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De Nieuwe Brug
Wanneer dit blad van de pers komt,

zal Z. Exc. Gouverneur Wouters reeds
de nieuwe koningin Emmabrug feestelijk
in gebruik hebben gesteld van af de nieu-
we aanlegplaats voor de veerboten aan
Otrabanda.

Hedenmorgen half 9 heeft dit plaats
gehad en de nieuwe brug is reeds voor
het gebruik opengesteld.

De meesten onzer zullen in de laatste
week al wel kennis hebben gemaakt met
deze nieuwe verbindingsschakel over de
St. Annabaai.

Nieuw en toch ook oud tevens: want
het systeem, al is dit dan ook in enkele
kleine onderdelen wat gemoderniseerd,
is nog hetzelfde als dat waarmede 50
jaar geleden de oude Consul Smith Cu-
racao voor het eerst vereerde.

In de laatste weken zijn er nog eens
weer stemmen opgegaan tegen dit oude
systeem, ten gunste dan van tunnel, hoge
brug, transbordeur enz.

En we willen gaarne toegeven dat we
met deze nieuwe brug het ideaal no;:
niet bereikt hebben.

De 50 jaren oude Koningin Emmabr-r^.
was versleten: een grondige reparatie
6 of 7 jaren geleden was ten slotte
ook a' niet veel meer als een uit-
stel v executie. De gelden daar-
aan be Leed, bleken, zoals helaas nog al
eens n ;er gebeurd, besteed te zijn aan
een ve <eerd advies. En zo kwamen we
enkele raren geleden te staan voor een
nieuwe brug en daarmee kon het oever-
verbinuingsprobleem weer eens overwo-
gen worden in het licht van onze mo-
derne tijd.

We hebben in die dag. n een nuchter
zakelij]' -apport gekregen van Openbare
werken, wat met de Koloniale Raad, de
Kamer van Koophandel en verschillende
,____._:ie instanties is besproken. En thans
hebben we dan deze nieuwe brug, al kun-
nen we dan misschien ook niet zeggen,
dat deze er gekomen is als eenstemmige
eindconclusie van al deze bedoelde be-
sprekingen.

En deze nieuwe brug, daarover is het
oordeel wel eenstemmig, mag er zijn. Ze
maakt een dergelijke indruk en daarbij,
hoewel alle versiering zeer terecht als
overtollg werd beschouwd, doet zij het
zeer goed in het bestaande stadsbeeld.

We hebben indertijd reeds hier enkele
bijzonderheden weergegeven, nadat we
Persoonlijk ter plaatse de bouw in ogen-
schouw genomen hadden. Eenmaal voor-
opgesteld dat het systeem schipbrug het
beste is voor Curacao in de huidige om-
standigheden, heeft Openbare Werken
alle cci' voor het geleverde werk.

Maar gelijk we reeds verschillende ma-
len hebben geschreven, een oplossing
geeft deze brug niet van het bestaande
probleem der oeververbinding.
Deze brug kan zeker meer passage ver-
werken als de oude en bovendien op
meer geriefelijke wijze; denken we maar
aan de grotere breedte. Maar hetzelfde
bezwaar wat we tegen de oude brug heb-
bon zullen we ook krijgen tegen de nieu-
we, en dat is, dat ze te veel open is.

En dat er te veel gewacht zal moeten
worden. De mededeling van de verkeers-
politie, dat de auto's zo en zo, in zoveel
rijen moeten parkeren voor de open brug,
toont al aan dat de oplossing er nog niet
is.

De scheepvaart gaat voor en het pu-
bliek moet wachten; en niet alleen op
het cioorvaren van het schip, maar soms
een kwartier en nog langer, eer dit schip
komt aanvaren.

Bij zijn afscheid sprak deDirecteur van
de C.P.TM. met lof over de C.S.M, die

" r. d regelmatigheid van ferryboot.jes
hi> ! . _n maken van Curacao naar
Maracaibo. Maar van deze regelmatig-
heid merkt het voor de brug wachten'le
publiek al heel weinig.

Een millioen dure brug boven-over zou
het autorijdende publiek zeker een be-
tere oplossing geven, al is dit nog een
omweg van 3 1/2 k.m. Maar voor voet-
gangers zou deze omweg hoog op tegen
de berg ook al weinig verbetering bren-
gen.

Een verbetering van het verbindings-
probleem zou dan ook eerder dienen ge-
zocht te worden aan de zijde van de
C.P.I.M. als aan de kant van ons Gouver-
nement.

Enkele maanden geleden gingen hier
geruchten over het aanleggen van een
buisleiding van Bullenbaai of Piscadera-
baai om daar de Islatankvloot te laten
lossen via deze olieleiding. Wanneer dit
zou gebeuren zouden er per dag een twin-
tig schepen minder onze haven in- en
uitgaan, hetgeen alles bij mekaar zeker
een drie uren per dag zou schelen, dat
onze brug minder open was.

Zouden we deze oplossing nog eens
mogen verwachten?

Enkele dagen geleden zagen we een
tekening van de schipbrug bij Deventer
en een voorstelling van het aantal voer-
tuigen van wat er wel eens in een half
uur voor deze schipbrug had moeten
wachten. En daarbij stond „hoeveel
kostbare tijd gaat er met dit wachten
niet verloren?"
't Aantal daar wachtende auto's was ech-
ter nog geen derde van wat er hier voor
de open brug gewacht wordt. En toch

zouden ook wij 't niet verantwoord vinden
om een millioenen-uitgave te doen voor
een verbinding boven over; want niette-
genstaande deze verbinding boven-over,
zal toch ook de huidige oeververbinding
moeten blijven bestaan. Dat hebben ons
de laatste weken wel geleerd, dat de
brug uit het verkeer genomen was.

De beste oplossing lijkt ons, dat _iuo_.
een pijpleiding, de Islavloot wordt uitge-
schakeld uit het verkeer door de St.

Annabaai. Of deze oplossing al overwo-
gen is of weer opnieuw overwogen wordt,
de Mij zal wel kijken wat voor haar het
voordeligst is. We kunnen haar dat niet
kwalijk nemen. Komt deze plossing er
echter niet, dan zal het Curagaose pu-
bliek, dat toch de voordelen geniet van
de olie, ook op de koop toe de schade
voor lief moeten nemen, welke door de
olievloot aan wachten wordt veroorzaakt.

„Hersar*" Hitler
Een van de meest lezenswaardige

boeken, die in lange tijd over Duitsland
verschenen zijn is wel Dénis de Rouge^
mont's Journal d'Allemagne. De schrij-
ver hield dit journaal tijdens een verblijf
van acht maanden in een grote Duitse
stad in de jaren 1935 "36. Met de uitgave
ervan heeft hij tot eind '38 gewacht, o*u
het boek behoorlijk te laten narijpen —zoals dat met de zo kostelijke fromage
de Brie en andere heerlijke Franse kaas-
soorten gebeurt — en bij het persklaar
maken voor kort heeft hij het á tête
reposée" nog eens geretoucheerd, waar
dat nodig zou zijn. Het eindresultaat kan
men dus volkomen au sérieux nemen en
is maar niet de vluchtige indruk van een
journalist. Critici op de hoogte van toe-
standen en meningen in Duitsland, zeggen
dat de Fransman midden in de roos ge-
schoten heeft en dat zijn boek een zeer
juist beeld geeft van de geestelijke
krachten, welke achter het Nationaal-
socialisme staan.

Het heeft ook nog zin — wil men Dé-
nis de Rougemont's opvattingen kunnen
aanvoelen — om eerst nog even in een
veel verder verleden terug te grijpen en
wel tot in de dagen dat de meest Noor-
delijk wonende Germanen, de specifiek
nordische dus, de Scandinavische, nog
zo oer-Germaans waren als maar moge-
lijk was. Toen waren bij hen de hoofden
tevens hoofd van de tempelgemeenschap-
pen — hij, die leiding gaf aan de burger-
lijke maatschappij, was ook hoofd van
de samenleving in de geestelijke aange-
legenheden — al speelden priesters en
profetessen daar ook een rol in. Deze
„hersars" hadden natuurlijk een buiten-
gewone invloed; zonder hen was de sa-
menleving volkomen ondenkbaar. Dit
was zo klaarblijkelijk dat, toen de Noren
het christendom aannamen, er geen an-
dere oplossing mogelijk bleek dan het
omgekeerde: de priesters tevens tot
hoofden te benoemen — wat voor de
Kerk als zodanig zeer grote nadelen
heeft gehad en haar zowel in Noorwegen
als op IJsland in de dagen der Reforma-
tie in haar geheel heeft doen bezwijken.

De Nazi's hebben zeer juist begrepen— aldus de Fransman — dat de econo-
mie van het socialisme slechts de ene
helft van een leer is. De staat kan alleen
heersen over het geld als hij tegelijker-
tijd heer_.t over de geesten. Een totali-
taire staat kan niet voor de helft tota-
litair zijn. Hij heeft behoefte aan een
vertrouwen, een gedisciplineerd vertrou-
wen, dat tegen alles bestand is. En dat
vertrouwen kan alleen gegeven worden
door de nationalistische mystiek.

Denis Rougemont heeft de greep van
die mystiek op de ziel van 't Duitse volk
het eerst geconstateerd toen hij gele-
genheid kreeg ene samenkomst der par-
tij bij te wonen, waar de Führer 40.000
volksgenoten toesprak. Door wat hij daar
zag en hoorde, werd hij volkomen over-
donderd. Daar leerde hij de collectieve
ziel kennen; daar zag hij door welke
banden Hitler de menigte, tot welke hij
sprak, aan zich wist te binden. Hij ver-
haalde het den journalist André Rous-
sauex, die hem naar aanleiding van zijn
boek kwam interviewen, als volgt:

Veertigduizend Armen omhoog

„Stel U een ontzaggelijke zaal voor.
die opeens in het halfduister wordt ge-
dompeld, terwijl een schijnwerper zijn
straalbundel richt op een kleine man met
een glimlach van extase op zijn gezicht.
Terwijl deze man langzaam voorwaarts
schrijdt en de menigte groet met een bis-
schoppelijk gebaar, gaan veertigduizend
armen omhoog en breekt de rhytmische
donder der „Heii's" los. Dit duurt ver-
scheidene minuten, wat zeer lang is en
dan wordt het Horst Wessel-Lied aan-
geheven als een canticum, een kerkge-
zang. Toen begreep ik op eenmaal — ik
dacht een meeting bij te wonen, een po-
litieke samenkomst, maar de Duitsers
vierden hun eredienst en ik woonde een
liturgie bij, een groot sacraal ceremonieel
vso. een godsdenst, door welke ik mij
verpletterd voelde. Toen heb ik de ziel
der menigten leren begrijpen en heb ik
de liefdesreutel van die ziel gehoord, van
'een volk, dat bezeten was door den man

met de extatische glimlach.
Slechts die ene maal heb ik dien man

gezien. Van vlakbij toen hij wegging en
slechts door één enkele haag van S.S.
gescheiden van de menigte. Ik stond
vooraan, niet verder dan twee meter van
hem vandaan. Een goede schutter had
hem gemakkelijk kunnen neerschieten.
Maar bij honderd dergelijke gelegenhe-
den is die goede schutter er nog nooit
geweest. Dit. is in hoofdzaak wat ik van
Hitler weet. Daar moet U eens over na-
denken".

Waarop de journalist den schrijver
vroeg: „Wat denkt U er zelf van?"

„Dat men niet schiet op een man. die
niets is en die alles is. Men schiet niet op
een kleine burger, die het droombeeldis van zestig millioen mensen. Men schiet
op een tyran, op een koning, maar de
godsdienstichters worden gespaard om in
andere eatastrophen ten onder te gaan".

