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AMIGOE DI CURAÇAO
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WEEKBUAD VOOR DE GURfI<?AOSCtfE EILANDEN

Koloniale Raad.
Zitting Zaterdag 3 Maart 1928.

De Voorzitter heet den Heer S. M. L.
"*aduro welkom ter vergadering, waaropQeze den Voorzitter bedankt. 'De Voorzitter doet mededeeling van dev°lgende ingekomen stukken :

"o. Een schrijven van deArend Petroleum
"xij. (Aruba) luidende: „Wij hebben met
eenige zorg kennis genomen van het feit
datthans bij Uwen raad in behandeling is een
ontwerp voorstellende de bestaande B'<
dividendbelasting te vervangen door een
belasting van ÍO'/Í op de winst. Een ver-dere bestudeering van dit ontwerp heeft onsduidelijk gemaakt dat de beoogde verande-
'lng van belastingbeginsel, gepaard aan
directe verhooging van de belasting, zal
'eiden tot een groóte verzwaring van denbelastinglast van de maatschappijen opge-
¡Jcht in Uwe kolonie. Wij zouden vooral
■ten nadruk willen leggen op de nadeelenv erbonden aan een algeheele doorvoering
*an het principe van winstbelasting in Uwe
kolonie. Dit zou met zich meebrengen een
"Wienging van de fiscale autoriteiten in de
bedrijfsadministratie ter vaststelling van hetbegrip winst en dit laatste zou weer aan-
leiding kunnen geven tot verschil van mee-
ning en wrijving over de noodzakelijkheiden hoeveelheid van afschrijving en reser-
vering. In dit verband meenen wij onder
Uwe aandacht te moeten brengen dat in¡iet begin van 1927 onze maatschappij in
Uwe kolonie is opgericht juist omdat de
°ntwikkelingsvoorwaarden daar zoo gunstig
Waren. Als deze weggenomen worden, zul-ten wij in de toekomst geen aanleidingmeerkunnen vinden om het bedrijf in Uwe ko-
lonie uit t§ breiden; zulks zou niet in het
belang van de kolonie zijn. Het is om deze
redenen dat wij ons genoodzaakt zien sterk
Je protesteeren tegen het door U thans be-
handelde ontwerp en U dringend te verzoe-
ken niet Uwe stem te willen gevenaan wat
Wij nadeelig achten voor ons wederkeerig
belang."

20. een schrijven van de firma John God-
den & Co. luidende: „In verband met het
ontwerp-verordening tot wijziging van de'nkomstenbelastingverordening 1906 thans
bij Uwen Raad in behandeling, hebben wij
de eer namens de door ons vertegenwoor-
digde Mijnmaatschappij Curacao gevestigd
*e Amsterdam het volgende onder Uwe aan-
dacht te brengen. Het ontwerp stelt o.a. voor
eene verhooging der belasting van de in
het buitenland gevestigde lichamen met za-
ken in Curaqao, met het gevolg dat de
winst van de Mijnmaatschappij bij aanne-
ming van het ontwerp met 10% instede van
"iet BVÍ belast zal worden. Waar niet lang
geleden het uitvoerrecht op de uitgevoerde
Producten der Maatschappij met 50% ver-
hoogd is, vermeenen wij dat de verhooging*
van de inkomstenbelasting zoo kort daaropaHen grond mist. Zij zal alleen strekken
°ni de lasten van de maatschappij te ver-'
*waren zonder eenige plausibele redenen.
De voorgestelde verhooging zal des te
2*aarder op de Mijnmaatschappij drukken,
omdat het systeem bij den aanslag dier maat-
schappij in de inkomstenbelasting tot nog
toe zeer ten onrechte en niettegenstaande
de herhaalde protesten zoodanig is, dat er
geen afschrijving toegelaten wordt. Dege-
heele winst wordt ten onrechte belast, zon-
der dat er rekening mee gehouden wordt
dat de phosphaatlagen van de maatschappij
"iet onuitputtelijk zijn en daarom in de
Winst begrepen is vermindering van kapi-
taal. De Mijnmaatschappij betaalt nu reeds
een belangrijk bedrag aan belasting, dat
geheel buiten verhouding is tot hetgeen zij
'n de aanwending daarvan in Curagao ge-
liet. Op bovenstaande gronden nemen wij
de vrijheid bij Uwen Raad ernstig tegen de
aanneming van het bovenbedoelde ontwerp,
te protesteeren en verzoeken Uwen Raad
beleefd Uwe medewerking niet te verlee-j
"en tot het verder verzwaren van de lasten;
der Maatschappij door belastingverhoo-i
ging".

30. een schrijven van den Gouverneur, lui-
dende : „In aansluiting op hetgeen de Direc-
teur van Openbare Werken U in de verga-i
dering van de afdeelingen van Uwen Raadf
?P den 27n dezer heeft medegedeeld, heb
'k de eer Uwen Raad voor te stellen wel
"we medewerking te willenverleenen voor
den aankoop van de plantage Parera, waar-
°P het Land tot uiterlijk 5 Maart a.s. optie
heeft, voor den prijs van f. 250.000.

Waar de evengenoemde hoofdambtenaar
¡J's deskundige met rijpe ervaring omtrent
het opzetten en uitvoeren van werken van
°Penbaar nut op velerlei gebied mij op de
°ok Uwen Raad bekende gronden heeft
aangetoond, dat de aankoop van deplantage
Parera een onmisbare schakel vormt in deketen van in de naaste toekomst noodza-
kelijkerwijze uit te voeren geen uitstel ge-
doogende Landswerken en van de voorgel
stelde concentratie groóte besparing, zoofWel bij de uitvoering van groóte werken,
Í*'s bij den dagelijkschen dienst van Open-
bare Werken, |het gevolg zal zijn, zou ik het in
!-ands belang onverantwoordelijk achten,
'"dien niet van de zich thans voordoende
gelegenheid om van deze plantage eigenaar
te worden zou worden gebruik gemaakt.

Mitsdien geef ik Uwen Raad met denmeesten aandrang in overweging aan bo-
J'£nstaand voorstel wel Uwe goedkeuring
te willen hechten."

Op voorstel van den Voorzitter wordt de
openbare vergadering geschorst en gaat de
Kaad over tot afdeelingenonderzoek.

Na heropening van de openbare verga-
dering wordt met op een na algemeene
stemmen (die van den Heer R. F. Muskus)
besloten het navolgend schrijven aan den
Gouverneur te richten.

»De Koloniale Raad van Curacao heeft de
cc"" Uwe Excellentie naar aanleiding van
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het volgende te berichten :

Alhoewel de Raad in beginsel aangenomen
heeft om credieten slechts bij (suppletoire)
begrooting toe te staan, meent de Raad in
dit geval eene uitzondering op den regel
te moeten toelaten, daar de tijd daartoe
zeer beperk! is en de gevolgen van het
handhaven van het beginsel ernstiger zou-
den zijn dan het toelaten van een inbreuk
daarop.

Met de meeste aandacht heeft de Raad
de verschillende motieven aangevoerd door
den Directeur van Openbare Werken voor
den aankoop van de plantage Parera na-
gegaan.

Ofschoon niet al de leden zich met al
de opgegeven gronden voor den aankoop
kunnen vereenigen en hierbij zelfs moet
worden opgemerkt, dat slechts met de voor-
dcelen rekening is gehouden, meent de
meerderheid in den Raad, door de omstan-
digheden gedwongen en geen andere op-
lossing ziende, geen bezwaar te moeten
maken om mede te werken aan het voor-
stel van het. Bestuur om voormelde plan-
tage aan te koopen. De Raad onveinst zich
niet dat er (de bijgebouwen buiten bespre-
king latende) aan het hoofdgebouw zware
herstellingen te verrichten zijn, die [belang-
rijke uitgaven zullen vorderen, hetgeen eeni-
gen leden bij bezichtiging van de plaats en
bedoeld gebouw gebleken is.

