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Belastingherziening.
Algemeene verordening- op den

in-, uit- en doorvoer
en de accijnzen.

11.
In de Memorie van Antwoord le-

zen wij :

..Het gemiddelde opbrengstcijfer derbelastingen voor de geheele kolonieis blijkene den slotstaatvan bijlageA. der Mem. v. toel. tot ontw. n°.
1 f411,600- Trekt men daarvan
de belastingen uit de phosphaat-
ontginning ad fBBOO af, dan blijftover f-02,800.- en voor de bene-denw. eilanden f379,269.— Met den-zelfden aftrek zijn de opbrengstcijfers
"ver de laatste 10 jaren geweest alshierna is aangewezen :

Ben. eilanden Geheele Kol

f392.305- f415.765-
.-3*2.40- 369.961.--''B99 321.798.- 344.757.--1900 358.016.- 384.035.-
-379352- 103.772.--1902 370.196.- 393.016.--1903 werd niet opgegeven. (Red. Am.)

190.4 f386.537.- f407.730-.-1905 389 064.- 411.525
; «_.-'->.__ R..— -__ _.. Ml.—"">.>7 428.14:5.- 451.622.-

In de laatste tien jaren is dus deopbrengst der gewone middelen opde benedenwindscheeilanden eenmaalongeveer gelijk geweest aan evenge-rneld middencijfer, viermaal was "zijlager en vijfmaal hooger. Eene ge:
regelde stijging was er niet en"e-
yenmin eene belangrijke, dan alleen
in 1907. Onder de evenbedoelde vijf
.laren zijn juist de vier laatste ja-ren begrepen."

Als grondbeginsel, waarop alle be-rekeningen bij deze belastingherzie-
ning gebaseerd werden, is vastge-steld het gemiddelde cijfer over "delaatste vijf jaren tijdens do bewer-king der ontwerpen, de jaren 1901—1905. Een opgave van de opbrengstder belastingen gedurende de laatstet'en jaren, van 1897 "- 1907 past
dus niet in deze beschouwing

Het middencijfer f411,G00 is, vol-
gene Bijlage A, dat der jaren 1900,
1901, 1902, 1904, 1905 voor het
eiland Curagao, te zamen met dat
der jaren 1901 — 1905 van de overi-
ge eilanden.

Hoe is het nu mogelijk, behalve
do opbrengst van het vijfjarig tijd-
. ak 1901—1905, daarenboven nog de
opbrengst der jaren 1897,1898, 1899,
1900 ( 1903 ook voor de eilanden)
1906 en 1907 te gaan vergelijken met
een middencijfer, dat niet het mid-
dencijfer is deuer jaren ? Begrijpe
dat wie kan ! Een heele vreemde soort
van berekening is het zeker. En
toch besluit de Gouverneur: In de
laatste tien jaren is dus (die dus
7 kostelijk!) de opbrengst der ge-
wone middelen op de benedenwind-
sc'he eilanden eenmaal ongeveer ge-

geweest aan even gemeld rnid-
"ïjfer, viermaal was zij lager eu
¡aal hooger. Eene geregelde stij-

was er niet en evenmin eene
b-langrijke, dan alleen in 1907. On-
der de evenbedoelde vijf jaren zijn
juist de vier laatste jaren begre-
pen."

Als wij zelven het opgegeven lijstje
e-ns nagaan, zien wij, dat niet vijf-

!, maar zesmaal de opbrengst
hooger was dan het middencijfer. Het

1901 til. was de opbrengst der
benedenwiiidsche eilanden f379,852.
of nog fB3 hooger dan het mid
d.ncijfei' voor de opbrengst der be
n 'denwihdsche eilanden f379,269, ter-
wijl de opbrengst der geheele Kolonie
f408.772 bedroeg of nog f972 hoo

Voo:
<¡e opbrengst der sebéele Kolonie:
"_ro__,,So(>; reden waarom wij deze op-
brengst ook hoogernoemen; de Gouver-
neur stelt zich tevreden met te ver-
klaren „dat het ongeveer gelijk waé."
Bij deze laatste uitdrukking kan
men natuurlijk ook denkon, dat het
dan misschien wel wat minder is
geweest dan het middencijfer, zoo-
dat men dan besluiten moet, dat
de opbrengst in het verloop van
tien jaar vijfmaal lager en ook vijf-
maal hooger was dan het mid-
dencijfer. Wat heel mooi zou ge
klopt hebben bij vergelijking van de
opbrengst over 10 jaren met het
middencijfer van een tienjarig tijdvak.

Goochelen met cijfers zullen wij dit
maar heeten. Wij weten nu eenmaal
door vergelijking met Bijlage A. waar-
naar nog wel verwezen wordt, dat het
middencijfer f 379,269 de gemiddelde
opbrengst, aangeeft niet vau tien, maar
van vijf ¡aar van 1901 — 1905. De
kleine onregelmatigheid dat voor het

