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«Mocht Curagao in vroeger
.e klagen hebben gehad over

jaren
gemis
an belangstelling bij parlement en
Pers in het Moederland; gingen 'n
'aar of 25 geleden nog, de Curawosche begrootingen zelfs in de aners niet zwijgzame Tweede Kamer
ongemerkt, als „klein goed",
aturalizatie van een paar Chineeen > goedkeuring van conclusies enz.
ll- onder de Voorzitterskamer door;
11 was
een artikel in een groot Neerlandsch dagblad over Curagaosche
atlgelegenheden weinig minder dan
en evenement in Curagaosche oogen
7" dat alles is thans anders gewor-

¡^estal
J

den.

l'n

het parlement is de opleving
ai sinds van Kol
'J'i stem verhief in het belang der
erWaarloosde kolonie. En al is het
de parlementaire belangstelling
¡j!lete t steeds
crescendo gegaan, en war
|.'lke
eJi er zelfs perioden van bedenkede behandeling
inzinkingen
an de jongste Curagaosche begrooLagerhuis heeft aange,'t ng in ons Curagao
thans de "olie
dat
,4ridacht der volksvertegenwoordiging

3?onnen, eigenlijk

—

En wat de pers betreft, zien wij
Llet Algemeen Handelsblad, Maas-

de en Residentiebode thans haast
'gend tegenover elkander staan,
m
aangelegenheden Curagao betref(

Qfe

'eHde ?
&e belangstelling, waarnaar men in
Ae
zoo lang reikhalzend heeft
ü kolonie
is er dan eindelijk. In dit
Pz'cht heeft Curagao geen klagen

Een

geheel andere vraag is echter
de
waarop die belangstelling
wijze
y
lch in de genoemde bladen open,aar'. in de kolonie wel instemming

vinden.

het niet.
, ij gelooven
. mimers
als wij zien, dat het

üe'sblad

Han-

zich als het ware inspant
ni te verdedigen of te vergoelijken
e n
J\
bestuursbeleid, dat ter plaatse
lye, waar men het van dag tot dag
v
nabij kan gadeslaan, haast geen
(joelen
verdediger meer vindt, noch
'1 Qiank noch bij zwart, bij rijk zooJ.n als bij arm dan wordt er geen
Rondere scherpzinnigheid toe verom te kunnen voorspellen, dat
¡tegenwoordige belangstelling van
Amsterdamsche blad te Curagao
31 heel
weinig waardeering zal vin-

ca"ea"

—

ent

¡Net

is niet onze bedoeling thans
critiek te leveren
0P
net
bedoelde
Voorbestuursbeleid.
aj
Menschen wij niet mede te doen
n de door de Amigoe di Curagao
0
la°dvoogd geopende klopiar>h den
wegens
z. g. onjuiste voorlichtin
8
van
den Minister van Koloniën
¡
2ake
de
gelijkstelling van het onA
In
de eerste plaats berust
tjtVVlis.
waarschijnlijk op een
en in de tweede plaats
I,
°ben zij, die van oordeel zijn, dat
vooral in dezen tijd van
cv °luBrantjes
t e be als landvoogd niet is de rech(j tian op de rechte plaats, wel anre > deugdelijker en krachtiger arp
aan te voeren dan enkel
geldelijk
belang van de R. K.
tyj
te
Curagao,
om welk geldelijk
Bsig>e
b e jan
het in de campagne van de
¡\
g"'goe di Curagao toch uitsluitend

-

n

e

■

.

(jj'och kunnen

wij, na en in verband

■W hetgeen het Handelsblad over het
fcr üursbeleid der laatste jaren schreef,

* zwijgen niet geheel toe
.Jet
„let blad toch stapt in het
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doen.
resur, > dat het in het
avondblad van 15
er van een onderhoud met schrijVe
ezes en een ongenoemden Cuve °schen
geneesheer geeft, luchtigje^
en
het bekirt ,Va n mr.over enkele tegen
Brantjes te berde gebrg
e
grieven
ca vindt daarrjij zelis
gele
(( 01 genheid tot een snauw aan den
IQnialen Raad, dien het allereerst

