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Curaçao, 24 Juni

WELKE GRONDEN?
Het is voor de planters al heel

moeielijk reeds thans op te geven,
hoeveel zaad zij verlangen, voordat
zij nog weten welke gronden het
best geschikt zijn voor katoencul-
tuur. Het bulletin van Dr. v. Hall
zal ons zeker zoo volkomen moge*
lijk inlichten, daaraan twijfelen wij
volstrekt niet, maar vóór 15 Juli
a. s. moet de opgave der terreinen
reeds geschied zijn, en vóór 15 Juli
kunnen wij het bulletin van denInspecteur niet hier verwachten.

De opgave der terreinen zal dus
reeds zijn afgeloopen, voordat de
zoo gewenschte voorlichting omtrent
heb soort van grond, de noodige
hoeveelheid water etc. tot ons zaï
doorgedrongen zijn.

Deze moeilijkheid heeft vele plan-
ters weerhouden reeds nu een aan-
vrage te doen. Zi: ¡sten niet graag
in den blinde. Hoe kunnen zij zaad
aanvragen en daardoor zich verbin-
den om het te planten, zonder dat
zij zeker zijn het te huwnen planten
op de terreinen, welke zij nu geschikt
achten, maar volgens latere gege-
vens misschien afgekeurd zullen
worden?

Oogeusehijnlijk is het bezwaar on-
overkomelijk. * .

En toch moet het overwonnen
worden, want langer wachten mogen en
kunnen wij niet zonder gevaar te loopen
de ka'.ncn—cultuur met vlag en wimpel te
zien binnengeloosd in een andere kolonie.

Het zaad moet onverwijld besteld
worden.

Nog dit jaar moet er geplant
worden en de cultuur in 't groot
begonnen. Zoo spoedig mogelijk moe

ten wij ons verbinden met de groó-
te industrieelen in Holland. Zij heb
ben behoefte aan katoen en zoeken
geschikte velden zoo mogelijk in de
koloniën, die zij gaarne willen helpen,
mits zij zelven geholpen worden en spoedig
veel katoen kunnen bekomen.

Dit is voor hen hoofdzaak. Hoe
eerder hun dus een voordeelig con-
tract wordt aangeboden, des te spoe-
diger zij zullen toeslaan.

Niet licht komt zulk een prachtige
gelegenheid voor onze eilanden om
den landbouw wat op te werken en
onze toestanden te verbeteren, terug.
Men zoekt, wat wij geven kunnen.
Waarom dan nog langer getalmd?

leder uitstel kan gevaarlijk wezen.
Ook elders kunnen velden worden be-
plant, ook in Suriname en Oost-In-
dië verlangt men naar een dergelij-
ke, winstgevende cultuur. Aan den
arbeid dus en uitgestrekte velden be-
werkt en katoentuineu aangelegd.
De katoenplant groeit hier overal
in 't wild, waarom zoude haar groe;
dan minder wezen bij oordeelkundige
culture?

Goed, maar op welke gronden?
Men lette op de bekendmaking van

bet Gouvernement dat zich zaad wii
verschaffen van .eenige goede ka
toensoorTEN.

Katoen groeit overal, maar niet
iedere soort tiert op ieder terrein.

Heeft men dus velden beschikbaar,
men geve ze gerust op,katoen groeit
er zeker, slechts moet later worden
bepaald welke zaadsoort daargeplant
moet worden. Men moet derhalve,
om den arbeid van het Gouverne-
ment te verlichten, bij de aanvrage
om zaad ook opgeven of de terrei-
nen rots-achtig, zand- of klei- gron
den zijn, vochtig of droog, hoog of
laag gelegen. De zaadbestelling zal
dan volgens deze gegevens geschie-

den. Het is dus niet waar, wat de
planters beweren: Wij kunnen geen
opgave doen, want wij weten niet
welke soort gronden er noodig zijn."
Alle gronden zijn goed voor de ka-
toen in 't algemeen, slechts moet er
op verschillend terrein verschillend
zaad gezaaid worden.

Bovenstaande verklaring leiden wij
af met voldoende zekerheid uit de
volgende gegevens.

M. D. Teenstra, De Nederlandsche
West—lndische eilanden, Deel I, komt
op tegen deze bewering der ingeze-
tenen: Eene vrij aanzienlijke hoe-
veelheid katoen, dat eertijds jaar-
lijks te Curagao is aangeplant ge-
worden, pleit insgelijks voor het be-
staan van menigvuldige regenvla-
gen," door een algemeene stelling :
De katoenheester lijdt eerder door
veelvuldige regens dan door veel-
vuldige droogten, ofschoon zij ook
door het laatste geheel versterven
en verdorren kan."

Door deze aanhaling is opnieuw
het feit geconstateerd, dat ook op
ons eiland veel katoen verbouwd is.
onomstootelijk bewijs derhalve, dat
deze cultuur hier zeer goed gelukt en
tevens ciíit deze niet veel regen noo-
dig heeft. Een groot bezwaar der
iialw reeds uit den weg;

]),■ hear Slijngaardk, Inspecteur
van de Cultuur en Nijverheid in de
kolonie Suriname, verklaarde op het
landbouwkundig Congres te Dordrecht
in het jaar 18GÍ : „De zeewind schijnt
voor het katoen allernoodzakelijkst
ie zijn."

Uit de verschillende berichten in
den laatsten tijd tot ons gekomen,
blijkt nu wel, dat deze zeewinden
nu juist niet zoo aWernoodzakelijksi
zijn en de cultuur ook zeer goed
gedijt in de binnenlanden, maar het
staat evenwel vast, dat onze sterke

passaat, zoo geen noodzakelijke boud-
genoot, toch zeker geen vijand is
der nieuwe culture in 't algemeen.

Dit, eigenlijk, wat ons klimaat be-
treft; de katoen behoeft geen over-
vloedige regens en is zeer goed be-
stand "tegen hevigen wind, een of
andere fijnere soort misschien uitge-
zonderd.

Wat nu de grondsoorten aangaat,
dezelfde Slijngaarde verhaalt „in
de kolonie Suriname bij de bosch-
negers — ongeveer 120 uren lands-
waarts in — veel katoen gezien te
hebben: het gewas stond weelderig
op heuvelachtig terrein, dat wel
vier á. vijfhonderd voeten boven den
waterspiegel des Oceaans verheven
zal zijn geweest. Het katoen had
een schoonen witten draad en van
de rups of andere schadelijke insec-
ten wist men niets af" „In de
bovenlanden wordt geene begrep-
peliug op geocci denteer d terrein ver-
eischt, terwijl de ploeg dáár waar
de grond los en gelijk is en ge^n
zware klei wordt aangetroffen, ge-
makkelijk zou aangewend kunnen
worden."

C. J. Hering zegt in zijn Over-
zicht van de Ouituurgewassen en
Boschproducten etc: De katoen-
heester wil een vetten kleigrond hebben
voor haar cultuur, waarbij op eene
goede loozibg der katoeavelden moet
gelet worden. Wind brekers of scha-
duwboomen vorderen deze planten
niet. Zij worden 2—2% M. hoog."