Wij noteren hierbij, dat Hitler zelf
niet meent een godsdienststichter te zijn— dat zelfs uitdrukkelijk verwerpt —maar dat hij dit onbewust tot op zekere
hoogte toch is, daar om hem heen en met
hem als middelpunt een cultus ontstaat.
Ene met heel op de achtergrond eengod, die slechts af en toe genoemd wordt
en tot wien geen gebeden worden gericht,wien geen eredienst en liturgie gewijd
is. Die blijven gereserveerd voor den per-
soon van den profeet — den „ratoe-adl"
zo ge wilt — die een nieuwe heilsleer
bracht en die heilsleer zelve

Het religieus sentimentkan echter niet
van alles in het Hitlerisme de verklaring
geven. De politiek en de economie spelen
er ook een zeer belangrijke rol in. Maar
ook hierop geeft de Fransman het ant-
woord :

„Natuurlijk, het zal altijd mogelijk zijn
om het optreden van Hitler en zijn op-
komst te verklaren door de wetten der
economie, de krachtsverhoudingen tussen
de partijen en de klassen der maatschap-
pij van vóór 1933 de politiek toestan-
den in Europa, het tractaat van Ver-
sailles, enz. enz. Maar dat verklaart al-
leen het hoe van het gebeuren en het
waarom blijft nog vast te stellen. Er zijn
verschillende antwoorden hierop, maar
altijd weer dezelfde. De marxisten
zeggen: verdediging van het kapitaal. De
rationalisten: collectieve hysterie. De de-
mocraten: tyrannie.

Maar de feiten logenstraffen dit alles.
De mijnwerkers van het Saargebied heb-
ben heus niet voor het Derde Rijk ge-
stemd om het kapitalisme te verdedigen.
Men kan het fundamentele verschijnsel
van de herbouw ener gemeenschap rond
een heilig sentiment niet verklaren door
over hysterie te gaan praten. En het is
niet de honger naar ene tyrannie, die
Oostenrijk geworpen heeft in de armen
van den Fiihrer, maar de harstochtelijke
aantrekkingskracht, die een nieuwe gods-
dienst, die bezig is te ontstaan — hoe
laagstaand hij ook moge zijn — op de
menigten uitoefent, die dank zij eeuwen
van individualisme geen samenhang meer
hebben".

Hieraan menen wij, om beter door de
lezers begrepen te kunnen worden, te
mogen toevoegen, dat een ooggetuige
ons verzekerd heeft, dat hij voor kort
in Wenen in een bioscoop ene processie
op het witte doek zag, waarin een pries-
ter het Allerheligste droeg, waarin de
Hostie vervangen was door het Haken-
kruis !

De Brief van den Nazi

De Franse schrijver heeft in zijn be-
zit de brief van een jongen Nazi, waar-
in deze hem uiteenzette, dat het Hitler-
régime geboren werd uit de armoede en
het ongeluk van zijn volk. Wat ongetwij-
feld juist is. Maar de Nazi vervolgt:

„De armoede en het ongeluk van mijn
land kunnen echter slecht de uitwendige
verschijnselen ervan verklaren. De die-
pere oorzaak van een beweging als de
onze is eer. irrationele. Wij hebben er
behoerte aan om in iets te geloven; wij
willen iets hebben om voor te leven. Wij
zijn dankbaar geweest jegens hem, die
ons weer de mogelijkheid schonk cm te
geloven. Het christendom voldeed al se-
dert lang niet meer aan de behoefte van
ons volk, om te kunnen geloven, waar-
schijnlijk ten gevolge van het tekort-
schieten zijner priesters". — We zouden
hier willen inlassen, dat de jonge Nazi
hier weer op een gemakkelijke wijze het
schijnbaar falen van het christendom op
de brede rug van de priesters heeft afge-
schoven, terwijl de leken eventueel ook
hun zeer ernstige verantwoordelijkheid
zouden hebben gehad en de vijanden van 't
christendom, die het sedert een eeuw en
langer de handen binden, toch zeker niet
vergeten hadden mogen worden. — Wij
willen voortaan geloven aan de zending
van het Duitse volk

Wij willen geloven aan de onsterfelijk-
heid van dat volk en misschien zullen
wij daarin slagen. Dit is volgens den

Fransman het geheim van de kracht van
het nieuwe Duitsland.

Op de vraag, welke kracht men tegen-
over deze zou kunnen stellen, antwoordde
de Fransman volkomen juist.

„Geen van betekenis, tenzij een gees-
telijke. Geen bruikbare, tenzij ze een gro-
te morele uitwerking zou hebben. Toen
ik aan vrienden in Frankrijk de indruk-
ken beschreef, welke ik had opgedaan op
de dag. dat ik Hitler in communicatie, in
geestelijke gemeenschap met zijn volk
had gezien voegde ik er deze conclusie
aan toe: Christenen, keert terug naar
uwe catacomben! Uwe bescheiden cere-
moniën, uwe kleine samenkomsten — dat
alles zal worden weggevaagd. U zal niets
meer resten dan het geloof. Maar daar-
mee begint pas de eigenlijke worsteling.
En ik geloof nog altijd, dat het gehele
probleem daarmee gesteld is — die van
ene geestelijke wedergeboorte die zonder
een geloof ondenkbaar is."

Wij geloven, dat de Fransman in gro-
te trekken het probleem zeer juist ge-
steld heeft Dat daarom alle tegenstan-
ders van het Nazidom, die hun enige
kracht putten uit de gedachtenwereld der-
Franse revolutie met hun „Er is niets
dan de mensheid, waarvan de mens de
enige god is en de enige wetgever. Al
het andere zijn waandenkbeelden, bijge-
loven en angstcomplexen, overgebleven
uit vroeger tijdperken toen men aan me-
taphysica en godsdienst deed", reddeloos
door hun Nazi-tegenstanders onder de
voet zullen worden gelopen. Want de
"íazi-rcvolutie is juist in de eerste plaats
een vreselijke reactie op heel de gedach-
tei'.wereld van de Franse.

ALGEMEEN POLITIEK
OVERZICHT.

Na Hitler, Mussolini en Chamberlain
heeft nu eind vorige week ook Roosevelt
eens gesproken en zijn woorden hebben
werkelijk gewerkt als een knuppel in een
hoenderhok.

Eerst heeft Roosevelt Vrijdagmorgen
een rede gehouden ter gelegenheid van
de 49ste verjaardag van de Pan Ame-
rikaanse Unie. Een rede welke een in-
leiding bleek op wat hij in de loop dei-
dagen doen zou.

In zijn rede zeide Roosevelt, dat de
Amerikaanse republieken voor zich het
recht opeisten om medezeggingschap te
hebben in de wereldpolitiek. Roosevelt
wees er verder op, dat de veroveringen
van de totalitaire staten eenvoudig mis-
dadig waren en vroeg of men geen be-
tere methodes wist toe te passen voor
het verwerkelijken van een toekomst dan
die welke een 1500 jaar geleden werden
toegepast door Hunnen en Vandalen.

Wij hebben het recht te zeggen, aldus
Roosevelt, dat er geen wereldpolitiek
mag gevoerd worden, welke ons geen
andere keuze laat dan onze landen tot
ziekenhuizen in te richten, of vazalen te
worden van den een of anderen verover-
den keizer.
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De hoofdzaak in de rede van den pre-
sident was. dat hij voor de Amerikaanse
republieken het recht opeiste om mede-
zeggenschap te hebben in de wereldpoli-
tiek.

En de daad bij het woord voegend,
werd diezelfde dag aan Hitler en Mus-
solini een boodschap gestuurd, waarin
Roosevelt hen uitnodigde tot een confe-
rentie met de andere naties, de Ver. Sta-
ten ingesloten, ter opstelling van een
program tot vermindering der bewape-
ning en een verbetering van de econo-
mische toestand en handel.

Verder vroeg de president aan de die-
.tors een garantie voor onafhankelijk-

heid gedurende tien jaren voor al de
Scandinavische en Baltisehe Staten, in

est bijzonde. Polen en Lithauen, Rou-
menië, Griekenland, Spanje en Portugal.
Roosevelt noemde er 25 op en vroeg Mus-
solini en Hitler hun integriteit en onaf-
hankelijkheid te garanderen.

Eerst hebben Mussolini en Hitler ge-
zwegen als moffen; totdat Roosevelt de-
ze boodschap aan alle regeringen heeft
gestuurd en ze zelfs in het Duits en Ita-
liaans de wereld over per radio werden
uitgezonden, zodat men ook in Duitsland
en Italië deze voorstellen te horen kreeg

Voorstellen, die. wanneer Italië en
Duitsland werkelijk goede bedoelingen
hebben, geaccepteerd moeten worden.
Wanneer ze werkelijk zo van vrede hou-
den en Hitler nog vast houdt aan zijn
eens gegeven woord, dat hij geen terri-
toriale aspiraties heeft in Europa, dan
zou dit een gelegenheid zijn om met beide
handen aan te grijpen.

Maar Hitler zal zelf in een Rijks-
dag die 28 April extra wordt bijeenge-
roepen, het antwoord geven!

Wel een bewijs dat Roosevelt raak ge-
slagen heeft. Trouwens, Goering heeft
uren lang te Rome met Graaf Ciano ver-
gaderd, wat te antwoorden. En Hitler
zelf heeft uren lang met Rome getele-
foneerd.

Daarbij komt dat de gehele wereld aan
Roosevelt adhaesie heeft betuigd met
zijn voorstellen.

En wat zal Hitler antwoorden? De
Duitse pers, der Führers spreekbuis, giet
momenteel stromen gifts uit over de
Amerikaanse president en allen die het
met hem eens zijn. En diens pogen wor-
den betiteld met dilettantisme, imperti-
nenz, en naiviteit. Men somt op met wel-
ke Staten Duitsland in de laatste jaren
contracten en garantieverdragen heeft
afgesloten, (welke door Duitsland we-
derrechtelijk zijn verbroken, worden niet
genoemd) en men vindt het dan eenvou-
dig beledigend om aan Duitsland nu nog
een dergelijk voorstel te doen.

Uit alles wat de Duitse Nazi-pers nu
dezer dagen schrijven zal, gaat Hitler
dan aan het eind van de week combine-
ren, distilleren, deduceren en conclude-
ren.

Met een categorisch „neen" zal hij
Maandag wel niet durven komen; maar
hij zal komen met tegenvoorstellen; hij
zal een vrede willen op basis dat Duits-
land niet zal worden ingesloten en zijn
rechtvaardige eis om koloniën en recht
op grondstoffen worden vervuld; maar
ook zal hij <_ooit aan een tafel willen zit-
ten met Rusland, enz. enz.

Hitler kan niet anders.
We hebben in een vorig overzicht al

geschreven over de statica en dynamica
in de politiek.

Wanneer Hitler toe zal geven aan Roo-
sevelt, dan zou het Nationaal Socialisme
statisch gaan worden, maar daarmee ook
zijn ondergang tekenen.

Toevallig lazen we nog dezer dagen in
de niet-geeensureerde uitgave van de
Nazi bijbel Hitler's Mein Kampf; Daar
schrijft Hitler op pag. 740;

De grenzen der staten worden vast-
gesteld door mensen en gewijzigd door
mensen. Juist zoals Duitslands grenzen
accidenteel en tijdelijk zijn in de eeuwig-
durende politieke worsteling, zo zijn dat
ook de grenzen van andere volken.

Ik moet mij krachtig keren tegen die
nationale schrijvers, die een schending
van heilige menselijke rechten" zien in
..ebiedsaanwinst. Geen volk ter wereld
blijft in het zit van ook maar een
vierl- " ate m .r grond krachtens een ho-
gere wil of volgens een hoger Recht."

Veronderstellingen, dat Hitler zich te-
vreden zal stellen met een vredelievende
economische verovering van Oost-Europa
worden gelogenstraft door zijn woorden
op pagina 741: Juist als onze voorouders
het land, waarop wij thans leven, niet
ontvingen als een gift des Hemels, doch
door zich tevens te wage"n in de strijd,
zo zal 't in de toekomst gaan, slechts
de macht van een overwinnend zwaard
zal ons land geven".

En op pagina 158 schrijft hij: „Het
gepraat over een vredelievende economi-
sche verovering van de wereld was waar-
schijnlijk de grootste onzin, welke ooit
tot een leidend beginsel van een staats-
politiek is gemaakt".