voof

haald, om de gelijkstelling niet door
is al voldoende bewijs dat
mr. Brantjes de gelijkstelling, hetzij
dan volledige of niet volledige, niet
particuliere
wil. Want elk verdere doorvoering
vertegenwoordiger van
KapitanJ:
belangen noemt.
zou die vermeende b >- nog grooWij willen gaarne aannemen, dat ter maken: wat reeds een aardig
en Volgestort
dat laatste niet zoo kwaad bedoeld melkkoetje was, zon nog meer renis als het klinkt en meer bij wijze dabel worden.
van abstracte stelling is neergeschreDat is toch wel eenigszins anders
ven. Maar dan kan het nog geen als maar een ijdel woordenspel.
O
0.
Waarom zou de missie, die jarenkwaad als daartegen onmiddellijk proen
er
uitdrukaangeteekend
lang,
tientallen vanjaren lang, zoo
test wordt
kelijk op wordt gewezen, dat de critiek goed als alleen al de lasten van het
Neemt Gelden á Deposito. Opent Spaar-Rekeningen.
op het tegenwoordig bestuursbeleid tot Bijzonder Onderwijs getorst heeft en
Opent Rekeningen-Courant met Rente-Vergoeding.
dusverre steeds uiterst zakelijk is ge- nog met zware zorgen voor het Onhouden en nimmer onder invloed derwijs te kampen heeft, zich een
In- & Verkoop Van Buitenlandscbe Wissels & Vreemd Geld
stond van welke particuliere belan- dergelijke behandeling moeten laten
Bezorgt Telegrafische Uitbetalingen.
welgevallen ? Te minder, omdat zij opgen of belangetjes ook.
Credietbrieven & Reisuiissels flmerican Express Company.
Wat als de voornaamste grief dient komt voor haar recht, en niets anders
Verstrekt Credieten aan den Handel.
te worden beschouwd, de ééne, waar- dan haar recht, dat haar bij de GrondUitvoering van Effecten-Orders. Verzilvering Van Coupons.
uit eigenlijk al de overige voortvloeien, wet is toegekend.
Dit is geen campagne en geen
is de volstrekste afwezigheid bij den
eersten landsdienaar van alle belang- woordenspel, maar een hoog ernstige
stelling zoowel voor de groóte vraag- strijd.
stukken, die sinds lang aan de orde
Óm maar iets te noemin, hoe kan
zijn, als voor den gewonen dagelijk- men verlangen dat den duizenden
overmogenden kinderen, die de scholen
schen gang van zaken.
Het Handelsblad stapt daar luchtig- der Missie bezoeken, de vereischte
jes over heen. Maar wij houden ons leermiddelen verstrekt worden, voor
Vertegenw. te New York: National Bank of Commerce in N.Y.
ervan overtuigd, dat wanneer het blad nog geen gulden per kind ? Want
National City Bank of New York
daar
te
met
over
de
kinderen,
ginds
eens wist hoe
Curasao scholen
500
International Acceptance Bank Inc.
de meest belangrijke zaken worden zooals er zijn, ontvangen niets meer
te London:
National Provincial Bank Ltd.
achtergesteld bij uitstapjes en plezier- dan de aalmoes van f. 300 per jaar.
Société Générale pour Favoriser etc.
te Parijs:
reisjes; hoe oppervlakkig en „en baHoe komt men aan de reis- en uitgatelle" de gewichtigste aangelegen- rustingskosten van de religieusen, fraheden worden behandeld ; hoe de. X ters en zusters, die telken jare het aandoen, dat een der luitenants geroepen
R. telkens en telkens weer moet kla- tal onderwijskrachten komen vermeerwordt als rechter te oordcelen over
gen over onvoldoende voorbereiding deren ? Wie heeft er te zorgen voor
zijn eenigen mede-luitenant, voor wien
en toelichting; in het algemeen hoe de onderwijzers, tijdens ziekte of
hij op zijn beurt als beklaagde kan
Ie
„après
moi
dé- ! bij invaliditeit en hoogen ouderver de geest van
hebben te verschijnen.
luge" op allerhoogst voorbeeld reeds dom ? Of denkt men soms dat hetNu behoeft de burgerij zich, zooin verschillende takken van dienst geen in de laatste jaren aan subsidie
lang het om zaken tusschen de miliheeft doorgewerkt
dat dán het blad voor den bouw van nieuwe scholen
tairen onderling gaat, over de aangewel anders zou oordeelen en zou moe- gegeven is, voldoende .« geweest om
De Politie-reorganisatie zal een legenheden niet warm te maken. De
ten erkennen, dat de te berde gebrach- de bouwkosten te dekken ? Wie maar
voorziening in de rechtspraak noomilitairen en hun overheid moeten het
te grieven, in het juiste Jicht gezien, eenigszins op de hoogte is van hetdig maken in verband met de onmogelijkheid om de militaire recht- maar voor zich zelven uitmaken.
te reëel en te ernstig zijn om met een geen nieuwbouw heden ten dage kost,
spraak op peil te houden.
Maar anders wordt het als bij intoespeling op particuliere belangetjes weet wel beter.
van de voorgenomen politievoering
op zijde te worden geschoven.
Dit alles zijn factoren, die nog ge- j In 'n tweede correspondentie schrijft j
reorganisatie
de burgerij meer direct
Het in den wind slaan van waar- regeld de missie onder zware zorgen j omtrent de militaire rechtspraak de!
belang
krijgt
bij de. militaire rechtwant als zoodanig is ' doen gebukt gaan, en die het tot een' particuliere correspondent als volgt:
schuwingen
;
spraak
als de misdrijven door milide gevoerde critiek in de eerste plaats bespotting van den werkelijken toe-'
taire
politiemannen
tegen burgers gewettelijke
bij
te beschouwen,
heeft
„Volgens de geldende
menige stand maken, als men spreken zou
krijgsraden
moeten worpleegd,
door
administratie tot debacles geleid, die van baten die uit de scholen in de' regeling in zake de militaire rechtburgerij niet
den
berecht.
Dát
kan
de
benoemingen van Commissies van kas der missie vloeien.
spraak in het gebiedsdeel Curagao
niet
het eens
koud
vooral
als
laten,
advies en uitzending van regeeringsTen slotte, te beweren dat het „uit- worden de krijgsraden aldaar samenvoorkomen,
gaat
dat
commissarissen noodig hebben ge- sluitend" gaat om geldelijk belang, is gesteld uit een burger-rechtsgeleerde of meermalen
misdrijven
tegen
burgers
gepleegd
(president)
van
het
twee
(leden).
maakt.
een miskenning
en
officieren
moreel der
Men late het voor Curagao toch j zaak. Als de R. K. Missie vraagt om
Voor de samenstelling van de krijgs- I onvervolgd moeten blijven of op de
niet zoover komen.
een billijker betaling van het door haar raden zijn bij de tegenwoordige for- lange baan geschoven, omdat het
Daarvoor is, vooral in de tegen- i gegeven onderwijs,
iets wat haar matie der militaire bezetting te Wil-» onmogelijk blijkt in die speciale zaak
woordige periode van evolutie waarin bij de wet gegarandeerd is en waarop lemstad beschikbaar vier officieren. ! of zaken een krijgsraad bij elkaar krijgelijk wij boven
Curagao verkeert, de tijd wat al te zij dus het volste recht heeft
is dat Er is dus eenige keuze bij het vormen I gen. Wat zich
zeer wel kan
kostbaar."
»maar niet een uitsluitend finantieele van krijgsraad, en er is ook reserve- ;j hebben aangetoond
voordoen.
zoover
de
materiaal.
van
één,
;
Correspondent.
Tot
Ontstentenis
zelfs
kwestie,
geen uitsluitend geldelijk
belang,
maar heeft die eisch wel de- van twee officieren behoeft nog geen j In een zuiver burgerlijke maatschapgelijk ook een moreelen grondslag. ernstige moeilijkheid te weeg te bren- |j pij, althans eene waarin Nederland*
sche rechtsbegrippen heersenen, zou
De missie komt op voor haar recht, gen.
Naschrift der Redactie.
een
als men nu in de kolo! dat namelijk haar onderwijs als ge- Anders wordt evenwel de toestand nie toestand
staat te scheppen op het gebied
Dat de correspondent, zooals hij ! lijkwaardig met het openbaar onder- wanneer de in de lucht hangende planin zn interview met „Het Handels- ! wijs erkend worde, en daarom ook nen van politie-reorganisatie (vervan- van rechtspraak en rechtspleging, eenblad" beweerde, zelf persoonlijk tegen ! bekostigd op den voet van gelijkheid ; ging van de huidige bezetting door voudig niet denkbaar zijn. Zou hij
de gelijkstelling is, zullen wij hem j
en tevens voor het belang van dit een korps politietroepen) tot uitvoe- al ergens worden geconstateeid, men
! zou geen oogenblik aarzelen hem raniet kwalijk nemen, ofschoon 't toch | onderwijs zelf, opdat het zich parallel ring komen.
niet zoo moeilijk is zich in 't recht- met het Openbaar Onderwijs kunne
Volgens die plannen zal de samen- ! dieaal te veranderen.
Maar waar, zooals in ons geval, de
matige ervan in te denken.
ontplooien en ontwikkelen en in het stelling van dit korps, wat de officiersmilitaire
geest schijnt te overheerschen,
Maar dat hij spreekt over een „cam- | streven om steeds meer aan de mo- rangen betreft, zijn: een kapitein en
vreezen wij
| daar zal hèt
wel
pagne", die „waarschijnlijk op een ; derne eischen en de actueele behoeften twee luitenants.
|
tijd
voordat
men
duren,
eenigen
de
commankapitein,
¡van
als
woordenspel" berust, en „uitsluitend"
Waar nu
het volk te voldoen, niet behoeve
¡erkent dat zulk een toestand onhouddant vant het korps, geen deel mag
gaat om „geldelijk belang" kunnen ¡achter te blijven.
Daarom hoopt en verwacht de Mis- uitmaken van den krijgsraad, zullen er baar is en tot de eenige conclusie
wij toch maar niet zoo zonder meer
laten passeeren.
sie, dat, wanneer eenmaal de eischen alsdan voor de bezetting van de mi- komt, dat in kleine, geïsoleerde garWanneer iemand, zooals in casu en voorstellen in de richting van ge- litaire plaatsen in den krijgsraad slechts nizoenen de rechtspraak door krijgsde R. K. Missie, opkomt voor haar | lijkstelling zullen gedaan worden, men beschikbaar zijn de twee, eenig aan- raden een parodie is van een behoorlijke rechtsbedeeling.
recht, dat haar grondwettelijk is »alle nevenmotieven zal weten op zij wezige, luitenants.
weEn dat alles, terwijl Curagao in het
met
ons
eens
toegekend, kan men toch kwalijk spre- j te zetten, en de missie te geven wat
Eenieder zal het
bezit
is van een rechtsprekend appazen, dat hier een toestand staat te
ken van een campagne. Elk zou in dit i haar volle recht is.
waarop
raat,
Nederland als Moederland
praktijk
geval hetzelfde doen, en niemand zou i -—-----_——_-—__—~——--—■-—"—-————— worden gecreëerd, die in de
1
het Hof van
mag zijn
wel
trotsch
hem daarin kunnen verhinderen.
tot, soms onoverkomelijke, moeilijkheden aanleiding zal geven, en boven- Justitie.
Bovendien heeft de geschiedenis
Bij ons lijdt het geen twijfel of het
overduidelijk
bedien uit een oogpunt van rechtszeder laatste maanden
kerheid bedenkelijk, ja verwerpelijk is. eind van het lied zal zijn.dat de omstanwezen dat het conflict maar niet gaat
om maar één praktisch digheden den wetgever er toe zullen
Waar b.v.
om „een woordenspel/ maar om een
stelt men zich dwingen voor het geïsoleerde garnibezwaar te noemen
werkelijk recht. Mr. Brantjes moge
(of
onbekwaam- zoen te Curagao de rechtspraak door
voor bij ontstentenis
dien indruk hebben gewekt, endaarheid om in een speciaal geval in een krijgsraden op te heffen en de rechtsdoor een schijn van gelijk hebben
krijgsraad zitting te nemen) van een macht te leggen in handen van het
verkregen, in werkelijkheid heeft hij
der luitenants het derde krijgraadslid, Hof van Justitie. Daartoe zal te eerder
geen gelijk.
tweede militaire lid, vandaan te halen dienen te worden overgegaan, wanDit blijkt voldoende uit het feit dat
den Bisschop of de Missie een houom het rechtsprekend college com- neer aan de militaire bezetting polipleet te krijgen ? Op de aanwezigheid tioneele bevoegdheid wordt toegekend,
ding of uitlatingen worden toegeschrein de kolonie van marine-officieren want dan zijn bij die rechtspraak niet
ven, die in strijd zijn met den inhoud
te re- langer enkel militaire belangen in
als vroeger
van een officieel schrijven, dat niet
valt niet meer
kenen. En gepensioneerde officieren het spel, maar ook die der burgers:
genoemd is in de verklaring van den
Minister in de Eerste Kamer, toen de
van land- en zeemacht zijn er op Cu- civiele belangen.
Wij hopen, ook om de hoogheid
ragao ook al niet meer te vinden.
gelijkstelling ter sprake kwam.
een algemeene beden- van hat recht, dat het overgangstijdEn dan
Heeft de Missie soms niet het recht
het stuitende van den toe- perk, waarin nog wat tegengestribbeld
king
daarover ontstemd te zijn?
De Glaxo-melk is voor kinderen
stand dat, ook al lukt het een enkele zal worden, kort moge zijn.
Ook de antipapistische uitlating van
onovertroffen.
maal de hand te leggen op een plaatsmr. Brantjes, dat n.l. de missie reeds
vervanger voor een der luitenants,
genoeg baten uit haar scholen trekt,
toch altijd het geval zich kan voorhetwelk als een reden wordt aauge-