eiland Curagao de z_ r lage opbrengst
van het jaar 1900 el, maar de zeer
hooge opbrengst v. n het jaar 1903
niet mocht mede t. ien, terwijl bij de
eilanden het tijdv;: * eerst werkelijk
begint bij 1901 en ook 1903 in de be-
rekening wordtopgi -jomen, zullen wij
nu maar eens bv :-.n beschouwing
laten. Misschien g. chiedde ditalles
wel ten voordeele der belastingbetalers.
Maar, om nu weer p ons verhaal te-
rug te komen, bij a* .idachtig nagaan
der opbrengsten o* er 1901 — 1905
blijkt het zonnekl ar, dat vau de
vijf jaren slechts een, alleen liet
jaar 1902, beneden het middencijfer
blijft. Wel een raar KTDDEN-cijfer dus !
Doch dit daargelat n, wanneer men
ziju vergelijking nút beperkt tot de
benedenwiudsche ci .ndeu, maar als
basis der berekenii g van een belas-
tingherziening voo? de geheele kolo-
nie, waarbij eenheid van belasting voor
alle eilanden der g heele kolonie op
den voorgrond st.«-_t, ook de op-
brengst der geheeleKolonieaanneemt,
dan moet men wel ■ 'gelijk tot de ge
volgtrekking kom. , dat met slechts
één verlaging in L902 een gere-
gelde, belangrijke s.ijging te consta-
teeren valt in het vijfjarig tijdvak
1901— 1905, welkt stijging neg be-
langrijk is toegenomen in de jaren
1906 en 1907. Dat i'rie der vier voor-
afgaande jaren lag-r opbrengst ga-
veu dan het gemi Idelde cijfer van
1901—1905 is wede. een prachtig be-
wijs, dat de middel, a steeds vooruit-
gaande zijn. Ware de voorgaande
jarenhooger dai wij achteruit
fers onomstootelijk aan, dat de mid-
delen steels stijgen.

De vrees van den Gouverneur voor
een belangrijker deficit dan het reeds
bestaande, komt ons derhalve vol-
komen ongegrond voor. Tegen ver-
meerdering van deficit te waken be-
schouwt de Gouverneur als zijn plicht
en meent dat de Raad met hem
van oordeel wezen zal, dat met de
koloniale financiën zeer voorzichtig
gehandeld dient te worden.

Of de Gouverneur zich echter zal
mogen vleien met de hoop, uitge-
sproken in de M. v. A , de meerderheid
van den Raad door zijn redeneeriug
overtuigd te hebben, zoodat weder
een meerderheid in den Baad ge-
neigd zal wezen mede te gaan met
het Ontwerp en de algemeene invoer-
rechten te verhoogen tot 5 '/o be-
twijfelen wij ten sterkste.

En waarom zouden zij dat ook ?
De Baad heeft immers uitgerekend,
dat de equivalenten voor afschaffing

of vermindering van belastingen
nagenoeg reeds gevonden zijn.

Waarom dan handel en scheep-
vaart bloot gesteld aan zulk een
gevaarlijke proef als verhooging van
invoerrechten hoogst waarschijnlijk,
volgens het eenparig oordeel van
de Curacaosche Kamers van Koop-
handel en Nijverheid, van de Agen-
ten der stoomvaartlijnen, van de
Neringdoenden op Curagao alge-
meen gevreesd wordt te zullen zijn?
Is dit niet te veel gewaagd ! Mag
het Bestuur een gevaarlijke proef
nemen, waarvan naar het eenpa-
rig gevoelen van deskundigen ge-
vreesd wordt, dat achteruitgang van
handel en scheepvaart er zeer waar-
schijnlijk het gevolg van zal zijn.

Alleen in deu uitersten nood mag
zulk een proef gewaagd.

En in zulk een nood verkeeren wíj
thans volstrekt niet.

De equivalenten voor de afschaf-
fingen of verminderingen ziju èr na-
genoeg reeds door de andere nieuwe
belastingen, terwijl daarenboven alge-
meen geloofd wordt, dat de opbreng-
sten dezer nieuwe belastingen nog
si erk"zullen raeevnl en. Verhoogingvaij
invoerrecht en-, alleen ter wille van de
noodige equivalenten voorgesteld, behoeft
dus niet te volgen. Die equivalen-
ten gijn er reeds.

Het komt .«.ensehelijk voor te de-
zer plaatse het onderscheid te rele-
veeren tusschen den belasting-in./.
volgens een bepaald stek rzijds
en de belastingo^ren^s. anderzijds.
1 1.« ! I oí d .-.H :.)
den oecouomischen toestand, terwijl
de belastingdruk dezelfde blijft, im-
mers wijl het stelsel hetzelfde is.

Reeds hierboven en in andere van
het Bestuur uitgegane stukken is
het gezegd, dat geen verzwaring vau
den belastingdruk wordt beoogd bij
het nieuwe .stelsel en dit wordt be-
reikt, wanneer, zooals van wege hei
Bestuur geschied is, de gemiddelden
over een tal jaren ouder het be-
staande stelsel ten grondslag wor-
den genomen. Ging men het gewone
aceres der middelen — zooals boven
gebleken is, kan het aceres niet eens
gewoon genoemd worden — discon-
teeren bij eene herziening als de on-
derwerpelij ke, dan zoude de uitkomst
feitelijk zijn eene vermindering van
den belastingdruk. Dat is nimmer
de bedoeling der herziening geweest
eu de ondergeteekende is ervan over-
tuigd, dat dit ook niet de bedoeling
van den Raad is, waar elk jaarnog
zulk een belangrijk deficit door het

Moederland te dekken is. Wanneer
dit deficit niet door verzwaring van
den belastingdruk zal worden weg-
genomen, zal juist een gewoon ac-
eres, wanneer het ontstaan mocht,
het eenige middel daartoe ziju."

