Ruyterkade van hoek Han-! delskade tot het de Ruyterplein voor

\het verkeer {te land en te water) af-gesloten zijn.
Curacao, den ón /uli 1927.

\ De xvnd. Procureur-Generaal,.
l3—2 C. S. OORSífíA,



BUITENLAND.
De Tragiek van een Volk

Rusland is nooit een land geweest,
aan welks politieke instellingen en
gewoonten, en rechtspraktijken andere
volken een voorbeeld konden nemen.

Het is dit tegenwoordig minder dan
ooit.

Ongetwijfeld vertoonde het voorma-
lige autocratische regime vele en ern-
stige misstanden, die noodzakelijk
hervorming en verbetering behoefden.

Maar het bolsjewisme laat nog veel
donkerder schaduwplekken zien en de
zoogenaamde dictatuur van het prole-
tariaat heeft zich van meetaf doen
kennen als een dwingelandij, een ti-
rannie, welke voor geen middel terug-
deinst, om zich te handhaven.

Kenschetsend is onder dit opzicht
hetgeen een journalist, de ster-corres-
pondent der N. R. Ct., meedeelt over
de demonstraties, waarvan Moskou en
andere steden thans weer het tooneel
zijn, in verband met het Engelsch-
Russische conflict.

„Wij gelooven graag", schrijft de
correspont, „dat het volk langzamer-
hand werkelijk in de Britten den aarts-
vijand is gaan zien. Maar betoogin-
gen bewijzen dat niet. Die worden
eenvoudig gecommandeerd. Wee den
ambtenaar of arbeider, die het wagen
zou zonder geldige verontschuldiging
weg te blijven van de, door zijn vak-
vereeniging op hoog bevel verordi-
neerde demonstratie. En ook wee den
arbeiders, die het zouden durven on-
dernemen een door de overheid niet
gewenschte betooging te houden, of een
verordineerde betooging verder uit te
strekken dan ter hoogste plaatse aan-
genaam is. Goede regisseurs zijn de
Russen, sedert Potemkin, altijd ge-
weest."

Door betoogingen in Rusland laat
dan ook niemand zich meer mislei-
den, gaat hij voort. Men weet wat
zij waard zijn. „Betoogen in Rusland
is zuiver tot gecommandeerde parade
geworden."

En bleef het hier nog maar bij. Maar
er zijn veel erger dingen. Politie en
rechtspleging muntten nimmer door
zachtzinnigheid of gematigdheid uit in
Rusland. Het ging er ruw toe. De
naam Siberië heeft niet zonder reden
een slechten klank en de knoet is
geen uitvinding van den laatsten tijd.

Maar wat het Bolsjewisme aan
drastische maatregelen te aanschou-
wen geeft en heeft gegeven, herinnert
aan de zwartste tijden der Fransche
Revolutie.

Er heeft altijd bloed gevloeid in
Rusland. Van vele aanslagen op staats-
hoofden en ministers was het getuige
en geen strafbedreiging, hoe zwaar
ook, vermocht ze te keeren. Het was
een strijd op leven en dood tusschen
het regeeringsrégime en de revolutio-
nnairen, die het langs den weg van
geweld trachtten te doen verdwijnen.

Meer nog dan voorheen echter wordt
de geschiedenis van Rusland thans
met bloed geschreven.

De eene executie, of reeks van exe-
cuties, volgt op de andere, en zeifs
zonder vorm van proces wordt daar-
toe overgegaan.

Een twintigtal politieke gevangenen
zijn kort geleden van deze verschrik-
kelijke methode het slachtoffer gewor-
den, en zij waren niet de eersten, ot
de eenigen, die dit wreede lot onder-
gingen.

Het heet, dat die bloedige hande-
ling het antwoord is op den aanslag,
welke den Sovjet-gezant te Warschau
het leven kostte. Alsof zulk een mis-
drijf, hoe streng ook af te keuren, een
executie zonder vorm van proces mo-
tiveerde — een executie van perso-
nen bovendien, die met den gepleegden
aanslag niets uitstaande hadden !