Teenstra in zijne Landbouw in de
de Kolonie Suriname Deel I, beschrijft
de katoen op Saba aangetroffen als
meer deugdzaam, dan die welke in
Suriname wordt verbouwd. „Meer
deugdzaam is de xylon herbarium
van Saba, op welke bergachtig eiland-
je de heester niet zoo hoog groeit,
hebbende tevens veel kleinere en

Feuilleton.

St. Eustatiaansche Ditjes en Datjes.
We hebben ons hier weer eens blij

gemaakt met 'n dooie musch. De Ko
loniale Raad van Woensdag den 4""
Mei bezorgde ons dat onsmakelijk
hapje. Met 7 tegen 2 stemmen vielonze zoo vurig verlangde, nog wel is
waar ideële, steiger in gruizelemen-
ten.

Daar zitten we nu met onze ge-
bakken peren, treurig ontdaan, met
'n brok in de keel, juist als weleer
'n under volk aan Babel's stroomen
met hun harpen in de wilgeboomen.
Als kind was mijn geliefd conversa-
tie-thema met 'n 5 jarig jonger
J. P'tje: „en als we dan is 'n hondje
hebben, dan etc."

Een mensch is eigenlijk 'n groot
kind, zoo was dan ook hier bij me-
nigeen het uitgangspunt, de quintes-
sence van veel gezond gepraat: „en
als we dan is 'n steiger hebben, dan

etc."
Helaas, hebben is hebben en krij-

gen is de kunst, jammer dat we 't
hier in die kunst allesbehalve ver ge-
bracht hebben, zooals wederom pijn-
lijk gebleken is. Maar waarom, waar-
om krijgen we nu toch onzen steiger

niet? Om die onnoozele 6000 pop?
Men zegt dat ons eiland die som
nauwelijks in 'n jaar opbrengt. Soit,
maar wat doet dat ter zake? Kan
Curagao zich zelf bedruipen? Ik en
weet 't niet. Maar stationneer hier
eens het oorlogsschip voor 'n maand
of 6, en laat hier de Gouverneur met
ze'n staf am«btenaren en de Com-
mandant met al ze'n troepen eens
voor 'n tijdje hun tenten opslaan,
gelooft ge niet dat in 'n korte span-
ne tijds St. Eustatius 'n saldo van
comme-ga zou kunnen boeken. Al
deez' vourdeelen geniet nu Curagao.
En als dat eiland nu eens al deez'
voordcelen, deez' puur accidenteele ver-
diensten moest missen, zou 't dan
aangaan om b. v. te stoppen met het
uitbaggeren van de haven heel alleen
omdat 't debet zoo hooggestegen is.
Dat zou zoo iets weg hebben van 'n
zelfmoord.

Ja, ik wil 't wel bekennen, toen
ik het verslag in den „Amigoe" las
over de St. Eustatiaansche steiger-
afstemmerij in den Kolonialen Raad,
toen werd ik nijdig, en kreeg 'n ahnung
om 'n stuk of wat stoelen door
mekaar te schoppen, hoogste uiting-
van nijdigheid bij 'n rechtgeaard
West-Indiër. En daar wasreden voor.
Vol hoop was ik, toen ik las dat
een-der leden voorstelde „posten die
„een verhoogde uitgave ineens in 't
„belang der kolonie voorstellen goed

„te keuren, maar niet die, welke her-
„haardelijk aldus verhoogd, jaarlijks
zullen terugkeeren."

Nu redeneerde .ik zoo. Onze steiger
is in het belang der kolonie. Wel
niemand zal de waarheid van deez'
major in twijfel durven trekken. De
kosten ervoor zullen niet jaarlijksch
terugkeeren, maar ineens 'n verhoog-
de uitgaven eischen van’6ooo. Meer
nog, door het steigergeld, berekend
op’3oo jaars, zullen gedane uit-
gaven ná 20 jaren gedekt zijn.

Ergo enfin de conclusie kan 'n
iegelijk trekken. Ik was zeker dat ik
me steiger krijgen zou.

En wat moet ik nu 'n paar ko-
lommen verder lezen: „Dat men voor-
stelde art. 215 kosten van aan-
„bouw van 'n steiger eenvoudig uit
de begrooting te lichten." 'n Don-
derslag bij helderen hemel, 'n venijni-
ge prik in jeneus bij 't beruiken van
'n geurige theeroos!

Er waren bijna geen menschen."
'n Andere prik! Neen, alleen maar

wat zeemeerminnen, wat vischmen-
schen; en geen wonder, als die stak-
kers bij landen en in zee steken voort-
durend gepekeld worden.

„Misschien kon men hetmet een een-
„voudigen steiger beproeven, maar
„een vau’ 6000 wasonverantwoord."

Neen, onverantwoord, positief geld
weggooien zou 't zijn om onder dien
prijs zoo iets te beproeven. De eer-

ste de beste groundsea zou dat hee-
len prullenboeltje tot mortel slaan,
en dan was onze kans voorgoed ver-
keken.

Waarom toch dat echt onholland-
sche afgepingel ? Onze minister Iden-
burg schrijft wel degelijk in zijn me-
morie van antwoord van 19 Dec.
190;}:
„Zijn bepaalde werken of maatre-

,,gelen van voorbijgaanden aard
noodzakelijk tot verbetering van

„den economischen toestand (en dat
„is de steiger) dan zal daarvan een
„overzicht zijn samen te stellen (wat
„gebeurd is) opdat daaraan stelsel-
„matig kunne worden gearbeid en
„opdat vooraf kunne worden vastge-
„steld hoe de daarvoor benoodigde
„gelden zijn te vinden", (hier in casu
door de jaarlijksche’3OO steigergeld.)

Mij dunkt dat uit deez' aangehaal-
de woorden van den minister zeer
deugdelijk blijkt dat Hij misplaat-
ste zuinigheid afkeurt en dat een en
ander heel wat gewicht inden schaal
legt voor mijn redeneering. Maar er
is meer. Lees hoe 'n ander hoog ge-
plaatst persoon mijn steiger schit-
terend verdedigt in'n ander ook of-
ficieel stuk. Van A. tot Z. ben ik 't
met hem eens. met slechts één kleine
exceptie, en dit te reveleeren pleit
dunkt mij voor mijn eerlijkheid.

Steiger of geen steiger, het vee zal
steeds onmiddellijk van het strand



zuiverder zwarte pitten dan de ver-
basterde soort van Suriname; ter-
wijl het eene algemeen bekende waar-
heid is, dat het zwartzadige katoen
de blankste vlok of wol oplevert."
Deze soort katoen is door Dr. Mell
als Gossypium Barbadense beschre-
ven."

In het bovenaangehaald werk han-
delt Teenstra ook over de Indiaan-
sche katoensoorten. „Van het kruip-
katoen (dat de Indianen Comachala
of liever Comachasero heeten) heb ik
niet aleen de boomwol en het zaad,
maar ook de plant gezien; dezelve
groeit 2 a 2% voeten hoog en kruipt
over den grond.

