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Commissie voor salarisherziening.
11.

De taak van de door Z. E. den wnd.
Gouverneur benoemde Commissie is
geen gemakkelijke. Want het gedu-
rende de laatste jaren gevolgde sys-
teem van duurtebijslagen, en nog eens
toeslagen daaroverheen, plus nog eens
kindertoeslagen, en dan ten slotte nog
een aalmoes wegens gemis aan inkom-
sten, — al heeft het tijdelijk en feitelijk
de ambtenaren een beetje in hunne
benarde positie geholpen, —heeft ons
het spoor om toteen redelijke en recht-1
vaardige salarieering te komen, geheel ¡
en al bijster gemaakt. Men is met |
lappen begonnen, en is met lappen
doorgegaan, en zoo is langzamerhand
de geheele salarisregeling een samen-;
raapsel geworden van lapmiddelen,;
waarbij de basis zelf, die geen an-
dere is dan een redelijke betaling van \den gepresteerden arbeid, uit het oog j
werd verloren. De laatste, pas inge- j
voerde regeling heeft 't er niet veelj
beter op gemaakt. j

Daarom schreven wij in ons vorig
artikel dat men goed zou doen, met
het systeem van duurtebijslagen, en
toeslagen wegens gemis aan inkomsten
te breken.

Voor de eerste moge in voorbijgaan- j
de abnormale omstandigheden een re-!
deüjke grond bestaan, — hetgeen ech-
ter hier geenszins het geval meer is, —
de laatste lijkt ons op zich zelf reeds \
iets onredelijks en onrechtvaardigs.

Neem welken werknemer ook, hetzij
dan ambtenaar of werkman. Volgens !
de zoo goed als algemeen geldende ;
opinie der sociologen, heeft iedere i
volwassen en normale arbeider, wie!
hij ook zijn moge, recht, dat hem een |
loon worde uitbetaald, voldoende om j
een gemiddeld gezin te onderhouden. ¡

Dat eischt de strikte rechtvaardig- j
heid, waaraan geen werkgever, hetzij \
dan staat of particulier, zich mag ont- !
trekken.

Welnu, door het toekennen van "
laatstgenoemde toeslagen, geeft men;
ipso facto te kennen, dat de werk- j
nemer, ambtenaar of ambachtsman,'
te weinig verdient om in normale I
omstandigheden met een gemiddeld j
gezin te kunnen leven.

Wel tracht men door zulk een toe- j
slag, — noem het toeslag, maar in j
den grond der zaak is 't niets anders i
dan een aalmoes, — het tekort aan te i
vullen, dit neemt de onrechtvaardig-1
heid ervan echter niet weg.

Want de werkman verlangt geen i
aalmoes, wat hij vraagt is dat men hem j
recht doet, en naar recht en billijk-
heid betaalt.

Wij gelooven niet dat een der ¡
Commissieleden hieromtrent met ons'
van meening zal verschillen.

Zijn wij dus tegen alle toeslagen ? ¡
In geenen deele.
Wij wezen er reeds op, dat er nog'

andere, n. 1. kinder- en huurtoesl^gen !
zijn, waarover wij wel eens gaarne i
onze opinie zouden zeggen, in de hoop
daarmede de Commissie, en ook de
ambtenaren van nut te zijn.

yfij stellen natuurlijk voorop dat het \
Gouvernement aan al zijn ambtenaren, Í
maar dan ook aan alle, betaalt, hetgeen!
hen volgens de strikte rechtvaardig-
heid toekomt. Daar gaat niets van af.
Blijft men beneden dat minimum, dat j
zooals wij gezien hebben, volgens de !
meest verspreide opvatting bestaat in!
een loon, datvoor een volwassen, nor- i
malen werkman voldoende is orneen
gemiddeld huishouden te onderhou-
den, dan komt de rechtvaardigheid in :
't gedrang.

Doch hiermede is men er nog niet
af. Het absolute gezinsloon, zooals
boven in enkele woorden omschre-
ven, is niet de eenige grondslagvoor!
het rechtvaardig arbeidsloon. Het is
de minimumgrondslag, — iets waarop
dus allen recht hebben, — niet de
eenige. ¡

Er zijn nog andere factoren die
meetellen. Is eenmaal door den werk-
gever, in casu het gouvernement, aan
den minimalen eisch voldaan, genie-
ten dus alle ambtertaren een salariee-
ring waarop zij rechtvaardigheidshalve

recht hebben, dan kunnen er zich om-
standigheden voordoen, waarom de
overheid meeni goed te doen, boven
het algemeen geldend minimum nog
een bijzondere toeslag toe te kennen.

Met het oog op deze bijzondere
toeslagen, zon men er soms toe kunnen
komen, om de minimumsalarissen van
een bepaalde klasse te drukken, zelfs
beneden de toelaatbare grens, d. w. z.
beneden hetgeen voor een gemid-
deld gezin noodig is. Zulks geschiedt
hier b. v. met de ongehuwde onder-
wijzers, wier traktementen zoo laag
mogelijk gesteld zijn, te !aag zelfs,
zooals meermalen verklaard is, en
ook van bevoegde zijde is toegegeven.
Om welke reden ? Gaarne zou men ze
hooger stellen. Men is er dus blijk-
baar van overtuigd dat ze te laag zijn.

Doch voert men ze hooger op, dan
gaan vanzelf de traktementen der re-
ligieuze onderwijzers en onderwijze-
ressen, die hier zoon groot quantum
van het onderwijzend personeel
vormen, ook omhoog. En dat-is juist
hetgeen men niet wil.

Hoe onredelijk en onbillijk zulk een
redeneering is, is wel voor iedereen
duidelijk. Omdat men de religieuze
onderwijzers de betere salarieering
niet gunt, krijgen de leeken het ook
niet, ofschoon zij er recht op hebben,
en de rechtvaardigheid zulks gebiedt.

De voornaamste factor nu die een
bijzondere toeslag wettigt, is het ge-
huwd zijn van den ambtenaar. Strikt
genomen vcidaet men aan den eiseh
van rechtvaardigheid, als men hem
het minimum-loon betaalt, zooals bo-
ven omschreven.

Doch, zooals wij reeds zeiden, zijn
er nog andere factoren, die in 't ge-
ding komen, en die bij een redelijke
salarieering een woord meespreken
n.l. de sociale rechtvaardigheid en
de naastenliefde.

Dit zijn de pijlers waarop geheel
het gebouw der sociale ordening rusf;
pijlers die men niet kan omverhalen
of achteloos voorbijgaan zonder niet
zelden in het grootste onrecht te ver-
vallen. Hierbij geldt vooral ook het
adagium: „Summum ius, summa iniu-
ria". Niet zelden is het hoogste recht
het hoogste onrecht.

De sociale rechtvaardigheid heeft
het algemeen welzijn op het oog.

Terwijl ook de naastenliefde bij de
loon- of salarisregeling een woord heeft
mee te spreken. Zou men alles over-
laten aan het koude recht, dan zou
men niet zelden vervallen in het euvel
door bovengemeld adagium zoo kort
en krachtig uitgedrukt. De groóte
Paus-socioloog Leo XIII, drukt het in
navolging van Thomas van Aquine zoo
schoon uit. „De verhoopte redding
is hoofdzakelijk te wachten van een
ruime uitstorting der liefde; van de
christelijke liefde bedoelen wij, die de
wet in het kort is van het Evangelie,
en die, bereid zich zelve altoos voor
de belangen van anderen op te offeren,
voor den mensch het zekerste tegen-
gif is tegen hoovaardij en ongeregelde
eigenliefde.

Van de naleving der naastenliefde
verwacht de groóte sociale paus dan
ook in hoofdzaak verbetering der so-
ciale toestanden.

Het ligt niet in onze bedoeling hier
verder op in te gaan ; het zou ons te
ver voeren.

Wij hebben alleen hierop willen
wijzen, om aan te toonen, dat er voor
den Werkgever, in casu het Gouverne-
ment,"redenen kunnen bestaan, waarom
het gewenscht is boven de minimum-
eischen van een rechtvaardig loon nog
bepaalde toeslagen te geven.

Want al is het waar, dat het abso-
lute gezinsloon voldoende moet zijn
om een gezin met een gemiddeld aan-
tal kinderen te onderhouden, m.a.w.
dat het zoo groot moet zijn, dat er
geen vrees behoeft te bestaan voor
vermeerdering van het gezin, de prak-
tijk des levens stelt nog andere ei-
schen De ambtenaar heeft een stand
op te houden. Hij is in zekeren zin
niet vrij in het kiezen van een wo-
ning — zeker niet hier op Curasao,
bij de bestaande schaarschte aan mid-
denstandswoningen, — meubileering,
kleeding, ontspanning.

Speciaal wat woningen betreft, is
men dikwijls noodgedwongen ver-
plicht, wil men niet beneden zijn
stand gaan wonen, veel en veel meer
uit te geven, dan men redelijkerwijze
overeenkomstig hel inkomen dat men
geniet, zou kunnen doen. Geen mensch

toch zal ontkennen dat een huishuur
gelijk staande met ongeveer een kwari
van zijn inkomen, hetgeen hier heusch

; geen zeldzaamheid is, iets zoo'exor-
bitants is, dat het in een goed geor-
dende maatschappij eigenlijk niet moesi
voorkomen. En tori komt het hier
maar .-al te dikwijls voor.

Daarbij komt nog, dat het een niet
te ontkennen feit is, dat de eischen
van den levensstandaard voor een zeer
groot deel bepaald worden door de
levenswijze van de ongehuwde col-
lega's.

En toch moet het gezinshoofd den-
zelfden welvaartsschijn ophouden als
zijn ongehuwde, kinderlooze of (waar
de vrouw in functie blijft,) dubbel sa
laris genietende collega's. En dezen
zijn het, die, zooals meestal uit hun
ongehuwd zijn en kinderloosheid zelve
grootern* 's is af te leiden, it. het
overnemc :r behoeften van hooger
gesitueerd,' hun levensgeluk zoeken,
en door i overname de levensei-
schen var in beroepskring steeds
hooger op jven. Aldus zeer terecht
in het adres van de Nederlandsche
Vereeniging van Ouders en Gezins-
hoofden, aan den Raad van de ge-
meente Amsterdam in 1916.

Als men dit alles goed overweegt,
dan is het o.i. alleszins billijk, dat
het gouvernement boven de algemeen
geldende minimum-eisch een huur-
en kindertoeslag toekent aan de ge-
zinshoafden, dit laatje vooral aan de-
genen die mei t er dan gemid-
deld aantal kinderen gezegend zijn.