Het deficit, te dekken door het
Moederland, bleef iv de laatste zeven
jaren telkens hoog, en vertoonde eer-
der een neiging om te stijgen dan om
te dalen, maar ditkwam niet doordat
de inkomsten der Kolonie zoo sterk
verminderden, — deze waren steeds
stijgende gedurende meer dan veer-
tig jaar, maar omdat de uitgaven
steeds klimmende waren. De Kolo-
niale Raad heeft meermalen tegen dit
verhoogen der oude begrootingspos
len en het invoeren vau nieuweernstig
gewaarschuwd. Verleden jaarnog werd
de Begrooting met duizenden door
denRaad verminderd. En dereden van
deze houding werd immer verkl;
door het verantwoordelijk heidsge
voel vau den Baad, die geen [ios-
ten meende te mogen goedkeureu,
waarvan het nut en de noodzake-
lijkheid niet was bewezen. Ite Baad
achtte het als zijn plicht steeds te
waken tegen onnutte en onnoodigv
uitgaven. Niet aan den Kolonialen
Raad ligt het, dat hat deficit,
dekken door de «belastingbetalende!!
in het Moederland, nog zoo groot is.

Dat deficit zal spoedig heel
slinken, daar ïn^n verwachten mag,

over de proefneming met dam-
■g binnen een paar jaar toch

wel beslist zal kunnen worden. .Van
het o ; en in kaart brei
van het eiland is dan ook een einde
gekomen, terwijl de landbouwproeven
niet met zulk* een groóte verscheiden.
heid behoeven te worden voortgezet.
Blijven de inkomsten dan stijgen in de
toekomst, gelijk men mag afleiden
uit een verleden van meer dan veertig
jaar. dan is dit deficit, zoo niet to-
taal opgehouden, toch binnen afzien-
baren tijd tot een minimum terug-
gebracht.

Maar dit alles onder een noodza-
kelijk te vervullen voorwaarde.

Dat door het Bestuur der K< -lonie geen maatregelen genomen wor-
den, die het stijgen der middelen
stuiten en oorzaak zullen ziui. «lat
zij verlagen.

Dit laatste nu wordt algamèenge-
vreesd van de verhooging dor in-
voerrechten, omdat Handel eu Scheep-
vaart daardoor zeker lijden zullen
en sterk achteruitgaau.

Al moge dan de opbrengst der
andere nieuwe belastingen, volgers

Wetenschappelijk Allerlei.

KRANKZINNIGEZVERPLEGING.
Den Bsten October is te Woenen hetgrootsteeu meest moderpekrankzinni-gengesticht van Europa ingewijd. Hetstaat op ecu heuvel aan den buiten-rand der stad met een verrukkelijk

uitzicht over de omgeving Oat hadik reeds gisteren gezien, want toen»k zooeven de plechtigheid bijwoonde,was er zoon dikke mist, dat men
"nuwelijks een hand voor oogen zienKen, een mist die gelukkig later op-
frok, zoodat wij nog een prachtigen

i dag kregen. Het kroonland Ne-
"ler-Oostenrijk heeft diep in de beursgegrepen om de nieuwe „Heil- undJ tl-ü-e-anstalt für Geisteskranke am

"hof" (aldus de officieele naam)
(■en modelinrichting temaken,

i heen de geneeskundige beroemd-n voortaan hunne studiereizenn richten en die waarschijnlijkr"t talrijke wetenschappelijke mono-granon zal aanleiding geven, zooolsy' Uu reeds een verscheen in de ,Physi-scli-neurologische Wochenschrift"'dalle, een van de bekendste insehland verschuilende psyehiatri-
tijdechriften. '

In een feestnummer van dit bladwordt het gesticht „ein Muster für al-'!' W fit " genoemd, dat in al zijn on-
-" ¡felen het volkomenste oplevert

wat door den menschelijken geest is
uitgevonden om het ïijdeu der in hun
geestvermogens gekrenkte patiënten
nog zoo dragelijk mogelijk te doenzijn. Deze uitbundige lof wordt be■."rijpelijk, als men weet, dat de in-
richting bestaat uit 60 huizen, diein een park staan van 970,000 vier-
kante meter, waarvan 34 huizen voor
zieken en 26 huizen voor de admi-
nistratie enz. bestemd zijn, ca dit al-
les omringd is door een muur van
4200 meter lengte. Door het groot
aantal gebouwen, in wier midden een
mooie koepelkerk staat, maakt de
inrichting den indruk van een op een
berg gebouwde stad, die elke vreem-
deling bij zijn komst aan het laat-
ste station vóór Weeneu opvalt.

De gebouwen met de ziekezalen, die
in tuinen staan, bevatten 518 zalen
met 2200 bedden, welk aantal ge-
makkelijk tot 3000 verhoogd kan
worden, omdat de administratie nog
460,000 vierk. meters terrein voor
4J¿ mili, kronen heeft aangekocht en
er dus ruimte in overvloed is.

Hoe grootscheeps die inrichting is
ontworpen ziet men daaruit, dat ze
20 millioen kr. gekost heeft, behalve
het sanatorium voor welgestelde pa-
tiënten, dat nog 5 mili, kronen ver-
eischt. Uit die cijfers en uit den om-
vang van het terrein, kan men zich
een denkbeeld maken van den reus-
achtigen opzet. Daarom is tot ver-
binding van die gebouwen en ten-
dienste van het huishoudelijk beheer
een electrische tram van 9 kilometers
aangelegd. Al die huizen zijn met

12,000 gloeilampjes verlicht en de te-
lefonische céntrale is met 300 plaat-
sen verbonden. In de keuken kan da-
gelijks voor 2500 personen gekookt
worden en in de waschinrichting kan
dagelijks 12,000 kilo vuil linnen wor-
den gereinigd en gestreken.

Het gesticht is voor 3 categorieën
van patiënten bestemd, nl. voor on-
geueeslijken, voor hen die nog beter
kunnen worden en eindelijk voor be-
talenden, die in een sanatorium wor-
den ondergebracht. De ruime zalen
voor minvermogenden hebben muur-
tegels, steenen vloeren en ronde hoe-
ken tot vermijding van stof en smet-
stoffen. Elk bed beschikt over 24 tot
27 kubieke meters lucht. Voor wasch-
en badinrichtingen is ruim gezorgd
en evenzoo voor gelegen beid tot li-
chaamsbeweging in talrijke open of
overdekte wandelpaden, gangen en
terrassen.