Op pagina 759 schrijft hij: „Een ver-
standige overwinnaar zal steeds zijn
eisen successievelijk opleggen aan de
overwonnenen Hij kan er dan op re-
kenen dat een volk geen voldoende
reden zal zien in elk van deze onderdruk-
kingen afzonderlijk, om opnieuw naar de
wapenen te grijpen".

Tot zover Hitlers uitlatingen.
We hebben ze geciteerd al willen we

er aanstonds aan toevoegen, dat wel
meer uitspraken van Hitler — we heb-
ben indertijd al eens gewezen op zijn
uitlatingen omtrent de godsdienst — in
de loop van enkele jaren grondige wij-
zigingen hebben ondergaan.

We geloven en hopen dat Roosevelt's
voorstellen desniettemin een echte knup-
pel is geweest in het hoenderhok der to-
talitaire staten, waar momenteel grote
verwarring heerst, wat niet anders als
voordelig zijn kan voor de naaste toe-
komst van Europa. Met belangstelling
wachten we de verdere gebeurtenissen
af.

GRIJZE HAREN.
Om ze te verven, bereid in Uw eigen
huis dezegemakkelijke en goedkope verf:

% liter water, een lepel glycerine en
een doosje Compuesto de Barbo. Als
U verlangt kunt U drie lepels Bay Rum
of Eau de Cologne bijvoegen.

Gebruik deze verf volgens de instruc-
ties in het doosje Compuesto de Barbo.

Al deze bestanddelen zijnzeer goed-
koop in welke apotheek dan ook.

Voor grijze haren, Barbo.

UIT DE INTERNATIONALEPERS.
DE AFWEZIGHEID VAN NEDER-
LAND BIJ DE PAUSKRONING TE

ROME.

We hebben omtrent deze aangelegenheid
in ons blad van Woensdag reeds een en
ander overgenomen uit de Nederlandse
pers.

Ook de later ontvangen mail had het
nog druk over deze affaire: wel een be-
wijs hoe deze „afwezigheid" euvel is ge-
nomen.

Het blijkt verder uit de " perscommen-
taren, dat het weer ter wille van de coali-
tie was, dat is toegegeven aan de protes-
tantse groepen van antirevolutionnairen
en Christ. Historischen.

Het bleek achteraf ook dat Minister
Patijn wel anders gewild heeft, en het
plan geopperd heeft, onzen vroegeren
gezant ten Vaticane Jhr. Mr. v. Nisper-
tot Sevenaer, die in den Haag vertoeft,
als speciale vertegenwoordiger van ons
land voor deze gelegenheid naar Rome
te sturen, maar dit plan niet heeft kun-
nen doorvoeren.

Een socialistische stem.

De heer Kleerekoper spot als volgt
met deze nare en kleine geschiedenis:

„Zo heeft dan de pauskroning plaats
gehad en Nederland heeft daarbij ge
schitterd door afwezigheid. Het geval
werd inderdaad een beetje raar, toen
uit alle landen ook alles behalve katho-
lieke, het bericht kwam, dat hun verte-
genwoordigers naar Rome onderv/eg
waren.

Bovendien hebben de beschouwingen
over en weer bij de pauskeuze wel ge-
leerd, dat iedereen het Vaticaan als een
centrum beschouwt dat voor de wereld
en haar lotsontwikkeling van betekenis
is. En als de zaak eenmaal zo staat dan
kan uitzonderlijke afwezigheid nooit in
het belang zijn van enig land.

De heer A. B. K. wijst er dan op, hoe
de Kath. pers begrijpelijk tegen deze
kleine houding van ons land protesteert,
maar wijst er tevens op, dat deze bene-
pen houding alleen te wijten is aan da
beide protestantse groepen op welks sa-
menwerking de katholieken zo zeer ge-
steld bleken. Welnu daar moeten wij
dan ook de consequenties maar van dra-
gen. En dan besluit de heer A. B. K.:

„Met de andere partijen zou de zaak
best voor elkaar komen. Maar van deze
wensen de katholieken zelf zich nu een-
maal op een vrome afstand te houden.

Dat Zondag te Rome Nederland ont-
cntbrak, is alléén een gevolg van de
coalitie. Bestond die niet, dan was het
geval binnen een etmaal in orde".

Aldus spot de heer Kleerekoper.
En helemaal ongelijk heeft hij niet.

Wie de rechtse coalitie met alle kracht
verdedigt moet ook deze dingen voor lief
nemen.

Het vaderlandse protestantisme is nu
eenmaal op dit terrein niet breed en
royaal.

Ook een liberale stem.

De lib. Avondpost schrijft hierover nog
het volgende:

Wij kunnen ons deze klacht der
katholieken zeer wel begrijpen.

Zeker, wij hebben geen gezant meer
bij het Vaticaan, en láát het dan vroe-
ger inderdaad óók niet gebeurd zijn —
zou het zo erg zijn geweest als het dit-
maal wel ware geschied?

Neen.
Men kent onze opvattingen over het

Paus-schap; wij hebben die pas uitvoerig
ontwikkeld; maar geen ogenblik hebben
wij daarbij het grote belang van deze
instelling en de geweldig* invloed, die
het Hoofd der Rooms-Katholieke Kerk
kan uitoefenen, ontkend.

Had dit reeds een representatie van
Nederland gerechtvaardigd — als daad
van hoffelijkheid tegenover één derde
deel onzer bevolking zou zij evenzeer
volkomen te verdedigen zijn geweest.

Waar het Rooms-Katholieke volksdeel
in ons land stellig over een representa-
tie zeer voldaan zou zijn geweest, had de
Regering wel in deze richting een stap
kunnen doen.

Ruim-denkende Protestanten zouden
er geen bezwaar tegen hebben gemaakt.

ALS GOERING MET GEVOLG
OP REIS IS.

Ervaringen van een Nederlandse familie
inSan Remo.

Men schrijft aan de Maasbode:
Een bekend Apeldoorns ingezetene

ontving onlangs van betrouwbare zij-
de een brief, waarin beschreven werd,
wat de Belgisch—Limburgse familie 0.
bij haar bezoek aan San Remo heeft on-
dervonden, waar zij in hotel Royal gelijk
met de familie Goering logeerde.

Het gevolg van den hegr Goering telde
veertig personen ettelijke Duitse politie-
mannen omringden hem en bewaakten
zijn omgeving.

In de eetzaal merkte mevrouw C. op
de dag van aankomst bij het begin van
het diner op, dat Goering Ten zijn vrouw
er ook waren. Dadelijk daarop gelastte
een Duitse politieman haar met haar ge-
zelschap hem te volgen. Het verzoek,
eei'st het diner te mogen beëindigen werd
van de hand gewezen. Ook werd geen re-
den voor het politiebevel opgegeven.. De
familie C. werd in een klein kamertje
gebracht. Mevrouw C., die er op de enige
stoel wou gaan zitten, werd toegsnauwd.
dat zij moest blijven staan. Bij de onder-
vraging behandelden de Duitsers alle
antwoorden zeer ongelovig. Zij meenden,
dat er beledigender uitlatingen over den
heer Goering waren gedaan dan alleen
het opmerkzaam maken op zijn aanwe-
zigheid. Het gezelschap werd in het ka-
mertje opgesloten, van 9 uur 's avonds
tot één uur 's nachts. Daarna mocht
het naar bed gaan. De volgende morgei-
werd de familie belet, na het ontbijt uit
te gaan, haar koffers moesten onderzocht
v/orden, 's Avonds wilde zij het Casino te
San Remo bezoeken. Welwillende mensen
raadden haar dit af. De heer Goering zou
er ook heen gaan. Gezien de argwaan
tegen de familie C. zou ook dit bezoek
we! eens onaangename gevolgen kunnen
hebben. De familie heeft er gehoor aan
gegeven. Zij is spoedig daarop van San
Remo naar Nice vertrokken.

VON PAPEN EN KARDINAAL
BERTRAM.

De primaat van Duitsland, kardinaal
Bertram, aartsbischop van Breslau. is
onlangs 80 jaar geworden.

Bij die gelegenheid lazen wij een merk-
waardige geschiedenis uit de historie van
de strijd tussen Kerk en Nationaal So-
cialisme.

Wij lezen dan:
Toen het nationaal-socialisme aan de

macht kwam, begon voor kardinaal Ber-
tram een droeve kruisweg. Steeds stond
hij onverschrokken op de bres, om de
rechten en vrijheden der Kerk te verde-
digen.

Typerend voor zijn houding is wel de
volgende episode uit het jaar 1934, dat
wij in een onlangs verschenen werk be-
schreven vonden.

De toen-malige vice-kanselier, Frans
von Papen, moest in opdracht van zijn
regering trachten, den hoogbejaarden
kerkvorst te bewegen, zijn ambt neer te
leggen, daar het optreden van den kar-
dinaal de nationaal-socialistische rege-
ring in discrediet bracht".

Frans von Papen ging den kardinaal
in zijn paleis te Breslau een bezoek bren-
gen en begon het onderhoud met een
zinspeling op het ongunstige klimaat in
Silezië, dat voor de gezondheid van den
hoogbejaarden kardinaal toch wel onver-
draaglijk moest zijn.

„Wel neen", antwoordde kardinaal
Bertram, ik ben daaraan gewoon en on-
danks mijn hoge leeftijd gevoel ik me
nog heel goed".

De vice-kanselier klampte zich vast
aan het woord „hoge leeftijd" en kwam
dan met zijn voorstel, dat de kardinaal
zijn ontslag zou nemen.

Toen stond Kardinaal Bertram op,
drukte op de electrische bel en toen zijn
huisknecht verscheen, sprak de grijze
kerkvorst:

„De heer kanselier wil vertrekken
Zorg u, dat zijn wagen voorkomt". ,

Zonder verder een woord te spreken
opende de kardinaal de deur van zijn
werkkamer, doch vergezelde den vice-
kanselier niet naar de voordeur.

In de hal liet von Papen zijn toorn de
vrije loop en verklaarde aan den huis-
knecht: „Een welopgevoed man zet den
vice-kanselier van het rijk niet op een
dergelijke manier aan de deur!"

Toen de huisknecht aan den kardinaal,
die intussen naar zijn particuliere kapel
was gegaan, om te bidden en tot kalmte
te komen, deze woorden overbracht,
schreef kardinaal Bertram onmiddellijk
aan von Papen een brief, waarin hij hem
mededeelde, dat hij wel iets anders te
doen had dan te praten over regen en
mooi weer in Silezië. Hij zeide verder zich
erover te verbazen dat een welopgevoed
man, ja zelfs een kanselier van het rijk,
het zich permitteerde, om zich op een
dergelijke onbehoorlijke wijze over een
kardinaal tegenover diens dienstknecht
uit te laten...

CURACAO.

SCHILDERIJEN TENTOONSTELLING.

De Inspecteur van Ond. deelt ons mede
op verzoek van de Curacaosche Kunst-
kring, dat de tentoonstelling van wer-
ken van Hollandse schilders in de Hen-
drikschool op Woensdag 19 en Donder-
dag 20 April e.d. van half tien tot elf
uur v.m. gratis toegankelijk is voor leer-
lingen van het 7e tot en met het 10e
leerjaar van de Curacaose scholen voor
M.U.L.O. Er zal gedurende die uren een
onderwijzer(es) aanwezig zijn voor toe-
zicht.

Indien het mogelijk is — ondanks de
vaeantie — groepsgewijs te komen, heb-
ben de begeleidende leerkrachten ook
gratis toegang.

Aan verschillende bladen is verzocht
deze mededeling welwillend te willen op-
nemen.

INWIJDING KERK
GROOT KWARTIER.

Zondag a.s. 23 April zal de^pleehtige
inwijding plaats vinden van de nieuwe
kerk te Groot Kwartier.
Des morgens te half negen zal Z. H. Exc.
Mgr. P. I. Verriet te Groot Kwartier
arriveren en voorafgegaan door bruid-
jes en leden van de Jonge Wacht zich
naar het kerkgebouw begeven, waarna
de inwijding zal plaats hebben.