Een volgende keer meer hierover.
-&H—*o<asK, -r^j-j-—-

INGEZONDEN

Nog eens: het Nederlansche
Onderwiks op Curacao.

Mag ik, geachte Redactie, na uw
degelijk antwoord op het artikel van
Mevr. Bergmann, nog gebruik maken
van eenige regels in uw blad, ter
verdediging v&n ons goed recht en
onzen goeden naam, die, het was
misschien Mevr. B.'s bedoeling niet,
ernstig zijn aangetast. ,

In een vroeger artikel heeft Schr.
er de Missie een verwijt van gemaakt,
dat zij bij monde van de „Amigoe",
niet enthousiast was voor de plannen
van het Comité, dat naast het be-
staande, onderwijs vroeg op Hol-
landsche leest. Nu echter de Missie,
in casu de fraters, de hand slaan aan
datgene, „waarin het Gouvernement
te kort schiet," nu vraagt Mevr. B.
„Ligt het wel op den weg van de
Missie?"

Op welken grond wil Schr. dat de-
ze vraag met een Neen beantwoord
wordt? „De katholieken" aldus Mevr.
B. „huiveren voor de Openbare School;
zijn de bezwaren om niet katholieke
kinderen bij hen op school te doen

;soms geringer?" Ja Mevr. en heel
wat geringer ook. En ik vind het
jammer, dat U, die nog al eens over
het Bijz. Onderwijs schrijft, nog zoo
weinig studie gemaakt hebt van de
in Nederland hoogst belangrijke vraag:
Waarom wil Christelijk Nederland bij-
zonder onderwijs ? U zoudt dan ook
weten, welke bezwaren we hebben
tegen het openbare. Daarom ook,
vindt Schr. het heelemaal niet beden-
kelijk, dat enkele katholieke kinderen
zouden overgaan naar het Openbaar
Onderwijs. Wij echter wel. Want ons
Bijz. Onderwijs, steunt op de Evan-
gelische wetten der kinderbescher-
ming, waar Gods onveranderlijke rech-
ten op het Kind gedecreteerd staan.
Die wetten geven het Kind rechten
op zedelijke bescherming zijner on-
schuld en doopgenade.

Ons eerste bezwaar tegen de open "
bare school is dan bok niet het sa-
menzijn van katholieke en andersden-
kende kinderen, maar het is de geest
van het neutrale onderwijs. Daarom
ben ik dan overtuigd, dat een geloo-
vig protestant zijn kinderen, bij ge-
brek aan een eigen confessioneele
school, beter aan de katholieke school
kan toevertrouwen dan aan de neu-
trals. Trouwens nog nooit hebben we
kl chten gekregen, dat de andersden-
kende kinderen ietskrenkends te hoo-
ren kregen. Hoog houden van eigen
godsdienstige princiepen sluit nog
geen kwetsing in van andersdenken-

ken. Het mag dan ook wel eens ge-
zegd worden : van de meeste ouders

, i vw. nier-katholieke kinderen, die bij
j ons zijn, ontvangen wij de ondubbel-
j zinnigste bewijzen van tevredenheid.

Maar nu kom ik tot de passage 1"
schrijfsters artikel, waartegen ik met
alle kracht moet protesteeren. Schr.
zegt: „dat men al jaren lang, en nu
blijkbaar met toenemend succes
tracht, niet katholieke kinderen naar
de fraterschool te doen overgaan."
Schrijfster zal wel zoo goed willen ¡
zijn, deze bewering met bewijzen te
staven; zulk een beschuldiging schrijft
men toch maar niet klakkeloos neer.
Welnu, ik daag Mevr. B. uit, ook
maar één geval te noemen, dat een
niet-katholiek kind naar de frater-
school is gelokt. We wachten rustig
de bewijzen van Schr. af.

En nu verder de kwestie Neder-
landsch onderwijs. Ik begrijp volko-
men, dat er gestreefd wordt naar zui-
ver Nederlandsch onderwijs voor kin-
deren, die later in Nederland voort-
gezet onderwijs moeten volgen, en ik
geef het comité groot gelijk, dat het
pogingen in die richting doet. Zoo-
als ik boven schreef bestaat er bij

!de fraters geen enkel bezwaar tegen
(zulk een school, als de mogelijkheid
i bestaat. Op het eind van dit artikel
| nog meer daarover. Wat nu het |be-
toog van Mevr. B. betreft, onjuist is j

I haar voorstelling, dat het aantal Hol- jilandsche kinderen op de Btjz. scho-;
'len geringer zou zijn dan op de O-!
! penbare. Van de 170 Nederlandschel
: kinderen,-niet allemaal „oliekinde- |

[ ren"die momenteel hier school gaan,— ¡
; zijn er 43 bij de fraters en 46 bij de j
zusters. De O. school zal er dus moei-
lijk meer hebben.

Onjuist is ook de mededeeling, dat j!na kennisneming van de wenschen
van het comité, op de fraterschool
met privaatlessen is begonnen. Die

1 privaatlessen zijn al jaren gegeven
en met succes. Wat betreft de „slech-

| te gewoonte", om vast te houden aan
de twee schooltijden per dag,
daar wil schrijfster de fraters en
zusters toch geen verwijt van maken.
U zoudt eens wat hooren, als we dat
gingen veranderen. Op dit punt be-
staat bij Hollanders, die ook de Oost
kennen de meening, dat het klimaat
hier van dien aard is, dat dit heusch
op Curacao niet Indisch behoeft in-,
gericht te worden.

Onjuist is het wederom, dat dej
onderwijzers op de fraterschool geen!.
Nederlanders zouden zijn, en dat die
onderwijzers gewend zouden zijn Pa-j
piementsch te spreken. Op de frater-
school waaraan momenteel 15 leer-
krachten verbonden zijn, is geen en-
kel inlandsche kracht werkzaam, en
het Papiementsch wordt er volstrekt
niet gebruikt, nooit, zelfs niet bij het
Godsdienstonderwijs. Het is ontmoe-
digend, als men een kleine twintig
jaar gewerkt heeft aan de schoone maar
ondankbare taak, het Hollandsch in
ons klein stukje Nederland te bevor-

deren, en men dan telkens nog moet
hooren, dat de Bijz. school toch zoo
weinig doet voor de verbreiding van
de Nederlandsche taal, en voor aan-
eensluiting van Curacao en Nederland.

„De verbreiding van Nederlandsche
cuiiuur onder opgroeiende Curacao-
sche geslachten?" Eén frater of zus-
ter, die zijn leven wijdt "San de op-
voeding van de jeugd op Curacao,

(zich zelf geeft, zijn persoon, doet meer
ivoor de cultureele belangen van Ne-
fderland, dan een half dozijn kranten-
schrijfsters en -schrijvers, die rustig in

¡ Holland zitten en uit den treure den
mond vol hebben over cultuur en over
de taak van Nederland op Curacao.

Of het Nederlandsch er op Curagao-
sche scholen zooveel slechter aan toe
is, dan op Hollandsche? Wel, er zijn
heel competente menschen, die van
meening zijn, dat de dwingende nood-
zakelijkheid, meer aan Hollandsch te
doen, het taalonderwijs ten goede

jkomt, en de Hollandsche kinderen pro-
i fiteeren daar ook van.
| Het is ook wel opmerkelijk, dat Cur.
¡jongelui, die naar Holland gaan voor
¡verdere studie, gewoonlijk goede cij-
fers behalen voor „taal". Dat intus-
schen het Nederlandsch in de Cur.

[samenleving nog niet méér is inge-
i burgerd ligt aan heel andere oorzaken.
¡Ik kan daar niet verder op in gaan,
jmaar de school treft hier geen blaam.

Wat de bevordering van de Ned.
i Taal op Cur. betreft, daarin staan de
!fraters boven alle verdenking; dat
| weet hier iedereen en Mevr. Berg-
I mann kon dat ook weten.

Over Coëducatie gesproken, hebt u
| nooit eens kennis genomen, Mevr., van
de gepubliceerde resultaten van dat
stelsel in Amerika ? Dat is toch wel

Ide moeite waard, vooral als men
over die kwestie schrijft. Er zijn nog
andere en zelfs hoogere belangen
dan een toelatings-examentje voor een
inrichting van voortgezet onderwijs.
Dit is zeker, in Amerika is de onder-
vinding op dit punt ontzettend, en als
men in de Oost met coëducatie be-
gonnen is, dan zullen de fatale ge-
volgen ook daar niet uitblijven. Wat
er op Cur. staat te wachten, als coë-
ducatie hier ooit zou worden inge-
voerd, daar zijn het allen, die op de
hoogte zijn met plaatselijke toestan-
den en die de mentaliteit van het
jonge yolk hier kennen, het wel over
eens.

Nu nog dit: Mevr. Bergmann deelt
op het eind van haar artikel mee,
dat in September aan de fraterschool
!een klasse zal (zou) gevormd worden,
die met Holland wordt bijgehouden,
Als op zoo vele andere punten zijn
de inlichtingen van schr. ook hier on-
juist.

Die „voortvarende" fraters hebben
ook een circulaire verzonden. Zij let-
ten ook op hun „Saeck". Maar stel u
gerust; de circulaire werd alleen toe-
gezonden aan ouders, die hun kin-
deren al op de fraterschool hadden,
dus heelemaal geen proselietenma-
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kerij. In genoemde circulaire wordl
gezegd, dat bij voldoende deelname
zou overgegaan worden, tot het vor-
men van parallelklassen voor kinde-
ren die later naar Holland zouder
gaan ter studie. De ouders, die
met het idee meegingen, konder
daarvan kennis geven door eer
inliggende kaart geteekend terug te
sturen. U ziet, het werd de ouders wel
makkelijk pemaakt. En de uitslag? Ze-
ven handteekeningen, zegge en schrij-
ve zeven, mochten we ontvangen. Di
aparte klas is dus niet begonnen
Maar de betrokken ouders behoever
zich niet ongerust te maken. De fra
ters zullen zorgen, dat hun kinderer
klaar komen. In het leerplan zuller
zoodanige wijzigingen aangebrach
worden, dat de privaatlessen tot een
minimum beperkt blijven. Als nu on-
ze pogingen, om den aanvang van hel
schooljaar van 1 Januari te verplaat-
sen op 1 Oct. (de aanvang van hel
schooljaar is bij verordening geregeld)
nog met gunstigen uitslag worden
bekroond, dan is de aansluiting van
ons onderwijs bij het Nederlandsche
zoo mogelijk volkomen.