De voornaamste motieven om mede te
werken tot den aankoop zijn gelegen in de
verklaring van den Directeur van O. Werken
dat de dienst van het departement van
Openbare Werken anders overal en op elk
gebied vastloopt; dat er dringend behoefte
bestaat aan concentratie der werkplaatsen,
bureaux, garages, bergplaatsen, herstel-
plaatsen voor motorbooten, sleepbooten en
autotrucks op een terrein gelegen aan wa-
ter van eenigen diepgang, ten einde op de
goedkoopste en meest economische wijze
in een vlugger tempo te kunnen doorwer-
ken ; dat het in alle mogelijke hoeken en
gaten verspreid liggen van hetgeen er aan
hulpinrichtingen bestaat, het voor de alge-
meene leiding buitengewoon bezwaarlijk,
zoo niet onmogelijk maakt, goede controle
uit te oefenen; en dat ten slotte zonder be-
schikking ever een terrein als boven be-
doeld werken tot verbetering van den toe-
gang tot en de vaart in de St. Annabaai
onherroepelijk vastloopen.

Het vertrouwen mag ook worden uitge-
sproken dat de groóte hoeveelheid gruis en
verder materiaal voor wegen- en huizen-
bouw, welke volgens verklaring van den
Directeur van O. Werken op Parera aange-
troffen wordt op ander gebied een groóte
besparing zal kunnen opleveren.

Hierop wil de Raad dadelijk laten volgen,
dat aan het meegaan met het voorstel niet
de gevolgtrekking vastgeknoopt moet wor-
den, dat de Raad zich reeds van te voren
heeft vereenigd met de verschillende wer-
ken, die op Parera zouden kunnen worden
uitgevoerd en de verschillende gebouwen
van openbaar nut, als een slachtplaats enz.,
die volgens de mededeeling van den Direc-
teur van Openbare Werken aldaar zouden
kunnen worden opgericht.

De Raad zal het waardeeren van Bestuurs-
zijde de verklaring te ontvangen, dat het
Bestuur alvorens tot bouwen of verbouwen
op voornoemde plantage over te gaan den
Raad telkens in de gelegenheid zal stellen
zich over de gedachte werken of inrichtin-
gen en over de benoodigde sommen uit te
spreken.

Waar een beduidend bedrag met den aan-
koop gemoeid is en beschikkingen als na te
melden bestemd zijn voor langen duur van
kracht te zijn, zou de Raad mede met het
oog op de beteekenis van Parera en zijn
ligging ten opzichte van het stadsdistrict en
het Schottegat bij het verleenen van zijne
goedkeuring aan het voorstel in de aange-
haalde Öepêche gedaan, tevens beleefd wil-
len verzoeken, alvorens eventueel terreinen
of stranden van Parera in eigendom af te
staan of daarop concessie of erfpacht te
verleenen, den Raad in staat te willen stel-
len over een en ander zijne meening ken-
baar te maken.

Ten slotte zou de Raad als zijn gevoelen te
kennen willen geven dat groóte omzichtig-
heid moet worden betracht bij het impor-
teeren en concentreeren van vreemd werk-
volk."

Naschrift van de Redactie.
Wij kunnen niet anders dan ten zeerste

den aankoop van Parera voor het Gouver-
nement toejuichen. De voordeden zullen
naar alle waarschijnlijkheid groot zijn en
op slot rekening zeker tegen de gemaakte
en nog te maken onkosten opwegen. Een
goede controle over de werkzaamheden van
het Dep. van O. W., wat nu ten eenen male
onmogelijk is, zal er door verzekerd worden.

De Raad is blijkbaar van die vocrdee-
len overtuigd en heeft onverwijld zijn goed-
keuring gehecht aan 't voorstel. Alleen
blijft het te betteuren dan men niet reeds
jaren geleden tot dien koop is overgegaan,
zooals Gouverneur Helfrich van plan was.
Dat zou zeer zeker een aanmerkelijke be-
sparing gegeven hebben; daar het bedag
dat toen als koopsom genoemd werd, — men
spreekt van f 100.000 — aanmerkelijk ver-
schilt van hetgeen thans moet worden be-
taald. Voor de zooveelste maal heeft de
bezuinigingskoorts de wijeheid weer be-
drogen. Het schijnt dat het in de bedoeling
lag van gouverneur Helfrich, om op ge-
noemd terrein een steiger aan te leggen er
loodsen te bouwen, waaraan in onze ha-
ven zoo groot gebrek bestaat. De koloniale
kas in van dat uitstel weer de dupe.

De man diehet Panama-kanaal
ontwierp en uitvoerde.

Den 21 Januari 192S stierf te New-
Vork George WASh¡NQTON Goet-
hals, gepensioneerd Generaal-Majoor
van het leger der Ver. Staten. Hij is
de man geweest, die het grootste en
schitterendste ingenieurswerk vanden
nieuweren tijd ontwierp en gelukkig
voltooide, waarbij hij groóte ongeken-
de, bijna onoplosbare moeielijkheden
wist te overwinnen.

Generaal Goethals stierf op bijna
70 jarigen leeftijd. Hij is geboren te
Brooklyn 29 Juli 1858. Hij bezocht
eerst de school te New-York, voltooide
zijn studies aan de Militaire Academie
van West-Point, waar hij in 1880 zijn
diploma als ingenieur verwierf.

De eerste opdracht, die door de
Regeering aan den jongen ingenieur
werd toevertrouwd, was een werk in
Willet' Point Long Island.

Later wfcrd hij adjudant van kolonel
Merrill, die belast was met de ver-
betering van de werken aan derivier
Ohio. Toen reeds was Goethals al
aangewezen om de v/erken aan het
Panama-kanaal te leiden, doch de oor-
log tusschen de Vereenigde Staten en
Spanje brak los en hij ging naar het front
als luitenant kolonel der vrijwilligers.
In 1898 trad hij weer in dienst van
het leger, doch nu als leeraar aan de
Militaire Academie van West-Point.
Twee janr lat'-r was hij weer met
practisch ingenieurswerk bezig, toen
hij belast was met de verbetering van
de fortificaties en van de baai van
Newport van Rhode-I .land.

Daarna had hij het ¡nezicht over de
kanaaiwerken vai Shoa'.'inde
Tenneessee-rivier.

Den 27 Februari 1907 werd Goet-
hals benoemd tot Chef-Ingenieur van
de werken aan het Panamakanaal en
gedurende de zeven jaar tot de vol-
tooiing in 1914 was zijn naam ver-
bonden met dit grootsche ingenieurs-
werk.

Ofschoon de staf van ingenieurs
onder leiding van Goethals toen op
de landengte van Panamá de sporen
en overblijfselen vonden van jarenlan-
gen arbeid van verschillende Fransche
Maatschappijen, die gepoogd hadden

! het kanaal te openen, was al dat werk
bijna niets in vergelijking bij hetgeen
er nog te doen stond. Alleen het
doorzettingsvermogen en het genie van
Goethals met zijn militaire ingenieurs
en de activiteit der werklieden, die
onder zijn bevelen werkten, maakten

I het mogelijk in minder dan 10 jaar
een werk te voltooien, wat de des-

; kundigen van andere landen verklaard
: hadden, dat nooit voltooid zou kun-
i nen worden.

Toen Generaal Goethals in 1906
! door President Roosevelt met de lei-
ding der werken op de landengte werd
belast, waren verschillende burger-
ingenieurs en particuliere ondernemin-
gen reeds geruimen tijd in opdracht

■ van het Gouvernement met dit werk
bezig, doch het werk schoot zóó slecht
op, en ook de duidelijke onmacht om
de tallooze moeielijkheden, die zich
telkenmale voordeden, te overwinnen,
maakten, dat de meening veld won, dat
het werk nooit tot voltooing zou kun-
nen komen.

Goethals riep de meest bekwame
officieren van het leger bijeen en met
hun aller hulp bracht hij in Panamá een
bijna volledige militaire organisatie
onder het personeel tot stand.