De wegen en paden, in dit groóte
terrein aangelegd, beslaan 14-2,000
vierk. meter; 306,000 vierk. meters
zijn met gras bezaaid en voor den
aanleg van den tuin zijn 100,000
bloeiende struiken geplaatst.

Behalve de kerk die 575,000 kr.
gekost heeft, is er een groóte concert-
en schouwburgzaal. In ditzoogenaam-
de „Gesellschaftshaus" is alles te vin-
den wat tot vermaak, opbeuring en
afleiding voor zenuw- en zielelijders
dienen kan. De ervaring heeft name-
lijk geleerd, dat niet alleen de mu-
ziek maar ook het tooneel een gun-
stige uitwerking op vele zieken heelt
Maar dat het nuttige daarbij niet ver-

geten is, ziet men aan het „Kurhans",
dat met alle hulpmiddelen voor de
moderne therapie, voor geneeskundi-
ge gymnastiek en van electrische ba-
den is voorzien.

Het middelpunt van de 60 gebou-
wen waaruit het nieuwe gesticht be-
staat, is de op het hoogste punt van
het park gelegen kerk, welker ver-
gulden koepel men wijd en zijd ziet,
zood it hij een vaste plaats in bet
stadspanorama zal krijgen, evenals
bijv. de koepei van de „Invalides"
in Parijs. Ze is gebouw] door den
bekenden (.)berbaurath" Otto Wag-
tjer, den profeet van den modernen
bouwstijl. Zij is de eerste kerk waarop
de secessionitische kunst is toegepast
en daarom zee#,interessant. ín hoofd-
zaak bestaat dit bedehuis uit een
massief vierkanten romp, die aan
Egyptische of Assyrische kunst her-
innert. Op dat blok staan twee kor-
te plompe torens met de twee pa-
troonsvan Neder-Oostenrijk, Eeopold
en Severinus, waarachter zich de ver-
gulde koepel welft, bekroond door
ecu kruis. Voorden ingang staan 4
kolommen met engelen er op, iv ge-
styliseerden Byzantijnsche jonge
kunstinrichting gewerkt. Zoo zien wij
altaren uit marnier en verguld brons,
onbeschilderdevensters va*, glas, mo-
zaiek, altaarstukken uitopaaíraozaiek
en over het altaar een vergulden koe-
pel, die aan een Byzantijnsche kroon
nerinneit.

Deze kerk, vierkant, zonder kolom-
men de muren halverwege met wil
marmeren platen bedekt, en hooger

gulden motieven op witten grond
vertopnende, maakte op mij een zeer
aaugenameu indruk; en toen zooeven
in tegenwoordigheid van den aarts-
hertog, die den wegens verkoudheid
verhinderden Keizer bij de plechtig-
heid verving, het Te Deum werd
gelieven, moest ik bekennen dat de

seionistische kunst in dit heldere
blanke en toch zoo schitterende bede-
huis mooi werk had geleverd.

Ook Lueger, al is hij nog zoo ziek,
wilde niet wegblijven. Zittende op een
stoel, wachtte hij indekoudeochtend-
lucht voor den ingang van de kerk
op 's Keizers neef. Vooreen anderman
van nederige eu ongeletterde afkomst,
maareen „self made man" van groo
te verdiensten en van wien men wei*
keiijk zeggen mag dat het verstand
met het ambt gekomen is, til. voor
den heer Stein_er, chef vau het provin-
ciaal gezondheidswezen, moet het he-
den een heerlijke dag geweest ziju.
Want met ijzeren wilskracht, ruimen
blik en groóte werkkracht heeft hij
deze reusachtige inrichting, van meer
dan 20 millioen kr., van 9 kilometer
in omvang, met, een prachtige ligging-
hoog boven de stad, in iets meer dan
twee jaar weten iv het leven te roe-
pen. Van af het besluit tot de vol-
tooiing er van zijn 5 jaren verloopen,
zoodat men hier heel wat vlugger
weet te handelen, dan in sommige
andere lauden.

N. Rott. C.



oordeel van den Gouverneur, wat te
hoog berekend ziju door den Kolo-
nialen Raad, dat is nog geen reden
om het algemeene invoerrecht te ver-
hoogen, want dank de natuurlijke
stijging der middelen, reeds geduren-
de meer dan veertig jaar waargeno-
men, zal het deficit onzer Begrootin-
gen geleidelijk verminderen.

Maar het is volstrekt uog zon ze-
ker niet, dat iv werkelijkheid de to-
taalopbrengst minder wezen zal dan
het gemiddelde volgens het thans
heerschende stelsel, waarmede het Be-
stuur verklaart heeft zich tevreden te
zullen stellen. De berekening van
den Kolonialen Raad moge niet in
alles even juist zijn, wat niet bewe-
zen kan worden—de uitkomsten door
het Bestuur in bijlagen A.—D. opge-
geven, ziju ook slechts vermoedelijk
eu kunnen even goed meevallen als
thans door het Bestuur gevreesd
wordt, dat zij tegen zullen vallen.
En, dat die uitkomsten mee zullen
vallen en niet tegen, is het algemeen
gevoelen van Raad, Kamers van
Koophandel en Nijverheid eu de Ne-
ringdoenden binnen de Kolonie. Dat
spreekt ook eigenlijk wel van zelf.lie beramingen en het ontwerpen der
beiastiugcu gingen van het Bestuur
zélve uit eu zullen dus wel zoo voor-
zichtig geschied ziju, dat iedere te-
genslag, zooveel mogelijk, voorkomen
werd.