Mag ik er nog bijvoegen, dat ver-
schillende Hollandsche ¿¡oud-^rs niet
denken over de kennis van Spaansch
en Engclsch, die hun kinderen' hier
opdoen, zooals Mevr. B, dat gelieft
te doen ? Meermalen wordt ons ge-
vraagd, om dievakken niet te laten
vervallen, ook al is men van plande
kinderen naar Holland te sturen.

Ik zou nog meer recht te zetten
hebben, maar Qeachte Redactie, mijn
regels zijn al kolommen geworden.
Tot slot nog dit: Hetartikei van Mev.
B, zou bij buitenstaanders def, indruk
kunnen wekken, dat de openbaréschool
op Curacao wat erg in de verdruk-
king komt.

Het is eenvoudig belachelijk. Zoo
ergens, dan is die „arme openbare
school" hier toch wel in een be-
voorrechte positie tegenover de bij-
zondere. Terwijl Holland al jaren lang
de gelijkstelling heeft, zitten wij hier
nog maar steeds met het beginsel, dat
zoo zachtjes aan in uitvoering zal ko-
men. Hoe die uitvoering zal zijn, moe-
ten we nog maar afwachten. Op het
oogenblik is de behandeling van beide
nog zoo ongelijk moggelijk. iIk kan deze bewering op 't oogen-!
blik niet met voorbeelden illustree-i
ren; dat het zoo is, weet ieder die ¡
maar eenigszins met de Koloniale on- i
derwijsverordening op de hoogte is. |

Maar dat kan ook niet anders: dci
Bijz. school is immers niet „Natio-i
naai"!?

Fr. M. Canutus.
BERIGHTEN

MISSIE-NIEUWS.

Zuster Maria Barbara.
i Op 31 October overleed in hel
jklooster te Habay de Eerw. Zusterj Maria Barbara in den gezegenden
Uuderdom van 94 jaren.

Zuster Ma. Barbara (in de wereld
Mej. Mathilda Regina Cresson) werd
geboren te Barber (Curacaoj op 14
Maart 1ü34. Reeds vroeg ontwikkelde

! zich bij haar de roeping voor het
religieuze leven en op 26 Maart 1854
ontving zij het religieuze kleed, dat
zij bijna 75 jaar met eere heeft ge-
dragen. Op 28 Mei 1855 legde zij
haar H. Geloften ¿f.

Zuster Barbara zal zeker wel een
der eerstelingen zijn, die God hier

¡riep tot het kloosterleven. Bijna ge-
j heel haar religieus leven heeft zij
doorgebracht pp Habay, in het ver-

| borgen God en hare medezusters¡ dienend.
Rijk zal de oogst van verdiensten

¡zijn, die zij door haar voorbeeldig
[religieus leven van zooveel jaren heeft
ingezameld, schoon zal de kroon zijn \
waarmede de goede God, de Gever i
van alle goed, haar sieren mogevoorj
eeuwig voor haar zoo vetdienstvol:
leven.

Woensdagmiddag werd, nadat Z.
D. H. Mgr. Vuylsteke de absoute j
verricht had in de kapel van VVelge- j
legen, haar stoffelijk overschot graf- |
waarts gedragen. Zij ruste in vrede.'

Moeder Christine.
Maandag 5 November, zal Moeder!

Christine van Sta Rosa, den dag!
herdenken, dat zij veertig jaar gele- ¡'
den het religieuze kleed mochl out- 1
vangen. Onze hartelijke gelukwen-'
schen.

i
Nieuwe Zusters.

19 October 1. 1. is de Eerw. Moe- i
der Vicaria Ma. Lidwina, der Zusters i
Dominikanessen, met twee nieuwe
Zusters van uit Holland via Barbados j,
laar St. Martin vertrokken. Deze maand j¡
tullen er vijf Zusters Dominikanes- '.
len van uit Holland naar hier vertrek-!'
een met bestemming voor Aruba, n. Í. twee voor de scholen en drie voor ¡

fiet hospitaal. Van Zuster Clara, het
loofd van het St. Petrus-hospitaal,
lie voor gezondheid repatrieerde, is

t nog twijfelachtig of zij w^naarde¡|
Vest zal kunnen terugkeereu. j
torste Lustrum van de Ligia Euca-

ristica
[

l r
Deze viering is een gloriedag ge-¡h

"eest voor de katholieke mannen van ! b
e parochie van de H. Familie. Bij de s
lechtige H. Mis die 's morgens om

316 uur door den H. E. Pater Vicaris¡HIM v, n. Elsen werd opgedragen,ijjwas do kerk vol mannen, en rui n 300v\ naderden ter 11. Tafel. J3j En 's avonds bij het plechtig pon- ¡
¡tificaal Lof was de kerk wederom!

t \ stampvol mannen. Werd 's morgens
onder de leiding van Pater Buhrs ■

de mis van Conconne door ge-,1

t j mengd koor op zeer verdienstelijke
i wijze uitgevoerd, onder het Lof klon-,jken de verschillende gezangen door
¡alle mannen uitgevoerd met begelei-'

l¡ding van orgel en orkest, als een!
I j machtige, grooischehulde aan Christus- \.Koning. Ze maakten een overweldi-j, genden indruk. j

Op waarlijk schitterende wijze ont- ;
\ ! wikkelde de gewijde redenaar, Pastoor
;St. van de Pavert, de grootheid van \ons geloof en in het bijzonder van het j
geheim der H. Eucharistie, tegenover
de dwaling van onzen tijd, die niets!
aanneemt dan wat zij voelen en tasten "
kan, en al het bovennatuurlijke opzij 'tracht te dringen. Die grootheid open- ¡
baart zich zoo schoon in de geschie- ¡ I
denis van het Katholicisme in Austra* ■■ 'lië, dat pas zijn bekroning gekregen ¡
heeft in het te Sydney gevierde inter- ,J
nationaal Eucharistisch Congres ; maar j(
niet minder schoon en sterk iii del 1
heldhaftigheid van het Mexikaansche j(. volk, dat zoo onverschrokken te lijden !
jen te sterven weet voor zijn geloof, fOp 't slot bracht de gewijde spre- ¡ ''kcr een woord van hulde aan den pas j*
overleden Pasto n Saris, oprichter van i s

j dezen Eucharistischen Bond, die zeker ¡ .
ivan uit den hemel met welgevallen op :'
| zijn werk mag neerzien, en Gods ze- ' v
gen erover zal afsmeken. ,c

Moge de Eucharistische Bond onzer i| katholieke mannen groeien en bloeien,' ■*'tot heil van o->s volk, en zijn zede-j 1
¡lijke en godsdienstige verheff ng. |j<
i i ii

Nieuwe Gouverneur.
Naar wij vernemen is van Z. E. ■ v

den Minister v. Koloniën officieel be- l a
richt ontvangen, dat bij Konink-,
lijk Besluit van 27 October L. A.|
Fruytier benoemd is tot Gouverneur'
van Curacao; en dat omtrent den da- : ii
turn van zijn vertrek nog niets naders '' p
kan gemeld worden. o

Nieuwe Gezaghebber.
De Heer Wagenmaker, die zal i ;

worden uitgezonden om tot Gezag- ! "hebber van Aruba benoemd te wor- i
den, zal volgende week per S.S. Ni-'
ckerie uit Nederland vertrekken, om
hier in de eerste week van December ':
fe arriveeien. ¡ w

Examen-machineschrijven.
Op 27 October hebben de volgende to

leerlingen van het St. Thomas-college, ce
|an Evertsz, Eddy Hellmund, Arman- orlo Ignatio, Macio Maduro, Arturo Prins,! ro
Dlivier Profeet, Edgar Royer, Nicolaas : G3oyer, Oscar Torres, en Jules de Windj H;
iet diploma van den St. Genesius- Ci
iond te Rotterdam in het machine-
ichrijven betaald. geProficiat! F«

APOTHEKEN.
Geopend vook Zondags-

en nachtdienst
tfan 3 fiovembep tot 10 flovembep

Otrabanda : BOTICA CEpITRHIi.
Panda : BOTICA (tUfVA.

Welkom.

Per S.S. Carabobo zijn Zaterdag 1.1gearriveerd de Heeren Jos. M. L. Ma
duro, Consul van Frankrijk, en H. D;
Costa Qomez, Consul van Italië ; even-| eens Mevr. Sarah L. de Madurg

Aan allen om welkom.

Kantongerecht.

Carlito Reyes, die eind Juli 1928¡.een eveneens Spaansch sprekend mans-persoon door vergiftiging van het le-
ven heeft trachten te berooven, is ver-

oordeeld tot vijfjaren gevangenisstraf
¡ met openbare tewerkstelling.

Felipe Kirindonqo, een chauffeur
die begin September 1928 een meisje
met doodelijk gevolg heeft aangere-
den, is veroordeeld tot een jaar ge-vangenisstraf met ontzetting van het

¿recht om motorrijtuigen te besturen,
Manuel Laclé, de chaufieur van de

"fautobus die midden Juli 1928 terI hoogte van Rooi Catotji is omgekan-fteld, waarbij verschillende personen|| letsel bekomen hebben en een zelfs
ij overleden is, is veroordeeld tot een
f i jaar gevangenisstraf met openbare te-
*|werkstelling en ontzetting van het'i recht om motorrijtuigen te besturen,
i Hamilton Niles, een Britsch West-! Indiër die in de tweede helft van Au-jgustus 1928 in het tweede districtjalhier uit een revolver op twee mans-,
j personen geschoten heeft, is veroor-!
;deeld tot drie jaren gevangenisstraf i
i met openbare tewerkstelling.

i
OfficieeleBerichten

I

Mej. A. S. M. Waymouth, in het.!
] bezit der akte van bekwaamheid als; hoofdonderwijzeres en der akten En-
jgelsch en Nuttige Handwerken, is!¡benoemd tot Onderwijzeres lste klas-''se, Categorie 8., bij het Openbaar On-'
iderwijs ín Curacao en werkzaam ge-
¡steld aan de Hendrikschool alhier ¡

De Heer J. R. Quast, in het bezit j
¡den akte van bekwaamheid als hoofd- 1

jonderwijze-- en der akte voor vrije-¡en ordeoefeningen, is benoemd tot:'onderwijzer lste klasse, Categorie A., |
'bij het Openbaar Onderwijs in Cura [,
| cao en werkzaam gesteld aan de Open- !'bare Lagere School (Juiianaschool)op '¡Aruba.