Na zeven jaren van harden, bijna
bovenmenschelijken arbeid, waarbij
tallooze haast ongeloofelijke moeielijk-
heden, die zoowel de natuur als de

* wetenschap opwierpen, werden over-
wonnen, kondigde Generaal Goethals
aan het Congres der Vereenigde Sta-

, ten aan, dat het werk voltooid was, dat
de twee wereldoceanen eindelijk door

: een bevaarbaar kanaal vereenigd waren.
Om dit gelukkig einde te bereiken. moest Generaal Goethals, behalve zijn

i strijd tegen de ziekten van het land, het
■ hoofd bieden aan vele andere proble-
: men, ieder eenig in zijn soort, waarvan

elk reeds een reuzenwerk op zich zelf
was* Het eerste probleem bestond hierin
dat verschillende bergen in het centrum
van de landengte zoo laag moesten
worden afgegraven. Zoo verdwenen
bijna geheel de twee bergen Gold HUI
en Contractor HUI, waar de beroemde
doorsteek Colebra dwars doorheen

I

! gaat. Hiervoor moesten millioenen ton-
■ nen aarde en klei verzet worden. Nog
! vele jaren na de opening van het ver-
jkeer door het Kanaal kon men nog

! niet alle grondverzakkingen tegen gaan
! op dit gedeelte van het Kanaal.
j Het tweede reuzenwerk van het

! Kanaal bestond in het Gatun-meer,¡waarvan men zich bediende niet alleen
.om daarin de uitgegraven aarde van
het kanaal te storten, doch ook om

| zich van overvloed van water te
voorzien voor de bevaarmaking van
het kanaal voor schepen van groóte

* diepgang. Het meer, zooals Generaal
Goethals het voltooid liet, was maar

! vijf voet boyen den zeespiegel, heeft
een oppervlakte van 145 vierkante mij-
len en heeft voldoende diepte voor de
grootste Oceaanstoomers.

Na de oplossing van al deze moeie-
lijkheden kwam het vraagstuk in be-
handeling van den bouw van de groó-
te sluizen van gewapend beton met
de verschillende methodes om ze vol-
en leeg te pompen en het maken van
de groóte sluisdeuren met de bijbe-
hoorende machines om ze open en
dicht te draaien.

Meermalen gebeurde het, dat men
de gemaakte plannen weer moest ver-
anderen. Eindelijk werd het kanaal
voltooid, waarvoor in 1915 Goethals
den dank ontving van het Congres
wegens de groóte belangrijke diensten
door hem tot de voltooiing van het
Panama-kanaal bewezen.

Tijdens de werkzaamheden aan het
kanaal waren er tijden, dat er tegelij-
kertijd 44.000 arbeiders aan het werk
waren, waaronder 12000 blanken. Ge-
leidelijk steeg ook het grondverzet, dat
in het eerste jaar 1906 bedroeg
5.35 millioen M3, in 1907 al 12.05
millioen, in 1908 gestegen was tot
28.38 millioen M3.

Het is licht te begrijpen, dat zulk
een enorm grondverzet alleen moge ■

lijk was door gebruik te maken van
de meest moderne excavateurs, ma-
chines voor het afgraven van grond.
Een zulker excavateurs kon per maand
14000M3 grond verwerken, alle machi-
nes, die er aan 't werk waren, konden

i samen 620.000 M3grond per maand
! afgraven, en hierbij waren voor de bt-
diening dezer machines niet meer, dan

; 300 man personeel noodig ; wanneer
i dit werk zonder machines, alléén met
de hand had moeten gebeuren, zou-
den voor dat zelfde grondverzet per

I maand 5500 arbeiders noodig zijn ge-
weest.

Deze excavateurs konden tot zelfs
steenblokken van 10.000 KG. gewicht
verzetten, terwijl met menschenhan-
den het reeds zeer moeilijk valt stee-
nen van 100 KG gewicht te verplaat-
sen.

* *
Toen den 21sten Januari I. 1. te

Colon— Panamá het telegrafisch be-
richt aankwam van den dood van
Generaal Goethals werden terstond
overal op alle gebouwen van de Ka-
naal-Zone de vlaggen halfstok gene-
zen, terwijl de gouverneur Walker
zijn lof verkondigde In de pers van
Panama.

Ook in de Vereenigde Staten heb-
ben de hoogste autoriteiten der Re-
geering hun deelneming betuigd bij
den dood van Generaal Georqe W.
Goethals, als een der grootste man-
nen, die ooit deel heeft uitgemaakt
van het leger der Ver.-Staten in de
laatste jaren".

„Met den dood van Generaal
Goethals,'' zeide de Heer David,
Secretaris van het Departement van
Oorlog — verliest het land een bur-
ger, die zoowel op militair als bur-
gerlijk gebied de grootste diensten
aan het land bewezen heeft."

En Generaal majoor Summerall,
chef van den Etat Major deed als
volgt de verdiensten van de overle-
dene uitkomen: „Het succes, door hem
met de voltooiing van het Panama-
kanaal bereikt, stelde vele andere
groóte en belangrijke werken, door
hem gedurende de 40 jaren te voren,
dat hij als militair ingenieur optrad,
verre in de schaduw, Generaal Goet-
hals was een der groóte militaire fi-
guren van onzen tijd. Zijn naam is
universeel."

Giiflxö:
De Glaxo-melk is voor kinderen

onovertroffen.

Mensing & Co.

! HOLLANDSCHE BANK VOOR WEST-INDIË.
| Kapitaal: fl 5.000.000.»
| Geplaatst on Volgestort fl 1.000.000.-
-| HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM. BIJKANTOOR: CARACAS (Venezuela).
i BIJKANTOOR CURAQAO.
i

fleemt Gelden á Deposito. Opent Spaarrekeningen.
Opent Rekeningen-Courant met Rente-Vergoeding.

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

Credietbrieven & Reisuiissels flmerican Express Company.
Verstrekt Credieten aan den Handel.

Uitvoering van Effecten-Orders. Verzilvering Van Coapons.

BEHAfELIHG VAD ALLE BANKZAKEN.
GORRESPOHDEHTEH B 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.
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Wij hebben het genoegen het geëerde publiek onze nieuwe limonade:
i Delaware Punch, welke zonder koolzuurgas geprepareerd is, tegen de zeer
\ billijke prijs van fl 2.50 aan te bieden, terwijl wij ten allen tijde de leege
''flesschen tegen fl 1,50 terug koopen.

Deze limonade is gegarandeerd als zuiver en onschadelijk. Stuur een
\ proefbestelling per telefoon No. 345, en U zult zeker een geregelde afnemer
[zijn van de Delaware Punch.

Delaware Punch bottlin» Co. of Curagao. 3—4



BERICHTEN
MISSIE-NIEUWS

De toestand van Pastoor van der Veer
is nog steeds hetzelfde; geen vooruitgang,
wel een nauwelijks merkbare geleidelijke
achteruitgang, wat bij het weinige voedsel
dat de Eerw. lijder tot zich neemt, ook wel
niet anders kan. Met de grootste gelaten-
heid verdraagt Z. E. zijn lijden.

Met verlof.
Donderdag a. s. vertrekt naar Hol-

land met verlof, pet S.S. „Crijnssen"
de Zeereerw. Pater C. Gallé, gekozen
tot afgevaardigde der Curagaosche
Missie voor het Provinciaal kapittel
der Paters Dominikanen, dat in April
gehouden zal worden. Wij wenschen
Z.E.W. een voorspoedige reis.

Hoog bezoek.
Dinsdagmorgen viel het Amerikaansche

jacht „Warrior" onze haven binnen, met
de pauselijke vlag in top. Aan boord van
het jacht bevond zich Zijne Eminentie Kar-
dinaal Patrick HAYES, Aartsbisschop van
New-York, vergezeld van Mgr. Cußley, bis-
schop van Siracuse N. Y en den Heer Geor-
OE Mac Donald, eigenaar van het jacht
Daar de Kardinaal incognito reist, werden
geen officieele bezoeken afgelegd, 's Na-
middags ten vijf uur verliet de „Warrior"
wederom onze haven. Kardenaa! Hayes heeft
een bezoek gebracht aan de Engelsche
Missiën op de Bahama-eilanden, die onder
zijn geestelijk rechtsgebied behooren. Na
alle parochies en missie-staties bezocht te
hebben, maakt het jachtthans een kruistocht
in de West-Indische wateren.

Welkom
Uit Californië is teruggekeerd, in gezel-

schap van zijne Familie, de Heer S. M. L.
Maduro, ild van den K. R. en Consul van
Cuba en Costa-rica.

Uit New-York is teruggekeerd de Heer
S. M. L. Maduro, Consul van Noorwegen

Welkom! _*^'

Goede reis.
Per S^. „Simón Bolívar" zijn van hier

ve-trokken naar Holland de beide bank-
specialiteiten, de Heeren E. A.Zeilinga Azn
en Dr. W. M. Westerman, na zich alhier
op de hoogte gesteld te hebben van den
toestand der Curacaosche Bank, met het
oog op een eventueele reorganisatie.