|

te zetten,
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raadgevin _\x\ en aan zijn voorschriften te onttrekken, wat zou zijn: schisma in de Kerk brengen.
ass_*__~
Het is voor de supranationale poPRIJSNOTEERING,
sitie des Pausen noodzakelijk, dat hij, ¡
MISE-NUW.
die de Vader van allen is, van indi- i
fl 0,68
Moeder Cherubina.
viduen, zoowel als naties, niet is en I Gasoline ex pomp per o-allon
3,90 Tegen 't einde van de volgende week
De maand September, aldus Het zelfs niet ook maar uit de verte kan ¡Gasoline per blik van 5 gallons
Centrum, brengt telken jaren de ge- schijnen te zijn : de onderworpene ¡Kerosine per blik van 5 gallons
2,75 worden hier per S.S. „Breda verwacht
in
welke
herinnering'
nu
de Z. E. Moede Cherubina en de Eerw.
welddaad
aan welke regeering, partij, of natie 'Mineral turpentine (vervangt terpentijn) per blik
had
Zusters
Barbara en Arnolda, van de
zestig
jaren
geleden
plaats
ook.
bijna
¡
5
8,50
¿gallons
van
aan
Congregatie
de wereldder Eerw. van Breda en
en een einde maakte
En niet alleen deze vrijheid, maar
15,—
¡Cokes
per
ton
de Eerw. Zuster Marie Therese van
lijke macht van den Paus. Het was deze evidentie van volle vrijheid en
Roosendaal, bestemd voor het pc"'
op 20 September 1870, dat de troe- absolute politieke onafhankelijkheid ! Kero-gasolie, brandstol voor "Delco" installaties enz.
sionaat
van Welgelegen. Aan allen
pen van den toenmaligen koning Víc- moet hem noodzakelijk verzekerd zijn, i per gallon
0,34
van harte welkom !
tor Emmanuel Rome binnen trokken, \ niet door middel van particuliere
De levering van
Benoemingen.
Kero Gasolie'" geschiedt uitsluitend in
waarop kort daarna de stad des Pau schikkingen of diplomatieke maatreDe
W.
E.
Pater B, Krugers is tijj
hoofdstad
het
vereenigd
gallons.
sen tot
van
gelen eener regeering, of eener partij, drums van 80
protesdelijk
geplaast
te Pietermaai, en de W»
Italië werd verklaard. Pius IX
die aan het roer zit, maar door een
E. Pater M. Meesters benoemd tot
teerde en de katholieke wereld met constante juridische en universeel erkapelaan te Otrabanda.
Hem. Ook niet-katholieken keurden de kende positie, zoodanig, dat in de
24
KATHOLIEK NIEUWS
gewelddaad af, maar het anti-cleri- 1 oogen der volken voor het oogen- i
Zaligverklaringsproces van Plus X.
calisme juichte en de fanatieke vijan- blik zoowel als voor de toekomst,
De curie te Mantua heeft midden
den der Kerk verborgen hun vreugde aile noodzakelijke en voldoende waaren
hun
dat
de
hoop,
niet
evenmin
val Borgen gegeven zijn van algeheele en
Juli aan de H. Congregatie der Riteil
ook
der wereldrijke macht
de onder- kennelijke onafhankelijkheid van hun
de documenten van het zoogenaamd
gang van het pausdom zou beteeke- gemeenschappelijken leider en vader.
informatieproces toegezonden over de
heldhaftigheid der deugden van Pai's
r s Vóórdat dit verwezenlijkt is, blijft
nen.
1
Pius X zaliger gedachtenis.
De loop der gebeurtenissen heeft het een noodzakelijke consequentie,
die verwachting op de meest volko- dat de oorspronkelijke oneenigheid
Het proces begon in 1924 en 's
kort geleden geëindigd.
men wijze beschaamd. De zedelijke in beginsel blijft bestaan en door de
Het boek met documenten telt 425
grootheid van Kerk en Pausdom hand- volken en vreemde regeeringen wordt
tegenover^
haafde zich onverminderd
bladzijden. Er werden 40 zittinge(l
erkend, ten einde hun de gerustheid
verdrukking en vervolging. De kracht te geven, dat de Paus aan geen engehouden, waarbij 26 getuigen ge'
:
hoord werden.
die van haar uitgaat, was niet te bre- kele regeering onderworpen is, die
StiU geing Strongl
Mom ÍS2O
ken. En alle aanvallen, zoowel in | hun mededinger of vijand of minstens
Een nieuwe Heilige ?
De Bond van Katholieke Academia
Italië zelf, als daarbuiten, stuitten af vreemd voor hen is en bijgevolg van
in Duitschland heeft op zijn laatste
op Rome's ondoordringbaar schild. nature verdacht.
toen;
was
de
einde Juli te Aschaffefl'
wereld,
vergadering,
.Hoe verbaasd
Alle verzachtingen, aangebracht in
prins Bismarck, de machtigste staats-' de vroegere hoekigheid der wederburg gehouden, het bestuur opge'
man van zijn tijd, na jarenlang de \ zijdsche betrekkingen, doen geenszins
dragen den H. Vader te verzoeke"'
Kerk fel bestreden te hebben, zijn de oneenigheid ophouden.
den Zaligen Albertus Magnus, de"
VERKRIJGBAAR.
8-8
OVERAL
grooten Duitschen Dominikaan, wie"s
"»gang naar Canossa" ondernam ! En
Zij zou slechts ophouden wanneer
gebeente in de kerk van den H. A"'
hoe verwonderde zij zich nog meer, eindelijk het middel gevonden zou
toen diezelfde staatsman in den jare zijn om den Paus, in het oog der
dreas te Keulen rust, heilig te verkia'
ren.
van
macht
wereldlijke
1885 den
alle
heele katholieke wereld, die onafberoofden Paus verzocht als scheids- hankelijkheid en die vrijheid te geven,
Werk van Pater Ahlbrinck.
Vapor
El
|
rechter op te treden in het conflict, die, naar wij gezegd hebben, niet alleen
De Koninklijke Academie van We'
"LEGAZPI"
dat tusschen Duitschland en Spanje j volledig en werkelijk is, maar duidetenschappen heeft ter perse een sttt*
gerezen was over het bezit der Ca- ] lijk zichtbaar voor allen en univer- se espera el 10 de HfJVÍ6DIbr6 de Europa via Pto. Rico y Venezuela y s-eguirá die van Pater Ahlbrinck, missionaris
rolinen-eilanden.
te Suriname, over de taal van de Ka'
seel erkend, ten aanschouwe van alle el mismo dia para el Pacifico via Pto Colombia y Colon.
Het Pausdom, schreef in die dagen katholieke volken.
raiben-Indianen.
El vapor
de Londensche Times, is weder een
De Gouverneur van Curaçao.
Zoodoende
men moet nooit opmerklezen in de Res. Bode :
Wij
LJSON
XIII
wereldmacht geworden. Een
houden het te herhalen,
is de groóte
Eenigen
tijd geleden ging een zeer
waardige bekentenis voorzeker in een „kwestie" niet louter nationaal, maar
de
y
Pacífico
via
Pto
el
20
espera
del
Colon
Colombia
Noviembre
se
ernstig gerucht dat de gouverneur va"
niet-katholiek blad, en alleen in zoo- interesseert zij alle katholieke volken
Cabello,
Quaira,
para
Pto.
La
San
Tenerife'
Juan,
y
el
mismo
día
seguirá
verre onjuist, dat het woordje „we-; en naties, in waarheid de geheele beCurasao Mr. Brantjes, die op dit o°'
Barcelona,
¡
y
Cádiz
genblik hier te lande vertoeft, ne
der" er te veel in was, daar het Paus- schaafde wereld.
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¡
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Ambos
weeen
naar
Willemstad zou terugkeeren.
opgehouden
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dom nooit
Zij is waarlijk een universeele kwesAgentes.
Los
te
Naar
zijn.
wij thans vernemen zal &
reldmacht
tie en haar oplossing is derhalve zooMaar intusschen was daar de Ro- wel des te delicater en belangrijker,
gouverneur echter over enkele weke"
-S. E L. MADURO <& SONS
wel naar de kolonie terugkeeren, ma3r
meinsche quaestie, geschapen door j als ingewikkelder waarvan zooveel
, . ..
\
alleen voor afdoening van enkele \o°'
de wederrechtelijke daad van 20 Sep- gelegenheidspolitici van het oude en
pende zaken.
tember 1870, en bestaande tot op den het nieuwe liberalisme zich geen redag van heden, wijl nimmer een her- kenschap gegeven hadden."
Het moet in de bedoeling van Mr'
stel plaats vond, of een regeling werd
Brantjes liggen om binnen niet al ie
getroffen, welke als een oplossing kan
langen tijd zijn ontslag aan te vrage":
Tot zoover het officieuse orgaan ¡
worden beschouwd. De Osservatore van de H. Stoel. Het artikel is een ;
Mevr. Brantjes zal dan ook ne
Cartagena, Cristóbal en Pto. Limon:
Pto.
Maar
Colombia.
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Romano is er dezer dagen aan
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SS. „Rensselaer"
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SS. „Simón Bolívar"
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i bewezen, hoe noodzakelijk het is, dat j
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den Paus de vrijheid en onafhanke- i
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Regen.
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Naar Pto Cabello, La liuaira, Cumaná, Pampatar, Carúpano. Trinidad
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Zondagmorgen leek het, of het cc"
Belangwekkende verklaring van de de schrijver in de Osservatore zoo-»
echte regendag zou worden. Even ove(
SS. "Commewijne"
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„Osservatore."
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juist omdat de po- j
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Naar New York :
negen.
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Petroleum-zucht?
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St, ANNAKERK OTRABANDA.