De Heer J. G. Statius Muller, Hoofd- : j'commies ter Oouvernements-Secreta-
rie alhier, is in activiteit hersteld.

De hulpkommies der belastingen \alhier M. Capello is bevorderd tot
kommies. j <

Obdulio L. Rog, Karel R. C. Rid- i
derplaat, M. A. Fray, A. Libier, Emi-lio Daal, Isberio E. Faneyte, Willem \Leers, Carlos de Leeuw, Eusebio Ma- i
cares, Alexander Arends, Julius Cae-
sar Kroon en J. Leoncito Profeet zijn
benoemd tot tijdelijk hulpkommiezen ¡
der belastingen in Curacao. |

De Heer A. N. Th. van Meeteren "is benoeihd tot lijdelijk Technisch
Ambtenaar bij het Departement vanOpenbare Werken in Curasao.Johan Tromp is benoemd tot teie- 'grambesteller bij den Post voor Draad-
looze Telegrafie op Aruba.

Aan den Agent van politie 2de klas-!se bij de Algemeene Politie in Cura- :
cao S. G. Evertsz is, wegens langdu- j
rigen onafgebroken dienst, twee ma<m-
ien binnenlandsch verlof verleend.Aivn de tijdelijke agenten van poli-
ie 2de klasse bij de Algemeene Po-
n Cura9ao J. G. Narain en J. E. van
-ierop, is op hun verzoek eervolont-
¡lag uit 's Lands dienst verleend.

De jongeling Robert Horace Sully ¡
s benoemd tot tijdelijk schrijver en |
werkzaam gesteld op het Postkantoor
)p Curacao.

Mej, E. Salas, in het bezit der ver-
klaring, bedoeld in art. 6 der O. V.1907, is tijdelijk aangesteld tot kwee-
cel in ge.: bij het Openbaar Onderwijs!
n Cu-acao en tijdelijk werkzaam ge-j
leid aart de Voorbereidende klassen |
-erbonden aan de Wilhelminaschool,
ilhier.

Nieuwe Postzegels.
Met ingang van 1 December zullen ]

n gebruik worden gesteld nieuwe:
lostzegels van 1%, 10, 12JÍ, 15 en 35:
ent; buiten gebruik zullen worden j
esteld de oud-model postzegels van '%, 10. 12JÍ, 15, 20, 25, 30 cent, die
ïitsgaaf zijnde, tot ultimo December
unnen worden ingewisseld.

Toeristenbooten.

De Amerikaansche bladen beginnen
eer propaganda te maken voor lente-
ips naar de West-Indies. Í —Wij ontmoetten reeds het 20.000ms schip „Carinthia", dat 19 De-
¡mber uit New-York zal vertrekken !
m er 6 Januari terug te keeren. De
mte gaat langs Sto. Domingo, La
uaira, Curacao, Colon, Panama,
abana. De „Carinthia" is van de ¡
unard-lijn.|
Ook de „Veendam" zal begin vol-
:nd jaar weer komen; zij vertrekt 12ïbruari van New-York.

Hoedenvlechtsschool.
Aan de hoedenvlechtsschool vanPietermaai hebben verleden week devolgende jonge dames van Pietermaai,Sta Rosa en Montagne met goed ge-volg examen afgelegd in het hoedenvlechten.

Pietermaai.
1. Mej. MarianitaRodríguez, diploma D.2. „ „ Victoria de Leon, „ „ „ D.

j 3. „ „ Louisita Iverio, „„ „ D'i i ■-, Maria Cato, ' \\ \ £
0. „ „ Cornelia Evertsz, „ „ „ C.* 6. „ „ Helena Ferera, * ■ „C.7. „ „ Rosinda Maduro „ „ „ C.

) 8. „ „ Stevanita Grindongo „„ „ B.
Sta Rosa.

1. Mej. PetraGiriejaloe. diploma B.2. „ Rosa Koeiman, „ c.3. „ Emelia Gijon, „ c.
Montagne.

■ j 1. Mej. Tofie Daver, diploma C..12. „ Eufemia Suares „ C.
f 3. „ Julita de Windt, „ D.

4. „ Aura Schoop. „ D.
-j Aan alle onze gelukwenschen.

De West-Indische Gids.
Inhoud der October-afl. Een hek-senproces tip St. Martin A. D. 1711,jdoor Pof. Dr. L. Knapper. — Ethno-

i logische aanteekeningen omtrent deZwarte Caraïben, door Dr. H. ten
¡Kate. —De West-Indische afdeeling|op de Arnhemsche tentoonstelling,
¡door Joh. F. Snelleman. — Nettel-beck's plannen (tot vestiging van;landbouw ondernemingen in Surina-,n,e), doorG. J. Staal. — Kaartbespre-
jking, door C. H. de Qoëje.

Sport.
i Felicitatieaan den heer f. A. Hernández.
! Een woord van oprechte waardee-¡ ring aan den heer J. Hernández voorjde onbetaalbare diensten die hij de V.iV. ¡ong Holland bewezen heeft.Als sportleider heeft hij steeds ge-tracht den bloei zijner vereeniging te
|bevorderen !

Als een der oudste leden van ge-
noemde vereeniging heeft hij alle in-lichtingen kunnen verschaffen aan dejongst toegetreden leden !

Als „kraker" van „Jong Holland"heeft hij zijns gelijke niet!
't Kan zijn dat door zijn uitstekend„kraken" (hij moet een goeden leer-

meester gehad hebben) Jong Holland
menigen wedstrijd won.

Als woordvoerder van J.-H. heeft hij
bij vele gelegenheden geschitterd.

En last not least; Als opschepper
voor J.-H. heeft hij een paar keer bijnaeen pak slaag gehad.

Door dit laatste feit niet ontmoe-
digd bleef hij toch trouw voor zijn ge-
liefd Jong-Holland „opscheppen".

Als Coco breng ik hem hulde voorzijn geduldig werken in J.-H. en feli-
citeer ik hem hartelijk met het kam-
pioenschap van Jong-Holland waar hij
iheoretisch veel toe bijgedragen heeft.

Ziezoo J. A. Hernández, opeen bizon-lere wijze en geheel apart heb ik Unijn felicitatie gebracht.
Mochten er soms moeilijkheden ko-nen, stapt U dan er overheen en baanJ manmoedig een weg tot uitkomst.Leve Hernández ! 1 !

Faverey.
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When you sec that clean, t
clear, golden stream
pouring into the crank-
case of your engine you
know you are getting

TEXACO
MOTOR OIL [

lts coior is as distinctive S
and easily recognized as ' k
the trade mark on a seal- 11.
cd can. You know then h
that it is pure—consist- j h
ent use with thousands ! d
of miles added to the life
of your new car will j »
prove it. j r
WEST INDIA MERCAN-

TILE Co. Ltd.
4gents. I w
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Tehuis voor kinderen „BOSCH EN HEIDE"
Renkum bij Arnhem, Nieuweweg3 (Holland).
Opname van kinderen van ELKEN LEEFTIJD voor OP VOEDING

en ONDERWIJS; UITST. SCHOLEN: LAGERE, MULO
HANDELSSCHOOL: enftíJKS-HOOGERE BURGERSCHOOL.
Bevoegd toezicht op schml mi huiswerk; eventueel mmiek onderw.aan huis. Gr. huis met tuin en sportterrein prachtnatuur en

ZEER GEZONDE landstreek.
Zeer goed TEHUIS voor kinderen vm families in

OOST- en WEST-INDIË. Prima referenties.Kosten voor opn. met volledig pension en algeh. verzorging
f 1050.— per jr. Bij opname van TWEE of meer kinderen

f 100.-- per kind minder. Prosp. op aanvrage,

Koninklijke Nederl. Stoomboot Maatsch.
VAN CURAQAO

Naar Pto. Colombia, Cartagena, Cristóbal en Pto. Limon "SS. „Venezuela" i5NovSS. „Van Rensselaer" on M "
SS. „Simón Bolívar" ¿0 Dec'Naat Pto. Cabello, La Guaira, Trinidad, Barbados «n Europa:SS. „Stuyvesant" M 15 NovSS. „Venezuela" M 29 Nov'SS. „Van Rensselaer" 13 n '

Naar Port-au-Prince en N§w-York :II" "2iT je.íi aSSaU" I» Nov.SS. „Nickerie" 10 DccNaar Pto. Cabello, La Guaira, Cumaná, Pampatar, Carupano, Trinidad'Demerara, Paramaribo en Europa:SS. „Commewijne" k Nm,
SS. „Prins F. Hendrik" "26 Nov'Naar New-York: ji|- "£st!;e?. 9 Nov.SS. Au!or" ,7 N <

'

v 'BmJr„p essW°4d/iJ»n SSm*6» 6 dÍe5Sí onderhouden tusschen Curagao-Maracaibo'.v met de S.b. „Atlas , „Midas °,n „Brion

Compañía Trasatlántica
EI vapor

„LEÓN XIII
s; espera el 10 de NoVÍBmbre 1928 de Europa via Pto. Rico y Venezuelay seguirá el mismo dia para el Sur via Pto Colombia y Colon.

El Vapor
„BUENOS AIRES."

se espera del Pacífico via Colon y Pto Colombia el 20 Noviembre y se-guirá el mismo día para Pto. Cabello, La Guaira, San Juan, TenerifeCádiz y Barcelona. '
Ambos vapores aceptan carga y pasajeros.

Los Agentes.
S. E. L. MADURO á SONS.

W (Engelsche preáuct) "ffl

> KWEEKT ï
FLINKE il; KINDEREN "!

" Dit kindermecl heeft gyn *M
" goeden naam te danken «flm aan zyn zuiverheid en fl

► voê'dzaamheid, en aan het fl" feit, dat het kinderen ge- "■" zond en sterk vormt. De «flmoeders, die dit meel hier fl. gedurendede 5 laatste jaren fl
" gebruikt hebben, zyn zeer "■" tevreden over het verkre- «fl« gfn resultaat, omdat fl► Glaxo zoo buitengewoon *fl
" goed is voor kinderen "■

Heeren MENSING & *Co. #fl
"fl

U VOQR NAMAAK

KIST ECHTE WASCANA^IS WOWIEN V/UfDITIUNMUMBy-



Gevraagd
een in goeden staat zijnde
2de hands piano. Brieven
met opgaaf van prijs aan
het bureau van dit olad.
1-3

De expeditie van Com-
mander Byrd naar de

Zuidpool.

sloten op dezelfde plaats zijn een-
voudig dorp op te richten.