Spaar- en Beleenbank.
Deze week is de Spaar- en Beleenbank

die reeds sinds jaren gevestigd was in het
bastion, naast den doorgang naar het Gou-
vernementsplein, overgebracht naar het
perceel in de Breedestraat, Punda, gelegen
onder het ■"'kantoor van genoemde bank.
Deze verplaatsing is een gevolg van het
steeds drukker wordend verkeer, dat de
verwijdering van dat gedeelte der fortmuur
noodzakelijk maakt.

Men is reeds druk bezig met het sloo***
pen daarvan, hetwelk een prachtige verbe-
tering zal zijn, vooral als over enkele we-
ken de opgang van deKoningin Emma brug
aan dien kant, zal verlegd worden

Onze Financiën.
De staat van onze financiën vertoont een

met den dag toenemenden vooruitgang.
Het gaat nog maar steeds crescendo, en
zooals het zich laat aanzien, zal dat acres
der middelen nog wel enkele jaren aanhou-
den. De vrees dat de finantieele toestand
onzer kolonie nog niet voldoende gestabili-
seerd is, mag dus geen reden zijn om alle
noodzakelijke voorzieningen, en diezijn vele,
niet met bekwamen spoed onder handen te
nemen. Wij moeten het ijzersmeden nu het
heet is en daarom op geen kos*en zien, om
de kolonie te brengen in een staat, die be-
antwoordt aan de steeds met reuzen-schre-
den verder schrijdende economische ont-
wikkeling. Wij moeten profiteeren van de
steeds ruimer vloeiende middelen, ten alge-
meenen bate.

Het beeld dat de staat de opbrengsten,
gedurende het laatste kwartaal van 1927 te
aanschouwen geeft overtreft alle voor-
gaande.

De Belastingen brachten op f. 892,005,
hetgeen bijna het dubbele isvan de raming
(476.625) en ruim f. 229.000 meer dan in
het 4de kwartaal van het jaar te voren.

Hiervan brachten invoerrechten op f. 395.
138, tegen f. 308.928 eenjaar te voren : dus
ruim f.86.000 meer; accyns f 238 919 tegen
f. 194.213, of ruim f.44.000 meer; inkomsten,
belasting f. 126.281, tegen f. 75.984, of ruim
f. 50.000 meer, en successie-belasting f. 36.
071 tegen f. 1.359 of bijna f. 35.000 meer.

De INKOMSTEN VAN ONDERSCHEIDEN AARD
brachten in het laatste kwartaal van 1927
op f. 421.246 tegen f. 384.297 in '26 terwijl
de raming slechts f. 195.912 bedroeg Dit
geeft wederom een vermeerderingvan bijna
f. 37.000, terwijl de raming nog niet de
helft van de opbrengst was. Zij werd over-
troffen met ruim f. 225.000. Vooral de in-
komsten der posterijen zijn aanmerkelijk
gestegen n. 1. met bijna f. 33.000, de draad-
looze met f. 42.000, de telefoon heeft opge-
bracht f. 18.243, terwijl de loodsgelden bij-
na f. 19.000 meer opbrachten.

De totale opbrengst zou dus die van het
jaar te voren aanmerkelijk meer overtroffen
hebben, als de post „alle andere ontvang-
sten" niet bijna fBO.OOO minder ware ge-
weest, n.I. f. 36.208 tegen f. 116.118.

De totaal inkomsten over het jaar 1927
waren : belastingen f. 2.766.975

inkomsten v. ondersch. aard. 1.381.447

totaal f. 4.158.422
Over het jaar 1926 waren deze:

belastingen f. 2.220.939
inkomsten v. ondersch. aard. 1 109 519

totaal f. 3.330.458
Hetgeen een totaal vermeerdering geeftvan bijna f. 828.000.
De raming voor 1927 bedroeg:

belastingen f. 1.906.500
inkomsten v. ondersch. aard. 791.150

totaal f. 2.697.650
De raming is dusovertroffen met f 1.460.722.
Terecht werd daarom werd bij herhaling

door den Kol. Raad aanmerking gemaaktop
'riii te laag ramen van de middelen, waarbij
gezien de steeds grooter wordende uitgaven
het wel nooit mogelijk zou zjjn tot een slui-
tende begrooting te komen. Voor de be-
grooting 1928 heeft het Bestuur met deze
aanmerking rekening gehouden en tot basis
van de raming over 't algemeen de opbrengst
gedurende 1926 genomen.

Plotseling dood gebleven.
Zaterdagavond kwam een zekereL. C. die

wegens ziekte een paar weken buiten had
doorgebracht, per auto stadwaarts.

Doch reeds voor hij aankwam, werd hij
door den dood overvallen, zoodat men hem
dood thuis bracht.

Goeds reis.
Per S. S. „Crijnssen" zal naar Neder-

land met verlof vertrekken de Heer P- K'
Küp, Directeur van de Hollandsche Ban»
voor West-Indië alhier, die als zoodanig
vervangen is door den Heer ANDRé de CHeNe-

De Heer Küp heeft gedurende z'ill,^'
blijf van acht jaren alhier de Hollandsen»
Bank voor West-Indië stevig weten w
grondvesten, en aan den bloei die genoemde
Bank thans geniet, heeft hij wel het leeuwen-
aandeel gehad. Veel heeft hij bijgedragen toi
ontwikkeling van het bankwezen alhier, en
als de Hollandsche Bank voor West-Indie
thans de volle waardeering en het volje
vertrouwen geniet van het publiek, dan is

dat voor een groot deel te danken aan W'
sympathieke optreden van zijn scheidenden

; Directeur.
Van harte een voorspoedige reis en aan'

i genaam verblijf in 't Moederland.
Regenval.

De regenmeter van het St. Thomas-college
i wees voor de maand Februari 38.4 m.M.

Militaire politie.
! Naar wij vernemen zal naar alle waar'
i schijnlijkheid, de militaire politie 1 April a.Sjlm dienst treden, voorloopig naast de be"
jstaande burgerpolitie.! De Procureur-Generaal zal als hoofd der po"
j litie blijven fungeeren, terwijl kaptein Borren

'■ zal optreden als wnd. commissaris vanp°'
litie en de heer Timp als Inspecteur. Wij

Í krijgen dus voorloopig een overgangsvorm*
¡ waarbij naast eiken burger-politieagent een
! agent der politietroepen zal dienst doen.

"! Zoo zal de overgang heel geleidelijk en ais
i't ware ongemerkt plaats hebben, terWi) 1

; wel te verwachten is, — zooals ook reeds
: feitelijk gebeurt, — datverschillende burger*
I politie-agenten, eenmaal ongemerkt in den
I geest der poiitietroepen ingewerkt, naar deze
■ zullen overgaan. Op deze wijze heef'
.de invoering zonder schokken of stooten
plaats.

Terwijl een gedeelte de vaste posten be-
i trekt, zal een ander gedeelte patrouilleeren
len op onbepaalde tijden de verschillende,
j ook meest afgelegen stadsgedeelten bezc-e-
-¡ken, hetgeen zeer zeker bevorderlijk zal zijn
aan den eerbied en het respect van de zij o*
van het publiek, voor.de politie. Met bij'
zondere zorg zal er gewaakt worden voof
een beschaafd optreden tegenover het pU"
bliek, zoodat er werkelijk een beschavend^j en opvoedende kracht van hetkorps zal uit"

j gaan. Wij twijfelen er dan ook volstrekt
i niet aan, of binnen korten tijd zal ieder, oo*
Ide meest verwoede tegenstander van tje'
i systeem-politietroepen, ermee verzoend zij9.

Muziekuitvoering.
Zondag avond van 7% tot 9 uur,
U Maart 1928. Brionplein.

PROGRAMMA:!1. Le Tilbourgeois, Pas-redoublé, "
Pr. Francois-

\2. Fantaisie Facile, P.A.Stenz.
i3. La Coquette. Polka, Jos. Kessels-
4. Le Petit Postillon, Polka, V. J. Benoodt.
5. LaCroisade, March, Baudonck.
6. Le Rendez-vous de Chasse, G. Rosslm'.
7. La Fuite, Galop, G. Delfort.
8. Brise du Soir, Valse, Jos. Kessels-
9. Sous les Tilleuls, Ouverture, Deladrève.
10. Geldersch Festival Pas-redoublé,

T. J. Schweinsberg-
Scherpenheuvel.

Bericht aan abonnés en
belanghebbenden.