Het Rusland van heden doet, veel
meer nog dan het Rusland van het
vorige regime, beseffen, hoe groot de
afstand is gebleven tusschen dat land
en het midden en Westen van Eu-
ropa.

De Russische toestanden, de Rus-
sische mentaliteit, de Russische poli-
tieke en sociale verhoudingen, ze zijn
alle geheel anders dan de onze. En
de Russische begrippen en manieren
omtrent de vrijheid en rechtspleging
niet minder.

Men moet dan ook wel zeer ver-
dwaasd zijn, om te verlangen, dat
Russische toestanden met hun systeem
van spionnage en onderdrukking, met
hun bloedigen strijd van revolutie en
contra-revolutie, waarbij het zwaard
meedoogenloos zijn werk verricht, de
onze zouden worden.

Naar imitatie van het aristocratisch
Rusland heeft, terecht, nooit iemand
gestreefd. *

Het bolsjewistisch Rusland is nog
veel rr.inder een voorbeeld ter navol-
ging. Het geeft ons de tragiek van
een volk te aanschouwen, dat van het
eene uiterste in het andere werd ge-
worpen. En het is een permanente
waarschuwing tegen hetgeen de heer-
schappij van het communisme aan de
wereld brengen zou.

De Hongaarsche zedenwetten
i In Hongarije wordt sinds eenigen
jtijd krachtig opgetreden tegen de open-
bare onzedelijkheid en de nieuwe wet

| tot bescherming der goede zeden is
i daarvan een bewijs.

Wel nergens was, schrijft men uit
¡Boedapest aan de Tijd, de lijdzaam-
jheid op het gebied der zedelijkheid,

[ door een verkeerd opgevatten geest
i van verdraagzaamheid, zóó groot als
lm Hongarije vóór den oorlog. Boe-
dapest genoot een kwaden roep en
het werd hoog tijd, dat de Christelij-
ke regeering ten lange laatste ingreep
door het uitvaardigen van de reeds

¡geducht belachelijk gemaakte „zeden-
! verordening."

Op de eerste plaats echter brengt
deze wet slechts in toepassing wat
de Volkenbond voorstelde in zake de
bescherming var. vrouwen en meis-
jes, waardoor Hongarije andere lan-
den dus feitelijk voor is.

Het nachtleven en het amusements-
bedrijf worden aan een behoorlijke
controle onderworpen. Verder richt de
wet zich tegen vuilschrijverij en aan-
stootgevende platen, vooral ter be-
scherming van de schooljeugd, die
toch reeds zoo sterk te lijden heeft
gehad — op zedelijk gebied — tij-
dens het bolsjewistische regime.

Voorts bevat de wet bepalingen als
die van de Engelsche „Protection ol
woman act" om zekere vrouwen van
de straat te weren en de politie het
recht te geven hen aan te houden.

Het gaat dus niet aan deze zeden-
verordening tot zoover echter als nieuw
en specifiek Hongaarsch te bestem-
pelen. Nieuw is het echtei wel, dat
de wet zich ook richt tegen vloeken
en schelden in het openbaar.

Wie evenwel weet hoevee! Ooster-
sche elementen in het Hongaarsch
volksleven zijn gekomen, begrijpt, dat
heftigheid, vloeken en schelden in
Hongarije verre van zeldzaam zijn.
Vandaar dat geldboeten hier zeer op-
voedend zullen .verken.

De minister werd dan ook geluk
gewenscht door de Vrouwenbonden
van het geheele land. En feitelijk is
de bevolking reeds verzoend met de
nieuwe verordening, die ze nog steeds
meer zal leeren waardeeren.

En ook het buitenland zal goed
doen, niet al te zeer te letten op de
wandaden van eenige overdiijvers,
wier optreden ten slotte voor geen
enkele zaak als maatstaf mag gelden.

De rijkdom der Ver. Staten
De volgende statistische bizonder- ;

heden kunnen een denkbeeld geven I
van den huidigen rijkdom in de Ver- j
eenigde Staten.

Volgens de voorloopige opgaven
van het „National Bureau of Econo-:
mie Research," is het inkomen van
het Amerikaansche volk van 62.7 mil-
liard dollar in 1921 tot 89.6 milliard
dollar in 1926 gestegen. Beter nog:
dan deze cijfers geeft de vergelijking I
van het inkomen per hoofd van de ¡
bevolking een indruk van de toene-^
ming der welvaart.