Morgen, feest van Christus'koningschap.
Om 8 uur plechtige H. Mis. en s'avonds om 6 uur lof en feestpreek.
Dinsdag 1 November, feestdag van Allerheiligen, te vieren als Zondag. De Heilige
Missen zijn zooals op Zondag 4% —6%— 8. Na de Hoogmis „Te Deum", ter sluiting
van de Octobermaand.
's Avonds om 6 uur Lof en Rozenhoedje, en daarna „De profundis" voor de geloovige Zielen.
Woensdag 2 November. Allerzielen. De lst H. Mis is om 5 uur, om 6 uur H. H.
Missen, en om 7 uur; om 8 uur plechtige H. Mis. 's Avonds om half zeven lóf voor
de overledenen en preek.
Vrijdag 4 November, lst Vrijdag. Om 6 uur gezongen H. Mis en 's avonds om half
zeven lof.
Dinsdag van af 12 uur 's middags en Woensdag den geheelen dag kan men den aflaat
..Toties quoties". verdienen, die alleen toepasselijk is op de geloovige Zielen d. w. z.
een volle aflaat, telkens als men, na gebiecht en gecommuniceerd te hebben, de kerk
bezoekt en vijf Onze Vaders en Weesgegroeten bidt tot intentie van Z. H. den Paus.
Biechthooren :Maandag, den geheelen dag, en Dinsdag, van af 4 uur na den middag.

—

H. FAMILIE-KERK, SAN MATEO.
Zondag, feest van Christus'-Koningschap, 9 uur Hoogmis en Zegen met het Aller-

heiligste.
'S avonds 7 uur. Lof met predikatie.

Maandagmiddag vanaf half 4 gelegenheid om te biechten.
Dinsdag, Allerheiligen; verplichting van Mishooren en onthouding van slafelijken
arbeid.
H. H. Missen als op Zondag 4% 7 en 9.
's Avonds half 7 Lof met Allerzielenpreek.
Woensdag. Allerzielen, (toties quoties).
Vanaf 5 uur. gelezen H. H. Missen, waaronder de H. Communie wordt nitgereikt.
Om kwart voor 7 plechtige Requiemmis.
Kwart over 5 's middags bidden op de beide kerkhoven.
Half 7 Rozenhoedje en Kruisweg voor de overledenen.
Vrijdag le. Vrijdag, toegewijd aan het H. Hart van Jezus om 6' uur gezongen,
H. Mis met gebed.
's Avonds half 7 Lof ter eere van het H. Hart.

—

-

H. ROZENKRANSKERK PIETERMAAI.

' Zondag, feest van Christus' Koningschap.
Om 8 uur plechtige H. Mis en 's avonds te 6^ uur plechtig lof met feestpreek.
Maandag den geheelen dag gelegenheid om te biechten.
Dinsdag. Allerheiligen. H. H. Missen als op Zondag, 4%, 6% en 8.
's Avonds ten 7 uur Zielelof met preek.
Vanaf 4 uur gelegenheid om te biechten.
Woensdag. Allerzielen ten 5 uur plechtige H. Mis. _' Avonds om 5 uur rozenhoedje
op het kerkhof.
ST. MICHAELSKERK ISLA.
Maandagmiddag gelegenheid om te biechten.
Dinsdag, Allerheiligen, de H. H. Missen als op Zondag.
Woensdag, Allerzielendag om 6 uur H. Mis.

_______
Vepkoopkoepsen der Banken op Cupacao
voop Baitenlandsche Wissels.
(Opgegeven door de Hollandsche Bank
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Toeristenbooten.

Militaire politie.