Na de inwijding zal de plechtige over-
brenging plaats hebben in processie van
het Allerheiligste van de oude Kerk naar
de nieuwe. Hierna zal Mgr. Verriet de
H. Mis lezen in de nieuwe kerk, waarna
predikatie.

Na afloop hiervan is het receptie in
liet huis der Zusters.

Des middags om 5 uur is het pontifi-
caal lof met predikatie door den pastoor.
Na afloop hiervan is het muziekuitvoe-
ring door de banda van de Portugezen.

De plechtige consecratie zal op een la-
ter tijdstip plaats vinden.

DANK EN ZEGEN

In antwoord op de gelukwensen en ge-
beden, die de Apostolische Vicaris van
Curacao Mgr. P. I. Verriet ook namens
geestelijkheid, religieusen en volk heeft
aangeboden aan den H. Vader Paus
Pius XII bij de gelegenheid zijner ver-
kiezing; mocht Mgr. van den substituut
secretaris van Zijne Heiligheid Mgr.
Montini het volgende telegram ontvan-
gen:

Zijne Heiligheid de Paus bedankt U le-
vendig voor de betuiging van hulde Hem
aangeboden en zendt U van ganser harte
zijne Apostolische zegen.

Montini.

SCHERPENHEUVEL—ASIENTO 5—1

Verleden Zondag vond bovengenoemde
ontmoeting plaats op het Asiento-terrein,
waar de stoffige wind onafgebroken over
het veld suisde.

Asiento kwam met 3 invallers, waar-
onder Oostlander en Lambij, terwijl
Scherpenheuvel volledig was. De wed-
strijd werd in de beste verstandhouding
gespeeld.

Na vijf minuten opent Scherpenheuvel
de score. Het gehele verdere gedeelte
voor de rust zijn de gasten, die met de
wind meespeelden, voornamelijk in de
aanval en weten nog tweemaal goed te
doelpunten.

Na de rust wordt door beide clubs
goed aangepakt. De Asiento-voorhoede
houdt schitterend vol tot het einde en
geeft ook werkelijk goed spel te zien,
terwijl daarentegen de voorhoede der
gasten veel kansen verknoeit door roe-
pen, elkaar in de weg staan en het ver-
waarlozen der buitenspelers.

Over het algemeen hielden de spelers
van Scherpenheuvel de bal te lang bij
zich, alsof het werkelijk iets heeft te be-
tekenen, welke speler de goal maakt.
Men onthoude goed dat men samenspe-
lend toch zelfstandig moet blijven, zon-
der te letten op geroep van wie dan ook,
uitgenomen de aanvoerder. Het is ook
beslist waar dat Seherpheuvel over een
snelle en productieve voorhoede beschikt,
die nog voor menige verrassing kan zor-
gen.

Asiento's spil, Bloemendaal, keeper
Newton van Scherpenheuvel waren de
beste spelers van het veld. Laatstge-
noemde doet echter goed bij het wegwer-
ken er voor te zorgen, dat de bal bij zijn
eigen partij belandt.

De scheidsrechter leidde correct.
V.

INGEZONDEN.

Curacao 9 April 1939
Aan de Redactie van de „Amigoe di
Curasao"
Mijnheer de Redacteur, ik vraag U een

plaatsje in Uw krant voor dit stukje en
geef U hierbij bij voorbaat mijn dank.

Na kennisneming van het ingezonden
stuk „Maatschappelijke Mistoestanden"
opgenomen in Uw veelgelzen blad „Ami-
goe di Curagao" op 1 Maart 1939 wil
ik Uw aandacht billijkheidshalve voor
het volgende vragen:

Eerstens wordt in dat ingezonden stuk
gezegd, dat voor een terrein van 10 bij
10 Meter, ’ 5.— á ’ 10.—, door de eige-
naren van de huurgronden: St. Jago,
Villa La Fama, Fleur de Marie en elders,
gevraagd worden. Deze mededeling is in
haar algemeenheid onjuist. Immers wordt
door den eigenaar van de huurgronden
St. Jago, niet meer dan ’ 5.— gevraagd
voor een terrein van 10 bij 10 Meter.
Tweedens is het onjuist in het algemeen
namen van complexen te noemen zonder
te vermelden op welke van deze com-
plexen de toestanden waarop de inzen-
der zinspeelt geconstateerd kunnen wor-
den.

Derdens wordt deze kwestie geheel van
één kant bekeken, ook het gedrag der
verhuurders moet onder het oog gezien
worden, evenals dat van het gouverne-

ment (belastingverhoging in verband met
de huurverhoging door den eigenaar van
het huis).

Wat het complex St. Jago betreft, kan
met stelligheid gezegd worden:

dat lo) nimmer de ontruiming op
grond van wanbetaling is afgedwongen;

2o) dat nimmer op een der huizen of
inboedels beslag gelegd is.

Dit werpt toch een ander licht op deze
kwestie, ten aanzien van dit complex.
Daarentegen hebben zeer velen, die op
genoemde gronden wonen, een achter-
stand in betaling der huurprijzen, van
jaren waarbij in vele gevallen, kwaadwil-
ligheid.

Met veel geduld en met in achtneming
van de omstandigheden der huurders
wordt getracht dezen tot nakoming hun-
ner verplichtingen te brengen.

In verband hiermee wenst onderge-
tekende de belanghebbenden onder het
oog te brengen dat hij in het vervolg
strenge maatregelen zal toepassen, ten
aanzien van huurders, die in gebreke
blijven hunne verplichtingen na te ko-
men. Indien de inzender of U, mijnheer
de Redacteur, zich van de feitelijke toe-
stand op de hoogte wenst te stellen, ben
ik gaarne bereid verdere inlichtingen te
verstrekken.

Reinigt uw nieren van ver-
giften en 's nachts wakker

te worden.
Leidt een giezonder, gelukkiger en

'langjer leven.
Duizenden mannen en vrouwen vragen

zich af waarom rugpijn hen lastig valt,
waarom zij 's nachts dikwijls naar de
privé moeten, waarom de afvoer weinig,
soms pijnlijk en brandend is.

leder van deze symptomen betekent
dat uw nieren en blaas aandacht nodig
hebben, voordat deze kleine verschijn-
selen zich ontwikkelen in ernstige ge-
volgen.

Om zuren en vergiftige stoffen uit uw
nieren te verwijderen, om de prikkelingen-
van blaas en nieren te verzachten en hen
in gezonde werking te stellen, koopt een
doosje GOLD MEDAL HAARLEMMER
CAPSULES voor ’ 0.75 en gebruikt ze
als aangegeven.

Deze onschadelijke, beproefde en zeke-
re medicijn heeft altijd een goed gevolg.
U zal zich binnen enkele dagen beter ge-
voelen, omdat deze diuretique buitenge-
woon succesvol is, zij de nieren ver-
sterkt en uit uw lichaam alle excessen
van urine-zuren verwijdert, die dikwijls
de oorzaak zijn van pijn en reumathiek.

Maar overtuigt u GOLD MEDAL
HAARLEMMER OLIE te kopen — de
ingrediënten komen direct vanuit Haar-
lem, Nederland, vervolmaakt in Ameri-
ka. Alle goede dingen worden nagemaakt.

2.

Adverteren doet verkopen.

Valse tanden gebruikers hebben een minder aangename adem'
„Moeten meer dan eens de mond spoelen"

zeggen deskundigen en bevelen Polident aan.
't gebit en de bridge verzamelen in- mee doen. Goedgekeurd door Goodgrediënten, die een minder aangename House-keeping Bureau en door allelucht verspreiden. Een vuile schuim dentisten,

verzamelt zich onder 't gebit. Dit
schuim verzamelt ziektekiemen en ont- "

wikkelt bacterieën. Het is zoo taai dat't tt ,
gewone afschuieren 't zelden afneemt. Het zulvert als een toovermiddel.
Het schuilt in elk kleine scheur waar de L egt 't gebit of bridge in een half glasborstel t niet kan bereiken. In de water, voeg er aan weinig Polident poeder
meeste gevallen is het resultaat een Di- Laat het 10 tot 15 minuten liggen,
„Gebit Adem" ~ waarschijnlijk de <t__r^k t Serein'gd klaar voor het
meeste onaangename geur. Er is toch
een volmaakt middel om valse tanden
schoon en zuiver te maken zonder bor- Fl

t jü(\
stel, zuur of gevaar. Het is Polident, \■ ' ■ Hl
het poeder dat alle schuim, vlekken, ont- ____J_S_____J___C^_3 mltÉglanzingen en geur weg neemt. Maakt (~^~ __-__jfc__|__i B'fl
de adem fris; en 't gebit blijftin goede (O-r^ j¡ l/01"I*'*! Ë Wslstaat. Tien duizenden noemen Poli- fig^^-j-t- 1 -s_f__s Q^T3^"*i___-'
dent een zegen voor de welgesteldheid, ""^ -_J<r""""""-"^F" ■ '—

geschiktheid en gezondheid. Het kost VSL j^r
U slechts f 0.70 in elke apotheek op Verhindert „Gebit Adem".

Curacao en Aruba en U kunt er lanay U

De Leheerder van het complex St. Jago.
(John Maduro Julianaplein No. 39.)

Tel. 152

DORANTE |p^^\§
LACTANCIA'^, J&h

/_. a 4 , **B__P _ _____« _■%-W.^-v " J>^_______S _____

£1 alimento científico que
beneficia a la vez a la madre
y al niño. ¡Pruebe Ud. Coco-
malt legítimo hoy mismo!

Irn^í n B-P tym Wm?' -**■_____]
mWWSf mWP' -' - :';%. \\wSJíf?mw\ mW

' éfm\ ________I\">^_!_!^___F fv<r^^'f'- Xi'^mmwwW

Hora es de
acuerdo con su Estómago?
Si antes de las comidas se siente sin apetito—si durante las comidas liene temor
de comer las cosas que le agraden y si después de las comidas se siente incómodo,
con agruras y dolores de estómago, he aquí un método rápido y sencillo para
aliviar sus males. Simplemente disuelva una o dos tabletas efervescentes

Alka-Seltzer
en un vaso de agua y tómese la solución que produce. Casi inmediatamente
sentirá una sensación de alivio y bienestar.

Nunca ha probado Ud. nada como o dolores musculares, la rapidez con que
ALKA-SELTZER, porque hasta ahora estos doloresdesaparecen lo dejará asom-
no se había descubierto nada igual." brado. La primera vez que lo pruebe
Hace dos cosas muy importantes al mis- quedará convencido. Garantizamos que
mo tiempo. Alivia el dolor rápidamente ALKA-SELTZER lo dejará satisfecho

y corrige el exceso de °su dinero le será reembolsado.
, ..... f.^s^acidez que es la causa , ALKA-SELTZER no es laxantey por

.". \.Y I \J$*&T del mal. Ud. quedará '° tant° Pued; tomarse a cualquier hora
Wmmm agradablemente sor- -v .co? tanta fre<"a com" guste sin
\f l"*,f/ prendido con el ningún inconveniente. 4« todas las
\" __- ■■"' MI ■ ", . " ■ r armaaas.\s^í. f?sSf*/ rápido alivio que ,„._ .._._._,__,__.__._._._.l-ikSliñí jirA <.T.TT7r.P UWA MECANÓGRAFA DICE:
Í-:i|H§ 1 "^ " _^r_ "No hay nada como las tabletas ALKA-
f__ÍPÍ * da a los estómagos SRLZER para Dolores de Cabeza y para
WÊm I ave sufren Y más ali"r rsa, sensación de falta, que seíISH f - , ' . V s,ente P°r la tarde- Después de asistk- a_E:lí___:_J aun, si Uo. sulre de una fiesta que dura hasta medianocheilteÜf' dolores de cabeza, tabletas ALKA-SELTER me.«claran la in.-

resfriarlos neii.-lp.. to'""en«a *m* fortifican para hacer frente~m"_____»' resinados, neuralgia a las labores de otro día en la.oficina."
EN TODAS LAS FARMACIAS

De Militairen van de Koninklijke
Marine Reserve
aanwezig op Curacao

worden hierbij verzocht zich in den loop
dezer week aan te melden bij onderge-
teekende.