Wegens vertrek naar Holland van den
administrator van ons blad, den Eerw. Fr-
Alanus, zal gedurende diens afwezigheid de
Eerw. Fr. Sigismond met de administratie
belast blijven.

Daar echter Fr. Sigismond ook aan het
onderwijs verbonden is, zal hij slechts te
spreken zijn des namiddags na 4 uur; op
Zaterdag ook voor den middag.

In dank ontvangen.
Een nieuwe tijdtafel van de Hom-Lijn.

Koloniale Qaad-
Zitting op Maandag, den 12den-
Maart 1928 des avonds te 8 uur.
Te behandelen onderwerpen '"1. Ingekomen stukken.

2. Verkiezing van candida-
¡ten ter voordracht voor de ver-
j vulling van de ontstane vacature'door ontslagname van den Heer
J. J. Beaujon.
Willemstad, den Bn. Maart. 1928.

De Griffier van den Raad,
BOOMGAART.

■^——-——— .. ——■i -^
_>

°1 I *

I
i . Úi *

i X
' '"' >'■' '' : ■':??

■ "
o

Mensing & Co. Vertegenwoordigers^

! „ka Opera"
Iil. 8A125 Heerenstraat no. 5,

In voorraad pas ontvangen:
■ Belgische Muurtegels, Belgische
. vloertegels, Engelsche Voetbalschoe-
nen, Binnen- en Buüenballen, Knie-

|en Enkelbanden, Voetbalpompen,
\ Engelsche Fietsen, merk : GONFÏ-
DENOE, Roll. Fietsen, mefk:
"AVENKÁ", en de reeds zeer be-
kende draagbare FONOGRAAF'-

"DECCA".

Soupletf
| De Souplex-veiligheidsscheerm.es-
;sen van prima staal zijn reeds
jgearriveerd en verkrijgbaar bij :

j Araujo en Cia.j Botica Nueva.„ Nacional.„ del Pueblo.
Central.

Coöperatieve Vereeniging en
Nijverheid.

A. D. Capriles en Co.
N. Mauricio de Jongh.
Morris D. Cardoze.
Ellis en Dania.
L. W. C. van Eps
A. en J. C. Henriquez.
A. R. Capello en bij den

Kapper op de Isla.
José M. López.
0. F. Marent.
J. G. Marchena.
1. F. Nieuw.
Jülius L. Penha en Sons.
Ciro Romer.
Firma Troost.

souPiex{^^

Dameskapstei*.
Gediplomeerde Holland-

sche Kapster stelt zich
beschikbaar Voor het knip-
pen Van dames en kinde-
ren bij hen aan hais, resp.
f 1.25 en f 0.75.

Anna G. Bouman
IVlundo [lobo

ffaodeweg.

Gevraagd
in de Kapperszaak

Isla 23
een bediende en leerling
■«jSjggai When you need MILK

ïfclËcifP ¡nsist in gettin¿_JE PET M|LK
'I The best canned milkfC^^s-n For sale at mostGroceries
WiTEJ JOH*» E ÜSAÖBIGIOKS^SJ i2-i Agent.

flmstelbiep,
is, was en bljft het

beste bier!
6—5

DINING SUITE: N' 117.
This beatiful ten-piece suite has massive well proportioned legs and curved stretchers with large turned orna-

ments finished in blended walnut and.made with carefully selected and matched vetteers. Heavy maple overlays
enhance the beauty of this suite. The Buffet is 66 inches long. China 40 inches wide and Server 38 inches,
with large 45X60 inch extensión Table, with two-9-inch veneeied leaves. Arm and Side Chairs have Walnut
veneered back and are upholstered with Jacquard velour seats.

PAY TWICE this price and you can get no better in careful designing and painstaking construction. This is
furniture made to use and to be enjoyed !!

COMPARE this suite with furniture of expensive makes. , You'll find fourteen high-grade construction features
in the high-priced furnitures that you get for the very small price of this beauty!

Florines 1.100.00 complete by terms!
10% less in cash

We invite you to visit our showrooms and make a tour of inspection.

ALMACÉN DE MUEBLES "STYLO"
Johai & Portillo Furniture Company.
Hendrikplein. AI lado del Salon Habana

I—4 Curasao, D. W. I.

|IIIII,IIIIIHIIIIIIMUIIIII.IIIIIIWffIffI'*-Iff^^ I

j Overwin 'die vermoeidheid j
met Sanatogen.

á^iENK eens terug aan de dagen, dat gij U \
41e85 sterk voelde, fleurig en energiek, klaar
voor elk feestje en lederen uitgang. Zoo kunt
ge U weer voelen, binnen enkele weken,
wanneer ge slechtsaan Uw bloed en zenuwen

: juist die stoffen toevoert, die noodig zijn —.; met Sanatogen.

„Sanatogen gaal naar de kern der gezondheid
nl. de cellen, en bouwt die op tot een blijvend
krachtig lichaamsgestel", schrijft een bekend
Engelsch geneesheer dan ook.

Doordat Sanatogen lichaam èn zenuwen beide
sterkt, zult ge in korten tijd Uw vermoeidheid
en slapte geheel overwonnen hebben en weer
van een krachtige gezondheid genieten.

„De uitwerking van Sanatogen was verras-
: send. Ik voel me energieker en fleuriger dan

sinds jaren en raad het iedereen met volle
overtuiging aan", deelde Annie SALOMONS.de " l

= bekende romanschrijfster mede.

Begin nog heden Sanatogen te gebruiken.

| SANATOGEN
Het Zenuwsterkend Voedsel.

J Verkrijgbaar in alle Apotheken

MENSING & Co Agenten.



OfficiëeleBerichten.
van de vorige week.

Mej. Vera Violet Ruiz is benoemd
tot tijdelijk schrijfster en werkzaam
gesteld ten kantore van den Gezag-
hebber van Aruba.

De heer C. van Leeuwen, in het
bezit van de akte van bekwaamheid
als hoofdonderwijzer, is benoemd tot
onderwijzer eerste klasse bij het open-
baar onderwijs op het eiland Cura-
sao en werkzaamgesteld aan de Hen-
drikschool.

Pedro"Damián Arends is benoemd
tot boschwachter tweede klasse op
Aruba.

Aan den Administrateur van finan-
cien alhier, 11. Schotborgh, is wegens
ziekte,' een maand vrijstelling van
dienst verleend, met vergunning dien
tijd in Centraal Amerika door te
brengen.

Aan den Voorzitter van het Hof
van 'justitie in Curasao, Dr. C. S.
Gorsira, is, wegens ziekte, een maand
vrijstelling van dienst verleend.

De tijdelijk opzichter bij het De-
partement van Openbare Werken al-j
hier J. Th. Fijnje is definitief be- i
noemd tot opzichter.

Aan den heer Dr. £. S. Gorsita is,
op zijn verzoek, eervol ontslag ver-
leend als voorzitter van den Raad van
Beroep voorde Inkomstenbelastingen!
dien voor de Grond- en Gebruiks-i
belasting alhier, onder dankbetuiging
voor de als zoodanig door hem be- j
wezen diensten en de heer Dr. W.,
Ch. de la Try Ellis is benoemd tot
voorzitter van voormelde Raden van ;
beroep.

De commies ter Gouvernements Se-
cretarie M. B. Bartels Daal is eervol
ontheven van de verdere waarneming ¡
der betrekking van districtmeester van \
het 3e district alhier en wederom/
werkzaam gesteld ter Gouvernements-j
Secretarie.

De adjunctcommies ten postkantore .
M. C. W, Schotborgh is eervol ont-j
heven van zijne werkzaamheden op,
het postkantoor en tijdelijk belast met!
de waarneming der betrekking van j
districtmeester van het 3e district j
alhier.

De klerk ten Ontvangerskantore i

alhier D. Duque is overgeplaatst naar!
het postkantoor alhier.