De hoofdbasis zal zich dus bevin-
den dicht bij den Oosthoek van den! ijsmuur, terwijl een centraal vliegkamp
zal worden ingericht, meer Oostw.
van de hoofdbasis op het King Ed-
ward Vil land. Van hier zal een groo-1

Ite reeks vluchten gemaakt tvorden, j
welke zich als de veeren van een
waaier over King Edward-land zullen
uitstrekken.

Blikjes Kaas I Kof 2Speculaas Ko. 81. 2
Lieverkoekjes ko. bl. 2
Gember in pot/es I
Friesche Boter bl. 5 pd

» » 2 pd.
» n I Pd.

Potjes Soya
Limonade syroptn

Maggi-blokkjes
Maggi in fleschjes

bij ELLIB & DANIA.
Cur. 4 Oct. '28.

Weer voorhanden :

„La Opera"
Groóte voorraad, pas ontvangen :
BELGISCHE VLOERTEGELS,.

diverse patronen a fis. 10 M2,
„Royal George" Scotch Whisky

12jl flesschen f 38.—
24/2 flesschen f 41.—

I- BAIZ Heerenstraat no. 5,
Telefoon 390.

"DECCfI".

Wat den Poolvorschers te wachten
staat.

Commander Byrd heeft zooals men
weet, een gronte expeditie naar de:
Zuidpool ondernomen. ¡Reeds is het eerste contingent van
deze belangrijke onderneming uitNew-York vertrokken.

Deze nieuwe poolexpeditie is dei
grootste en kostbaarste, welke wel-|
licht ooit in elkaar is gezet, en daar-l
om is 't begrijpelijk, dat de plannen!
van Commander Byrd aller belang- [
stelling hebben. Í

In dit verband is het interessant;
te vernemen, hetgeen H. A. SeyffardtJr. in verband met deze Zuidpool-ex-
pedite in de „Nieuwe Crt." schrijft:

De hoofdpunten, waarin het Zuid-
poolvraagstuk verschilt van dat derNoordpool, zijn de volgende: deZuidpool is reeds ontdekt (Amundsen
December 1911) en sindsdien ver-
scheidene malen bezocht door andere
Poelreizigers. (Scott, Shackleton); er!
is land aan de Zuidpool, zij 't dan
ook vrijwel geheel bedekt door een
enorme ijskap.

De vlucht naar de Pool zelf be-l
hoort tot een der laatste punten van jByrd's programma, zijn voornaamste
bezigheden bestaan uit verkennings-l
tochten boven de uitgestrekte, abso-
luut onbekende streken tusschen King
Edward VlI-land en Grahamland. Hier
opent zich dus de gelegenheid heel
wat meer wetenschappelijk werk tel
verrichten, dan tijdens zijn Noord-
poolvlucht in 1926.

Byrd neemt drie vliegtuigen met
zich mede, te weten: een drie-mo-
torigen Ford-Stout een-dekker, een
Fokker Super Universal en een kleinenBellanca-een-dekker Het Ford-toe- |
stel is geheel van metaal vervaardigdj-

en 'veffcöOij, '"'overigens opnierfciijk j
veel overeenkomst met de bekode I
drie-motorige Fokkers. Dit toeste is
evenwel speciaal voor deze Poolexffe'
ditie, gefabriceerd uit veel dunner 1

duralminplaat dan in normale onv
standigheden wordt gebruikt, waar.
door ruim 100 K.Q. aan gewicht is
gewonnen. Dit is echter niet gedaan,
om meer lading mcc te kunnen ne. ¡
men, doch om de machine gemakke- j
lijker te doen loskomen van de on-j
volmaakte vliegvelden in het Zuid-i
poolgebied.

Om dezelfde reden heeft men ookj
't vleugeloppervlak vergroot, zoodat i
de vleugel nucen spanning van 26
M. heeft. Hoewel benzine meegeno-
men kan worden voor een vlucht van
bijna 5000 X.M,, ligt het niet in de
bedoeling tijdens de poolvluchten de
de volle lading benzine mee te voe-
ren. De langste vlucht van Byrds pro-
gramma is de vlucht naar de Zuid- 1

pool en terug; de totale afstand hier-;"
van is evenwel ruim 2000 K.M. klei-
ner dan zijn Noordpoolvlucht, hoewel
de omstandigheden even gevaarlijk
genoemd kunnen worden.

Het tweede toestel, de Fokker Su-
per Universal, is een één-motorig toe-
stel, dat veel overeenkomst toont met
den ons welbekenden F Vila eendek-
ker der K. L. M, de afmetingen zijn
iets kleiner.

Ten slotte neemt Byrd nog een
kleinen 200 P. K. Bellanca eendek-'
ker mede, welke geheel identiek is

.aan het toestel waarmede Chmnber-;
lm over den Oceaan vloog van New-
Vork naar Cottbus.

De expeditiebasis is voor haar doel
ideaal gelegen; n.l. op de IJsbarrière(of Ijs-muur) aan de Walvischbaai,
waar de barrière laag genoeg is om
de vliegtuigen en verder expeditie-
materiaal, te lossen. Op andereplaat-
sen rijst deze muur naar boven tot een
hoogte van bijna 100 M. als een glin-
sterende, helwitte rotsmuur, welke ie-
dere beklimming onmogelijk maakt.
Deze ijsmuur is de rand van de z.g.
„Groóte IJsbarrière", die aan de eene
zijde de Ross-zee afsluit en aan de
andere zijde als een enorme wig in!
het Zujdpoolplateau dringt tot onge-'
veer 650 R. M. van de Pool zelf. Aan |
het benedeneinde —aan de Ross-Zee i
dus — rust deze ijsmuur voor het j [
grootste gedeelte op water en derand i 'er van verplaatst zich soms voor-!
waarts, soms achterwaarts. Alleen aan
de Walvischbaai schijnt de ijsrand in : \
rust op soliede gronden, althans hij '
is sinds ontdekkingsreizigers in die i
streken kwamen niet meer van posi-
tie veranderd. Reeds wijlen Amund-
sen vond het veilig genoeg er op te \
overwinteren op ongeveer 10 mijlen '
van den .'and en ook Byrd heeft be-

i JVladüro's Bank
'I Curagao.
Volgestort Kapitaal en Reserve fis 2.250.000Koopt en verkoopt wissels,

buiteniandscb bankpapier, coupons,j gemunt goud 'en zilver.
i Neemt gelden á depósito en opent

chequerekeningen met rente-vergoeding.Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.

Telegrafische Uitbetalingen.
Sate-loketten Spaarbank.

"Botica
van EDMUND JACOBSEN, Apotheker

AMERICAN DRUGSTORE ENGLISH PHARMACY
Breedestraat, Otrabanda Telefon No. 256
Spoedige aflevering van Recepten

Patentmedicijnen en ChemicaliënDrogerijen Parfumes en Zeepen
Wijnen en Likeuren

Alle poto-aptikelen
Alleriel Soorten vanChocolade, Suikerwaren, en KoekjesSigaren en Sigaretten Sodawater en Limonade-YLOGGE BE^ lEMIN6 00K AAH HUIS BEZORGEN. I

B&n IS3O-—SHU going Strongl J^HHeSH^y '^jlö'fji

Geen betere whisky te verkrijgen.
■MORRIS E. GORIEL & SONS.

Agenten.
B—9

9m*mm9mm!r , ■■ in— !—M———,lMUNIIMWrfMMMMW^WMWf^MMMWi^riaMIMBam^^ !■'
Verkrijgbaar bij BLUS & DANlft. Ag-inten 28

Fis 2.500.--
-„G. ». C." TRUCKS

PRODUCT OF GENERAL MOTORS
1 I|2 ton capacity
6 cylinders
4 Speeds Forward, 1 Reverse
4 Mechanica! wheel brakes

-Front and Rear bumpers. |
Jometo our Show Room to sec the LOWEST 1

PRCED 6 CYLINDER DEPENDABLE TRUCK 1
EVER OFFERED.

We are willing to give you a demonstration.
„EL AUTOMÓVIL AMERICANO"

WEST INDIA MERCANTILE CO. LTD. Agents.i
9 ° I

I .>

Sand In a Tire Cut
I Is Like Salt In a Sore
¡ Tiny grains of sand

in a tire cut will soon
cause serious troublt.
They grind away at ths
tread and carcass of th«
tire until it breaks down.
It is good business to
have your tires inspected
for minor injuries and
your air pressure checked
regularly. We are glad
to offer this servies to
you free.

i Tfrestone
CUM-DIPPED Tl***

SOLE DISTRIBUTORS:
A. D. CAPRILES & Co.

Heerenstraat No. 20.
Sub-dealers.

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

Bekendmaking.
De verkoop van [uweelen en van

gouden en zilveren voorwerpen ter
Spaar- en Beleendbank van Curacao
beleend van den 2den Januari 1927
af tot en met den 30 Juni 1927 on-
der No. 9583 0. tot en met 8410 P.
zai plaats hebben op Donderdag den
Bst November a. S. 's morgens ten
negen uur en volgende Donderdagen.

Belanghebbenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen door de aan-
zuivering der verschuldigde interesten
Curagao den 29ste Augustus 1928.

De Voorzitter
9 H. f. COHEN HENRIQUEZ.

„SABKA"
De eenige vruchtenlimo-

LSy^^D^fÊ^ï na<*e met ee^e vruchten.[J||jb4--^3§^ Buitengewoon heerlijkBpP^ïl^fp van smaak en zeldzaam

'tó^S^^ill Verkrijgbaar bij

mXnm^^mtmMELLlS & DANIA,
Agenten.

Men verwacht vrij goed vliegweer
boven de IJsbarrière gedurende de
zomermaanden (d, i. dus gedurende
de wintermaanden bij ons). Natuurlijk
kan er mist voorkomen en zeer zeker
enkele hevige sneeuwstormen. Amund-sen rapporteerde tijdens zijn verblijf
in die streek slechts twee ongekend
hevige sneeuwstormen te hebben mee-
gemaakt, maar men mag niet verge-j
ten, dat het Zuidpoolweer een der
onstandvastige dingen ter wereld is.(Amundsen had¡ zeker nooit een zo-
mer in Holland doorgebracht!) De
stormen kunnen daar een snelheid be-
reiken van ver over de 100 K.M. per
uur, terwijl de sneeuw bij millioenen
tonnen van het Pooiplateau wordtaf-geblazen in zulke uiterst fijne deel-tjes dar 't lijkt, alsof zij in de lucht
is opgelost. Als de vliegers in zulk
een storm terecht komen, zit er niets
anders op dan te trachten heelhuids
te landen en zich te laten insneeu-
wen tot alles voorbij is, met tenslotte
een uiterst kleine kans om weer weg j
te komen.