Behalve de ongemeene vruchtbaar-
heid, heeft deze heester nog de voor-
deelige eigenschap, dat er zich dooi-
de bitterheid van deszelfs bladeren
nimmer chenille of wormen op ver-
toonen. De Indianen die dit katoen
in de hooge drooge binnenlanden aan-
planten, zeggen, dat het op de
hooge zandgronden genoegzaam in het
wild groeit en geven er boveu elk
ander katoen de voorkeur aan daar
het proefondervindelijk bewezen is,
dat een draad vau gelijke dikte en
bewerking viermaal het gewigt van
het gewone katoen draagt."

Wij gelooven voldoende te hebben
bewezen dat katoen in de tropen
overal groeit langs de kust en in
het binnenland, op bergen en dalen,
in klei en op zandgronden, bloot ge-
steld aan den wind, of in een kal-
men atmosfeer.

Lagen er tot dusverre vele velden
braak, die uitstekend geschikt zijn
voor de katoencultuur, men mete die
terreinen op en vrage zaad aan. Dui-
delijk blijkt echter dat de verschillen-
de Variëteiten niet altijd evengoed
op dezelfde gronden tieren. Men moet
dus weten welkekatoensoort het best
groeien zal op de verschillende soor-
ten van grond. Doch dit niet alleen.
De industrieelen in Holland zullen
onze opkoopers worden, onderzoeken
wij derhalve welke soorten katoen
zij verlangen, opdat wij kunnen vast-
stellen, welke grondsoorten het meest
voor deze variëteiten geschikt zijn
en hoeveel dergelijk terrein daarvoor
beschikbaar is.

Kunnen wij dit alles voor Octo-
ber of November niet te weten ko-
men, dan zou het voor de eerste
zes maanden nog zoo veel risico niet
wezen, toch maar te zaaien en later
te onderzoeken of men van die soor-
ten in Holland gedieud is. Een
paar gewilde soorten zijn er toch
zeker onder.

naar het schip geëxpedieerd worden,
tenzij men het zoo van den steiger
op het dek hijsehen kan, wat zeker
met 'n yjiertje van ’6OOO niet mo-
gelijk is. Op St. Martin, reeds jaren
lang troteen op zulk 'n onmisbaren
voelarm met de buitenwereld, brengt
men nog steeds die primitieve maar
toch zeer logische methode in prak-
tijk, 't Lust me niet wederom al die
argumenten voor een steiger op te
rakelen die ik eenige maanden gele-
den in mijn „Ditjes en Datjes" den
Amigoe-lezers ter overweging aan-
bood. Nog slechts 'n enkeling, zoo-
veel als mijn reserve, in het vuur ge-
bracht

St. Eustatius heeft voor zijn ka-
toen de gouden medalje behaald op
de zoo uitstekend geslaagde Cura-
gaosche Tentoonstelling.

„Moge van St. Eustatius voor de
katoencultuur op onze W I. eilan-
den de victorie beginnen" zoo schreef
de Amigoe in ze'n Pinkstereditie.

Zou 't nu niet dubbel en dwars
jammer zijn als later (denk eens 'n
paar jaren vooruit) onze kostelijke
met goud bekroonde katoen gezee-
waterd haar intree op de wereld-
markt deed.

Dan komt ineens de klad er in. En
daarvoor is kans groóte kans als
men ons om 'n simpele 6000 gul-

dentjes 'n steigertje weigert.
Dan zal men er spijt van hebben,

dan zal deKoloniale Üaad misschien
in geheime buitengewone zitting' met
algemeene stemmen 'n steiger (mis-
schien wel 'n evenknie van de Sche-
veningsche Wilhelminapier) goedkeu-
ren, en dan zal men hals over kop
aan het heien gaan, maar dan zal 't
misschien te laat zijn, want als een-
maal 'n artikel 'n kwajen naam
heeft, dan is 't 'n knappe, 'n onbe-
taalbare commis-vogageur die 't we-
derom en vogue brengt.

Maar ik vertrouw, dat zulks niet
noodig zijn zal, want er zijn nog hel
derdenkende koppen genoeg in Cura-
gao en in het dierbaar moederland
die nog wel iets voelen voor de toe-
komst en het herleven van St. Eus-
tatius, waar wel is waar „bijna geen
menschen wonen", maar waar dan
toch 'n goeie 1400, getrouwe Hol-
landsche onderdanen leven, lijden en
strijden, menschen die 't hard te ver-
antwoorden hebben in hun struggle
for life, menschen die gaarne hun leven
veil zouden hebben voor de eer en de
glorie van onze Hollandsche driekleur
en voor hun veelgeliefde Koningin
Wilhelmina.

J. P.
St. Eustatius 17 Juni.

OORLOGSSCHEPEN.
111. Torpedovaartuigen.

Torpedovaartuigen hebben in den

Russisch-Japanschen krijg een voor-
name rol gespeeld. Zij waren het
die twee krachtige russische slag-
schepen tot werkeloosheid veroor-
deelden, 't ,Was een torpedo van
russische zijde gelanceerd, die een
Japansch transportschip, Kioesjen
Maru (f), deed verdwijnen indegolven.

Alvorens deze torpedo-vaartuigen
te behandelen, eerst een enkel woord
over de torpedo's.

Torpedo's kan men verdeelen in:
1. Automobiele torpedo's. Deze tor-

pedo's bewegen zich-zelven, na uit
het torpedokanon of de lanceerbuis
gelanceerd te zijn, door het water
voort.J Het zou ons veel te veevoeren
om een beschrijving van de torpe-
do te geven. Wij volstaan dus met
de vermelding dat de torpedo in
verscheidene afdeelingen verdeeld is.
In het voorste gedeelte bevindt zich
de ladingkamer welke pi. m. 90 ki-
logram nat schietkatoen bevat, wel-
ke langs een omweg, door botsing
tegen het aan te vallen voorwerp
tot ontploffing wordt gebracht. Ach-
ter de ladingkamer volgen de af-
deelingen, die door luchtkamer, ge-
heime kamer en machinekamer wor-
den ingenomen, welke alle min of
meer dienen om de torpedo voort
te bewegen door het water, haar een
gelijk blijvenden diepgang te verze-
keren, en in den juisten koers te
houden of terug te brengen. De
diepte waarop een torpedo zich onder
water voortbeweegt en het te be-
schieten schip raakt is meestal pi. m.
3 meter. Na de ballastkamer volgen
ten laatste de voortstuwers eu een
verticaal en een horizontaal roer,
welke automatisch van uit de ma-
chine-kamer enz. worden geregeld

De nieuwste torpedo's zijn onge-
veer 5 meter lang en 45 cM. breed
en leggen de eerste duizend meters
van hun baan af met een gemiddel-
de snelheid van ongeveer 28 mijl
p. u. Op een afstand van 700 M.
kan reeds — waarvau ik getuige was— een torpedo met goed gevolg ge
lanceerd worden en 't zal niet lang
meer duren of de lanceerafstand zal
nog belangrijk worden vergroot.
Volkomen beveiliging tegen topedo's
is nog niet gevonden. ledere moder-
ne torpedo kost ongeveer 5.000
gulden.