„Ging men het gewone aceres der
middelen disconteeren bij eene her-
ziening als de ouderwerpelijke, dan
zoude de uitkomst feitelijk zijn eene
vermindering van den belastingin-
druk" „Dat, zegt de Gouverneur, is
nimmer de bedoeling der herziening
geweest."

Alsof het een misdaad ware den be-
lastingdruk in een „Noodlijdende Ko-
lonie" te verminderen!

Zoo heel verkeerd immers zou die be-
doeling niet geweest zijn, vooral niet,
wanneer van vermindering van be-
lastingdruk, vermeerdering vau be-
lastingopbrengst te verwachten valt,
gelijk hier het geval zal zijn, wan
neer het algemeen invoerrecht niet
verhoogd wordt.

Per hoofd moge in de Kolonie nog
geen f8worde opgebracht tegen f32
in het Moederland, men vergete nier,
dat iv het Moederland de economi-
sche toestand heel wat gunstiger is
dan in dezeKolonie, welke nog altijd
¡jioodlijdend" genoemd mag worden,
al valt bij de algemeene malai-
se een kleide opflikkering voor
sommige categorieën van perso-
nen, wij denken aan de reeders eu
scheepsbevrachters, te constateeren.
De opbrengst der belasting drukt
hier op een zeer beperkten kring, zou
der dat, evenals in het Moederland,
aan de belastingbetalers meerdere
bronnen van bestaan, van welvaart
zelfs worden geopend, zouder dat
evenals daar, de armere bevolking
door sociale wetgeving wordt be
schermd en gesteund. Van dit, laatste
behoeft hier zelfs geen sprake te ziju
volgens den Ontwerper dezer herzie
ning!

De eenige voorname bron van be-
staan is voor de Kolonie Curagao
gelegen in Haudel en Scheepvaart.
Wordt deze bron verstopt dan zal
Curagao worden overeenkomstig den
vloek van Guzm.vn Blanco „een barre
rots, slechts bewoonbaar voor arme
visschers."

En dat mag, dat zal, dat kan Ne-
derland uiet willen!

Niet alleen zou Curagao daar sterk
onder lijden maar ook de belasting-
betalenden iv het Moederland zouden
bij vermindering van inkomsten
hooger deficit moeteu dekken. Laat
Handel en Scheepvaart zoo niet
geheel vrij, bezwaar ze ten min-
ste zoo licht mogelijk, opdat zij
groeien kunnen en zich ontwikkelen.
Het gewone aceres der middelen dis
conteeren, het stijgen der inkomsten
aftrekken van de belastingopbrengst
geschiedde slechts bij toeval en lag
niet in des Raads bedoeliug. Alleen
heeft de Raad aandachtig geluisterd
naar het duidelijk spreken der feiten.
De inkomsten nemen toe, de gemid-
delde totaalopbrengst van het tegen-
woordig stelsel kan met gegronde
reden verwacht worden van de her-
ziening der belastingen zonder ver-
hooging van invoerrechten, en daar-
om is de Raad tot de gevolgtrekking
gekomen, dat deze verhooging dan
ook niet noodzakelijk is; deze gevolg-
trekking is toch alleszins redelijk, zij
is in het belang van Moederland en
Kolonie.

Memories van Antwoord.

Deze week verscheen het .\ntwoord
van het Bestuur op de Voorloopi-
ge Verslagen van den Kolonialen
Raad omtrent de Ontwerpen: Ge-
distilleerdaccijns, Wijnaccijns, Bierac-
cijns, Geslachtsaccijns, Successiebe-
lasting en ten slotte Rechtspleging
en invordering iv zake van belas-
tingen.

De eerste dezer Memories is wel de
belangrijkste.

De drankaccijnzen zullen volgens
het nieuwe stelsel opbrengen
± f 108,250 -eu het vergunnings-
recht f 21,850 — of samen f 130,000.

Zooals men zich herinneren zal,
was de Raad algemeen van oordeel
dat het stelsel der bestaande veror-
dening — belasting naar de hoeveel-
heid —de voorkeur verdient boven
dat van het nieuwe Ontwerp: belas-
ting naar het alcoholgehalte.

De geniale vondst van den Raad,
dat juist in het bestaande stelsel het
grondbeginsel van de belastingher-
ziening beter tot ziju re3ht komt dan
in het nieuwe, daar rum, hoofdza-
kelijk door het volk gebruikt, hoo-
ger alcoholgehalte bezit, dau jene-
ver en coguac, welke draukeu meer
door de gegoeden genoten worden,
zoodat rum, de drank der armere be-
volking in het nieuwe stelsel zwaar-
der belast zou zijn dan de genotmid-
delen der gegoeden, ontvangt in deze
Memorie van Antwoord nu ook nog
den lof van deu Gouverneur, dat deze
geniale vondst daarenboven ook
geheel ocrsproukelijk is.

„Het is den ondergeteekende niet
bekend, dat aan het thans bestaan-
de stelsel van heffiug de door den
Raad bedoelde gedachte is ten grond-
slag gelegd, althans uit de stukken
betreffende vroegere ontwerpen blijkt
zulks niet."

Of deze goede gedachte daardoor
minder juist wordt en aan waarde
verliest ?

De Gouverneur geeft toe, „dat het
tegenwoordige stelsel meer gemak
geeft dau dat naar gehalte, doch
dit mag, naar de ondergeteekende
meent, geen argument zijn om een
onbillijk en onlogisch stelsel te be-
houden."