Curacao, 14 April 1939.
Het Hoofd van het Centraal Bureau voor het
Bevolkingsregister in Curasao,

M. Bartels Daal.



GEDETAILLEERD ECONOMISCH OVERZICHT VAN HET JAAR 1938.

Het jaar 1938 was voor Curacao als havenplaats gunstig.
22 toeristenboten bezochten Curacao.
Het totaal gewicht van de ingevoerde ruwe olie voor de Petroleum-raffinade-

rijen zowel op Curacao als op Aruba nam toe.
De cijfers tonen voor Curacao ene verbetering aan:

BEVOLKING

Deze bedroeg op 31 December 1938:
op Curacao * 30.607 mannen en 32.191 vrouwen
op Aruba 15.525 „ en 12.630
op Bonaire 2.394 „ en 3.142
op St. Maarten 805 „ en 1.397
op St. Eustatius 506 „ en 615
op Saba 450 „ en 759

Totaal 50.287 mannen en 50.734 vrouwen
*) hieronder niet begrepen ± 2000 Portugezen.

SCHEEPVAART

Curacao:
1938 1937

Ingeklaard: Aantal Netto M:' Aantal Netto M:l

Stoomschepen 6.872 41.635.399 5.657 33.619.960
Zeilschepen 1.766 168.394 1.822 152.137

Aruba:
Stoomschepen 4.687 32.256.233 4.872 32.269.385
Zeilschepen 865 91.017 832 106.133

De vloot van de Curacaose Scheepvaart Maatschappij werd gedurende het jaar
1938 met vier schepen uitgebreid.

INVOER

Cunaoao:
Totale waarde in 1938 ’ 179.945.850 —
Totale waarde in 1937 " ’ 138.194.289 —
Aruba:
Totale waarde in 1938 ’ 210.788.220 —
Totale waarde in 1937 ’ 158.729.001—
Bonaire:
Totale waarde in 1938 ’ 159.377 —
Totale waarde in 1937 ’ 136.823- -

Ingevoerde gedistilleerd ad 50% CURACAO.
1938

459.270 liters ’ 383.821 —
1937

381.386 liters ’ 242.784 —
Ingevoerde gedistilleerd ad 50% ARUBA.

1938
212.355 liters ’ 152.518 —

1937
142.963 liters ’ 82.924 —

Zoeven deel ik U mede, dat het blussen
vait de brandbom niet met water kan ge-
schieden. Dit geldt natuurlijk voor de
BOM ALLEEN, de brandjes die daarna
ontstaan, dus wanneer de bom zelf al
uitgebrand is, kunnen natuurlijk WEL
met water worden geblust en daarom is
het ook nodig dat een paar emmers wa-
ter of een brandblusapparaat bij de zol-
der staan opgesteld Een gewoon hand-
pompje met water van __= 10 L. inhoud
is reeds voldoende.

Tot slot nog de laatste raad die ik U
geef: houdt wanneer er brand ontstaat,
alles dicht. Een open werpen van alle
shutters en deuren kan aanleiding zijn *ot
een hevige brand.

In het kort SAMENGEVAT: U houdt
morgen vroeg een grondige inspectie over
Uw zoldervertrekken, ruimt alles op wat
U niet meer nodig hebt en plaatst alles
aan de kant.

Daarna maakt U een lijstje op van de
personen die voor brandpost in Uw ge-
zin in aanmerking komen en zorgt U
voor een verbindingsmiddel tussen bo-
ven- en benedenverdieping.

Als U dat gedaan hebt, zorgt U voor
een kist of ton met zand, enige emmers
en een schop met lange steel.

Dames en Heren er wordt op het ogen-
blik iets van U gevraagd waarvoor U
zich enige moeite zal moeten getroosten.
Ik vertrouw er echter op dat U ALLEN,
zonder uitzondering zult mede werken.
Het is in Uw EIGEN belang.

Ik dank U.
UITVOER

Curasao _
Totale waarde in 1938 ’ 153.283.818 —
Totale waarde in 1937 ’ 119.802.125 —
Aruba:
Totale waarde in 1938 ’ 187.197.397 —
Totale waarde in 1937 ’ 150.076.614 —
Bonaire:
Totale waarde in 1938 ’ 46.455,—
Totale waarde in 1937 ’ 50.435 —

DOORVOER.

Curasao :
Het hieronder gegeven overzicht wijst de omvang van de doorvoer aan.

Totaal gewicht in 1938 189.627.821 Kg.
Totaal gewicht in 1937 415.436.092 Kg.

Aruba:
Totaal gewicht in 1938 121.353.811 Kg.
Totaal gewicht in 1937 753.951.108 Kg.

LANDBOUW

De oogsten op de Benedenwindse Eilanden gaven geen reden tot ontvredenheid
Voortgegaan werd met het verschaffen van niet onbelangrijke voorschotten ter

bevordering van de aloecultuur op Bonaire ter uitbreiding van de werkgelegen-
heid en op grond van de gunstige marktpositie van de aloe.

De bouw van een 5-tal huisjes voor „kleine" landbouwers op Santa Martha
kwam gereed, zodat het bedrijf aldaar een aanvang kon nemen.

De landbouw op de Boyenwinden en speciaal op t. Eustatius had zeer te lij-
den van de geringe regenval in het begin van 1938. Een groot deel van de oogst
van zoete aardappelen en yams mislukte. In Juni 1938 zette de regen weer goed
in, zodat weer spoedig met planten begonnen kon worden. Aan het einde des
jaars waren de vooruitzichten gunstig.

Op genoemd eiland werd de plantage „Concordia" groot __= 130 H.A. aange-
kocht, waarop een achttal huisjes voor kleine landbouwers gebouwd worden, en
waarbij stukjes grond van 2 @ 3 H.A. beschikbaar gesteld worden ter bevorde-
ring van de kleine landbouw.

Op Sint-Maarten werd een proef op grotere schaal met de uienteelt genomen,
waarvan de vooruitzichten bevredigend zijn.

Op Saba werd een aanvang gemaakt met het aanleggen van een Gouverne-
ments proeftuin ter meerdere voorlichting van de landbouwers. Ook worden
tegen lage prijzen zaden beschikbaar gesteld.

OLIERAFFINADERIJEN
NIJVERHEID.

Op Curagao werd door de raffinaderijen ongeveer 12.573.456 ton ruwe aard-
olie verwerkt tot diverse olieproducten.

Op Aruba verwerkten de raffinaderijen ongeveer 13.154.397 ton ruwe aardolie.

HOEDENVLECHTERIJ

Uit de hoeveelheid uitgevoerde strohoeden blijkt, dat dit beroep op Curasao
ook in 1938 door velen werd uitgeoefend.

De waarde van de uitvoer was iets geringer dan verleden jaar, terwijl ook de
prijs per dozijn iets gedaald is.

Uitvoer in 1937

Curasao 25148 dozijn ’ 92.898—
Aruba 62 dozijn ’ 116,—

Uitvoer in 1938

Curasao 26275 dozijn ’ 89.936 —
Aruba 8 dozijn ’ 238 —

ZOUTINDUSTRIE.
Uitgevoerd zout:

Bonaire en Sint Maarten

1938 ' 1938
2.337.017 Kg. 2.012.599 Kg.

ALOEHARS.

Uitgevoerd:

1937
Curasao 1.565 K.G. ’ 520,—
Aruba 161.900 K.G. 80.298 —
Bonaire 45.747 K.G. „ 30.615-

-1938
Curasao 15.298 K.G. ’ 10.122,—
Aruba 291.480 K.G. 192.451 —
Bonaire 22.358 K.G. „ 20.382 —

CIRCULATIE.

Het bankbiljettenkapitaal van de Curasaose Bank dat op 1 Januari 1938

’ 6.800.379 50 bedroeg, nam toe en bedroeg op 31 December 1938 ’ 8.156.389,50
Het aantal motorvervoermiddelen is toegenomen; thans rijden een 2780-tal

personen en lastwagens.

BRANDBESCHERMING

Dinsdagavond heeft Luit. v.d. Laar-
schot een 2e lezing gehouden over ge-
noemd onderwerp en wel speciaal over
de brandbestrijding.

Vooraf, aldus Spr., dien ik echter nog
op een minder juist standpunt te wijzen,
misschien op het ogenblik nog door en-
kele van U ingenomen, n.l. dat als
het voornaamste punt op Curagao of
Aruba wordt gebombardeerd, het overi-
ge gedeelte van 't eiland buiten schot
blijft en geen moeilijkheden zal onder-
vinden.

Luisteraars niets is minder juist. Het
zou echter te veel tijd vorderen dit voor
U duidelijk uiteen te zetten. Ik zal dit
daarom uitstellen tot de lezing die ik
binnen afzienbare tijd zal houden en die
voor het publiek toegankelijk zal zijn.
Dit staat vast, dat U allen zonder uit-
zondering de nodige maatregelen zult die-
nen te treffen, omdat voor allen de kans
bestaat de gevolgen van de luchtaanval
aan den lijve te moeten ondergaan.

Het tweede punt wat ik onder Uw aan-
dacht wil brengen is dit: laat ons toch
niet in slaap sussen door de bewering
hier op Curasao en Aruba kan ons toch
niets overkomen. LUISTERAARS, er
hebben wat dat betreft, te veel onver-
wachte feiten plaats gevonden in de
laatste tijd dan dat we ons hierdoor zou-
den kunnen laten misleiden.

Het grootste gevaar op luchtbescher-
mingsgebied hier op de eilanden Cura-
sao en Aruba is wel het brandgevaar.
Zoals U waarschijnlijk wel weet, kunnen
vijandelijke vliegers drie soorten bom-
men bezigen, n.l. de scherf-, de gas- en
de brandbom. Van deze drie is de gas-
bom hier de minst belangrijke.De scherf-en brandbom nemen echter een grote
plaats in.

Het ligt dan ook in mijn bedoeling U
vanavond enige raadgevingen te ver-
strekken omtrent de maatregelen die U
zelf reeds nu kunt treffen ter voorko-
ming van BRANDEN.

De brandbommen branden zeer snel en
kunnen geweldige verwoestingen aan-
richten, omdat de vuurbrand niet tot één
plaats beperkt blijft. Door de spatwer-
king van de bom zelf kan op meerdere
plaatsen brand ontstaan. Van de brand-
bom welke uit zeer brandbaar materiaal
is samengesteld n.l. electrom en ther-
miet, springen stukken af en deze stuk-
ken branden op een andere plaats ver-
der. De verbranding heeft plaats onder
een hoge temperatuur. Om U een idee
te geven van de brandtijd kan ik U me-
dedelen, dat een thermiet-bom, van ± 3
k.g. ongeveer in 30 seconden opgebrand
is.

Neemt U eens aan dat de bom door
het dak van Uw woonhuis komt en op de
bovenste verdieping belandt. De vloer
is daar zoals in de meeste huizen van
planken die tevens het plafond vormen
voor het vertrek daar beneden. De brand-
bom zal wanneer men er niet tijdig bij
is door de planken heen branden en in de
beneden kamer neerkomen.

Deze kans moeten we de bom niet ge-
ven en dat kan alleen door de bom on-
schadelijk te maken. Maar nu is de vraag
wie zal dat doen? En hoe moet dit ge-
beuren... wat nog voornamer is, kan men
bij de bom komen. Het is immers niet
onmogelijk dat er teveel in de weg staat.
Het eerst wat U nu te doen staat, is te
zorgen dat op de bovenverdieping geen
onnodige voorwerpen aanwezig zijn.
Dikwijls gebruikt men de zolder of indien
er geen zolder is, een van de boven-ver-
trekken, om allerlei dingen op te bergen
die men niet gebruikt en wat erger is,

die men misschien helemaal nooit meer
nodig heeft. U moet dus eens een gron-
dige inspectie houden over hetgeen U
daar hebt opgeborgen. Hoe meer opge-
ruimd kan worden, hoe minder gevaar
U loopt een grote brand te krijgen.
HOUDT DUS EEN GRONDIGE OPRUI-
MING. De voorwerpen die U daar moet
laten staan, kunt U het beste regelma-
tig opstellen, zodanig dat het geheel
overzichtelijk wordt en U overal bij kunt
in geval van nood.