De ergste stormen zullen waar
schijnlijk ontmoet worden daar, waar
de IJsbarrière overgaat in het pool-
plateau. Dit plateau verheft zich tot
een hoogte van meer dan 3000 M.;bekroond door den koepelvormigen
Poolberg, die een hoogte heeft van 3127M. De koude lucht daalt met steeds toe-
nemende snelheid van deze Poolkapaf, totdat de laaggelegen IJsbarrièrebereikt is, waarna de stormen gelei-delijk in kracht afnemen, terwijl reeds
"f;""'-^ »"*1 afctanc! van het Pool-plateair de rust ín de atmosteer is
weergekeerd. Juist boven de Pool zelf
zal de lucht ook betrekkelijk kalm
zijn, wegens den constanten meteoro- j
logischen toestand, die daar altijd I
heerscht.

De koude bovenlucht stroomt van
alle kanten naar de Pool toe en zakt
daar naar beneden wegens haargroo-
ter gewicht, om vervolgens weer langs
de hellingen van het plateau naar be-
neden te vloeien. Als Byrd dus naar
de Pool vüegt, zal hij dezen neer-
dalenden luchtstroom gewaar worden
door een plotselinge daling van de
temperatuur en is hij de Pool eenmaal
gepasseerd dan zal hij rond om haar
heen, winden aantreffen, die alle een
verschillende richting gebben.

Daar het wetenschappelijke werk
den hoofdschotel van deze Zuidpool-
expeditie vormt, gaan er natuurlijk
behalve de vliegers, ingenieurs en
mecano's, ook een aantal geleerden
mee aan boord van de „Samson."
Deze maken meer kleinere uitstapjes
te voet en per slee in de omgeving
van de hoofdbasis aan de Walvisch-
baai, terwijl zij verder een nauwge-
zette studie zullen maken van die
geheimzinnige driehoekige ijsschol van !
35.000 KM2. oppervlakte, die wij steedside IJsbarrière hebben genoemd. Byrd j
zal verder met behulp van specialecameras irachten zooveel mogelijk
van het onbekende gebied in kaart
te brengen.

Toen de expeditie op 10'September
New-York verliet, waren er 55 man
aan boord van de „Samson", on-
der wie twee Noordsche Noordpool-
veteranen, drie vliegers, vier marco-nisten, een staf van ingenieurs en me-
caniciens, 'n staf van geleerden en
doktoren, met een speciaal ingerichte
Pool-apotheek. Verder gingen er eeni-
ge radio-installateurs mede.

De „Samson" zal niet terugkeeren
voor een jaar of 18 maanden verstre-
ken zijn. Alles zal er van afhangen,
hoe lang het schip noodig heeft om
zijn weg te banen door het pakijs. De
moeilijkheden, welke dit pakijs aan
Poolvaarders in den weg kan leggen,
zijn ons nu genoeg bekend uit de ver-
halen van de ijsbrekers „Krassin" en
„Braganza" in hun pogingen om de
mannen van Nobile te redden.

Byrd hoopt half December de groó-
te IJsbarrière bereikt te hebben.

Ctm.
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SHELL PRODUCTEN.
PRIJSNOTEERING.

Gasoline ex pomp per gallon n. 0,68
Gasoline per blik van 5 gallons „ 3,90
Kerosine per blik van 5 gallons » 2,75
Mineral turpentine [vervangt terpentijnjper blik „

van 5 gallons ">5O
Smeeroliën :
„Single Shell" ex pomp per gallon 1,55
„Doublé Shell" ex pomp per gallon 2,—
„Triple Shell" ex pomp per gallon 2,50
Cokes per ton » 15,
Kero-gasolie, brandstof voor "Delco" installaties enz.

per gallon »
De levering van „Kero-Gasolie" geschiedt uitsluitend in

drums van 80 gallons
CURAQAOSCHE PETROLEUM INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ.

7&

Krachtig en Onvermoeid.
Onuitputtelijk aan energie — stralend van gezond-
heid en levenslust. Zoo voelde ge U in die zeldzame
dagen, dat geen taak U te zwaar, geen werk U te
moeilijk was.

Zoo kunt ge U weer voelen, want er is geen
preparaat dat zoo uitstekend de levenskrachten
versterkt als Sanatogen," schreef Dr. Beheim-
Schwarzbach uit Colombo.

Sanatogen bouwt de krachten op, door aan de
cellen van zenuwen en lichaam juist die storten— phosphörus en albumine — toe te voeren, waar-
uit Uw gestel „kracht" put.

„Een opbouwend proces vindt
plaats in de zenuwen, na
toediening van Sanatogen' .
schrijft Prof. Dr. Mann. Oxford.

Met Sanatogen zult ge meer en beter werk kun-
nen verrichten en U toch na beëindiging der dag-
taak frisch en vol energie gevoelen — klaar omvan _" v« ri.jv... ujv* lc ycfneicn.

Wees krachtig en onvermoeid met:

SANATOGENHet Zenuwssterkend Voedsel. "
" Verkrijgbaar in aüe Apotheken £BSHB3B9MK9H

HEEREI-1 PñKKEÑT
BESTfIT.

Gabardine, Linnen, Zijde en Wollen.
GROOTSTE KEU2CE

STETSON HOEDEN
AU BON MARCHE. Heerenstraat 16.
5-13

Ondergeteekenden brengen hierbij ter kennis van den ban.lel
en het publiek in het algemeen, dat zij door de

STAIILUNION EXPORT (Í. in. b. H.
Dusseldorf-- Duitschland

als vertegenwoordigers zijn aangewezen en als zoodanig bieden
zij hunne diensten aan veor het verstrekken van all» gewenschte
informaties met betrekking tot stalen materiaal voor het bouwen
van loodsen, bruggen en kademuren.

Voornamelijk wordt de aandacht van belanghebbenden ge-
vestigd op cle LARSSEN PILES, die overal ter wereld gebruikt
worden voor het bouwen van kaden.

Próspero Baiz & Co.
3- 3 Agenten.

il \%3s^W^L TIELEMAN} &DROS
~-~— --U HOLLAND

MEMSING & Go Agenten.

Lepra-bestrptng
Aan het slot van een belangrijk artikel in

, De Telegraaf" van 4 Angustus, vierde och-
tendblad, onder het hoofd „De melaatsch-
heid overwonnen", schrijft Prof. Dr. W.
Storm van Leeuwen:

In een vergadering van de Royal So-
\ ciety of Medicine konden zij (n. 1. de hee-
ren Muir, Wade en Lara, geneesheeren in
Br.-Indië) eenige maanden geleden, over

¡ duizend genezingen berichten. Bijna elk
; geval van lepra, dat tijdig genoeg ter be- i
handeling komt, kan thans worden gene- i
zen en 15 tot 20 procent van de late geval-
len _ waarin de ziekte reeds gemiddeld
acht jaren manifest is — kunnen ook nog
aanzienlijk worden verbeterd. Dat waren
de conclusies, die Muir en zijn medewer-
kers uit hun waarnemingen konden trek-
ken."

In dit verband vestigen wij de aandacht
op een artikel van den heer F. P. Schuite-
maker, arts te Paramaribo, in „De Surina-
mer" van 12 April 1928, overgenomen in
„De West-Indische Gids" van Juni 1928.

Voorts schrijven wij hier over de vol-
gende stelling van den heer C. W. Naar
(geboren te Paramaribo), die op 25 Juni,
j.l. te Leiden tot doctor in de geneeskunde

| promoveerde op een proefschrift „Over oog-
\ veranderingen bij lepra":

„Het van Overheidswege aan medici ver-
plichtend stellen om een bepaalde behan-
delingswijze bij lepra te volgen, zooals dat
is omgeschreven in art. 10 van het ontwerp ,

der nieuwe „Lepraverordening voor Suri-
I name", is onwetenschappelijk en zal c. g. I
1een ernstig beletsel opleveren voor het ■

\ oplossen van het genezingsvraagstuk van .
! deze ziekte." ..
' Terwijl wij het bovenstaande schrijven,,
' bereikt ons het hoogst belangrijke „Ver- !
! slag van een studiereis naar Suriname (Ne-
i landsch Gnyana). Sept. 1921-Dec, 1927 en
[beschouwingen dienaangaande", door Prof
:P. C. Flu waarin o.m. gehandeld wordt
¡over de lepra in Suriname.

Zeilvaart
gedurende de maand Sept. 1928.

¡ Binnengekomen van . Uitgezeild naar :
Aalborg 1 j Aruba 28
A, uba 28 Barbados ¿

Barbados 2 Bonaire 48
Bonaire 45 Boy. Eil. 2

i Boy. Eil. 1 f'ufnta, ?¡Guanta 3 Jackmel 1
!La Vela de Coro 11 La Vela 14
'La Guayra 4 La Guayra 1
; Maracaibo 4 Maracaibo 4
«Pto. Cabello -16 Pto Cabello 42
Rio Hacha 1 Pto Limón

?t„0caDc°as mÍngo
19 ,SS sac°ha 3

Tamoa » Sto Domingo 4|Ke_ 2 IS. P. Macoris 2

! Totaal uT Totaal 157
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FRIEBGHE COÖPERATIEVE ZUIVEL-
EXPORT VEREENIGING IN KAAS

EN BOTER.
Leuwaardsn

R | |

Vertegenwoordigers: Ellis&Dania. j

MENSING & Go. Vertegenwoordigrse.

GUHIEIi'S BANK-
Willemstad - Curacao - -fied. West-indic.

fIüLE 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 tegen voordeelige koersen.

Telegrafische uitbetalingen naar alle werelddeelen.
Reiscredietbrieven en Cheques van de

National City Bank of New-York,
IVew York -City.

Safe-loketten.
Speciale afdeeling voor Incasso's

Afdeeling Spaarkas.
Afdeeling Assurantie.

CHRYSLER 65

CHHYSLER '65' TOUKING

Een krachtige 6 cylinder motor-met een krukas op 7 lagers om trillingen te voorko-
\ men op de plaats waar zij ontstaan.