Van die onbillijkheid en illogiciteit
was de Raad nu juist zoo sterk niet
overtuigd, en zal daarvau ook niet
overtuigd zijn geworden doordeplech-
tig herhaalde verklaring van het Be-
stuur.

Moderne Christenen.
Aan het zeer belangrijk cof_t.ctief

schrijven, uitgegaan van de Duit-
sche Bisschoppen, ontleenen wij het
volgende:

Het kan niet verheeld worden, dat
een geest van vernieuwingszucht,
van twijfel en ontkenning overalmeer
en meer in het denken en vorschen
ook op religieus gebied een slech-
ten invloed tracht te verkrijgen. De-
ze invloed uit zich in het verlangen
om nieuwe vormen voor het gods-
dienstig bewustzijn te vinden en op
de deelname aan het religieuse leven
een nieuwen stempel te drukken.
Daarmede verbindt zich de verach-
ting voor het oude eu overgebrachte,
de geringschatting der traditie, ook
zelfs besliste weigering om de kerke-
ke leer en de autoriteit—bezittende
uitspraken van het kerkelijke her-
dersambt geloovig te aanvaarden.

Velen streven er naar, de zeker-
heid hunner geloofsovertuiging ge
heel alleen op hun persoonlijk be-
wustzijn, in plaats van op Gods
genade en de goddelijke stichting
van het onfeilbaar leerambt te gron-
den. Maar hiermede uiet tevreden,
zoeken zij formeele aansluiting aan
de dwaalleer, willen op kosten der
waarheid met haar onderhandelen,
vinden in dea inhoud des geloofs
„verloren posten", welke men zon-
der schade voor het zielenheil ophef-
fen kau en ook zal. Wanneer de
zucht naar onderzoek, hare kracht
en hare grenzen miskennende, zich
op religieus gebied waagt, richt zij
door een verkeerde critiek groóte
verwoestingen aan. Ja, het „vrije
onderzoek" heeft het gevaar der
dwaling lief en beroemt er zich op
in den waan, daarmede den voor-
uitgang der wetenschap te kunnen
dienen. Zoo verdwijnt in vele Katho-
lieke kringen de zekerheid van het
juiste denken, de onbevangenheid der
meening, de vreugde des geloofs, het
vertrouwen in de H. Kerk en de
Kerkelijke Overheid.

Dit is zeer karakteristiek bij hen
die zulk een modernisme huldigen,
dat zij eene ziekelijke afgekeerdheid
toonen tegenover den eenigen genees-
heer, die hen zou kunnen helpen, nl.
tegenover de kerkelijke autoriteit.
Zij willen door haar niet lastig ge-
vallen worden. Zij verlangen, dat
uien hen steeds veel vertrouwen schen-
ken zal, zijn echter zelf vol wan-
trouwen en schuwe vrees tegenover
de kerkelijke overheid. Tegenover
vermaningen en terechtwijzigingen ne-
men zij steeds een afwerende hou-
ding aan ; is het eindelijk noodig,
met nadruk tegen hen op te treden,
dan klagen zij over onverdraagzaam-
heid en geestesknechting en stellen
tegenover de autoriteit de autono-
mie van het denken, voelen, willen
en handelen, terwijl zij zelf uiterst
onverdraagzaam zijn tegenover allen,
welke anders denken dan zij. Zij

hebben de achting en den eerbied
voor het kerkelijke leerambt verlo-
ren en ontkennen absoluut zijn we-
zen en boyennatuurlijken oorsprong.

Wel geven velen van hen voor, en
mogen wij het zelf ook ernstig geloo-
ven, dat zij slechts door het streven
worden bezield, om de zaak der
Kerk nuttig te zijn, haar in de we-
reld meer tot eer en aanzien te
brengen en zoo velen mogelijk voor
het Rijk Gods te winnen. Maar de
Kerk kan men slechts nuttig zijn,
als men haar gehoorzaamt en haar
tot leiding neemt. Slechts wat met
haar en hare leer overeenstemt, kan
het Rijk Gods en de naar heil zoe-
kende meuschheid zegen brengen.
Er zijn tegenstellingen, welke niet te
overwinnen zijn; men kan den Chris
telijken geest en den van God af-
gekeerden wereldgeest, Christendom
en anti-christendom, waarheid en
leugen niet met elkander willen ver-
zoenen; beproeft men dit toch, dan
geschiedt dit meestal ten koste van
het eigen geloofsleven. „Moderne"
menschen door een gemoderniseerd
Christendom tot het heil te willen
voeren is eene vergeefsche onderne-
ming. Over hen, die den Heiland op
zulke wegen zelf vinden en auderen
tot Hem brengen wil, heeft de Hei-
land zelf het oordeel uitgesproken:
„Gij zult mij zoeken en niet vinden"
(Joh. 7:34). Zij zoeken den Heer,
maar niet daar, waar Hij beloofd
heeft, te zullen zijn; zij zoeken met
het onvoldoende licht hunner men-
schelijke kennis en niet in het hel-
dere en volle licht des geloofs; zij
zoeken Hem bij de wijzen en geleer-
den eener van God vervreemde we-
reld, en niet bij de door God inge-
stelde onbedriegelijke leerares, de H.
Kerk. Daarom vervult zich steels
aan hen Zijn vermanend woord: „Gij
zult Mij niet vinden".