Als tweede maatregel zou ik U wil-
len aanbevelen de instelling van een
BRANDPOST. Die brandpost moet één
van de gezinsleden zijn en dient zich op
de bovenste verdieping te bevinden. Na-
tuurlijk zult U nu reeds een en ander'
moeten regelen en afspreken in Uw ge-
zin. Zij die als regel NIET thuis zijn,
moeten niet voorkomen op Uw wacht-
lijstje. -A*

U zult mij nu vragen wat met deze
brandpost daar boven doen? Luisteraars,
deze post zal om te beginnen U die be-
neden in de kamer zit, moeten waar-
schuwen dat een brandbom Uw huis
heeft getroffen, want deze bom geeft
geen knal en U zoudt anders niet eerder
iets bemerken, dan wanneer het reeds
te laat was. De post kan U dit melden
door middel van een eenvoudige schel
die boven te bedienen is. Verder moet die
post de brandbom onschadelijk maken.
Dit kan hij doen door debom op te schep-
pen met een schop, waaraan een steel
van =t 2 meter lengte is bevestigd, en
dan de bom in een gereedstaand vat met
zand te deponeren. In de nabijheid van
de zolder moet een vat of een kist met
zand zijn opgesteld. In géén geval kunt
U de bom met water blussen. Dit zou
de spatwerking zeer verhogen en het is
dan niet uitgesloten dat de bom uiteen-
springt. Het blussen moet met droog
zand geschieden.

Het bedekken van een op de grond
liggende brandbom met zand helpt U
niet, want de gloeiende slak zal dan toch
door de planken heen branden.

Wat U nu te doen staat, is te zorgen
dat U een schop met lange steel koopt
of zelf maakt uit de middelen die U ter
beschikking hebt 'n vat of kist met zand
na bij de zolder opstelt. Speciaal moet
U er aan denken deze kist met zand niet

' OP de zolder of in het vertrek op de bo-
venverdieping te plaatsen, want dan kan
het voorkomen, dat U niet meer bij de
kist kunt komen, door een ontstaan
brandje.

U kunt de brandpost in Uw huis na-
tuurlijk nog voorzien van een middel om
het haar te beschermen tegen vonken en
om de handen te bedekken, zoals een
pan en asbesthandschoenen.

Reeds werden voorbereidende maatre-
gelen getroffen om op verschillende pun-
ten van de bebouwde kom zanddepots op
te richten op de straat of op een plein-
tje. Hier kan dan het benodigde zand,
doch ook niet méér worden gehaald.

Wat betreft het bedekken van devloer-
zolder met zand raad ik U aan dit niet
te doen zonder raad gevraagd te heb-
ben aan een deskundige op gebied van
Bouwkunde.

Het aanbrengen van brandwerende
verf of als die niet te krijgen is een
mengsel van waterglas en krijt, op de
vloeren van de zolders is zeer aan te be-
velen, doch maakt de brandpost niet
overbodig. Het doorbranden wordt dan
als het ware even afgeremd.
Een andere maatregel die U bij het uit-
breken van brand moet nemen, is te zor-
gen dat het electrisch licht uitgescha-
keld is middels de hoofdschakelaar.

HOLLANDSE BANK-UNIE N.V

Wij vernemen, dat deze bankinstelling
ene verdere uitbreiding zal ondergaan
door de opening op 24 April a.s. van een
nieuw Kantoor te Rotterdam, Nederland,
waar zij de oudbekende bankiersfirma S.
van Dantzig & Co (van 1872) heeft
overgenomen.

Als directeuren van het Kantoor Rot-
terdam der Hollandse Bank-Unie N.V.
zullen optreden de Heren S. van Dantzig
en Mr. G H. L. van Oordt.

DE VLAG OP DE NIEUWE BRUG

De Heer Morris Cardoze was de man
die ruim 50 jaar geleden op de eerste
dag van de opening van de Koningin
Emmabrug de Nederlandse vlag plantte.
Ook de nieuwe zijden vlag die heden op
de tweede brug waait, is een geschenk
van den Heer Morris Cardoze.

Het is voor de bouwers van de brug
niet te hopen dat de Hr. Cardoze nog
de gelegenheid krijgen zou op een derde
brug ook de vlag te plaatse».

VERGUNNINGSVERORDENING

We lezen in het Voorlopig Verslag
Het viel op, dat terwijl in de eerste

alinea van de memorie van toelichting
medegedeeld wordt, dat door een beslis-
sing van het Hof van Justitie pensions,
kosthuizen en dergelijke niet meer onder
het begrip logement vallen, in de tweede
slechts gezegd wordt, dat het gevolg
daarvan is, dat er thans vele kosthuizen
worden gehouden, waarvoor geen loge-
mentsvergunning is verleend. Dit viel des
te meer in het oog, waar de afdelingen
juist algemeen van mening waren, dat

WERELD IN VOGELVLUCHT.
Het Belgische kabinet Pierlot dat Zon-

dag werd gevormd uit 5 katholieken, 5
socialisten en 3 liberalen, is weer geval-
len, daar de socialisten uit het kabinet
traden. Men zal nu trachten een regering
te vormen alleen uit katholieken en li-
beralen.

de laatste met 3—4 gewonnen. DWS :—
Ajax I—l. Promotie competitie 2e klas
Hilversum — EDO o—2; Bleyerheide —
Limburgia 2—2; Enschede Boys — ZAC
2—l; Competitie RFC — 't Gooi Ö—3;
Leeuwarden — Velocitas 3—l. Oefen-
wedstrijd Zwaluwen — Rode Duivels
3—2.

NEDERLAND.
Overgenomen uit de Beurs en Nieuwsb.

Van regeringswege wordt het publiek
er opmerkzaam opgemaakt dat de uit-
voering van de militaire verdedigings-
maatregelen in vele gevallen belemmerd
wordt door de aanwezigheid van nieuws-
gierigen, die de werkzaamheden van te
dichtbij gadeslaan. Men wordt verzocht
zich hiervan te onthouden, mede ter
voorkoming van kennisname door onge-
wenste elementen van de verdegigings-
maatregelen. Indien aan dit verzoek geen
gevolg wordt gegeven, dan zal een extra
wachter noodzakelijk worden, waardooi'
de dienst der troepen wordt verzwaard.

Het ministerie deelde mede dat de
eerstdaags voor groot verlof in aanmer-
king komende militairen in dienst blijven.
Aan verzoeken om zakenverlof door de
thans opgeroepenen kan voorlopig niet
worden voldaan.

Het Nederlands elftal voor 23 April
a.s. is als volgt samengesteld: (van doel
en rechts naar links) Dijkstra, Wilders,
Caldenhoven, Paauwe, Anderiesen, Bon-
sema, Draeger, van der Veen, Vente,
Smit, de Harder. Reserves: Van Male,
van lerlandt, Blomvliet, de Bock.

De wedstrijd om het Nederlands kam-
pioenschap NEC — Achules werd door

kosthuizen niet onder het begrip loge-
ment moeten vallen, doch pensions (en
dergelijke) wel. In een kosthuis toch
wordt doorgaans een zeer beperkt aan-
tal personen, vaak slechts één door een
gezin in de kost genomen, terwijl in een
pension mogelijk gasten verblijven als in
een logement.

Een lid verklaarde er ook enig be-
zwaar tegen te hebben, dat pensions on-
der het begrip logement" gebracht zou-
den worden, omdat dan ook deze onder
het toezicht zouden komen, waaronder
tapperijen, koffiehuizen, enz. staan, en
welk toezicht z.i. in de laatste tijd wel
wat ver gedreven wordt door het eisen
van tegelvloeren en zelfs een bepaald
soort verf in die inrichtingen. Ook de
pensions zouden daarvan dan de last on-
dervinden.

Andere leden merkten daartegenover
op, dat het hoog tijd werd, dat verbete-
ring kwam in de hygiënische toestand
van vele tapperijen, koffiehuizen, enz.,
zodat zij het toejuichten, dat maatrege-
len daartoe genomen werden. Tegen over-
drijving dient natuurlijk altijd gewaakt
te worden.

De afdelingen zouden gaarne vernemen
van welk departement de bedoelde voor-
schriften in het belang der hygiëne zijn
uitgegaan.

Gaarne zouden de afdelingen worden
ingelicht, waarom het noodzakelijk zou
zijn het tarief der vergunningsrechten
voor de buiten de stadsdistricten van Cu-
racao en Aruba gelegen koffiehuizen,
tapperijen en grossierderijen te verhogen.
Voorshands konden zij zich daarmede
niet verenigen. Haars inziens zijn er in
de buitendistricten al weinig vergun-
ningshouders en liggen hun lokalen al
ver uit elkaar. Hierdoor worden de ver-
koop van slechte waar tegen hoge prij-
zen en de clandestiene verkoop bevor-
derd. Ook het gebruik van niet voor eon-
sumpte bestemde alcohol (bayrum, me-
thyl-alcohol, enz.) moet hiermede in ver-
band worden gebracht. Naar hare me-
ning zou men daarom ook iets ruimer
moeten zijn met het geven van vergun-
ningen voor de buitendistricten.

Gaarne zouden de afdelingen vernemen
wat het Bestuur bekend is van de clan-
destiene verkoop van alcoholhoudende
dranken en het gebruik van niet voor
consumptie bestemde alcohol op Cura-
sao en Aruba.

LAATSTE BERICHTEN.

In verband met de 50ste verjaardag
van Hitler op morgen, is het vliegen bo-
ven Berlijn verboden.

Von Papen is benoemd tot gezant in
Turkije.

Te Gibraltar zijn weer 13 Franse oor-
logsschepen gearriveerd. De gehele En-
gelse vloot op enkele schepen na, be-
vindt zich bij Malta en in het Oosten van
de Middellandse Zee.

Lindbergh ís opgenomen als actief of-
ficier in het vliegercorps der Ver. Sta-
ten.

Roosevelt zal aan Japan eenzelfde
boodschap zenden als hij aan Duitsland
en Italië heeft gedaan. Japan zal daar-
op weigerend antwoorden, gelijk het ver-
wacht van Duitsland en Italië.

In politieke kringen beschouwt men de
toestand als aanmerkelijk verbeterd, daar
Duitsland en Italië thans geen stappen
kunnen doen, zonder een algemene oor-
log te ontketenen.

Daarbij is een snelle oorlog thans on-
mogelijk en een langdurige oorlog zal
zeker eindigen met een nederlaag der
totalitairen.

Muziekuitvoering a.s. Zondag n.m. 7-30
uur. Brionplein.
Santa Cecilia.

1. Wilhelmus
2. Semper Fideles (mars)
3. Morning — Noon and Nigth in

Vienne (Ouvert.) Suppé
4. A Beautfui Lady in Blue (waltz)

J. F. Coots
5. Tu y Yo (Danza)

— PAUZE —
6. Disci Darlings (Two-step)

(P. Wenrich)
7. Ouvert. du Pirate (Bellini)
8. Dans muziek (diverse)

Bevrijd U van pijnen
pijnlijkheid enrugpijn.

Met f 0.70 bent U klaar.
Spoedige verlichting zult U ondervniden

wanneeer U goed inwrijft met Omega Olie.
Het bevat producten om pijnen te ver-

lichten, waardoor het zoo populair gewor-
den is in geheel Curacao voor pijnen, ver-
stuiking, lamheid en andere koellingen.

Gebruik een flacon van f 0.70 voor rug-
pijn — trekt pijnen, opzwellingen ontste-
kingen weg.

Goed inwrijven voor stijve hals, pijnlijke
armen, voeten, verkoudheid — altijd re-
sultaat.

Gebruik het met vertrouwen voor Uw
kwellende rheumatiek, Hheurastenie — rug-
pijn — neuralgia — het stelt U niet teleur— een flacon krachtige en onschadelijke
Omega Olie, kost maar f 0.70 in elke Apo-
theek van Curacao. 1

SNELLE MANIER OM SPIERPIJN TE
VERBANNEN.