Hydraulische remmen op alle vier wielen — volkomen zacht-werkend en vtilig,
Een acceleratievermogen vanaf den gang van een. wandelaar lot zestig, zeventig of

tachtig mijl per uur op prise direct, al naar het type der auto.
Een benzine-filter, een olie-filter en luchtzuiveraar op de carburateur —'om den mo-

tor voor inwendige slijtage te vrijwaren.
Een groóte keuze van prachtige modeeten — open [en" gesloten —in elke serie

Afgewerkt in onkrasbaar Duco.
GEEN-ANDERE AUTO

OEEFT ZOOVEEL VOOR DEN
PRIJS ALS DE CHRYSLER!

Door bocht na bocht — zonder slippen of zijwaarts zwaaien! In en uit het weme-
ilend verkeer — steeds in dezelfde versnelling.' Verlustigt U van Chrysler's schitterende
i prestaties — beproeft de.Chrysler zelf! De Agent zal er U niets voor rekenen en U! niet tot koopen verplichten.

In voorraad Een -f^URY-QI FR "&%* Sedan voor f3850- met

' bumpers, 5 bi men — en buitenbanden en bandkoppen, voor onmiddelijke levering.
TISCHER & CO.

Distributor.
2-2

! '"" '■■■ »—-—■- ...,..-„..„.-...-,.„,....--....

«mm*** UflflCË West India Mer-UIJE flUnaE cantile Co. Ltdr Whisky AgentL

Ahora ofrécenos la Máquina de Escribir
Remington Porátil en colores, uniendo así
la belleza a la eficiencia. Hay un surtido
variado de colrres para convenir a todos los
gustos. De estamanera puede Vd. escoger su
Remington Potátil en el color que más le
agrade, o que ,-rmonice mejor con el color
dominante delcuarto.

West India Msrcantile Go. Ltd. Agentes.



WHY WE Cfl]-! SfiVE YOU ]Vlo]-IEY
ñ^D SERVE YOÜ BETTEH
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these Tyres

—Firestone.

Gum-Dipped

mr'
Gum-Dipped TYRES



WAT AAN HEI SCHRIKBEWIND
INMEXICO VOORAFGING.

De duistere macht der vrijmet-
selarij ....

Ongeveer een eeuw geleden was het
grondgebied van Mexico aanmerkelijk
veel grooter, meer dan dubbel zoo
groot als tegenwoordig. Wij willen
thans slechts een korte beschouwing
geven hoe Californië en Texas zich
van Mexico losmaakten, als een inlei-
dende verklaring voor den tegenwoor-
digen toestand.

In 1845 behoorde Californië nog
tot Mexico, doch toen in 1848 op
Suttersfarm de eerste goudvelden ont-
dekt waren scheurde Californië zich van
Mexico los en trad toe tot den Staten-
bond van de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika. Dit is hoofdzakelijk
het werk geweest van de leiders der
5 groóte loges van Amerikaansche
vrijmetselaars, die in Californië groo-
ten invloed hadden weten te verkrij-
gen : zij hebben met hun duistere
machten en sinestre invloeden h^i
volk „rijp" gemaakt voor de revolu-
tie. In 1850 werd vanuit de Veree-
nigde Staten de groot-loge van Cali-
fornië gesticht.

Wanneer men hierbij in aanmerking
neemt hoe hartstochtelijk de Yankee
aan grond gehecht is, dan is de ge-
schiedenis van de „vrijmaking" van
Texas, een der heerlijkste landen van
de Vereenigde Staten, geweldig inte-
ressant. Reeds jaren lang wenschten
de Vereenigde Staten vurig, dit land
te bezitten.

Om nu zonder oorlogsverklaring aan
Mexico tot dít doel te geraken be-
gonnen de Amerikanen op vreedzame
wijze dit land te veroveren. Met steun
van de Amerikaansche regeering heb-
ben vele Amerikanen zich in Texas
gevestigd; overal werden spoedig af-
deelingen der loge gesticht. Om zich
te verzekeren van den steunder voor-
standers van de „los van Mexico-be-
weging" gebruikte men de volgende
methode.

Gevangen genomen bandieten en be-
ruchte paardendieven stuurde men
voorzien van de noodige dollars naar
Texas. Tegenover deze ruwe broe-
ders moest men heel veel door de
vingers zien; toen het aantal misda-
digers groot genoeg was en deze in
Texas een overwegenden invloed ge-
kregen hadden, scheurde Texas zich
in 1835 los van Mexico ; dit ging niet
zonder strijd en bloedvergieten, maar
de toeleg was gelukt en als bezegeling
van deze overwinning stichtten de
Amerikanen 20 December 1837 de
Oroot-Loge van Texas. Doch de po-
litieke opinie was geheel en al tegen
de Vereenigde Staten gekeerd, die op
een dergelijke oneerlijke manier Texas
hadden vrijgemaakt. De positie vsn
Washington was dan ook zeer pijnlijk,
en om zich voor de buitenwereld te
redden hield Washington zich in den
beginne zeer verontwaardigd, toen
Texas enkele jaren na de overwinning
van 1835 verzocht om opgenomen te
worden in den bond der Vereenigde
Staten. Het verzoek werd in 1837 af-
gewezen, ..maar in 1845 werd Texas
met open armen in de Vereenigde
Staten opgenomen.

Deze enkele voorbeelden van de
vreedzame veroveringspolitiek derA-
merikaansche regeering, die geheel en
al door de vrijmetselarij wordt be-
heerscht, geven ook een juiste ver-
klaring van de bedoelingen waarme-
de Vereenigde Staten voor de toe-
komst bezield zijn.

Sedert jaren reeds hebben de Ame-
rikanen in Mexico belangrijke petro-
leumconcessies trachten te verkrijgen.

Deze pogingen werden met een
reusachtig succes bekroond, zoodat
zelfs de stoutste verwachtingen wer-
den overtroffen.

In 1904 haalde men uit Mexico
220.650 H.L. petroleum ; in 1913 reeds
26 millioen H.L. Bovendien hebben
de petroleumbronnen in Mexico nog
dit voordeel dat zij onder natuurlij- j
ken druk de petroleum opspoten, ter-
wijl in de Vereenigde Staten steeds ¡
gepompt moet worden. In 1920 lever- ',
den de petroleumbronnen van Mcxi- ,
co meer dan alle andere bronnen van |
de heele wereld te samen (met uit-!
zondering van de Vereenigde Staten).
Het zijn vooral de Amerikanen die in ¡
deze petroleumindustrie hun kapitaal!
gestoken hebben.

Op het oogenblik wordt het kapi-
taal dat de Vereenigde Staten in de
petroleum-industrie van Mexico be-
legd hebben op meer dan 2 milliard l
dollar geschat, terwijl Engeland voor j
500 millioen dollar bij de Mexicaan- j
sche petroleum-industrie geïnteres- j
seerd is. Het kapitaal van de overi- ¡
ge landen die bij de exploitatie der j
petroleumvelden betrokken zijn is te- i
genover zulke groóte bedragen na- j
tunrlijk van geenerlei beteekenis.

De Vereenigde Staten- en Engeland
waren dus in Mexico eikaars concur-!
renten; de ondervinding echter leert j
dat dit niet veel te beteekenen heeft,!
want deze concurrenten komen opj
den duur vast en zeker tot een over- j
eenkomst, ten koste van derden; een i
zondebok zal gemakkelijk gevonden j
worden.

Het is natuurlijk vanzelfsprekend,
dat de bevolking van Mexico met
leede oogen die invasie der buiten-

H 0 R fl - Ii I H H.
Sailinp Trom SURAQAÖ to :

HAMBURG via Pto. Cabello, La PTO. COLOMBIA and CARTAGENA
Guayra and Trini lad:

M.S. Frida Hom 10 June M.S. Gonsul Hom *) 11 June
M.S. Gonsul Horn 1 July M.S. Therese Horn 25 June
M.S. Therese Hom 15 July M.S. Minna Hom *) 9 July
M.S. Marie Hom 6 August M.S. INGRID HORN *) 1 August
M.S. INGRID HORN 19 August M.S. Frida Hom 18 August
M.S. Frida Hora 2 September M.S. MIMI HORN *) 29 August
M.S. MIMI HORN 16 September M.S. Gonsul 3orn 17 September
MS. Hsnry Hom 21 October M.S. Henry Hom *) i October
M.S. M^rie Hom 4 November M.S. INGRID HORN *) 24 October
M.S. INGRID HORN 11 November *) These boats cali also at Santa

Marta.
JAGMEL, Kingston, Port au Prince:

M.S. Henry Hom 15 June M.S. Waldtraut Hom 7 September
M.S. Romö 13 July M.S. Therese Hom 5 October
M.S. Minna Hom 27 July M.S. Minna Hom 2 November

All ships acGept cargo and passengers.

1868■ - 31 Maart -- 1928
! f ! JUBILEUM KOSMOS FABRIEKEN!!!

Bij onderstaande Sigaren, welke wij tot 31
December 1928 afleveren, of op dien datum in
bestelling hebben, verstrekken wij per 50 stuks:
Kosmos Populair per kist van 50 Fl. 4.00=2 bons
Kosmos Superior „ „ „ 50 „ 4.50-3- „
Kosmos Record „ „ 50 „ 5.50=4 „
Kosmos Astra „ „ „50 „ 5.50=4 „
Kosmos Glorioso „ „ „50 „ 6.50=4 „
Kosmos Gasino Royal,, „50 „ 6.50-5 „
Kosmos Orientales „ „25 „ 4.75=5 „
Maréchal Niel Imperiales „ 25 „ 5.00=5 „
The Kings Morning Ride „ 25 „ 6.50=5 „
80 BONS KUNNEN WORDEN INGEWISSELD TEGEN

EEN PRACHTIG
Heeren-Armband Horloge, ter waarde van f15.00

Fensohn & Co.
v- AÍL -J- Vooren, boven Ou-r-iel's Bank.
Hamburg-Amerika-Linie.

j
<3MIME» ■—'

MEXT SáíLINGS (Subject to Changes) FROM BURAGAO TO:
Pto. Colombia, 'Cartagena, Pto. Cabello, La Guayra,
Cristóbal, Port Limón & Trinidad, PLYMOUTH,
Pto. Barrios : (eventually) CHERBOURG),

AMSTERDAM <x HAMBURG.
Passengsr-Ship:

M. S. „Orinoco" Nov. 6—7.
*) SS. RUflïa Nov. 22—23.
*) SS. Teufonia Nov. 13—14. . Dec. 20—21.
*) SS. Galicia Dec. 11 — 12. Jan. 16—17. 1929
M. S. „örii'iiüO" Dec. 20—21. Jan. 1— 2.
») SS. GrunswaSÜ Jan. 8— 9. 1929 Febr. 13-14.
M.S. Magdalena Jan. 17—18. jan. 29—30.
*) SS. Rugía Febr. 5—6 Mar. 14—15.
MS. Orinoco Febr. 14—15. Febr. 26—27.
*) SS. TeUÍOüia Mar. 5—6. Apr. 11-12.
M.S.Magdalena Mar. 14—15. Mar. 26-27. i
*) SS. Galicia Apr. 2—3. May. 9—lo.
MS. OrinOGO Apr. 11— 12. Apr. 23—24.
*) Grur-eW3ld Apr. 30—May 1. Jun. 5—6.
MS. Magdalena May. 9—lo. May. 21—22.
*) SS. Rugla May. 28-29. July. 3-4.
MS. Orinoco June. 6—7. Jun. 18—19.