Bij zulke en soortgelijke, ook som-
tijds bij ons voorkomende sympto-
men en aanhangsels vau het mo-
dernisme, moeten wij ook rekenen de
zich voortdureud uitbreidende zucht
om zonder daartoe geroepen te zijn,
zonder oordeel des onderscheids en
geuoegzame kennis overhaast te
critiseeren en te reformeeren, wat
zoo juist de ziekte van onzen tijd,
die voor geen enkele autoriteit staan
blijft, uitmaakt, die de eerbiedwaar-
digste instellingen naar het „moder-
ne bewustzijn" wil vervormen, in
de organisatie *>ri het bestuur dei-
Kerk een voor haar onverdragelijk
parlementair-isme en democratie wil
invoeren en er nii($ voor teiugschrikt
in openbare 'ola-.,, u en tijdschriften,
zelfs die, welke vijandig zijn, tot
groóte vreugde der tegenstanders,
huune alle oordeel des ouderscheids
missende en gebrek aan piëteit ver-
radende, uitlatingen over kerkelijke
overheden en instellingen te koop
bieden.

Zeker, eerwaarde broeders, wat ons
betreft, houden wij het voor eer
en gewin, het „improperium Christi"
te mogen dragen, en troosten ons
met den Apostel: Mihi pro minimo
est, ut a vobis judicer, aut ab hu-
mano die; qui autem judicat me
Dominu- est" (ík acht het gering,
dat ik door u geoordeeld wordt,
of door de menschen; die mij oor-
deelt, is de Heer. Kor. 4, 3—4).
Maar wat ons aan het hart gaat,
is de ervaring, dat zelfs eenige pries-
ters aangestokeu door den geest vau
ontevredenheid, zucht naar kritiek
eu verachting der autoriteit, zich
zooverre vergeten, dat zij in bladen,
zelfs die welke der Kerk vijandig
zijn, kerkelijke instellingen en over-
heden aau een even onzachte als
onrechtvaardige critiek onderwer-
pen, de vaan der radicale oppositie
hoogheffen of hulp zoeken bij de
vijanden der Kerk, teneinde hunne
overheden bevreesd te maken of zich
genoegdoening te verschaffen wegens
vermeend onrecht of wegens verwach-
tingen, welke niet in vervulling ge-
gaan zijn. Gij gevoelt met ons, hoe-
oneervol zulk een optreden is, hoe
het deze personen brandmerkt, maar
ook onzen geb.e'en stand bloot-
stelt, in moeilijke tijden onze zaak
schade doet en onze eenheid ver-
zwakt. „Qui uon colligit inecum,
dispergit" (Wie niet met mij verga-
dert, verstrooit. Luc. 23). Mogen
de verdwaalden het wee niet verge-
ten, dat de Heer der Kerk heeft
uitgeroepen over diegenen, door wie
de ergernis komt (Matth. 18: 7)
Mogen alle goedgezinden tezamen
helpen opdat deze slechte gezind-
heid nergens wortel kunne schieten."

Het Katholieke Geloof is vol-
strekt NIET TEGEN WETENSCHAPPE-
LIJKE ONTWIKKELING.

„Men kon echter Paus Pius X en
men kon ook ons niet meer verkeerd
verstaau, dan wanneer men in zijne
encycliek en in ons herderlijk schrij-
ven een verbod las der studie en een
waarschuwing tegen wetenschappe-
lijk onderzoek. Een wetenschappe-
lijk gevormde en een in de weten-
schap steeds meer voortgang ma-
kende geestelijkheid is onze trots.
Met vertrouwen en dankbaarheid
zijn we bezield jegens de mannen,

die in onze theologische faculteiten
en semiuariën met grooten ijver
onze toekomstige geestelijken in de
theologie onderrichten, op elk ge-
bied tot verderen arbeid aansporen
en hen bekwamen in wetenschappo
lijke methoden. Wij zijn er ook
innig over verheugd dat de stu-
die in het leven en in de dagorde
van onze geestelijken haar plaats
behoudt van de jeugd tot den ouder-
dom. Wij weten toch, dat een gron-
dige studie op zich zelf reeds een
voorbehoedmiddel is tegen onrijpe
zucht tot critiseeren, tegen de be-
smetting van het modernisme, te-
gen het oppervlakkige spelen met
pirrasen, met onduidelijke begrippen,
ideeën en gevoelens, wat tegenwoor-
dig zooveel onheil sticht. Zeker
moet het een grondige studie zijn,
waarvan het zwaartepunt bij de
de theologen en geestelijken na
tuurlijk ligt in de theologie, waarin
men nooit volleerd is. Niemand zal
zich zelfstandig en met succes in de
theologische wetenschappen kunnen
bekwamen, als niet een grondige
systematische schooliug van zijn
geest is voorafgegaan. De geleerden
en ervarenen zijn er van overtuigd,
dat hiervoor de philosophie en theo-
lr>gie van den klasieken, scholastie-
ken tijd onontbeerlijk is.

Maar ook de andere wetenschap-
pen mogen we beoefenen en niets
ligt verder vau ons dan een: „Raakt
het niet aan, proeft het niet, begint
er niet mee (Col. 2:21), niets ligt ver-
der van ons dan kleingeestige voog-
dijschap en vrijheidsbeperking. Het
is niet alleen onze taak de geopen-
baarde waarheden trouw te bewa-
ren, maar ook met steeds toene-
mende kennis ze in te zien en uiteen
te zetten. Wat ons hiervoor kan die
ven en gunstig zijn, iedere opwekking
en bevestiging, ieder nieuw licht,
iedere verwijding van den gezichts-
kring ieder zeker resultaat der we-
tenschap, nemen we dankbaar en
begeerig aan en gebruiken wij in
dienst der eeuwige waarheid. Ja,
vrij eu opgeruimd moogt gij u als
leerling en leeraar bewegen op het
gebied van den geest. Maar gij zult
nooit vergeten, dat wij allen ons in
alles moeten onderwerpen aan de
l.euwige Waarheid; dat deze den
geest niet bindt, maar vrij maakt;
„De waarheid zal u vrij maken"
(Joh. 8:32); dat door te waarschu-
wen tegen dwaling het wetenschap-
pelijk onderzoek niet belemmerd
maar bevorderd wordt, evenals de
wegwijzers den wandelair niet hin-
deren, maar '.choedon voor afdwe
ling; dat het toezicht op het theo-
logisch ondeiwijs en de onderrich-
ting van het volk een onvervreemd-
baar recht en een zware plicht is
van den bisschop; dat de aanstel-
ling tot leeraar in de theologie en
het kerkelijk recht alleen van den
bisschop kan uitgaan.