In 1926 hadden 44.600.000 perso-i
! nen een eigen inkomen, leder van hen j i
i had dus gemiddeld een inkomen van
¡iets meer dan 2000 dollar, d. i. in-
dien men rekening houdt met de wij-

I zigingen in de waarde van het geld,
¡ongeveer 25 pet. meer dan in 1917,:
en 94 pet. meer dan in 1909.

Niettegenstaande de standvastige'(
toeneming van de bevolking en den
betrekkelijk elastischen aard van de
opbrengst van de natuurlijke hulp- ,
bronnen, hebben nieuwe uitvindingen,
grootere toewijding en betere organi- |
satie het welvaartspeil doen toene-:
men.

Uitgedrukt in dollars met de koop-
kracht van 1913, bedroeg het totale
inkomen in 1909 28.2 dollar, in 1917
37.3 dollar, in 1921 36.2 dollar en
ir. 1926 52.9 milliard dollar.

De toeneming van het individueele
¡inkomen blijkt uit onderstaand over-
zicht :

Per hoofd van de bevolking ¡
Geldbedrag Geldbedrag

in dollars, in dollars van 1913
1909 279 312 |
191-7 470 361
1921 579 334 ¡
1926 770 455

Ter toelichting zij hierbij vermeld, ¡
dat onder inkomen wordt verstaan ¡
het overschot van exploitatie-uitga- \
ven, vermeerderd met de geldswaar- '
de van het inkomen in natura ; niet in
aanmerking zijn genomen de reser-;
veeringen door maatschappijen.

Het Bureau heeft voorts, naast de- i
ze cijfers, die van de inkomstenbe- j
lasting gesteld en uit deze vergelij- |
king blijkt, dat ongeveer vijf zesden
van het aantal personen met eigen ¡
inkomen geen inkomstenbelasting be- 1taalt. Van ongeveer tweederden van j
het nationale inkomen zou dus geen j
inkomstenbelasting worden betaald. ¡

De heer Ogden L. Milis, onder- j
staatssecretaris van Financiën, verklaart |
dit uit de herziening van de wet op!
de inkomstenbelasting. Het aantal be-i
lastbare inkomens beneden 5000 dol- M
lar, daalde, dat daarboven steeg. Er ¡
waren 207 personen aangeslagen voor
een belastbaar inkomen van meer dan
1 millioen dollars, waarvan zeven
met een inkomen van meer dan 5
millioen dollars.

~^<3____z>^h~ ■

Schpijfmachines.

Perkeo.
■in draagbaar valies van leder

T1SCHER & Co. 3—4

Bekenmaking.
De ondergeteekende, wn. Procureur-

Generaal in Curasao, maakt hierbij
bekend, dat met ingang van heden:

lo. de Bitterstraat in de richting
van den Scharloweg naar de Werf-
straat afgesloten wordt voor het ver'
keer met motorrijtuigen of andere
vervoermiddelen;

2o. het verboden is met genoemde
vervoermiddelen het Fort Amsterdam,
komende uit oostelijke richting, be-
zuiden de Wilhelminaschool, in te
rijden.

Curacao den 22n Juni 1927.
3—3 De wn. Procureur-Generaal,

C. S. GORSIRA.

Maduras Bank
C u p a e a o.

Volgestort Kapitaal en Reserve fis 2.000.000
Koopt en verkoopt wissels,

buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.

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

Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.

Sate-loketten. Spaarbank.

APOTHEEK
"Botica Racional"

van EDMUND JACOBSEN, Apotheker
AMERICAN DRUGSVTORE ENGLISH PHARMACY

Breedestraat, Otrabanda Telefon No. 256.

Spoedige aflevering van Recepten
Patentmedicijnen en Chemicaliën

Drogerijen Parfumes en Zeepen
Wijnen en Likeuren

Allerlei Soorten van
Chocolade, Suikerwaren, en Koekjes

Sigaren en Sigaretten Sodawater en Limonade
VLUGGE BEDIENING 00K AAN HUIS BEZORGEN.