Het S. S. Montroyal van de Canadian Pacific zal ons begin volgend
jaar wederom een bezoek brengen.
De eerste afvaart van New-York met
toeristen zal plaats hebben op 26 Januari, de tweede op 29 Februari.
11 Febr. a. s. wordt het S.S. Arcadian van de Royal Mail verwacht.
Geen zoete inval.
Zondag 1. 1. heeft een afdeeling van
de politie, bestaande uit zes agenten,
een inval gedaan in verschillende
huisjes in het Boyendistrict, die verdacht werden van clandestiene verkoop van sterken drank. De huisjes
berden omsingeld en wat er aan sterken drank gevonden is, in beslaggenomen, terwijl tegen de eigenaars
Proces verbaal is opgemaakt.
Wij juichen dezen maatregel toe,
Want niets is er wat zoozeer de wanordelijkheden in de hand werkt als
luist de vele clandestiene kroegjes die

Voor de nieuwe politie is gearriveerd een motorcycle met zijspan.
Spoedig zal ook een speciale motorboot voor de politie arriveeren.

a Herwegen gevonden worden.
'n Treurig einde.
Wij zouden 't kunnen noemen

een autodrama.
Onze lezers weten reeds hoe
vele weken geleden Gral. S. G.

euzijn
au to, waarmee hij voortdurend mikmak had, te Wespunt boven van de
r °ts in zee heeft doen werpen. Dat
was 't eerste bedrijf.
Deze aut./ is daarna opgevischt
door enkele Bonairiaansche visschers,
aan wie 't gelukte hem op 't droge
*e krijgen. Tweede bedrijf.
Nu komt de slotscène: De heer
die ervan vernomen had, liet een
der visschers halen en bood hem
200 als hij de auto vernielde en
in zee zou werpen. Dit werd
aangenomen. Verleden week Donderdag begaf de heer G. zich persoonlijk naar Westpunt en in zijn
tegenwoordigheid is daar door een
'r°ep mannen de auto in gruizelegeslagen.
Doch 't drama had nog een naspel.
De visschers, met hun fl. 200.— in
handen, zetten.'t op 'n drinken, met
"et gevolg dat er ruzie ontstond, de
Politie erbij te pas moest komen, en
een die schijnbaar tegen de bedoeling
n de politie, een slag kreeg, zich
*egen de politie verzette, en ingerekend werd.
Nieuws van de C. P. I. M.
Bij Valentijn heeft de C P. I. M.
[.'e nieuwe pieren gebouwd voor de
Vandaar wordt de olie
door een buisleiding naar de tanks

""

°P Asiento

gepompt.

Procureur-Generaal
Velschillende namen werden genoemd voor de betrekking van Procureur Generaal alhier. Tot nu toe
is echter niets met zekerheid bekend.
Naar verluidt, zal de nieuwe dignitaris, als ook de politie-autoriteit die
kapitein De Beer Poortugael zal komen vervangen, uitkomen in November, in gezelschap van Gouverneur
Brantjes

Brug over 't Waaigat.
De nieuwe bttonnen ophaalorug
over het Waaigat, die de oude Van
den Brandhofbrug zal vervangen, nadert haar voltooiing. Het is een prachtige verbetering en zeker 'n verfraaiing
van dat stadsgedeelte.

Kapitein A. R. Nijboer.
Kapitein A. R. Nijboer, de Nestor
van de gezagvoerders van de K. N. S.
weleer de K. W. I. M. maakt
M.

—
thans zijn laatste reis.

—

Sinds 1888 heeft hij op de West
gevaren. Zijn eerste reis aanvaardde
hij 1 December van dat jaar als derde
stuurman, aan boord van de oude
„Oranje Nassau", onder kapitein Lacrooy. Naar wij vernemen heeft kapt.
Nijboer ongeveer 25 jaren als gezagvoerder gevaren op verschillende schepen van de K. W. I. M. en laatstelijk
van het S.S. „Venezuela".
Wij wenschen kapt. Nijboer van
harte een voorspoedige reis, en daarna
dat hij nog vele jaren in gezondheid
zijn „otium cum dignitate" moge genieten.

Thesos.

Zaterdagavond j. 1. heeft de gymnastiek-vereeniging „Thesos" (tot heel en
sterke onzer spieren) van de Surinamers
in het Kransgebouw
een
turnuitvoering
gegeven.
mooie
De
uitvoering werd opgeluisterd door het
Mondharmonica-corps Curacjio.
Wij danken het Bestuur der vereeniging beleefd voor hare hoffelijke uttnoodiging en wenschen de vereeniging
een steeds grooter succes.
In dank ontvangen

Wij zouden bijna kunnen spreken
van een petroleum-manie. In de „Curagaosche Courant" van Vrijdag 21
October j. I. vinden wij n. 1. vier aanvragen om vergunning om op gouvernementsgronden onderzoekingen te
doen.
De heer Jacob Howell Clarke van
St. Martin geeft te kennen, dat hij op
zijn terrein petroleum heeft ontdekt en
vraagt daarom vergunning om op de
aangrenzende gouvernementsgronden
onderzoekingen te doen. Daar echter
het verzoekschrift niet aan de in art.
32 van de Mijnveroidening gestelde
eischen voldoet, is het afgewezen.
De heer Eduard de Veer, koopman
te Aruba, vraagt vergunning om op
drie verschillende terreinen aldaar opsporingen te doen naar mineralen,
metalen en andere delfstoffen.
Het particulier initiatief begint te

ontwaken.

Ir.

van Vloten.

Per S.S. Venezuela is Donderdag
hier gearriveerd de heer Ir. van Vloten, vergezeld van enkele werklieden,
voor het bouwen van de steiger voor
de „Arend Mij." op Aruba.
Werklui voor de Isla.
Steeds meer werklui voor de isla
komen er van de Engelsche eilanden.
Zondag j.ï. kwam :de engelsche
bark „Three Sisters" van St. Vincent
met 134 werklieden. Bovendien waren
er nog aan boord 34 stowaway. Hoe
dit aan boord van zoo'n schip mogelijk is, is ons een raadsel.

Lijst van onafgehaalde stukken ten

Postkantore

Curaçao.

W. WegerJohn L. Henson,
José Hernández,
Rosa Hernández, Louis Cortez Gomez,
G. Lestone, F. ¿..Boekstaaf, Henrique
Berkle, Ramon García, Beatrico Hodhe, Manuel Ramos, Maíki Felis, Jean
Nenot, Edman Hypolito, Salomón Harvey, Felipe Clarenda, Veronico Koh,
Paul Gannoel, J. Frederik, Pedro H
Beniks. Fernand Seturma Sonson, J.
F. Faneyten, Piet v. d. LeeA. Sánchez, S. Banka, M. Dolores Saldibia,
L. G. Olive, Antonio José Ramírez R.,
Ellen Spanner, Charles B. Hobart, Dolares Diaz Robert Armstrong, Mignel
Harrises, F, F. Tomasi, Fausto Riccardi, J. Klop, Aboye Johnson S. Escolástico Flores, Romans Noor, Juan
G. Parma, Roberto Robinson, Secilia
Conquet, Walter Spoeñ, Quinti Pérez,
Saúl Rey, Adolf Sepp, Johanes Arends,
Thomas Arnndell , Gietano Severini, James Marten, Pedro C.L Prin
co, Bernardo Martínez.
Aangeteekende stukken: A. Torres.E.
W. Dania, Francisco Merkies, Antonio Tores, Enrique Henriquez, Estoban F. de Windt, Jules Chacuto, Geuoveva Baak, J. Henriquez, van Vugten, Z. Henriquez de Lima, Angel Hernández Colon, Eugenio Henriquez, W.
Dijkman, E. H. L. Brenne, Ramon Bolivar, W. Bouwman.
Gewone

stukken;

ton, E. D. Heye,
Ana Sánchez Sales,

Het nieuwe 3. S.-„Gottica.”

Op het eind van de volgende week
wordt hier verwacht het nieuwe stoomschip „Cottica" voor de Suriname-lijn
der K. N. S. M.
Het schip is gebouwd bij de machinefabriek en Scheepswerf P. Smit
& Zn. te Rotterdam.
Volgens een beschrijving in het Kol.
Weekblad, is 't een prachtig schip,
dat aan alle eischen van modern comfort in ruime mate voldoet. Alles is
smaakvol en doelmatig ingericht. Alle
ruimten, salons, hutten enz. zijn voorzien van electrische waaiers.
Het schip behoeft in niets onder te
doen voor de weelderigst inrichte oceaanstoomers. Er is plaats voor 52
eerste, 26 tweede en 16 derde klassepassagiers.
De eetzaal is Ingericht naar een ontwerp van architect Nieuwenhuis, be-r
timmering van de firma Pander. De
tweede klasse damessalon, eetzaal en

Telegrafisch bericht ontvangen van
't overlijden te Havana den 21sten
October van onze inniggeliefde zuster

Essyltha C. Kuiperi.
Namens de familie
ADDISON W. CROES.
Aruba Oct. 25en 1927.
Eenige kennisgeving.