2) Wakende torpedo's zijn eigenlijk
mijnen, wier ontplofbare lading, twee
of drie meter beneden de oppervlakte
der zee geplaatst, bij de aanraking
met een voorwerp van zelf tot ont-
ploffing geraakt. Van onderen wor-
den zij vastgehouden door een ket-
ting, die met een soort anker zich
vast houdt aan den bodem der zee.
Raakt die bevestiging los, dan drij-
ven ze aan de oppervlakte der zee
en leveren een vreeselijk gevaar op
voor ieder schip, dat in de nabij-
heid komt, en maken dan het bin-

nenkomen of uitgaan van een ha-
ven geheel onveilig. Het spreekt van
zelf, dat degene die dergelijke mij-
nen legt met de ligging er van vol-
komen bekend moet zijn, om in staat
te zijn, als 't noodig wordt, deze
mijnen ook weer te verwijderen. Zulk
een wakende torpedo raakte Jenissei
en Petropaivlosky aan en deze sche-
pen verdwenen in de diepte.

3) Slapende torpedo's zijn eveneens
mijnen, op dezelfde wijze als de wa-
kende torpedo's geplaatst, maar die
door middel van een geleiddraad
aan den wal zijn verbonden. Komt
nu een vijandelijk schip boven de
plaats, waar men weet, dat de sla-
pende torpedo is gelegen, dan kan
van af den wal de torpedo worden
wakker gemaakt en tot ontploffing
gebracht.

De lading springstoffen, die in dus-
danige mijn wordt aangebracht kan
geheel willekeurig worden vergroot.
Vandaar dat die mijnen soms een
vijf tot zesmaal sterkere en grootere
springlading dan de automobiele tor-
pedo's bevatten.

* **Hoewel ieder modern oorlogsschip
inrichtingen aan boord heeft om
torpedo's te lanceeren, zijn er daar-
enboven door nagenoeg alle zeeva-
rende natiën, betrekkelijk kleine vaar-
tuigen gebouwd, wier hoofdbewape-
ning alléén de torpedo, wier hoofd-
bestemming alléén het torpedeeren
is. Deze vaartuigen worden genoemd
torpedobooten. Klein en nietig in ver
gelijking met de eigenlijke oorlogs-
schepen, zijn ze toch in staat bij
het gunstig lanceeren van één tor-
pedo haar machtigen tegenstander
voor goed tot zwijgen te brengen.
Zij hebben twee of drie torpedo-lan-
ceer-inrichtingen aan boord, waaruit
de torpedo gelanceerd wordt. Zoodra
de torpedo in het water komt zetten
de voortstuwers der torpedo zich in
beweging en brengen de torpedo in
Ie richting, die haar vau te voren
door den officier van den torpedo-
dienst is aangewezen, terwijl een ver-
nuftige inrichting (koersregelaar)
haar iedere afwijking doet overwin-
nen en tot den juisten koers terug-
brengt.

Verder geschut hebben de torpedo-
booten niet aan boord, slechts een
paar kanonnetjes van 3,7 cM. hoog-
stens 5 cM. om daarmede vijande-
lijke torpedobooten te bestrijden.

Torpedobooten moeten over een
groóte snelheid beschikken. Tegen-
woordig wordt een snelheid van min-
stens pi. m. 24 mijl vau grootere
torpedobooten gevorderd.

Men kan gerust zeggen, dat de
torpedoboot, die wordt aangewezen
om een vijandelijk schip aan te val
len, ten doode is opgeschreven, mits...
de vijand waakzaam zij, mits hij
zijn kleine snelvuurkanonnen goed
wete te richten en de zoeklichten,
waarover hij beschikt, juist te ge-
bruiken, wat bij den eersten aanval
op Port Arthur, die met zulk een
uitstekend succes voor de Japan-
ners werd bekroond, van de Russen
niet kan worden getuigd. De ge-
heel onbeschermde romp kan door
één klein projectiel reeds worden
doorboord, waardoor in een niet al
te ongunstig geval, de torpedoboot
tot zinken of tot ontreddering kan
worden gebracht.

Torpedojagers zijn feitelijk groóte
torpedobooten, die door hun groo-
teren en hoogeren bouw beter zee
kunnen bouwen dan gewone torpe-
dobooten; zij zijn daarenboven met
een zwaarder kanon, meestal van
7,5 cM. bewapend, en beschikken
overeen grootere snelheid, pi. m.
28 mijl.

Engeland, dat een zeer groot aan-
tal torpedojagers bezit, heeft zelfs
aan eenige dier vaartuigen een snel-
heid van 31 mijl weten te verlee-
nen, welke dus overeenkomt met de
snelheid van een spoortrein, nl. 57,5
K. M.

De diensten, die van torpedoja-
gers worden gevorderd, zijn reeds
aangeduid door hun naam, nl. jacht
maken op vijandelijke torpedoboo-
ten. Zij hebben te waken voor nach-
telijke aanvallen van vijandelijke
torpedobooten. Han taak is het

om rondom de bevriende groóte
slagschepen en kruisers, als 't ware
een beschermenden kring te trekken
bínnen welks grenzen het voor vij-
andelijke torpedobooten feitelijk on-
mogelijk moet zijn zich te bewegen.

Steeds blijft het nog een raadsel,
waarom de Russen niet meer voor-
deel hebben getrokken van hunne
torpedojagers, van welke er toch
verscheidene — en van uitnemende
hoedanigheden!—in PortArthur aan-
wezig waren.

Ook kunnen de torpedojagers wor-
den aangewezen om als gewone tor-
pedo booten op te treden, door,
begunstigd door 't nachtelijk dui-
ster, de vijandelijke schepen aan te
vallen en te trachten deze met een
torpedo te treffen.

Zijn de torpedojagers zeer groot,
hebben ze b. v. een waterverplaat-
sing van pi. m. 1000 ton [gewone tor-
pedojagers hebben een waterverplaat-
sing 'vau 320— 400 ton] dan worden
ze genoemd torpedokruisers, die met
twee stukken van 10 cM. en eenigen
vau 7.5 of 5.7 cM, zijn bewapend
en hoewel niet zoo snel loopend, als
torpedojagers toch door hun zwaar-
der geschut, grooter uithoudings-
vermogen en meerdere zeewaardig-
heid én voor torpedojagers en voor
torpedobooten zeer gevreesde vijan-
den zijn. Hierbij komt dat ze lan-
ger ván hunne snelheid, die meestal
23 mijl bedraagt, voordeel zullen
kunnen trekken.

Een prachtig type torpedokruiser
is de braziliaansche torpedokruiser
Tupy. 't Is niet de eerste maal, dat
wij op het groóte nut wijzen, dat
torpedokruisers als Tupy voor onze
Oost-Indische bezittingen hebben.