De schrijver Eric Arends op Aruba
is benoemd tot lijdelijk klerk.

van deze week.
Aan Mej. N. C. van ¿der Linde, on-!

derwijzeres 2de klasse aan de Wil-
helminaschool alhier is, wegens ziek-
te, een maand binnenlandsch verlof
verleend. .

De Heer H.J. C. Henriquez is be-1
noemd tot tijdelijk Directeur van de j
Cura<;aosche Bank.

De Heer P. A. van Stuyvenberg is |
benoemd tot Technisch Ambtenaar ¡

bij de Landswatervoorziening op
Curacao.

De Leeraar bij de Protestantschei
Gemeente op Aruba, A. van Essen,'
is in activiteit hersteld.

Aan den Heer Dr. CS. Gorsira is,j
op zijn verzoek, eervol ontslag ver-1
leend als Lid van de Commisie van \
administratie over de strafgevangenis!
en het Huis van Bewaring op het ei-
land Curagao, onder dankbetuiging
voor de als zoodanig bewezen dien-
sten en de Heer Di. W. Ch. de la
Try Ellis is benoemd tot lid van de
Commisie voornoemd.

INGEZONDEN STUKKEN.
Dear Mr Editor.

In the issue of the „Amigoe di Cu-
racao' of January 2tst. you stated that
the schooner "Alice" had arrived that
week from St. Martin with 23 labou-
rers.

Vouwere evidently misinformed. I
The "ALICE" arrived at this port with j
140 passengers. The size of this craft |
as well as her accommodations, of!
rather lack of passenger-accommoda-j
tions are undoubtedly known to you,|
so that I need not dilate on that point..
Sufficiënt that the "Alice" was char-j
tered on that occasion by the Go-1
vernment for maintaining communi- j
catión between the Wsndward Isles j
ánd Curacao. The captain refused to
take any cargo from the islands, but

| proceeded to St. Thomas and took at
* that port a cargo of Bay-rum for Cv- |
!racao. Boxes of Bay-rum were even
; stowed in the cabin, ijiaking it in-
convenient for the passengers to get
to and from their berths.

Such a condition onboard a ship
chartered by the government was un- ¡
tenable and 1 note with satisfaction
that the charter was not renewed by
the government. In another issue 1
hope toremark on the kind of ser-
vice the Windward islands need.

In the meantime the Government's
attention is politely asked for regu-
-iating the transportaron of passengers i
between the islands by these small!
sailing-ships. The same "Alice" ar-
rived on Monday from the islands :
with no less than 157 passengers.'
Such a proceeding js unwarrantable ¡

and we cannot but believe that the*
facts are unknown to the competent
authorites at Curacao.

Thanking you for the space,
Yours for better inter-island com- ¡

munication. j
L. J. Heylige.

HORR- lilflE.
Sailings from CURACAO to:

HAMBURG via Pto. Cabello. La PTO. COLOMBIA and CARTAGENA :
Guayra and Triniiad :

MS. Henri Hom 22 March M.S. Mlnna Hom *) 19 Mürch
S-S. Mira 10 April M.S. Therese Hom 2 April
MS. Therese Hom 22 April M.S. INGRID HORN '*) 13 April
M-8. INGRID HORN 1 May MS. Waldtraut Hom *) 12 May
M-8. Frida Hom 5 June M.S. Henry Hom 28 M*y
M.S. Henri Hom 19 June M.S MIMI HORN *) 8 June
M.S. MIMI HORN 26 June M.S. Consul Hom 25 Jnne
M.S. Consul Hom 17 July M.S. INGRID HORN *) 6 July
MB. INGRID HORN 22 July *) These boats also cali at Santa

Marta.
JACMEL, Kingston, Port au Prince:

M-8. Consul Hom 19 March M.S. Waldtraut Hom 11 June
M.B. Mlnna Horn 16 April M.S Therese Horn 9 July
M.S. Marie Hom 14 May MS. Minna Hom 6 August

All ships accept cargo and passengers.
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Ansco IXlemo Camera and
'YDU

Piteres ttle Projector-only $23.75 !
Not even movie cameras have ':caught hold" lik*

■;"."'.'".'-'.'" "ix>*'**- thenew Ansco Memo. Itgives you 50 pictures exactly"vLj > . movie sise ca a 50-cent filr.i and projection of your
own pictureson ypsirown screen ai a correspondingly

SÊm— *'—&kk váS 'ow eos*.The lowprice oftheMemoandprpjectortaK^K^^cPi combinationbrings ;-.«>j -rc-ir-zt within thereaehofall.
The Pordell projector, ofFered with the Memo,

%%&. ments or plug-ins. It

One cent per 1-SHB? HmÍÍP'*' atteriesandcanbecar»

Dp.miiiW&. iii-..,-....:~ complicatedprojection.

¡ íWjr°?ffi. &.{ If y°u have any appreciation foi canoeras at all, be
>éL ■- i('< sure t° sec *be Memo. You'll use it more than any

L gJsS ''' camera you've ever had before—50 pictures on a 50»
cent Cine film, prints aboui l^ceach, plus the ad-

*?rmr
' vantage of eaiy, inexpensive enlarging and the thrill

"''! ; x "■'■ '* * of seeing your ovn snaps "on the screen.'*

**_-*« Agente exclusivo:
""'" "Wd P. E. Portillo A.

Can be '

"*-- i,,

JVladuro's Bank
\

Cu papa o.
Volgestort Kapitaal en Reserve fls 2.250.000

Koopt en verkoopt vvisseis,
buitenlandsch bankpapier, coupons,

gemunt goud en zilver.
Neemt gelden á deposito en opent

chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,

Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.

Saie-loketten Spaarbank.

fc_-' ¿r..- BBBm^^E__£^S_-_-f_----*i -. v

MENSING & Co. VERTEGENWOORDIGERS.

Herstel der buitenwegen.

dat " paar weken geleden berichtten wij
dg bij het Gouvernement plan bestaat om
tai" Weg om het Schottegat geheel te res-ureeren en modernizeeren. Het werk zoup°rden uitgevoerd door personeel van de
exh, .'" on{*er 'eiding van een wegen-
¡s Perí van het Gouvernement. Maandag j. I.
v ac Heer J. D. Kool, technisch employé
tje

n de C. P. I. M. begonnen met de voor-
wijdende maatregelen en opmetingen, die
zal en'ce'e maanden zullen vorderen. Daarna
v ' men een proefstuk maken in de buurt
j, n Cas Chiquito. Het zal natuurlijk een
ve?p Beld kosten, maar wij kunnen dan ook
dj^ekerd zijn, dat 't goed zal zijn, zoodat

eeld goed besteedis.

' Te Koop
\ Een mooigeverfden en in goeden staat

zijnden AUTO, merk

Dodge Brother& No» 238.
iTe bevrageu of te bijbezichtigen den
\ Heer E. H. DAVELAAR, Berg Aliena,
lof de Heeren MADURO p. & Co.
3—l Willemstad.

Goodrich Original Eqaipment
Goodricb tires are used as original equipment on sucb

s~. well known makes as:
Auborn

In addition to this list, the following manufacturers also use
Goodrich tires as optima! eqaipment:

Case Kissel
du Pont Locomobile
Elcar Rolls-Royce
A real proof of the unsurpassed quality of

0 Goodrichbüvertowtis
Exclusive Distributor: GIRO RSMER

Breede Straat No. 98 Otrabanda.
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Eík f' PARA EL RECIÉN NACIDO.

\sío_/ ""Wü« ¡fff
ei mayor tesoro pARA TODOS LOS Nmos y TODAS vs EOADES ""«—^

No bote las etiquetas. Pueden ser cambiadas por valiosos regalos.
Pida informes a los agentes

C. WINKEL & ZONEN.

CÜRIEü'S BAfUt
Willemstad - Curagao - fíed. West-Indie.

flliüE BANKZAKEN-
Rekening-courant in locaal en vreemd geld.

Deposito's op termijn in iocaal en vreemd geld.
Voorschotten en Handelscredieten.

Koop, Verkoop en Incasso van Wissels, Credietbrieven,
Coupons en Vreemd Geld te^en voordeelige koersen.

Telegrafische uitbetalingen naar alle werelddeelen.
Reiscredietbrieven en Cheques van de

National City Bankof New-York,

«ser: New York City.

Saie-loketten.
afdeeling voor Incasso's.