Is U 't slachtoffer van stijve, overspan-
nen, pijnlijke spieren? Zo ja, dan zult U
blij zijn van Absordine Jr. te horen ,'t
vertrouwde dubbel-werkend wrijfmiddel
sinds jaren door trainers van sportlui ge-
bruikt. Dit verfrissend anti-septisch
wrijfmiddel dringt rechtstreeks tot de
kwaal door, terwijl 't verstopping opheft
en de pijn onmiddellijk verlicht.

Absordine Jr. kan als massage gebruikt
worden, 't Verbrandt de huid niet. Zijn
werkelijke oliën dringen diep door waar
de pijn is, doet 't bloed sneller door de
spieren stromen en vermoeidheidszuren
verdwijnen. Onmiddellijke verlichting
volgt. Pijnlijke spieren worden verzacht.
Spoedig zijn ze glad en soepel. Wrijf Ab-
sordine Jr. goed over de pijnlijke plek.
twee of drie keer per dag. Haal vandaag
een fles. Verkrijgbaar in alle goede za-
ken.^

v MÊMMMMMMMmm-mmmlMMM^MmaMMm
Bracnt al jaren verlichting oy oe_reerde

spieren, spierpijn, kneuzingen, snijwon-
den, verstuikingen, schaafwonden. (9-11)
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|l Aruba, 25 Maart 1939. pp
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Ëenige en Algemeene
bekendmaking.

Wij maken onze stroomverbruikers er op
attent, dat de stroomkwitanties over de
maand MAART zonder uitzondering voor
of op 24 APRIL betaald moeten worden.

Alle na deze datum niet betaalde Kwitan-
ties zullen door ons worden geïncasseerd,
verhoogd met EEN GULDEN incassokosten.

Wij verzoeken onze verbruikers tijdig hun
kwitanties te voldoen, teneinde ons niet te
noodzaken tot afsluiting over te gaan.

ELECTRICITEITBEDRIJF.
CURACAO.



TWINTIGSTE JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING „HUISVLIJT".

De samenstelling van het Bestuur was op 31 December als volgt:

Z. Exc. O. L. Helfrich Beschermheer.
Mevr. G * Z. Wouters — Wegman Ere-Voorzitster.
Mevr L L. Maduro — Brandao Voorzitster.
Mej. L. Meyer Ondervoorzitster.
Mej. M. SSlis Secretaresse.
Mej. C. Boom Penningmeesteresse.
Mevr. J. Füring — Forbes Bestuurslid.

Het Bestuur onderging in 1938 geen verandering.

Mevr F. v.d. Drift — v. Schaik bedankte voor het lidmaatschap wegens ver-

trek naar Holland. De Vereniging verliest in haar een trouw en ijverig lid.

De financiële toestand mag over het afgelopen jaar, gezien de vele uitgaven,

die de Vereniging te dragen had, gunstig genoemd worden.

Van Z Exc. O. L. Helfrich ontving het Bestuur in dank een jaarlijkse gift.

Het totaal der uitgaven bedroeg op 31 December f WJf^^
waarvan aan opgekochte handwerken en andere artkelen ’ b.öS-.oc.

De handwerken en andere artikelen in voorraad vertegenwoor-
digden op 31 December een waarde van / i-WO-»»

Volgt balans om de leden op de hoogte te brengen van de geldelijke toe-

stand :

Balans op 31 December 1938.

Maduro-Curiëls B. Dep. Rkg. ’ 1890.35 Kapitaal { 60g-g
Curacaose Hyp. Bank ’ 2000.- Mad. &C. B. Rkg. Ct. ’ 29.38

Meubilair ’ 1086.—
Kas ’ 88.46
Goederen f 1006.98

’6071.79 f 6071-79

Winst en Verlies Rekening.

Meubilair (afschrijving) ’ 256.- Goederen ’2151.38

££~> f 'S» ~n
Onkosten ’ 567.50
Batig saldo overgebracht

naar Kapitaal ’ 67.36

f2AMM ■ f 2406-41

Aan het slot van dit jaarverslag brengen wij een woord van hartelijke dank

aan de leden en begunstiger*, die alles in het werk hebben gesteld om de bloei

n^r^^nTÍSSuwe medewerkers gerekend -gorden.

Te verwachten schepen over de maand April.

19 Ned „Dido" Sto. Domingo Sto. Domingo.

20. Frs. „San Mateo" Cristóbal Le Havre
20 Ned Pericles" Pto. Colombia Pto. Cabello
20 Ned Amor" N. York-Pto. Cab. Aruba-Maracaibo
20 Ned' ",E1 Libertador Maracaibo-Aruba Aruba-Maracaibo
20: Ned „Boskoop" Cristóbal York
21. Ned. „Flora" Maracaibo £to. v-aoe»10

2 Dts. ..Palatia" Pto. Colombia Pto. Cabello
22' Frs Oreaon" Cristóbal Liverpool
22 Ned. '.'.Midas" " Oost Venezuela Oost Venezuela
22. Eng. „Historian" Liverpool Pto. Cabello.

VERGETEN GRONDEN.

Door Jacques Smeulders.

Vervolg.

DE MATAPICA.

STUGGER.
In het blik-houten huisje woont ¡stug-

ger.
Klein ik-mannetje.
Elke maand stapt hij in zijn bootje

en laat zich drijven naar Paramaribo.
Dan ligt er voorin een nette blikken
trommel met schone kleren; keurig. Die
irekt hij aan als de witte schijn nadert.
Scapt dan van zijn bootje op de grote
blanke straten en gaat naar Financien;

de hoge stoep op, tussen de witte zuilen
_ioor naar het ijzeren traliewerk. Hij

strijk* dan n ït zijn droge hand een klein

pensioen op. Van lang terug nog, toen
hij op een houten kruk als schrijver zat.

Toen was alles wit en zuiver.
Zijn ochtendgang door de rustige stra-

ten waar wat vroege kindertjes naai-

school sprongen over de grote schaduw-
vlekken van de reuze mahoniebomen op

de lichte weg. De schaduwen die speel-
den met het intense wit van zijn pak

als hij onder de reuzen door ging. Dan
kwam hij voorbij een nieuw perk waar
bioemen stonden; veel, rood en purper;
waar vlindertjes krijgertje speelden met
de stralen der zon.

Zo liep hij de hoek om; grote kerk.
wit van het licht met matte ramen. Zag
omhoog of de twee akka's weer zaten
op het uiterste puntje van het kruis.
Donkere stippen tegen de verte. Dan
hoorde hij de vogeltjes boven zich in de
knoete flamboyants, waar het helrood
van de bloemen fel plekte.

Zo liep hij en kwam dan in de grote
witte kamers; witte muren, witte kleren
van de anderen, | wit papier onder zijn
vingers. Keek dikwijls naar buiten, tus-
sen de kleine blaadjes van de tamarinde
door, naar de rivier, waar soms de zon
duizend zonnetjes op toverde.

Nu woont hij in zijn blik-houten huis.
Luistert samen met het ranke boompje
naar het ruisen van de zee. Hij heeft

een geweer. Praat weinig. Gaat 's mor-
gens vroeg weg. Kent alles, uren ver.

DE GELE DAM.
Een grote zandbank gemaakt door de

zee korreltje voor korreltje hier aan-
gevoerd in korte tijd. Alles blijft zo voor-
lopig, totdat dit gele zand weer speelgoed
wordt van de eeuwige speler. Dan draagt
hij de gele massa weg. Kilometers en ki-
lometers verder.

Als Joesoe dan zijn kreek langs ziet,
zal er geen lichte plek meer zijn in de
verte maar één grauwheid en wijdte.

Dan zal ook Stugger moeten luisteren
en zijn hokje veilig brengen.

Er ligt schaars groen op de geelheid,
als vrolijke vlekken. Anders holte en
ongelijkheid. Een klein kamp staat mid-
den op de lichte dam. Zes stammen van
jonge bomen, nu bruin met losse, droge

bast. Daarop een dak van pinablade-
ren. Stevig en kort dit alles.

Op de grond onder het lage dak
een paar stukken half verbrand hout;
enkele grote stenen in een driehoek.

Het zand loopt zacht af naar het

grauw beneden. De zee staat laag. Veel
grijze modderkleur ligt open. Enkele
wippende stippen langs de waterrand;
eenzame snippen.

Heel in de verte loopt de groene over-
rand in een bocht smal naar de zee over.
Achter het kamp recht, naar beneden,
schuift de Matapica zijn modderwater
naar binnen. Bij debocht het blik-houten
krot.

In de vroegte als de zon de zwartheid
opzuigt vliegen rode flamingo's hier over.
Ze komen van het verre aanwaaien met
de ochtendwind, zeilen vlak over het
kamp, vervagen dan in de blauwe nevelen
van het natte waterbos.

Als de korte schemering valt komen
ze weer, gaan ze dezelfde weg terug,
worden rode splikkeltjes in de purperen
avond.

Dan is alles stil; de groter ruiser roest
zijn lied. Dan kan er op eens een scherpe
schreeuw zijn. De zeegans op weg naar
de bossen, hoog in de lucht.

VACANTIE.
Gebarsten ligt de rode kleibodem van

de gloeiende Octoberzon. Veel groen is
weg, alles is nu meer dof rond het blik-
kerende dak. De deur staat ver open, de
kleine ramen helemaal. Wat kleuter,

broekjes hangen te drogen over een dun
touw.

Onder het kamp in de schaduw spelen
roetkindertjes met een bruin-witte hond.
Op een klein bankje, met de rug tegen
de schaduwkant van het huis, zit vrouw
Josoe. Ze tuurt naar de verre bosrand.

Van heel in de vroegte zijn de kleine
al bezig, meteen al als ze wakker worden
op de planken voer. De zware drogetijd-
dauw hangt nog dik over alles, als ze bui-
ten komen, de oogjes nog vol slaap, de
kroeskopjes als honderden krentjes. De
dauw wast hun de slaap weg, blijft han-
gen aan elk ooghaartje als een fijne
briljant.

Een klein zwart vingertje vliegt de
hoogte in, wijst naar een vlucht ningre-
koppoes. Open mondjes volgen de grote
vogels tot ze achter de lage mist verdwij-
nen. Dan zitten ze op het brugje en slaan
met een dun stokje naar kleine krabjes,
die hard wegvluchten.

Zwarte billetjes onder witte hemdjes.

's Middags, als de zon de bosrand
zoekt, mogen ze meer naar het gele zand.
Gaan allemaal het bootje in. Dan kijken
ze over de grijze zee, zoeken naar schelp-
jes op het modderzand, gooien met
steentjes naar bange kleine vogels.

Eens naam Joesoe ze zo mee en bracht
ze daar langs het heldere strand naar-
een boom met leuke grijze pitjes. Ze vul-
den hun zakjes met de gladde awarie-
vruchtjes. Plukten toen grote bladeren,
maakten die ook vol. 's Avonds thuis
was er pret.

Wanneer Joesoe heel vroeg naar ach-
ter trekt met de twee Brits-Indiërs,
neemt hij zijn geweer nu mee. Meestal
als hij weer thuis komt. hangen vogels
aan het bruine touw dat zijn broek op-
houdt. Lange smalle vogels soms, bruin
met witte tikkeltjes, of gewone zwarte,
die wel lijken op kippen. Eens hingen
er twee doksen, groot en zwaar.

Elke keer weer feest. Telkens opnieuw.

Deze heerlijkheid duurt drie weken.
Dan glijdt er een bootje weg.
De bruin-witte hond jankt.

SPORT - RUBRIEK
OfficiëleMededelingenvan"DeCuraçaoseVoetbalbond"

WEDSTRIJD UITSLAGEN.

Jong Holland 1 — Hercules 1 s—o.
Scherpenheuvel 1 — Asiento 1 s—l.5—1.

S.U.B.T. 2 — R.C.C. 2 3—o.
Jong Curacao — D.C.C. I—o.1—0.