Dat zij onbetwistbaar meer oor-
logswaarde hebben dan flottielje-
vaartuigen, wordt door niemand
ontkend. Elders — Marineblad — heb-
ben wij echter getracht aan te too-
nen, dát de Twpy's, ook in tijd van
vrede met gevoig de flotieljevaar-
tuigen kunnen vervangen, zoodat
wij dan bevrijd kunnen blijven van
die schepen, die in tijd van vrede
worden gerekend tot de indische mi-
litaire marine te behooren, om in
tijd van oorlog buiten dienst te
worden gesteld.
't Is echter van ons geen stijf en

star vasthouden aan Tupy.' Hoe-
wel 't ons wil voorkomen, dat dit
type het best voor Indië geschikt
is, zouden we het toch ook van
harte toejuichen, dat, indien torpedo-
kruisers als Tupy, om technische of an-
dere redenen niet te gebruiken zouden
zijn (wat we voorshands betwijfelen),
torpedojagers naar Indië werden ge-
zonden, waarvan er geen enkele in
ons bezit is, en die uitmuntend in
ons stelsel van verdediging zouden
passen.

F. J. H. EVERS.

Ingezonden Mededeelingen.

EMULSIÓN DE SCOTT.

Francia y Venezuela.— En ambas
naciones obtuvo el Dr. P. A. No-
blat, residente en Puerto Cabello, su
honorífico título. He aquí un certi-
ficado procedente de tan respetable
autoridad :

„Doctor P. A. Noblat, médico ci-
rujano de la Universidad de Paris y
de la ilustre Universidad Central de
Venezuela, certifico que:

„He usado con mucha frecuencia la
Emulsión de aceite de hígado de ba-
calao con hiposfitos de cal y sosa pre-
parada por los señores Scott y Bow-
ne, entre las personas débiles que su-
fren afecciones de lasvías respitorias,
ó que padecen de escrófula raquitis-
mo, etc., obteniendo siempre los re-
sultados más satisfactorios con la
aplicación de tan exelente reconsti-
tuyente.

Me es grato, por tanto, dar la pre-
sente declaración.



Nieuwsberichten.
Curaçao.

De diepste artesische put.

die wellicht ooit is geboord gewor-
den, is in het vorige jaar in Nieuw-
Zuidwallis, bij de gemeente Coreun-
ga, gemaakt geworden. Zij heeft een
diepte van nagenoeg 1300 meteren
tot nu toe 17 millioen galjoenen, of
in een rond cijfer 70,000,000 liter
water, opgeleverd.

De resultaten der artesische bron-
nen op het gebied van Nieuw-Zuid-
wallis hebben de ontzaglijke waarde
van dit bevloeiïngsmiddel, welke in
den kaatsten tijd vooral door po-
gingen in Algiers, aan den zoom der
Sahara-woestijn, was bewezen gewor-
den, opnieuw in het helderste licht
gesteld. Zeven van zulke artesische
bronnen leveren daar genoeg water
voor leidingen van meer dan 150ki-
lometer lengte,en bijna 250,000 hec-
taren on vruchtbaren grond zijn daar-
door in vruchtbaar akkerland her-
schapen."

Bovenstaande vonden wij in het
Zoudagsblad van De Tijd van 29
Mei en bieden het Een Planter,
schrijver in De Vrijmoedige van Don-
derdag IL, ter lezing aan.

Marine.

Met ingang van 1 Juli a. s. ver-
valt het stationsschip der zeemacht
in West-Indië en wordt de uit éen
of meer schepen bestaande scheeps-
macht in de Caraïbische zee een
sc'heepsmaeht voor algemeenen dienst.
De oudste kommandant dier schepen
zal den titel voeren van komman-
dant der scheepsinaeht in de Caraïbi-
sche Zee.

Muziekuitvoeringen

Woensdag 29 Juni a. s. te 1% uur
n. m. muziekuitvoering door de ka-
pel van het garnizoen op het Concor-
dia plein op Pietermaai.

Kerkelijke Berichten.
De Zeereerw. Pater José Emanüel,

Capucijn, kortelings uit Venezuela
verbannen, heeft Donderdag een te-
legram ontvangen, waarin het blij-
de nieuws werd medegedeeld, dat
President Gastro ZEerw. heeft toe-
gestaan, met één Eerw. Broeder
naar Caracas te komen, 't Is te
hopen, dat dib een eerste stap zij
om de Paters Capucijnen weder toe
te laten in Maracaibo.

* **Met de Prins Maurits zal 7 Juli a.
s. de Weleerw. Mère Théonille, o-
verste der EK. Zusters en van het
Pensionaat .Welgelegen naar Hol-
lank vertrekken om bij de keuze van
een Algemeene Overste tegenwoordig
te zijn. .

Met dezelfde gelegenheid zal ook
de Zeereerw. Pater M. Víctor Zwij-

sen een kort gezondheidsreisje on-
dernemen naar Trinidad.

 Rene Araujo.

Een treurig sterfgeval.— Re-
ne Araujo stierf Dinsdagmorgen
in den ouderdom van 39 jaren na
drie dacen vroeger door een beroer-
te zijn getroffen. De deelneming was
algemeen. Een ieder voelde dezen
zwuren slag, zijn droeve weduwe en
nog zeer jeugdigen kinderen, zijn
hoogbedaagden ouders toegebracht.

René Araujo was algemeen be-
mind en geacht. Hij verdiende die
aigemeene sympathie om zijn aan-
genaam karakter en beminnelijke
hoedanigheden. Hij was een flmk,
een degelijk katholiek, nam met al-
leen trouw zijn plichten waar, maar
was zelfs anderen ten voorbeeld door
zijn echt godsdienstig leven.

De arme verliest in hem een mu-
den weldoener, het Weeshuis van
Santa Rosa een zijner krachtigste
beschermers.' In stilte heeft hl] veel

goeds gedaan, vooral ook bij acv
bouwen of versieren der arme bui-
tenkerken. Zijn lijk werd Dinsdag-
avond grafwaarts gedragen door
zes apothekers, allen zijne leerlingen,
en gevolgd door een onafzienbare
rij vrienden en vereerders. Zijn ziel
ruste in vrede.

Onze financien.

De maand Mei was niet heel erg
gunstig. Aan belasting op den in-
voer werd slechts’ 2,437,31%. ont-
vangen. Dit is zeer weinig. Men
vergelijke de reeds verschenen sta-
ten eens. In Januari bracht de-
ze post op ’ 8,329,70, in Februari

’ 4,705,82%. in Maart ’ 6,773,93,
in April ’ 10,062,44%.

De totaal opbrengst der belastingen
bedraagt ’ 20,986,915, hetgeen 'ge.
teld bij de bedragen der vorige
maanden ’ 124,794,84% maakt of

’ 1,455,15% minder dan 5/i2 der
geheele raming.

De inkomsten van onderscheiden aard
waren ook gering, slechts ’ 5,089,09
tegen ’ 26,891,82% in Januari,

’ 6.744,63% iv Februari, ’5,982,14
in Maart en ’ 7,037,96 in April.

Mei behoort misschien tot de stille
maanden, dit kan eerst de. volgen-
de jaren blijken door onderlinge
vergelijking der statistieken.

Door den vroeger behaalden voor-
sprong blijft er voor het eiland Cu-
racao altijd nog ± ’ 8000 batig
saldo over.

Ter navolging.

Een meisje van Saba, thans op
St. Thomas woonachtig, zond ee-
nige spaansche kant naar de ten-
toonstelling te Kopenhagen. Haar
kunstwerk werd niet alleen bekroond,
maar daarenboven ontving zij een
uitnoodiging een vier maanden naar
Denemarken te komen om haarfij-
ne kunst ook aan anderen te lee-
ren. Reis heen en terug natuur-
lijk vrij, plus een aardig honora-
rium.