Steamers marked *) cali at .MEXICO from Pto. Barrios, reiurning via
same port and Westindian Ports te Europe.

All the above vessels carry Passengers and Freight.

The Steamers „TEUTONIA", „GALICIA" & „RUGÍA" have First and
Third Class accomodation.

The New Twin Screw Motor-Ship „ORINOCO", and her sister-ship
„MAGDALENA" to be put in service in JANUARY 1929, have First-Inter
mediate and Third Class accomodation.

Ta
-"««¡a ca

ilanders gadeslaat. Bovendien moeten¡zij nog bemerken dat de kapitalen
[die Mexico zelf in zijn oliegebied ge-
l stoken heeft — ongeveer 800 mil-
lioen dollar — grootendeels in han-

jden zijn van personen die de Ver-
jeenigde Staten goedgezind zijn.

Men treft hier dus vier groepen
jaan die bij de exploitatie der Mcxi-I caansche petroleumvelden belang heb-
"ben: Amerika, Engeland, de Mcxi-: caansche Maatschappijen wier aan-
deden ook grootendeels in handen
van Amerikaansch gezinden zijn en
eindelijk de rechtmachtige natuurlijke
bezitters : het Mexicaansche volk.

Qeheel de binnen- en buitenland-
ijsche politiek van Mexico draait omjdeze kwestie.

Men wist handig partij te trekken
uit de voortdurende binnenlandsche
onlusten, waatöij deverschillende Mexi-
caansche generaals elkander voortdu-
rend bevochten. Deze werden daarbij
gesteund door de blinkende dollars die'Amerika, Engeland of de Mexicaan-. sche petroleum-koningen er graag(voor over hadden wanneer deze of

'gene Mexicaansche generaal hun
belangen zou dienen. Het is natuur-
lijk van zelf sprekend dat het Mexi-
caan volk hierbij de lijdende
partij moest zijn. Het zou ons te ver
voeren wanneer we alie perioden van
dezen ongelijken strijd nauwkeurig
moesten beschrijven. We willen slechts
even constateeren dat Engeland en
de Vereenigde Staten een overeen-
komst sloten, waarbij een belangen-
gemeenschap tot stand kwam .Engeland ■

werd bovendien nog schadeloos ge-
■ steld in verband met de Panama^ka-
naalkwestie, doordat de Vereenigde
Staten Engeland tolvrijheid verleenden
bij doorvaart van het Panamakanaal.
Engeland was dus uitgeschakeld.

De Mexicaansche generaals werden
met geld gesteund of tegengewerkt
naargelang zij de Ver. Staten goed- i

¡gezind waren of niet. We kunnen ook
hier thans niet verder over uitweiden.
We leggen slechts even vast dat zelfs,

¡Washington meerdere malen ten gun-
ste van de petroleumkoningen In de

! binnenlandsche politie van Mexico
i met bijzetting van geweld van wape-|ben, ingreep. Voor het oog der we-/
reld werd deze zaak natuurlijk met een
anderen mantel overdekt, die welis-
waar toch nog vol bloedvlekken zat,
maar het was dan toch een andere

Í mantel al was die dan ook nog zoo
vettig. Washington werkte dus om-
wille van den blinkenden dollar met
de oliemagnaten samen ; en het mag
hier gerust gezegd worden: de dol-
larkoningen en deregeeringspersonenin

j Washington waren allen Vrijmetselaars.
[Ook de aandeelen der Mexicaansche i'onderneminden waren in handen van!
Vrijmetselaars. Í

Nu wordt de zaak duidelijk; dej
wereld moet een groóte landkaart wor- j
den waarover de Vrijmetselarij den!
scepter zwaait, wier godsdienst alleen
steunt op het utiliteitsbeginsel. Recht-
vaardig en goed is alleen datgene wat
nuttig is.

En deze godsdienst gaat annex met
i een wilde dollarjacht.

De Loge beheerscht de heele poli-
tiek; dat is reeds algemeen bekend
en in de Ver. Staten wordt dit ook!
ronduit toegegeven. En de Vrij met-!
selarij wordt heel de wereld door op!

"j dezelfde beginselen uitgebouwd.
De „Nationale Liga van Vrijmetse-

jlaarsvereenigingen" stelt alles in het
¡werk, om aan de Hoogeschool van
Washington een leerstoel te krijgen
om de candidaten voor den diploma-
jtieken eti consulairen dienst in dezen
geest der Vrijmetselarij op te leiden.
Bij gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van deze Liga in 1931 hoopt
men deze faculteit te kunnen openen.

Dit zij terloops gezegd: wij bepa-
len ons thans tot de petroleumpolitiek.
der Vereenigde Staten. In Mexico,
staat de zaak aldus: een generaal die l
:zich candidaat stelde voor het Presi-j
dentschap en die partij koos voor het!
Mexicaansche yolk, had wel f;et yolk'
achter zich, maar hij had tegen zich j
de heele macht der Vereenigde Staten ¡
en der geheele Vrijmetselarij.

Bovendien iedere president van Me-
xico moet vrijmetselaar zijn, daarom
was de richting van zijn politiek reeds
te voren bepaald : die moest vóór Ame- i
rika, dus tegen Mexico gericht zijn.
ledere .Vlexicaansche president, die te-1
vens Vrijmetselaar is,moest tegen over:
zijn eigenland een verrader zijn. Bekend ¡

is hier ook het woord van den on-
langs vermoorden Obregon: „cris
geen enkele generaal die bestand is j
tegen een kanonschot van 50.000 pe- i
sos."

De politiek van Mexico is dus voor- j
geschreven. En om nu in Mexico toch
eenigen invloed te hebben, die te- ]
genover de buitenwereld de ware toe-
dracht in de Mexicaansche politiek
zou omsluieren, heeft men weten te;
verkrijgen, dat zekere bolsjewisti-j
sche elementen uit Europa het volk ¡
gingen bewerken: de „C.R.Q.M" de,
communistische revolutionnaire orga- i

nisatie voor Mexico werd gesticht.
Volgens officieele cijfers zou de

„C. R. O. M." 200.000 leden tellen,
wat op zich zelf bij een bevolking
van verscheidene milüoenen tamelijk,
onbeduidend is. Met menschen die I
den toestand zeer goed kennen en ¡
met wie wij deze zaak besproken i
hebben durven wij echter gerust ver-'

¡klaren dat hun aantal hoogstens
1100.000 beloopt, hierbij zijn er 80.00 0
¡gedwongen leden, 10.000 echte vol-
bloed socialisten en 10.000 vreemde-
lingen uit het Verre Oosten.

Toch ging dit alles nog niet zoo
'gemakkelijk ondanks de bemoeiingen
van de wijdvertakte Loge „Valle de¡Mexico" die met 12.00 agenten het

iland bewerkt heeft.
Zoo was ongeveer de toestand tot

het jaar 1926. Van toen af werden
de socialistische vraagstukken tegen-
over de katholieke belangen gezet. Of
juister gezegd men trachtte de activi-
teit van de Crom (die tot dan toe
meer tegen de petroleumkoningen ge-
richt was) af te leiden op het grond-
bezit en de rijkdommen der katholieke
kerk, wat ook ten deele gelukte, orn-
aat overal de meening werd gepro-
pageerd ; de kerk on-sociaal, zij be-
vordert het bezit van goederen in de
doode hand en onttrekt zoodoende
groóte bedragen aan hun nationale be-
stemming, de Kerk misleidt de massa.
Zoo is er een strijd tegen godsdienst
jen Kerk begonnen, die weldra ineen

| wreede Christenvervolging ontaarden
izou, en waardoor de aandacht van de
petroleumkwestie afgeleid werd. In-
tusschen besliste hei Opperste Ge-
rechtshof in Mexico alles ten gunste
van de Petroleumtrust.

Het plan voor degodsdienstvervol-
ging in Mexico is buiten de grenzen,
van dat land opgezet en uitgewerkt
Het is het werk der Vrijmetselarij die'ook aan de pers het zwijgen heeft' opgelegd. De petroieum-koningen kun-

i nen gerust zijn !
In verband met deze kwestie kreeg

de schrijver dezerregelen in den herfst,
van 1927 van een aanzienlijk Mexicaan
het bericht, dat zijn dochtertje in de
kerk van Unholden was doodgescho-
ten. Aan het slot van dezen brief
schreef de bedroefde vader: Christus
¡werd eens voor 30zilverlingen verra-
den en verkocht, hier in Mexico is
het gelukt Hem voor een kan petro», Jeum te versjacheren !"

s

© 182SXhe o. v.D. Oq.. Ine.

Koop zoo maar
geen ondergoed.]

Koop kleeren die passen, .solied-
frisch en gemakkelijk zijn. Zorg dat
je alle eigenschappen hebt en iedere
eigenschap in de hoogste graad door
aan te dringen op het rood geweven
„B. V. D." label.

Niets zonder dat label is „B. ¥. D."
Niets zonder dat verzekert je die

algeheele uiterste voldoening, die B.¥. D." heeft gemaakt tot de alom
verlangde onderkleeding voor heeren.

Oipfc'Vóß TH6^

stsetaíiísíádeJ
Wettig gedeponeerd.

fhe B. V. D. Company, Ine. New York
Solé Makers 'B. V. D." Underwear

"NEKT TO MYSELF I LIKE 'B. V. D.' BEST"
Agenten: A. & f. C. Henriquez.
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