Kabelbericht.
Buenos Aires. De Italiaansche boot
„Princess Mafaldi" is komende van
Genua vergaan. Aan boord waren 1300
passagiers, waarvan er 700 gered zijn.

rookkamer betimmering door de firma Alian te Rotterdam. De derde klasse heeft een rookkamer, eetzaal en I
Kortegolf-berichten
een goede gelegenheid om aan dek
te vertoeven.
Den Haag. 20 October 6 p. m.
Vooral te waardeeren is de koeli kamer, die van veel nut zal blijken.
Zaterdagnacht botsten twee electriWij wenschen de Maatschappij van sche treinen op het traject den Haag
harte geluk met dezen nieuwen stoo- Amsterdam tegen elkaar, doordat de
mer, dien wij bij voorbaat van harte I trein uit den Haag door verkeerden
hier welkom heeten.
wisselstand op het linkerspoor reed.
Beide motorwagens werden zwaar
Officiëele Berichten.
beschadigd en halverwege ingedrukt,
Aan den tijdelijk agent van politie terwijl van de andere wagens tal van
2de klasse alhier J. A. Adams is, op ruiten braken en twee rijtuigen door
zijn verzoek, eervol ontslag uit 's den schok uit de rails liepen.
Lands dienst verleend.
Er zijn drie zwaar en elf licht geDe heer J. G. Veeris is eervol ont- wonden, terwijl later wordt gemeld
heven van de verdere waarneming der dat de toestand van de zwaar gewonfunctiën van beheerder van de open- den hoewel ernstig, doch niet levensbare leeszaal en boekerij en van het gevaarlijk is.
koloniaal en schoolmuseum alhier en
Tijdens den Zondag te Arnhem gede heer G. H. Ferguson is tijdelijk speelden wedstrijd Vitesse-Wageninbelast met bovengenoemde functiën. gen brak de bekende Vitesse speler J.
Aan den tijdelijk agent van politie de Natris zijn pols.
2de klasse op Aruba Juan Tromp is,
Maandagmorgen vertrok de POSTop zijn verzoek, eervol ontslag uit 's DUIF van Batavia naar Amsterdam en
Lands dienst verleend.
landde den zelfden dag te Singapore.
Aan den kommies der belastingen
Voetbaluitslagen: den Haag HBS
alhier W. J. Tweeboom is, op grond VOC 1-0. Hilversum Excelcior 4-3.
van meer dan zes jaren onafgebroken den Haag VUC EDO 0-3. Utrecht U
dienst, twee maanden binnenlandsch VV DFC 2-2. Haarlem RCH Ajax 3-4.
verlof verleend.
Zaandam ZFC Blauwwit 4-2. Haarlem
. De loods L. A. Blom is overge- HFC Stormvogels 0-1. Amsterdam
de
plaatst naar Aruba om als loods werk- Spartaan 3-3. Rotterdam Feyenoord 't
zaam te zijn in de Paarden- en de Gooi 1-2. Rotterdam Sparta HVV 4-2.
St. Nicolaasbaai.
De POSTDUIF arriveerde woensdagmorgen te Bangkok waar het lichte schade aan het landingstoestel kreeg.
De reparatie zal vermoedelijk twee
Koloniale

Raad.

Zitting op Maandag, den 3lsten
October 1927, des avonds om 8 uur.
Te behandelen onderwerpen:

1.

Ingekomen stukken.

Verordening tot wijzigingvan het Koninklijk besluit van 15
Augustus 1868 (P.B. 1868 No. 17),
houdende bepalingen tot regeling
van het ambt der hypotheekbewaarders en van hunne boekhouding in de kolonie Curagao.
Willemstad, den 28sten Oct. 1927.
2.

De Griffier van den Raad,

BOOMGAART.
HOLLAND-HOTEL & RESTAURANT
TELEF: 46364.
Nieuwendijk 100. Amsterdam

Geheel nieuw naar de eischen des tijds
ingericht; stroomend water, badkamers.
van de firma Galmeyer & Co. enLogies met Ontbijt vanaf f 2.75.
kele reclameartikelen en proeffieschblijkt mij dit Hotel
je van de zoo bekende oude jenever Na persoonlijk bezoek
„De Papegaai'" van de firma van zeer aanbevelenswaardig.
Beckel & Co.
1-1
Pater A. KUIPERS,

dagen duren.
2/ October 6 p. m.
Luitenant KOPPEN met de „POSTDUIF"' is hedenmiddag behouden te
Calcutta gearriveerd.
Op het stoomschip „ALMERKAR"
der Holland-Australië lijn werd bij
aankomst te FREEMANTLE ondekt
dat 54 chineezen zich hadden verborgen in een dieptank. Door de "geringe afmetingen dezer tank waren 8
Chineezen overleden, terwijl de anderen bewusteloos waren. De lucht in
de tank was zoo bedorven dat de beambten die de menschen kwamen bevrijden gebruik van gasmaskers moes
ten maken. De gezagvoerder zal worden vervolgd wegens het toelaten van
een poging om clandestien Australië
binnen te komen. De menschen hadden 33 dagen in deze beperkte ruimte doorgebracht en waren waarschijnlijk door een geheim genootschap te
Portsaid aan boord gebracht.
Op den Scheveningenschen loggersch 266 ¡s gistermorgen onder de engelsche kust de dop van den stoomketel gesprongen waardoor een matroos ernstig hoewel niet levensgevaarlijk werd verwond.
Op 8 November zal in de 2e Kamer de behandeling van de staatsbegroting aanvangen.

EEN SCHRIJVEN
AAN DEN PRESIDENT VAN MEXICO
Zelfs „De Dageraad" te bar.
De Vrijdenkersvereeniging „De Da-

geraad" heeft zich met het volgende
schrijven gericht tot President Calles
van Mexico : „In Europa en speciaal in
ons land, Nederland, wordt den laatsten tijd een reeks barbaarsche wreedheden gepubliceerd door menschen,
die zich ooggetuigen noemen ; wreedheden die in Mexico zich afspelen. En
ofschoon wij de pogingen van elke regeering toejuichen, om den Staat te
zuiveren van kerkelijke overheersching,
moeten wij, indien de bovenbedoelde
berichten juist zijn, er tegen protesteeren, dat in den strijd tegen deze
kerkelijke overheersching aanslagen
worden gepleegd op de gewetensvrijheid der burgers, en nog wel op zulk
een barbaarsche manier als hier wotdt
gepubliceerd."

ALLERLEI.
LINDBERCH DE BEROEMDE.
Een zeer begeerd jongmensch.

Huwelijksaanzoeken bij de vleet
De secretaris van Lindbergh publiceert in het tijdschrift „Popular
Science" een bloemlezing van de aan

Lindbergh loegestuurde aanbiedingen.
Daaronder bevindt zich een aanbod
van een millioen dollar, indien Lindbergh een filmopname van zijn huwelijksplechtigheid wil toestaan. De
bruidskeuze zal Lindbergh wel niet
moeilijk vallen, daar onder de 3% millioen brieven, die hem zijn toegezonden, zich verscheidene huwelijksaanzoeken bevinden. Bovendien kreeg
de vlieger 100.000 telegrammen. Indien Lindbergh echter liever nog eenigen tijd vrijgezel wil blijven, kan hij
een keuze doen uit drie zonderlinge
uitnoodigingen om in een vliegtuig
naar de maan te vliegen. De post
van Lindberg is de omvangrijkste welke
ooit een privaat persoon is toegezonden. Behalve 5000 gedichten, ontving hij 10.000 dollar aan bijgevoegde
portkosten voor beantwoording. 14.000
personen zonden geschenken. Vooral
de vrouwen en meisjes hebben heel
wat inkt gebruikt voor Lucky Lindbergh. Lindbergh beantwoordde eenige duizenden brieven door zijn handteekening te plaatsen en liet de rest
in de prullenmand verhuizen.

Oceaan-vluchten.
Het oordeel van een deskundige.