Afdeeling Spaarkas.
Afdeeling Assurantie.



Uit het Buitenland
JAPAN EN DE KATHOLIEKE KERK.

De wijding van den eersten Japan-
schen Bisschop, mgr. Hayasaka, heeft
algemeen de aandacht gevestigd op
het Keizerrijk van Achter-Azië, dat zich
in de laatste halve eeuw zoo krachtig
ontwikkelde en een groóte toekomst
tegemoet gaat. Ook voor de Kerk
openen zich daarbij hoopvolle per-
spectieven.

„Velen hebben het vaak voorge-
steld", schrijft dr. Leopold Tibesar te
Tokio, „als zou de bekeering van Ja-
pan een hopeloos werk zijn; sommi-
gen hebben zelfs beweerd, dat het
gewaagd zou zijn zoo iets als moge-
lijk"" te durven veronderstellen, maar
volgens mijn meening staat Japan dich-
ter bij zijn bekeering, dan de meesten
wel gelooven. Ik wil nog verder gaan
en beweren, dat, zoodra de beweging
ten gunste van de katholieke Kerk
maar eenmaal baan gebroken heeft,
— en dat is nu reeds het geval --
Japan heel spoedig de weg naar de
katholieke Kerk zal vinden. Dat „heel
spoedig" is natuurlijk betrekkelijk en
in verhouding tot de ontzaggelijke
grooté taák, die daar den missionaris-
sen te wachten staat. Er zullen jaren
en jaren, tientallen van jaren zelfs
over heengaan, maar ondanks dat zal
de ontwikkeling van het Katholicisme
in Japan met reuzenschréden vooruit-
gaan."

Hoe weten wij dan zoo zeker, dat
Japan den wegnaar Rome vinden zal ?
vraagt de schrijver, en hij antwoordt:

„Vooreerst: God wil het — nog
meer dan wij— en niemand onzer zou
nog langer in Japan blijven als wij geen
groóte verwachtingen koesterden om-
trent de snelle bekeering van dit land.
Ja, afgezien van den zichtbaren zegen
Gods, wijzen zelfs alle menschelijke
aanduidingen erop, dat het bekeerings-
werk hier in een geheel nieuw tijd-
perk getreden is. In Japan is alles
reeds met een christelijken geest door-
trokken, en ik geloof, dat de Japan-
ners zich dit niet eens bewust zijn.
Eenige maanden geleden bijv. zat een
Fransen missionaris in den trein, en
tegenover hem een vrouw en drie kin-
deren; iederkind droeg een kleingouden
kruisje aan een kettinkje om den hals.
De missionaris vroeg aan de dame of
die kruisjes ook beteekenden dat zij
Christenen waren. "\,Wel neen", ant-
woordde deze, „maar het is tegen-
woordig een eisch des tijds dat de
kinderen zulke kruisjes dragen."

„Eenigen tijd geleden waren vier
onzer missionarissen in de keizerlijke
academie voor toonkunst, om er een
concert van Mozart bij te wonen. De
studenten van het Conservatorium
brachten de prachtvolle „Requiem
van Mozart, in Latijnschen tekst, met
begeleiding van vol orkest ten gehoore.
De zaal, waar duizend menschen kon-
den zitten, was tot in de uiterste hoe-
ken gevuld, meest jongelui; het was
er stiller dan in een leege kerk. Het
was werkelijk ontroerend om te zien
hoe al deze heidenen met gespannen
aandacht zaten te luisteren naar dit
„Requiem", zonder dat ze wellicht de
beteekenis er van begrepen. De Ja-
panners hebben zucht voor muziek en
cultureele ontwikkeling en zij voelen
zich juist tot die cultuurgoederen der
Westersche beschaving getrokken, die
van katholieken oorsprong zijn.

„Men behoeft slechts de hier ver-
schijnende* dagbladen of tijdschriften
op te slaan om te zien, dat ontelbaar
vele zielen smachtend naar de waar
heid zoeken. In godsdienstig opzicht is
Japan als een klein kind, dat hulpeloos
te midden in^het druk-woelige verkeer
van een onzer groóte steden staat en
nietweet waarheen. Japan is ineens in
een beschaafde wereld kanen te staan
en heeft al het goede wat er was in
zich opgenomen. Het is een eigenaar-
digheid van den Japanner, dat hij snel
vastbesloten is, en zoo stond Japan
op het punt om heel de geschiede-
nis van zijn godsdienstig verleden te
verloochenen en te vergeten om den
christelijken godsdienst tot staatsgods-
dienst verheffen. Gelukkig is het zoo
ver niet gektmen, want dan was Ja-
pan nu waarschijnlijk heelemaal Pro-
testant geweest. Nu hebben zij nog
tijd om een beslissing te nemen, maar
de ontwikkeling van de behoefte naar
een godsdienst heeft zijn hoogtepnnt
nog niet bereikt. Japan weet heel goed,
dat het een godsdienst noodig neeft,
maar het weet nog niet welken. Wan-
neer voor Japan eenmaal hetoogenblik
gekomen is om, na eerst de Westersche
beschaving en manier van opvatting te
hebben overgenomen, zich een eigen
cultuur te scheppen, dan zal het tot
de bevinding komen, dat dit onmo-
gelijk zal blijken, zoolang de Japan-
sche studenten en kunstenaars niet
dezelfde levensopvatting hebben als
de groóte meesters, naar wie zij vol
bewondering opzien en die deze weer
te danken hebben aan het Katholicis-
me. Wie een „Requiem" wil com-
poneeren zooals Mozart, moet een diep
inzicht hebben in het geloofsleven
der katholieken, Bij het heerlijke „Ten
Paradijze" aan het slot van deze mach-
tige compositie gaat de treurzang over
in een heerlijk overwinningslied, een
opvatting die alleen kan worden in-
gegeven aan den kunstenaar, die de
katholieke leer over de gemeenschap
der heiligen huldigt."

■ Zooals de toestand op het oogen-
jblik is, kan Japan zich nooit opwer-
Jken tot een dergelijke hoopvolle blij-
i moedigheid, en toch zonder dat zou
!de Japansche kunst alleen technisch
¡volmaakt zijn, maar zonder inhoud.
En juist doordat Japan met de mees-
te werken van Katholieke kunstenaars
in aanraking komt, wordt dat zoo goed
begrepen. De zucht naar ontwikke-

ling, die den Japanner in het bloed
zit en het fijn-nationaal bewustzijn
dwingt hem tot eigen werkdadigheid.
Maar al dat streven zal ijdel zijn zoo-
lang Japan niet dichter komt te staan
bij de bron, waaruit de groóte mees-

I ters gedachten geput hebben, die hen
I bij de schepping hunner kunstwerken
bezielden.

„De behoeften naar geest en hart
van iederen Japanner zijn nu eenmaal
zoo, dat zij vroeg of laat zich alleen

'getrokken zullen gevoelen tot de ka-
I tholieke Kerk.

„Want alleen de katholieke Kerk
kan aan het goede, vriendelijke, op-
rechte onbedorven kinderlijk hart van
de Japanner geven datgene, wat het
verlangt. En detoekomstige missionaris,

i die naar Japan gaat zal heel verstan-
! dig doen, zich op de hoogte te stel-
¡len van die groóte cultuureele mees-
jterwerken uit vroegere eeuwen, die
i aan de katholieke Kerk hun ontstaan¡en hun voltooiing te danken hebben.
¡En wanneer hij daarin goed thuis is,
| moet hij hierheen komen om het groóte
! werk voort te zetten. Zulke nv'ssio-
" narissen zullen het geschikte werktuig
zijn in Gods hand.

„Heidensche studenten van heiden-
: sche universiteiten komen naar ons
' land om den stijl van onze kerken en
¡kathedralen te bestudeeren. Heiden-
sche vrouwen en meisjes verzorgen
en versieren onze altaren, en wel zóó,
dat vele Christenen er beschaamd over
zouden zijn. Aan de kerk van het H.
Hart en in de parochie van den H.
Maurus bestaat een Vereeniging om. kerkelijke paramenten te vervaardigen,

i waarvan de meeste leden heidenen
zijn, die zich getrokken gevoelen dooi-
de liturgische pracht van den katho-

lieken eeredienst. Het behoeft geen
ï verder betoog, dat op deze wijze reeds
¡velen tot den katholieken godsdienst
¡zijn overgegaan. „Ik heb den luister
van uw huis bemind, ach laat mijn
ziel niet met de goddeloozen verloren
gaan."