Het meisje is reeds onder weg.
De Permanente.

De Cur. Maatij. heeft verschil-
lende mooie artikelen op de ten-
toonstelling aangekocht met het
doel hier een permanente tentoon-
stelling te openen.

Tot onze groóte voldoening ver-
nemen wij, dat deze goederen niet
geëxponeerd zullen worden in de
zoogenaamde leeszaal der Maat-
schappij, maar in een der zijvleu-
gels van de Hendrikschool. Reeds
worden er eenige vitrines opgesteld.

Dit is reeds een verbetering ten
goede. Oost en West heeft haar perma-
nente . Boeátan ook in het centrum
der stad en dankt het aanvankelijk
succes zeker voor een groot deel
aan deze gunstige ligging en gezel-
lige inrichting van het lokaal.

Indien de leeszaal voorloopig nu
ook daarheen werd getransporteerd,
komen we langzamerhand wel waar
we wezen willen.

Zoo gaarne zagen we een afzonder-
lijk gebouw ingericht voor perma-
nente tentoonstelling, leeszaal, be-
stuurskamer, vergaderzaal, export-
kantoor, informatie-bureau van den
landbouwkundige, en voor een cur-
sus in ¿3t stroovlechten.

Red „D".
In dank ontvangen van de agenten

Rivas, Fensohn' & U°. een tijdtafel
voor het volgend trimester.

Een goede raad.

Plant in plaats van Parragras
Jerusalem Corn. Dit heeft minder wa-
ter noodig, groeit ook binnen ± zes
weken en geeft niet alleen verseh
groen voeder voor de beesten, maar
ook maïs, welke ten deele althans
de ingevoerde mais als veevoeder
kan vervangen.

Officieele Berichten.

DE GOUVERNEUR van Curagao,
wegens korte afwezigheid van de

hoofdplaats door eene voorgenomen
reis naar het eiland Aruba, het da-
gelijksch beleid van zakeu overeen-
komstig art. 28 bis van het Regee-
riugsreglement dezer kolonie bij be-
schikking N° 444; met ingang van
den 20n. dezer tijdelijk opgedra-
gen hebbende aan den waarnemen-
den Onder-Voorzitter van den Raad
van Bestuur, geeft door deze van
die opdracht kennis aan de inge-
zetenen-

* **Bij Gouvernements-beschikking:
10.Io. zijn de 2e Luitenants bij de rus-

tende Stedelijke Schutterij alhier E. M.
pEXSoen E. S.C. de Veer Abrahams?,
bevorderd tot IeLuitenants bij dat
korps.

2°. is aan den heer P. L. Gorsira,
klerk, belast met de posterij, tevens
klerk van den Gezaghebber van Aru-
ba, en notaris aldaar, met ingang
van den dag van zijn vertrek vau
Aruba, eene maand binnenlandsch
verlof verleend ;

3". is de heer J. H. A. W. Sprock,
geëmploijeerde ter Gouvernemen ts-
Secretarie, met ingang van den 20n.
Juni 1904, naar Aruba gedirigeerd
en tijdelijk belast met de werkzaam-
heden van gouvernements-klerk al-
daar ;

4°. is de heer J. J. Beaujon, Grif-
fier bij het Kantongerecht enz., op
Aruba, tijdelijk belast met de fun-
tiën van notaris aldaar.

s°. is aan den heer J. J. Muis,
Leeraar bij de Protestantsche Ge-
meente op Bonaire, met ingang van
den 27n. Juni a. s., tot herstel van
gezondheid, een binnenlandseh verlof
voor den tijd van drie maanden ver-

leend, met vergunning om dat verlof
op Curasao door te brengen.

Havennieuws.

In den voormiddag van jl. Maan-
dag is met den schoener „Gouver-
neur van Heerdt" de heer Gouver-
neur der kolonie naar Aruba ver-
trokken, vergezeld van de heeren
C. S. Muller, Administrateur van
financiën, E. de Veek Abkahamsz,
adjudant, M. L. Pliestbe, luitenant
der infanterie, en Spkock, extra-
klerk op de Gouvernementskantoren
alhier.

Morgen wordt de heer Gouverneur
alhier terugverwacht met H. M. Kor-
tenaer; deze bodem is uit deze haven
op Dinsdag naar Bonaire vertrok-
ken en zal zich van daar naar Aru-
ba begeven om deu heer Gouverneur
af te halen.

C. C.
Goed Nieuws.

Het Bestuur der Cur. Maatschap-pij heeft eenige lange reepen gevloch-
ten stroo als monsters naar Nevv-
Vork gezonden om te onderzoeken
of dergelijke reepen ook daar ge-
bruikt konden worden tot vervaar-
digen van hoeden. Een viertal mon-
sters zijn goedgekeurd met de bij-
voeging, dat dergelijke strooreepen
gereedelijk aftrek zullen vinden in
Amerika.

Zoo is de hoedenvlechterij een nieu-
we phase ingetreden. Indien andere
bekwame vlechtsters nu nog een goed
model kunnen leveren, zou men kun-
nen beginnen in beide richtingen ee-
nige personen op te leiden en deze
industrie op de vereischte hoogte
brengen.

Ook hebben wij vernomen, dat op
de Plantage Jongbloed een machine
is voor liet hoedeninaken en een
voor het vervaardigen van bezems. —Dezen weg moeten wij op. Als der-
gelijke ondernemende liedwu nu maar
wat worden voortgeholpen.

PosteriJ.
Lijst van onafgehaalde en onbestel-

baar bevonden brieven:
Silvino Ángulo, Alma C. Busch, J.M Bolívar, Teresa M. de Basilio,

favor de Pedro 15. Walter, IsidoraConquet, Zjiles Faneitoe, Mrs. Thos.
F. Furst, Dr. E. W. Kreutzwende-
dies v. d. Borne, Ruöna León, Cor-
nelia Leito, Josefina de Mercheany,
Lusia Piternele, Margarita Panneíiek,
Elizabeth West, Amoldo de Windt
(2) en Th. Buys en Elias H. Cheny
(aangeteekend).

Niet voor bestelling of verzending
vatbaar een briefkaart zonder adres
geteekend door Jannetje.

* **Aan huurders van loketten wordt
hierbij bekend gemaakt, dat de huur-
penningen over het 3e kwartaal
1904 vóór den lOn. Juli a. s. moe-
ten worden voldaan.

Over lokketten, waarvan de huur
op dien datum nog nog niet is be-
taald, zal ten behoeve van anderen
worden beschikt.

Ingezonden Stukken.
„LA JUSTICIA."

Curagao, 19 de Junio de 1904.
Señor Director de

„Amigoe di Curacao".
Ciudad.

Estimado colega:
Suspendo por algunos días la pu-

blicación de mi periódico „La Jus-
ticia", á consecuencia de tener que
partir á Colombia, á donde me lla-
man algunos amigos. A mi retor-
no de la vecina República daré á
mi empresa más impulso y nueva
organización.