Thomson, de vroegere minister van Luchtvaart heeft in de
„London Evening News" een artikel
Lord

gepubliceerd over de slaag-kansen
van de Oceaanvluchten. Daarin zeide
hij niet te kunnen inzien, welk voordeel verdere vluchten voorshands
kunnen hebben. Bewezen is, dat de
mannen dapper waren, maar dit wisten we reeds. Ook is aangetoond,
dat een vliegtuig 3000 mijl kan afleggen zonder te landen, doch dit
kon ook evengoed boven lánd worden
aangetoond. Wel was Thomson van
meening dat men door het uitvaardigen van wetten het doen van Oceaanvluchten niet zou kunnen tegengaan. Doch daarbij zou geen gebruik
mogen worden gemaakt van landvliegtuigen, daar bij eventueele daling den inzittenden geen kans meer
zou overblijven. leder Oceaanvliegtuig zou voorts voorzien moeten zijn
van radio-installatie. Om door de draadlooze installatie op te offeren, enkel
en alleen in staat te zijn een passagier te kunnen meevoeren is naar
zijn oordeel een monsterachtige dwaasheid. Het meenemen van passagiers
moest verboden worden.
Indien de passagiers geld bieden,
worden de piloten er van zelf toe
gebracht om een onnoodige risico op
zich te nemen. Zooals gezegd, passagiers moesten eigenlijk heelemaal
niet worden meegenomen; zij staan
in den weg of nemen ruimte in, welke anders door benzine of door de
draadlooze installaties zou kunnen
worden ingenomen. Ook was Thomson van meening, dat de machines,
welke voor een Oceaanvlucht worden gebruikt, aan een nauwgezet onderzoek moeten worden onderworpen,
omdat voor die tocht zoo geweldig
veel van ze wordt gevergd. Eigenlijk
zou geen enkel vliegtuig mogen starten,
wanneer er geen redelijke kans bestond, dat de overkant zou kunnen
worden bereikt. Thans is, naar meening van den schrijver, in het huidige stadium van de ontwikkeling van
de luchtvaart de uiterste limiet van
menschelijk en mechanisch uithoudingsvermogen bereikt. De pioniers
hebben de overwinning behaald op
de lucht door hun moed en met hun
prachtige machines. Thans is het woord
aan de wetenschap om de wegen aan
te toonen, welke bewandeld moeten
worden om van de lucht het beste gebruik te maken.
Tenslotte gaf Thomson als zijn
meening te kennen, dat de oplossing
van het Atlantische probleem veeleer
met het luchtschip dan met de vliegmachine kan geschieden

BUITENLAND.

katholieken uit het
een afstand van duiom het H. Vormsel te

zelfs Duitsche
I Wolgagebied

—
—

:
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BRANDKASTZEGELS MET OPDRUK |
FRANKEERZEGEL.