SHELL-PROD 1 1CTEN:
PRIJSNOTEERING,

Gasoline ex pomp per gallon " fl 0,78
Gasoline per blik van 5 gallons » 4,40
Kerosine per blik van 5 gallons „ 2,75
Mineral turpentine (vervangt terpentijn) per blik

van 5 gallons „ 8,50
Cokes per ton „ 15,—
Kero-gasolie, brandstof voor "Delco" installaties enz.

per gallon „ 0,34
De levering van „Kero-Gasolie" geschiedt uitsluitend ¡n

drums van 80 gallons.

CURAQAOSCHE PETROLEUM INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ.

(Ctrm.)

Bensdorp
CHOCOLADE

hfl
4-3 TIBGHER & Ga.
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Overal verkrijgbaar. B— i
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„De Heszke"
the Aristocrat of cigaréttes, en

„Rvmy Club"
verkrijgbaar bij

VUmsing «an Co.

ROOKT
;„/Vtm& BLANCHEM

Gigaretten
¡verkrijgbaar bij de voornaamste winkels

I. BAIZ. Agent.
Pas ontvangen:

Nieuwe voorraad en groótekeuze
Belgische vloertegels.

Witte en gekleurde muurtegels
!en alle benoodigheden voor moderne

Badkamer-inrichting.
mw BILLIJKE PRJ/ZEN.

"Lel OPERA" I. BAIZ. Heerenstraat 5.
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Mensing & Go Vertegenwoordigers
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| The best tc|
|' whisky w|
I imported M|jjP
jonthe lsland|HAßfe's

«* .spe :.a>- $
.Mensing & Co^^

flgents. wffinf

Denk vóór de geboorte/
J& Mr> "Sfisk r% --J' ml'^V

p^\i_W^y i \ _^\___S_t^^'
—"**—■ - '-" »*«_,,_+--.—J

aan de gezondheid van het verwachte kind. Reeds
van te voren moet gij er voor zorgen dat Uw lichaam
voldoende kalk bevat.
Want kalk is noodig voor het opbouwen der cellen.
voor de beenderen en de tanden, en het Is onont-
beerlijk alsvoorbehoedmiddel tegenEngelsche ziekte.
Ook Uw eigen lichaam, en speciaal Uwe tanden,
zouden door het ontbreken der kalk verzwakken.
De Kalzantabletten zijn samengesteld uit kalk in
wetenschappelijk zuiveren, goed verteerbaren en
stnakelijken vorm.

Gezonde eet gr- *TjA | f J Oj^\ \J _X Oeiettde cel. *"-tien doorretcro*- f \^r^3—f __r x j2/!> d** *** 't*"l *"*'coop. Steek om / Vyr*K*-'I JK7( **ft oottrokkeit
wikkelde. b.,na | ffe-'Ji/ /rf-f^. *" °* "*k'n *geheel uil kalk 1 )'^iKf\ m. J 'fx\\ vérech/ompeid.

bestaande kert». L^-^~>is\ \_-/ S^"^A^ VV'
Doordat Kalzan de cellen sterkt, zullen eetlust en
gewichtsvermeerdering gunstig beïnvloed worden,
terwijl het kind sterker en gezonder zal zijn. Door
het geregeld gebruik van Kalzan zal de zelfvoedende
moeder tevens over een grootere hoeveelheid voed-
sel voor haar kind beschikken. Dr. van 't Hooft
te Malang, schrijft dan ook:

„Mijn ervaring, wat Kalzan betreft, is dat
zoogende vrouwen bij gebruik van Kalzan
een veel grootere hoeveelheidmelk aan haar
kind kunnen geven"

Begin nog heden Kalzan te gebruiken

KALZAN
Het Kalkvoedsel

geeft sterke tanden en beenderen, en voorkomt ziekten, die een
gevolg zl)n van een kalkgebrek ln het lichaam, zooals klter-
zlekten. Engelsche ziekte, netelroos. nachtzweet. terwijl het een
zeer waardevol versterkingsmiddel Is bi) tuberculose.

\^^^ Verkrijgbaar in alle Apotheken.
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