Agradeciéndole la publicación de
estas líneas, para que lleguen á co
uooimientos de los abonados á miperiódico, quedo de Ud. colega yamigo,

Diocleciano Ramos y García.

bfes □ m KrËl áSSk «a»■w finy

Escapatoria.
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¿Procuró Ud. alguna vez
eludir las gotas de lluvia? Di-
ficililla empresa, ¿no es cier-
to ? Pues igualmente inútil es
querer escapar á los gérmenes
de la tisis. No hay evasión
posible. Nos rodean en todas
partes, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones.

¿ Cómo sucede, entonces,
que esta enfermedad no ataca
á todo el mundo ? Por la sen-
cilla razón de que estos gér-
menes no pueden hacer hin-
capié en una garganta y unos
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos órganos están
débiles logran sobreponerse
esos gérmenes.

Es menester que el cuerpo
se halle bien provisto de gra-
sa. En el empobrecimiento de
la sangre y la delgadez del
cuerpo está el peligro. Si no
cede esa tos, y se siente Ud.
la garganta y los pulmones
irritados, no hay que perder
un solo día. Tome Ud. la

i
Emulsión
ele Scoit

de Aceite de Hígado de Bac
lao con Hipofosfitos cuan
antes. Ella sanará las inet
juanas inflamadas, fortifica
dolas á la vez en alto gi ac
La digestión se fortifica!
mejorará e! apetito y aur.'ier
tara el peso. Todo el cu "*"
se fortificará y no podrán
mar arraigo los gérmenes
ia tisis.

Esta propiedad de nu
sostener y robustecer es
que ha dado á la EMULSIC
DE SCOTT valor tan extraoi
dinario en todas las enferme-
dades que debilitan y desgas-
tan el organismo.
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York'

3
Rehúsense las imitaciones y las *' prepa-

racones &¡n sabor" y "vinos" llamados

" ■ eparaciones de aceite de hígado de ba-
ca'ao " rTo nv.e no lo contienen.



Buitenland.

Frankrijk en de H. Stoel.
Uit eeu politiek oogpunt mogen enke-le diplomatiek aangelegde bladen hetconflict tusschen Frankrijk en hetVaticaan betreuren, de katholiek,die in zijn Kerk geen politiek lichaamziet, zal er anders over denken en
hij heeft het o. i. bij het rechte eind.Frankrijk heeft zijn gezant bij hetVaticaan geheel onverwacht met ver-lof teruggeroepen. Vrijdag verscheende Fransehe gezant bij den staats-
secretaris mgr. Merry del Val en
vroeg hem, of de protestnota aanandere mogendheden was gezondenen of haar inhoud door „1'Huma-
nité" wel juist was weergegeven. Dekardinaal antwoordde, dat hij zichzou haasten hierop een antwoord te
geven, indien de vraag schriftelijk
werd gedaan. Üe gezant Nisard wil-de hieromtrent eerst het gevoelen
inwinnen van zijn regeering. Denvolgenden dag ' verscheen hij en
verklaaide, dat de Fransehe Regee-
ring in het verzoek, de vraag opschrift te stellen, een uitvlucht zag-
en hij last had gekregen onmiddel-lijk Rome te verlaten, zonder datdit vertrek een afbreken der di-plomatieke betrekkingen beduidde.De oorzaak van dit optreden schijntm het volgende te zitten. Mgr. Merrydel Val heeft het zenden der nota
aan de mogendheden bevestigd, noch
ontkend. H ij heeft eenvoudig gezegd :
"Wij hebben ü een nota gezonden,waarop gij hebt geantwoord. Onzebetrekkingen zijn dus volkomen en
regie. Op verdere vragen, die gij
ons zoudt kunnen stellen, zullen wij
met een beroep op het diplomatiek ge-
heim het antwoord schuldig blijven

Frankrijk had zich dus, zoo het
zijn vraag schriftelijk had gedaan,
moeten beroepen op een schending van
hei diplomatiek gelieim, door een derkatholieke staten, (Monaco) die de
bewuste nota ontvangen hebben. De
Fransehe regeering heeft dat niet
aangedurfd en daarom het besluit
genomen, den heer Nisard met ver-
lof te zenden, hetgeen zooals de se-
cretaris der Fransehe legatie hetuitdrukte geen diplomatieke maar
alleen een politieke daad is.

Zaterdagavond te 9 uur vertrok
de heer Nisard, Kardinaal Matthieu.
de eenige Fransehe kardinaal dercurie, die te Rome verbluf houdt,zeide hem bij het vertrek; vaarwel,
tot een spoedig weerzien. Ja, tot
weldra, antwoordde de heer Nisard.

Kardinaal Matthieu is, zooals uit
een onlangs van hem verschenen ar-
tikel over het conclave blijkt, geen
voorstander geweest van de candi-
datuur van den tegenwoord igen Paus
Hij was als Franschman zeer gepor-
teerd voor kardinal Ram polla. Men
zal dus goed doen, niet al te veelbeteekenis aan dezen groet te hechten.

De Paus zelf moet vast besloten
zijn pal te staan, zoodat zij, die tot
dusver voorspellen, dat de 'quaestie
zal worden opgelost door het ont-
slag van mgr. Merry del Val alsStaatssecretaris, wel bedrogen zullen
uitkomen. Aan de kardinalen Van-
nutelli en Aguardo, die den Pausbezochten, antwoordde hij, dat hij
tegenover God alleen voor zijn da-
den verantwoordelijk is en hij ge-
daan heeft wat hij in 't belang van
de Kerk acht.

Na het vertrek van den heer Ni-sard, trok de Paus zich een uur in
zijn vertrekken terug om te bidden.
Hij zeide daarna met betraande oo-
gen: „Ik heb mijn plicht gedaan,
God zal de rest doen."

De Paus beschouwt het vérlof van
Nisard als zoodanig en heeft het dan
ook niet beantwoord met het terug-
roepen van Mgr. Lorenzelli, nuntius
te Parijs. Deze heeft zelf verklaard,
dat hij een order van met verlof
gaan niet heeft verkregen en het ook
niet verwacht. Z. H. zal zich. ze.<rthij er bij, niet storen aan de provo-
catie der bladen, die, nu Frankrijk
verlof gaf aan zijn gezant, meenen
dat de waardigheid van den H. Stoel,
een gelijke daad als antwoord eischt.

Een ministerieel blad teekent den
strijd zeer juist aldus:

Hoewel Eranschen, zoeken wij op
't oogenblik met den Paus een que-
relle d'Allemand.

Het Vaticaan heeft na de reis van
den president der republiek aan de
Fransche regeering een nota gezon-
dai om zijn aanspraken te doen gel-
den op de landstreken, die Italië 't
heeft ontnomen,

Dit laten gelden van zijn aanspra-
ken kan ons niet hinderen. Het raakt
Italië en niet Frankrijk, dat den Paus
niets heeft ontnomen. Een andere
nota, bestemd om geheim te blijven,
is door het Vaticaan gezonden aan
een of meer katholieke souvereinen,

I om hen te zeggen, dat zoo zij te Ro-
me komen in gelijke omstandighe-
de als Loubet, de H. Stoel tegen-
over hen anders zal handelen, dan
tegenover Frankrijk en alle betrek-
kingen zal afbreken.