zend K.M.
ontvangen.
Ook vele bezoekers lieten zich in
Willemstad Caragao
West-Indie.
RUSLAND
Deze zegels worden gebr. en
mijn
hotel aandienen, zonder evenwel
j
mij te kunnen aantreffen (aangezien ik ongebr. in iederkwanMgr. d'Herbigny in Moskou
slechts gedurende den nacht, en dan ttlitl (ook per losse serie) te
Van zijn jongste verblijf in Moskou nog wel voor eenige uren, in mijn te koop gevraagd tegen prijzen
(herfst 1926) verhaalt Mgr. d'Herbig- i kamer aanwezig was), om met mij vér boven de nominale waarde,
Rekening-courant in locaal en vreemd geld.
ny S. J. hoe het meerendeel der be- ¡ over dingen te spreken, die of mij in
Deposito's op termijn in locaal en vreemd geld.
voorts steeds te koop gezochtj
volking niet wist, dat hij tot bisschop het geheel niet interesseerden, ot waarwas gewijd en hij zelf deed ook naar | mee ik mij niet kon of mocht inlaten. of in ruiling alle Post-, Port- en
Voorschotten en Handelscredieten.
Alleen
een
hetwelk
ik
aan
de
:
interview,
hij
priester"
Dienstzegels
buiten alsof
van
Koloniën
nog „gewoon
Koop, Verkoop en Incasso van Wissels, Credietbrieven,
was. Van heinde en verre kwamen twee journalisten van de „Krasznara Curagao & Suriname.
courant)
en de
katholieken van allerlei nationaliteit, Gazette" (roode
Coupons en Vreemd G-eld tegen voordeelige koersen.
Brieven met Oñerte' s te richten
die in de buurt van Moskou verblijf „Koschsoscholskaja Pravda" (waarheid
Telegrafische uitbetalingen naar alle werelddeelen.
hielden naar „Pater" d'Herbigny om over den commuuistischen jeugdbond) aan: DIJKEMA
C.S.M. Isla:
Reiscredietbrieven en Cheques van de
Mis te kunnen hooren, te biechten en moest toestaan, moet ik nog noemen. 3—2
De bladen in Leningrad hadden n.l. op
de H.H. Sacramenten ie ontvangen.
National City Bank of New-York,
gewone
Behalve de
ziekenbezoeken den vorigen dag gemeld, dat een verNew York City.
in de hospitalen der hoofdstad, bezocht tegenwoordiger van den Paus, een
ik
aldus Mgr. d'Herbigny —inde kardinaal, uit Rome >vas aangekomen,
Safe-loketten.
omgeving van Moskou, op vaak 100 om de katholieke kerken in Rusland
praktizijn,
afdeeling
Speciale
voor Incasso's.
K.M. afstand per trein en per boeren- te inspecteeren.
De persmannen vroegen mij:
wagen door de ongastvrije steppen zieAfdeeling Spaarkas.
Is u een gezant van den Paus ?
ken, die reikhalzend naar de komst
Afdeeling Assurantie.
Ik ben
van den priester uitzagen.
Neen. Wie is u dan ?
telephoon
Een stervende Fransche vrouw uit de voorzitter van'het Orientalische inSavoye, die wist dat ik bisschop was, stituut in Rome, ben als bisschop hier2—3
!
staarde mij lang in het gelaat, en fluis- heen gekomen, zonder eenige opdracht
terende nauwelijks verstaanbaar: „Ge- met betrekking tot politiek of iets derdurende bijna tien jaar heb ik geen gelijks te hebben ontvangen, doch alkatholieken priester gezjen, en thans, leen met het doel de katholieken in
nu het uur van sterven slaat, komt hunne godsdienstige aangelegenheden
Heerenpakken van Witlinnendril
mijn Heiland tot mij in de H. Com- bij te staan, in het bijzonder de Frnn\
no. 1058, Gabardine, Wol.
munie, door een Franschen Bisschop. sche, Duitsche en ltaliaansche kathoMijn God, hoe kan ik U genoeg dan- lieken. — Hebt u betrekking met de
orthodoxe geestelijkheid aangeknoopt, Voetballen no. 3 en 5, Binnenballen,
ken."
Apotheker
Absoluut geene, ik
Niet alle gebeurtenissen waren ech- zoo ja, welke?
Voetbalkousen, Kniebanden,
ter van dien aard. Twee dagen na heb nog niemand van de orthodoxe
AMERICAN DRUGSTORE
ENGLISH PHARMACY
Enkelbanden.
mijn aankomst te Moskou bracht de geestelijkheid gezien of gesproken.
Breedestraat, Otrabanda Telef on No. 256.
„Iswestija" het bericht over een pro- Wilt u beweren, dat de Katholieke
"L,A OPERA"
ces, hetwelk tegen dertien katholieke Kerk in Rusland vervolgd wordt?
i
I. BaYas.
Recepten
Spoedige aflevering
Er is niemand, die een dergelijke
priesters in de omstreken uit de omstreken van Kiew was gevoerd wegens bewering van mij heeft gehoord.
Chemicaliën
Patentmedicijnen
„spionnage''; twee der priesters werHet is echter duidelijk, dat wanneer
Zeepen
Parfumes
den vrijgesproken, tien tot lange tucht- de Katholieke Kerk geen priesters en
en
ter
hebben,
dood seminaries in Rusland mag
huisstraf een, abbé jiliusky
De ondergeteekende maakt hierbij
veroordeeld. Dit bericht verwekte on- en dat wanneer de arrestaties en ver- bekend, dat
heden tot nadere '■
Allerlei Soorten van
der de Buitenlandsche diplomaten een oordeelingen van priesters blijven door aankondiging, vanaf
langs de De
de
kade
groóte opschudding. Ik zelf ben welis- gaan, uwe vijanden natuurlijk kunnen Ruyterkade, gerekend
Koekjes
Chocolade, Suikerwaren,
vanaf de oude \
waar niet in in de gelegenheid ge-! beweren, dat de Katholieke Kerk in ophaalbrug (Van den Brandhofbrug)]
Sigaren
Sigaretten Sodawater
weest, een onderhoud met den ver-1 Rusland wordt onderdrukt en dat het
lengte j
eene
richting
in
over
Oostelijke
tegenwoordiger van Polen te hebben, ¡ moeilijk zal zijn hierop een goed ant- van
VLUGGE BEDIENING
00K AAN HOIS BEZORGEN.
50 M. voor het verkeer (te land,
maar vernam, dat de Fransche en j woord te geven.
en te water) afgesloten is.
Duitsche gezanten zich in dezen tot! Dit interview van den 27sten Aude Russische Regeering hadden ge- ¡ gustus verscheen natuurlijk in geen
Curagao, den I2n October 1927. j
Oostenrijksche
wend en haar erop hadden attent ge- 1 enkele courant; ik had echter het voorDe wnd. Procureur-Generaal, i
maakt, dat dergelijke treurige gebeur- gevoel, dat ík den langsten tijd in
fijnste
gemaakt
tenissen buiten Sovjet-Rusland onge- Rusland was geweest. En inderdaad; 3—3
C. S. GORSIRA.
..
...... i
twijfeld een hoogst ongunstigen in- in den nacht van 3 September werd
Oosten
o
geklopt.
!
druk moesten maken ; het doodvonnis energiek aan mijn kamerdeur
werd dan ook niet voltrokken en de
„In naam van de Sovjet van Mos1*
*
Poolsche priester tegen een in Polen kou, doe open." Een correct gekleed
gearresteerden Russischen communist heer verschijnt, maakt zijn excuses,
fis. 1.
in pakjes
dat hij mij zoo laat moet storen en
uitgewisseld.
25
DAMAS
Na een kort bezoek aan Leningrad eischt van mij, dat ik Rusland zoo
(600 kilometer van Moskou verwij- spoedig mogelijk zal verlaten. „Uwe
____\___w_E&sW^s&i w¿WÉ£;W§&
EGIPCIOS
10
|
derd) waar ik juist den tijd had in de tegenwoordigheid komt ons ongej
vraag
zegt
hij.
mijn
Op
kathedraal de H. Mis te lezen, keerde wenscht voor"
of ik over Finland terug mag reizen,
ik weer naar de hoofdstad terug.
Ik had het geluk er op Maria He- gaf hij mijten antwoord: „Zeker, ook
AJ|
jl[»Mi_w^_^^t^lfflffl^_W
melvaart voor een menigte geloovigen, zelfs via Odessa, echter direct en zonwaaronder velen, die in hun leven der eenig oponthoud."
SPORT
Voordat ik afreisde had ik nog het
nog nooit een bisschop hadden ge,
■..■■.■
■:
I
zien, een pontificale H. Mis in de genoegen den Apostolischen Admini: ■■■■■:»
;■."■;:
zal overtuigd zijn,
proef
Petrus en Pauluskerk te lezen; de strator van Moskou te begroeten. Aan
I
verwondering, de ontroering en de zijne zorgen zijn thans de katholieken
onovertrefbaar is.
vreugde der geloovigen laat zich niet van iVloskou en het midden van Rusbeschrijven. Na het Evangelie besteeg land toevertrouwd.
LA VIENESA
ik den kansel en verklaarde in korte
Nog een laatste plechtige Hoogmis
woorden, dat de H. Vader, om zijn in de Peter en Paulus Kathedmal en
Columbia.
Generaal-agent
groóte liefde voor zijn kinderen in een laatste Mis in de Fransche Lode- Mensing & Go Vertegenwoordigers.
.
!
Rusland te toonen, hun ditmaal een wijkskerk en zegen met het Aller
dat was mijn afscheid.
Bisschop gezonden had, opdat de god- heiligste
delijke zegen in nog grootere mate
Alle katholieken lagen op de knieën
hun ten deel zoude worden. Ik zeide en terwijl ik den monstrans hoog hief,
De verkoop van fuweelen en van
hun, dat mijn zending met politiek en voelde ik dat tranen van ontroering gouden en zilveren voorwerpen ter
diplomatie niets had uit te staan en mij over het gezicht liepen.
Ja, en waarzoo ?
Spaar en Beleenbank van Curagao
mijn oponthoud in Rusland slechts
Nog eenige uren en ik zat in den beleend van den 4tfn Januari 1926
Wel in de Willemstad, Breede Straat,
korten tijd kon duren, omdat ik op trein naar het Noorden.
af tot en mei 30 Juni 1926. onder vlak tegenovei het Oosmopolitan Hoiel.
Sedert die stonden de katholieken No 1901 M tot en met No. 1130 0
verlangen van den H. Vader mijn geHet opperhoofd is de bekende en eenigst werkelijke uitver*
wone werk als voorzitter van het in Rusland weer aan talrijke 'nieuwe zal plaats hebben op Donderdag den
kooper
van alle mogelijke soorten manufacturen.
oriëntalische instituut in Rome weer vervolgingen bloot. Het aantal aanhou- 3n November 'èn s. s'morgens ten neop mij moest nemen Ik troostte hen dingen en „processen" is legio, voor- gen uur en volgende Donderdagen.
Goede waren voor werkelijke
echter met te zeggen, dat binnenkort al sedert Januari 1927. De beide AposBelanghebbenden worden verzocht
permanent een Bisschop in hun mid- tolische Vicarissen staan nog steeds den verkoop te voorkomen door de
spotprijzen.
den zou zijn.
aan het hoofd van hun diocees te Le- aanzuivering der verschuldigde inteNa den bisschoppelijken zegen moest ningrad en Moskou. Vol geduld en resten.
De geheele bevolking is in opstand gebracht en komt een
ik lang biecht nooren en de H. Com- met priesterlijke liefde concentreeren
kijkje nemen met flink gevulde beurs, om van deze gelegenheid
Curagao den 29n October 1927.
munie uitreiken.
zij alle hunne krachten op de zorg
te proftteeren.
De Voorzitter
De volgende dagen diende ik tal voor de zoo zwaar beproefde kathoH. /■ Cohen Henriquez
van volwassenen en kinderen het H. lieken, als vertegenwoordigers en uit
slechts voor 30 dagen
30
30
Vormsel toe.
naam van die Kerk, die altijd, zooals
Ofschoon de bladen in Rusland mijn ook thans, de groóte Moeder en WelATTENTIE !
aanwezigheid verzwegen, kwamen er doenster der volken geweest is.
Denk aan 't Hollandsche spreekwoord :
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JVladüro's Bank
C u f a g a o.

Volgestort Kapitaal en Reserve fis 2.000.000
buitenlandsch bankpapier, coupons,
gemunt goud en zilver.
Neemt gelden á deposito en opent

chequerekeningen met rente-vergoeding.
Verschaft Reiswissels, Credietbrieven,
Circulaire Credietbrieven.
Telegrafische Uitbetalingen.
Sate-loketten,
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Koopt en verkoopt wissels,

JACOBSEN,

S.S. Lisboa
Therese Hom
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Frida Hom
Henri Hom

Marie Hom

8 E.
f) Sailings 10

1927.
Sept.

Havre and Hamburg
1927.
Sept.
25th.

*)
*)

Sth.
3rd.
l7th.

Oct.

*)

3tst.

Oct.

20

Nov.
Nov.
Dec.

28th.

Nov.
Nov.

4th,

*)
*)

26tb.
1928

I4th,

Oct.

Dec.

23rd.
6th.

Oct.

20th.
Dec.
1928
17th.
Jan.

Therese Hom
9th. Jan.
31st. , Jan.
*)
Ingrid Hom
lBth. Jan.
14th.
Febr.
*)
Frida Hom
20th. Febr. Utb.
Mar.
f) via Pto. Cabello. La Guayra and Trinilad.
*) These boats also cali at Santa Marta.
All schips accept cargo and passengers.