Daar er- bij het einde van dit seizoen promotie- en degradatie wedstrijden

zullen plaats vinden heeft het Bondsbestuur het volgende bepaald:

De kampioen van de B-klasse speelt een gehele competitie tegen de laatste

op deranglijst van de A-klasse voorkomende vereniging.
Bij gelijke stand, promoveert de kampioen B-klasse naar de A-klasse.
Behaalt de A-klasse vereniging het hoogst aantal punten, dan blijft de B-

klasse vereniging in de B-klasse.
Behaalt de B-klasse vereniging het hoogst aantal punten, dan wordt de A-

klasse vereniging gedegradeerd naar de B-klasse, terwijl de B-klasse promo-

veert naar de A-klasse. ..
De verenigingen van de A-klasse die deel wensen te nemen aan de wedstrij-

den voor de ASIENTO ZILVEREN BAL worden verzocht zulks tot uiterlijk 29

April aan den eersten Secretaris mede te delen.
De wedstrijden zullen plaats vinden op 7 en 14 Mei.
Duur per wedstrijd 2 X 20 minuten. Het programma zal nader bekend worden

?6Deherenigingen worden bekend gemaakt, dat de hoofdelijke omslag van de

schuld van de verenigingen BE QUICK aan de C.V.B, een gulden en vijftig een-

ATLÁNTICO, FEYENOORD en TRANSVAAL is een boete

van ’ 2.50 opgelegd, ingevolge Art. 8 lid 5 R.C.W.
___^ BESTUUR.

De tragedie ener
Koningin

In de laatste weken heeft in de ge-

schiedenis van het Koninkrijk Albanië
wel bijzonder de aandacht getrokken de
Koningin van dat Rijk de vroegere Gra-
vin Geraldine Apponyi, die met haar 2
dagen oude baby in zulke tragische om-
standigheden het land verlaten moest.
En als gevolg daarvan, zoals Woensdag

in de radio werd gemeld, zeer ernstig
ongesteld is.

Deze gebeurtenis is echter slechts
één bedrijf in de tragische geschiedenis
dezer koningin.

Toen een jaar geleden Gravin Geral-
dine Apponyi, het beeldschone Hongaar-
se meisje, werd uitverkoren tot gema-
lin van Koning Ahmed Zogoe, van Al-
banië, rees voor katholieken reeds on-
middellijk de vraag: wat gaat hier ge-
beuren. Zal de Kerk dispensatie geven
in het huwelijksbeletsel van verscheiden
eredienst (want gravin Appoyni was ka-
tholiek en Zogoe is Mohammedaan), of
zal de jonge Hongaarse, alhoewel af-
stammeling van een oud diepgelovig
katholiek geslacht, haar geloof over
boord gooien en aan aardse eer en groot-
heid meer waarde hechten dan aan het
volbrengen van haar geloofsplichten, die
nu eenmaal strenge eisen stellen. Het pro-
bleem dat zo buitengewoon teer en in-
gewikkeld is, hebben wij destijds niet in
de kleinste bijzonderheden behandeld.

Het is thans komen vast te staan, zo
schreef Francois Karma in La Croix",
enkele maanden geleden, dat de Koning
van Albanië niet voor de Kerk met Ge-
raldine Apponyi gehuwd is. Toch mag
men niet zeggen dat Geraldine openlijk
haar geloof heeft afgezworen. Bovendien

is het zeker dat er geen huwelijksinze-
gening heeft plaats gehad ten overstaan
van enig bedienaar van de Mohamme-
daanse godsdienst, want daartegen heeft
Geraldine Appoyni zich uit alle macht
vtrzet. Er heeft dus niets anders plaats
gehad dan een burgerlijk huwelijk; maar
voor God en voor de Kerk heeft een der-
gelijk huwelijk geen enkele waarde; vol-
gens katholieke opvattingen leeft Ge-
raldine in concubinaat.

Bezwaren van de gravin.

Hoe is immraers de toedracht der zaak
geweest ? Een agent van Sultan Zogoe is
op zoek gegaan naar een vrouw voor zijn
meester. Hij zocht een bruid in Amerika,
Italië, Egypte en Frankrijk, doch zonder
resultaat. Toen hij in Hongarije Geral-
dine ontmoette, heeft hij naar Tirana
geseind, dat hij een goede vrouw voor
den Koning gevonden had.

Toen aan Geraldine het huwelijksaan-
zoek gedaan werd heeft zij onmiddellijk
gezegd, welke haar bezwaren waren.

Gij weet dat ik Katholiek ben", zo zei-
de zij, en gij zijt Mohammedaan. Er is
dus een groot beletsel voor ons huwe-
lijk; dit moet eerst geregeld zijn".

" „Natuurlijk", hernam Koning Zogoe,
„ben ik bereid om alles te doen wat nood-
zakelijk is".

„Zoudt gij dan Katholiek willen wor-
den?"

„Ik voor mij persoonlijk zou daartegen
geen enkele bezwaar hebben, want er is
zeer veel in uw godsdienst dat mijn in-
stemming heeft, maar gij weet ook dat
mijn volk in opstand zou komen wanneer
ik Katholiek werd. De wereld zou zeg-
gen dat ik niet uit overtuiging tot het
Katholicisme overging, maar om oppor-
tuniteitsredenen, om de liefde van een
vrouw. Dat 'zou te veel bezwaren met zich
brengen."

Toch is het absoluut noodzakelijk",
zo vervolgde Geraldine, „dat ons huwe-
lijk zal gesloten worden in de Katholieke
Kerk, ten overstaan van éen priester,
misschien zelfs van een bisschop. Verder
moet ik als eis stellen, dat onze kinderen
in de Katholieke godsdienst zullen wor-
den opgevoed."

„Dat alles beloof ik u" zo verklaarde
de Koning. Maar zou het wel mogelijk
zijn dat ons huwelijk voltrokken wordt
in een Katholieke Kerk".

„Jazeker".
„Welnu, dan, ik beloof u dat er voor

u een huiskapel gebouwd zal worden in
ons paleis, gij zult een hofkapelaan heb-
ben, die de H. Mis zal opdragen, de Sa-
cramenten zal toedienen en alle andere
godsdienstoefeningen zal verrichten. Zijc
gij tevreden Geraldine?"

.Ja", antwoordde deze.
„Gij zult zien, Geraldine, hoe verdraag-

zaam ik op dit punt ben. Niets zal de
uitoefening van uw godsdienst in de weg
staan en ook uwe kinderen die Allah u

zal schenken, zullen volkomen vrij zijn.

Gij zult zien, dat in Albanië werkelijk
vrijheid van godsdienst bestaat".
De twee voornaamste voorwaarden voor
het verkrijgen van dispensatie in het hu-
weüjksbeletsel van verschil in eredienst
(impedimentum disparitatis cultus) wa-
ren dus verzekerd. De Koning had zulks
uitdrukkelijk en plechtig verklaard.

Haar biechtvader moest vertrekken.

Geraldine vertrouwde op deze grote
belofte.

Hoe meer echter de grote dag nader-
de, hoe wantrouwender Geraldine gewor-
den was. Zij voelde hoe zij bespied werd
en herhaaldelijk bleek dat men haar niet
niet vertrouwde. De toekomstige konin-
gin had weinig voldoening op de buiten-
gewone weelderige feesten, die elkander
in snel tempo opvolgden. Zij wilde liever
alleen zijn. Daags voor het huwelijk gaf
zij de wens te kennen haar biechtvader
te spreken Dr. Andréini S.J. Later bleek
dat hij zich niet meer in Tirana bevond.
Twee dagen voor het huwelijk had de mi-
nister van binnenlandse zaken hem laten
weten, dat hij binnen 24 uur het land
moest verlaten.

Per vliegtuig keerde Pater Andréini
naar zijn vaderland, Italië, terug.

Geraldine Apponyi was aan een hevige
angst ten prooi, toen zij begreep dat zij
nv. geheel alleen stond.

Schending van beloften.

Waarom dit overhaast vertrek? Het
was bekend geworden dat deKoning, on-
danks de plechtige belofte die hij had
gedaan, order had gegeven dat het hu-
welijk enkel en alleen ten overstaan van
een ambtenaar van de Burgerlijke Stand
gesloten zou worden. Voor Geraldine was
het wellicht te laat, of misschien zelfs
oi-mogelijk om daarop te reageren; dat
is ons niet bekend.

Het Vaticaan greep in.

Voor het grote feest waren talrijke
vooraanstaande Albanese persoonlijkhe-
den uitgenodigd: onder hen bevonden
zich ook bisschoppen, priesters en ka-
tholieke religieusen. Op het laatste ogen-
blik kwam de Metropolitaan Aartsbis-
schop van Skoetari te Tirana aan. De
Apostolische Delegaat had hem een be-
langrijke mededeling van het Vaticaan
overhandigd. Deze boodschap moest hij
zo spoedig mogelijk overbrengen aan al-
le geestelijken en ook aan de Katholie-
ken die door Ahmed Zogoe voor de hu-
welijksplechtigheid waren uitgenodigd.
Op last van de H. Stoel werd het hun
verboden om aan de feestmaaltijd deel
te nemen. Een delegatie van genodigden
liet zich in naam van allen bij Koning
Zogoe verontschuldigen.

De Mohammedanen van Albanië wa-
ren ontevreden over deze echtverbinte-
nis, omdat Koning Zogoe, die Moham-
medaan is, thans met een katholieke
vrouw getrouwd is. De Katholieken van

hun kant gevoelden zich bezwaard omdat
een Mohammedaan, een jong katholiek
meisje verleid heeft om ontrouw te wor-
den aan de wetten der H. Kerk. Het Va-
ticaan heeft in dit opzicht geen enkele
andere maatregel genomen, dan dat zij
aan de Katholieken verbood om deel te
nemen aan het feestbanket. De bladen
brachten berichten van talrijke en kost-
bare geschenken, die in die dagen aan het
paleis werden afgegeven. Geen enkel ca-
deau was er bij voor de kapel, die ge-
bouwd zou worden in het paleis. De hu-
welijksreis, die oorspronkelijk naar Ita-
lië gemaakt zou worden, ging niet door.
De jonggehuwden zouden zich toen naar
Amerika begeven, maar ook dit reisplan
werd niet verwezenlijkt. Tenslotte zou de
Sultan met Geraldine naar Hongarije rei-
zen, doch op het laatste ogenblik werd
ook dit plan niet volbracht, en tenslotte
bestond de huwelijksreis in een autotocht
van Tirana naar Durazzo.

Ziedaar het eerste bedrijf in de trage-
die ener koningin, waarop al heel spoe-
dig dit tweede is gevolgd.

) \v^:J_______ kunt van Uzelf niet
att \

Éii '^3B| zeggen, dat U zich ziek ge-
Efi . voelt, maar Ubentzoo moe,
-Ji. -___—' .Pr * 3 ï^iHb^v X/ v JË nietwaar, en zoo lusteloos.

■N^Ur' M Sanatogen zal Uw ver-
WT /V> zwakte zenuwen gezond en

/ _______-^^""""l sterk maken, waardoor U—-L—— , laatste 3 iaaT I weer een vroolijker kijk op

\ ïM* i""*rï^rS 1 het leVen kTi^ ledere Cd\r/ennfer, omdat de slaapt l

1 wou koW*n
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1 "¿taS lk 2J SZJr l Sanatogen ondergaan. Uw
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\ uon een T^°eel een - l bent opnieuw vol werk-
\__ " m"
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/ "M/n zenuwll l Werk,en hadden! Sanatogen maakt U
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STERKER
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LA CASA ¡HOLANDESA
Breedestr. 83, Otrab. Telefoon302.

Steeds voorradig:
Witte kool
Roode kool
Wortelen
Knolraap
Prima Aardappelen,

alle soorten.
W. MAAT.

CASA HOLANDESA Otrabanda

V ' * ______

__iy¡t_Bwin]-|H_______!_^___r___fift_i_[__<_i ________ ti

__B __<""__. I?W_. Oí?__S¡_s__? W _3_. 4_*«___OR__K 1 Ü8

WAtklüEß
Geen betereWHISKY te verkrijgen

MORRIS E. CURIEL & SONB
Agenten.

Wordt vervolgd.

Wie Bols drinkt, I
1 kan gerust zifn! 1
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