Uit deze nota volgt dus, dat Frank-
rijk het voorwerp is van de bijzon-
dere welwillendheid van den Paus.
Men moet wel zwart willen kijken,
om zich hierover te beklagen. Toch
doen wij het. Wij roepen onzen ge-
zant terug onderwijl desouvereinen,
die reden hebben tot klagen, omdat
men hen bedreigt met maatre-
gelen, die ons bespaard worden, niets
zeggen.

Men ziet dus: een echte querelle
d''Allemand.

TIJDTAFEL
van de stoomschepen der „Red D Line" tusschen

NBW-TOBE.
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

1904. Marcb. Carcas Zulia Phüad. Marcb. Caraas

Vertrekt van New-York Mei 21 Mei 28 Juni 4 Juni 11 Juni 18 Juni 25
Komt aan te San Juan Juni 2 1" 30

Vertrekt van |¿ Juli 1
Doet CüRAgAO aan 5 1» 3
Komt aan te La Guaira 28 6 11 20 25 4

Vertrekt van „ 30 8 13 22 27 6
Komt aan te Pto. Cabello 9 23 7

Vertíekt van „ 10 24 8
Komt aan te CüRAgAO 31 11 14 25 28 9

Vertrekt van „ Juni 6 12 20 20 Juli 4 10
Doet La Guaira aan 13 27 11

San Juan „ 15 29 13
Komt aan te New-York 13 20 27 Juli 4 11 18

Dienst tusschen Curaçao en Maracaibo.
I Marcb. Merida Zulla Merida Marac. Merida

Vertrekt van CüRAgAO Mei 31 Juni 6 Juni 14 Juni 20 Juni 28 Juli 4
Komt aan te Maracaibo Juni 1 7 15 21 29 5

Vertrekt van , 4 10 18 24 Juli 2 8
Komt aan te CüRAgAO ,' 5 1 H 19 25 3 9

Drukker:
ALFREDO F. SINTIAGO.

bevattende wenken voor toekom-
stige katoenteelt op Curagao.

Belanghebbenden zij voorts
meegedeeld; dat door den in-
specteur van den landbouw in
West-Indie binnenkort een bul
letin zal uitgegeven worden,
bevattende inlichtingen over
katoenteelt en wat daaraan
verbonden is en dat van Gou-
vernementswege of met behulp
en steun van het Gouvernement
zal gezorgd worden voor een
„cotton-gin" en een katoenpers.

De Gouverneur noodigt die-
genen onder de planters, welke
op bovengemelde voorwaarden
een katoenaanplant wenschen
aan te leggen, uit, zich vóór
15 Juli a. s. te wenden op Cu-
racao tot den Gouvernements-
Secretaris en op de overige ei-
landen tot de respectieve gezag-
hebbers, met de mededeeling
hoe groot de oppervlakte is,
welke zij met katoen wenschen
te beplanten, ten einde aldus
eenigszins na te kunnen gaan,
hoeveel zaad voor het aangege-
ven doel zal moeten worden be-
schikbaar gesteld.

Namens den Gouverneur,
De Gouvernements Secretaris a. L,

C. S. GORSIRA.

C. M. t. B. v .L. V- Z. en Y.
Algemeene Vergadering van Le-

den der Maatschappij op Woens-
dag 29 Juni e. k., 's avonds half
acht in de bovenzaal der Sociëteit

de Gezelligheid."
Aan de Orde:

10.Io. Jaarverslag afgeloopen dienstjaar
2°. Uittreksel VerslahTentoonstelling
3°, Verkiezing van eenen Voorzitter

en twee Bestuursleden (Periodie
ke aftreding)

4°. Aanbieding Hegrootingdienstjaar
1904-1905

5". Voorstellen en Mededeelingen.
Curagao 17 Juni 1904.

Namenè het Bestuur vnd.
H. H. R. Chapman,

Ondervoorzitter,
G. B. Dussel,

Secretaris.

f^y/ Exp!o6lon de fa !
<%fíf^ Lámpara, debido x>*$ al uso del )

Kerosene Común. "^

rV& seguridad use/^v / ><0\ *."LUZ DIAMANTEAS [ (m
. Übre de AS *f \X9JExplosioru^A^« \^^y f

LONGMAN ft fIARTINEZ
NEW YORK, U. S. A.

De Venta Por Las Ferreterías y
Almacenes de Viveres.

Fotografía Soublette.
Este muy conocido Taller o-

frece de nueve sus trabajos á
sus numerosos clientes, acaba
de recibir máquinas de las últi-
mas invenciones y tiene cons-
tantemente de venta aparatos
é ingredientes frescos para el
arte fotográfico.

HORAS DE TRABAJO:
De 8 A. M.—4 P. M.

"HET HERT."
Drinkt steeds het heerlijke

Lans1 export Bier „Het Hert 11;
bet heeft een zuiveren en aan-
genamen smaak en is het meest
geschikte Bier voor ons warm
klimaat, dewijl het zeer weinig
alcohol bevat.

Agenten voor Curacao,
DE LANNOY & C".

Advertentien.

'BEKENDMAKING.
Gouvernements Secretarie.

Willemstad den i6n. Juni 1904.
Het voornemen bestaat bij

het Gouvernement om zich
zaad te verschaffen van eenige
goedekatoensoorten en dit kos-
teloos, doch op bepaalde voor-
waarden aan beoefenaars van
grooten en van kleinen land-
bouw te verstrekken.

Waarschijnlijk zal dit in de
maand September a. s. kunnen
plaats vinden.

De uitdeeling zal plaats vin-
den onder de volgende voor-
waarden :
1". de planter, aan wien zaad ver-

strekt is, verbindt zich een stuk
grond niet katoen te beplanten
naar verhouding van de door
hem, op zijn aanvrage, verkre-
gen hoeveelheid katoenzaad. De-
ze verhouding is zóó, dat voor
de beplanting van 1 H. A. grond
12 K. G.katoenzaad zal verstrekt
worden.

2°. de uitzaaiing moet plaats vinden
voor 15 December 1904.

3°. de planten moeten behoorlijk op
rijen staan, op gelijken afstand
onderling ; de afstand der rijen
mag niet minder bedragen dan 3
voet; die der planten in derij on-
derling niet minder dan Vi voet.

4°. de planter verbindt zich het be-
plant stuk grond behoorlijk rein
van onkruid te houden.

Het Gouvernement is bereid
aan planters,. die slechts over
een kleine oppervlakte gronds
beschikken, een stuk grond voor
katoenaanplant er bij in huur
te geven, onder uitdrukkelijke
voorwaarde, dat het voor geen
ander doel gebruikt worde dan
voor katoenaanplant onder de
reeds gemelde voorwaarden.

Het Gouvernement looft voorts
drie prijken uit, van f 100, ieder,
voor dengene, die :
I°. het beste product katoen in-

zendt (niet minder dan 25 K. G.);
2". het best gecultiveerde katoenveld

bezit ;
3° het beste overzicht geeft van de

ervaringen door hem opgedaan
aangaande de katoenteelt alhier,
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