„Heidenen zingen op het koor on-
zer kerken mede, omdat zij zoon groó-
te voorliefde hebben voor kerkmuziek.
Onze liturgie ligt juist in de natuur
van den Japanner; hij vindt het heer-
lijk de zinnebeeldige plechtigheden
der H. Mis bij te wonen en te begrij-
pen. Een missionaris hier moet er
heel veel werk van maken om zelfs
de kleinste handelingen of bewegin-
gen, door de liturgie voorgeschreven,
zoo stipt mogelijk uit te voeren, Slor-
dig omspringen met de rubrieken wekt
overal ergernis, maar hier beschouwt
men dat als een misdaad.

Ten slotte willen wij hieraan nog
toevoegen, besluit dr. Tibesar. dat men
bezig is eenige werken uit te geven
in de Japansche taal, waarin beschre-
ven wordt wat de wereld aan de ka-
tholieke kerk op het gebied van cul-
tuur en beschaving te danken heeft.
Er zal ook binnenkort een boek ver-
schijnen over katholieke opvoeding.

Maar wij vrager, ons af: „Waar blij-
i ven de katholieke mannen en vrou-
wen, die aan de jeugd van Japan een
katholieke opvoeding zullen geven?"

„De oogst is groot, maar er zijn
¡zoo weinig arbeiders."

Are you bying oil I
or

buying lubrication?
"TEXACO"

Is the best lulbrication your money can buy.
FRESH SHIPMENT JUST RECEIVED.

El Automóvil Americano
EGON GERSTL & Co.

Agents.
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Compañía Trasatlántica
! El vapor

„BUENOS AIRES"
se espera el 23 de Marzo 1928 de Europa via Pto. Rico y Venezuela 1

'¡ seguirá el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Ambos vapores aceptan carga i pasajeros.
El Vapor

"LEGAZPI"
se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia el 1 de Abril y seguir*

lel mismo día para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, Tenerife, Cádiz
í y Barcelona.

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

! Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
VAN CURAQAO

l Naar Pto. Colombia, Cartagena, Cristóbal en Pto. Limón :
SS. „Stuyvesant" 15 Maart.
SS. „Venezuela" 29Maart.

NAAr Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados en Europa :
SS. „Crynssen" 15 Maart
SS. „Stuyvesant" 29 Maart

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

SS. „Cottica" 19 MaartSS. „Commewijne" 9 April.
Naar New-York:

SS. „Amazone" 9 Maart.
SS. „Commewijne" 12 Maart.

Naar Europa direct:
„SS. Brielle" pi. m. 12 Maart.

Bovendien wordt een geregelde dienst onderhouden tusschen Curacao-Maracaib'
v. met de S.S. „Atlas", „Midas" en „Brion".

SHELL PRODUCTEN.
PRIJSNOTEERING.

Gasoline ex pomp per gallon fl. 0,68
Gasoline per blik van 5 gallons „ 3,90
Kerosine per blik van 5 gallons „ 2,75
Mineral turpentine [vervangt terpentijn] per blik

van 5 gallons „ 8,50
Smeerolièn :
„Single Shell" ex pomp per gallon „ 1,25
„Doublé Shell" ex pomp per gallon „ 2,—

¡„Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50
Cokes per ton „ 15,-"
Kerogasolie, brandstof voor uDelco" installaties enz.

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

drums van 80 gallons

| CURACAOSCHE PETROLEUM INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ.
ammm__^____^__t____^___________t____^__^__^_s___________^mm___m___m_m______^_^

APOTHEEK
"Botica Raciona."i van EDMUND JACOBSEN, Apotheker

AMERICAN DRUGSTORE ENGLISH PHARMACY
Breedestraat, Otrabanda Teleion No. 256.

Spoedige aflevering van Recepten
Patentmedicijnen en Chemicaliën

Drogerijen Parfumes en Zeepen
Wijnen en Likeuren

filie poto-aptikelen
Allerlei Soorten van

Chocolade, Suikerwaren, en Koekjes
Sigaren en Sigaretten Sodawater en Limonade

i VLUGGE BEDIENING 00K AAN HUIS BEZORGEN.r ' _^i
I Almacén Amepicano van

MARIO PINEDO & Go.
j Afdeeling Weubeien

Prinsenstraat 17 c.
i Pas ontvangen een groóte sorteering.

Rieten en Weenerstoelen tegen zeer billijke prijzen.

Komt, ziet en overtuigt u. 24

"^^^—^^^^"^^^^^^"^^T.j. . ___________:
Ij

It Is Economical
To Use AU Five Tires

A tire carried as a
spare, exposed to tem-
peratura changes and to
weather, slowly loses it»
ability to give 100% serv-
ice.
By changing the tires
on your car occasionally,
putting the spare in serv-
ice and giving another
tire a rest, all five tires
will deliver greater mile-
age than if the spare is
tMMd only in emergencies.

'Jfrestorte
CUM-DIPPED TOUW

SOLE DISTRIBUTORS:
A. 0. CAPRILES & Co.

Heerenstraat No. 20.
Sub-dealers.

Galmeyer & Co. Otrabanda.
Galmezer & Co. Semikok
B. f. Arends Aruba.

¿O \m\ áO***"*
_. f Am* "m\m\ B^^W\m.*^> —J/TWXW W\\T ®19_c

Wees gelukkig.
Heb geen zorg voor de temperatuur.

Bewaar je comfort en je gezondheid
door de meest frissche en aantrekke-
lijke onderkleeding te dragen, die de
wereld je biedt B. V. D.

Het zit je,zoo fijn en de speciale
samenstelling geeft je zoon onverge-
lijkelijk genot.

De buitengewone duurzaamheid
maakt B V. D. zoo economisch.

Let op dit roodgeweven label.
Niets zonder dat is B. ï. D.

'tíAPtVót* THcg. \
, BtSTMTAÏimDE ]

Wettig gedeponeerd.

TheB. V. D. Company, Inc, New York
Solé Makers 'B. V. D." Underwear

"NEKT TO MYSELF 1 LIKE 'B. V. D.' BEST"

Agenten : A. & /. C. Henriquez.

■

Bekendmaking I
Hierbij wordt het publiek in het al-

gemeen en aan Amateur Photografen
in het bijzonder bekend gemaakt dat
wij ons met alles op photographisch
gebied zooals, ONTWIKKELEN, AF-
DRUKKEN, VERGROOTEN enz.
kunnen belasten.

Alleen prima qualiteti ontwikkelaar
en papier worden gebezigd, en de mo-
derne inrichting van de studio is een

\ waarborg voor vlugge bediening en
goed werK.

Wij vestigen uw aandacht speciaal
op de vergrootingen die door middel
van een uiterst modern toestel gemaakt
worden.

Vergrootingen kunnen van alle nega-
tieven tot en met 5X7 duim (13X18 cM.)
worden gemaakt, en zijn vanafl% tot
en met 4 maal de grootte van oor-
spronkelijke kiekje. De grootste ver-
grooting die gemaakt kan worden is
20X28 duim (50X70 c.M.) Breng
Uw lievelingsnegatief en laat het ver-
grooten en zie zelf hoeveel mooier het
wordt !

Sterling Dmlopi l Pils Go.
Heerenstraat No. 20 (2de verdieping.)
2—2

MENSING & CO. AGENTEN,

i Johnnie Walker.

Geen betere whisky te verkijg* i.

MORRIS E. GURIEL & SONS
Agenten.

¡2-9
I

Bekendmaking.
De verkoop van juweelen en van

gouden en zilveren voorwerpen ter
j Spaar & Beleenbank van Curacao he-
lleend van den 2n Juli 1926, onder N°
; 1131 0. tot en met N°. 9582 0. zal.
plaats hebben op Donderdag den Hu.
Maart a.s. 's morgens ten 9 UUr en

i volgende Donderdagen.
Belanghebbenden worden verzocht

den verkoop te voorkomen door de aan-
zuivering der verschuldigde interesten.

Curacao den 22 Februari.
De Voorzitter

4 H. f. COHEN HENRIQUEZ.
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