Met groóte vreugde vernemen wij
uwen ijver en de nauwkeurigheid,
waarmeden gij er op bedacht zijt
het volk Gods met alle geduld en
wijsheid het gezonde brood des
Geestes, de onvervalschte spijze van
de door Christus geopenbaarde waar-
heid, die door de Kerk verkondigd
wordt, en den troost der H. Schrif
tuur overvloedig toe te reiken. Vol-
hardt in dezen ijver en tracht hem
nog te vermeerderen. Hoe noodza-
kelijk dat is, toonen vele ontwikkel-
de katholieke leeken, van wie zich
een zekere onrust heeft meester ge
maakt, alsof door de encycliek het
streven naar wetenschap en de zelf-
standigheid in het denken en onder-
zoek bedreigd was en alsof het me-
dewerken aan de beschaving der
menschen door de Kerk verboden
of onmogelijk gemaakt werd. .Moch-
ten zij toch allen inzien hoe onge-
grond die vrees is. De Kerk wil
slechts ééne vrijheid beperken —de
vrijheid om te dwalen. Als haar
voorschriften en bevelen streng en
scherp zijn, dan is daar de reden
van, dat ze onvoorwaardelijk vast-
houdt aan de grondstelling: de
waarheid boven alles. Nooit heeft
de Kerk den vooruitgang der be-
schaving tegengewerkt, maar wel
alles, wat dezen vooruitgang in den
weg staat, de onbezonnenheid,' de
overijling, de zucht naar nieuwig-
heden, de ziekelijke afkeer van de
waarheid, die van God komt. Vrij
en ongehinderd kunnen echter wij
Katholieken, met al onze krachten
en talenten deelnemen aan den vreed-
zamen wedstrijd van edelen geestes-
arbeid, ware geestesontwikkeling.
Met de koninklijke vrijheid, die alleen
de waarheid verleenen kan, willeu
wij alle3, wat altijd waar, wat eer-
baar, wat rechtvaardig, wat heilig,
wat beminnenswaardig, wat roemvol
is, elke deugd, elke loffelijke tucht
met vreugde omhelzen, opvorderen
en ons toeeigeneu, en wij zullen
het, bestraald door het licht van
het ware geloof, bevrucht door
febed en de genade van boven,

ienstbaar maken aan het bescha-
vingswerk van den tegenwoordigeu
tijd. Ja, eerwaarde broeders, vooi
die zoekende zielen zal een in de we
tenschap bekwame geestelijkheid d<

leidster zijn en ook voor die, wel-
ke de valsche «rians van een onge-
loovige wetenschap of de voorspie-
gelingen vau het modernisme dreigt
te misleiden en af te brengen van
de heilzame tucht van het geloof
en van de Kerk. Met haar moet gij
u bezig houden in alle geduld en
liefde eu gij moet haar trachten
terug te voeren tot de Kerk door
haar te doen inzien, dat alle weten
en alle wetenschap zonder het geloof
half voltooid werk blijft, de groóte
levensvragen niet oplossen en het
verlangen der ziel naar waarheid en
geluk niet bevredigen."

Nieuwsberichten.

Curacao.
Aan een groot gevaar ontsnapt.

Onze geliefde Koningin is aan een
groot gevaar ontsnapt. Een kabel-
bericht van 26 Februari meldde, dat
het koninklijk rijtuig, waarin Hare
Majesteit gezeten was en dat door
Z. K. H. Prins Hendrik werd be-
stuurd, aangereden is door een elec-
trischen tram, welke iv volle vaart
met het rijtuig in botsing kwam.
Drie wieleu braken, maar, God zij
dank, noch H. M. de Koningin, noch
Z. K. H. de Prins bekwam eenig letsel.
Oumiddelijk keerde H. M. naar het
Paleis terug, maar verliet dit weer
weldra om aan de Koningin-Moe-
der een bezoek te brengen en H. M.
gerust te stellen.

Promotie.

Wegens verlof naar Nederland,
verleend aan den Heer J. F. Haaijen',
Gouvernements-Secretaris, tevens
ambtenaar van den Burgelijken Stand
op Curagao, is de Heer H. Statius
Muller tijdelijk belast met die
fuuctiën.

Wij bieden den Heer H. Statius
Muller onze geluk wenschen aan bij
deze bevordering.

Dankbetuiging.

In dank ontvangen een brochure,
getiteld : La Vida Secreta del Médico,
geschreven door Dr. Luis Perez Ca-
BREÑO.

Regenval.

Gedurende de maand Januari.
mM-

Fort Amsterdam 15.5
Plantage Savonet 31

Knip 16.6
Klein Sta. Martha 5,6
Siberië 22,5„ Cas Chikitoe 19
Gr. St. Joris 12.8
Fuik 15,8
Hoffi abao 21,5
Sta. Rosa 14,1
Beekenburg 9,8„ Noordkant 9

Veel is het niet. De oogst was
over het algemeen zeer schraal; op
vele plaatsen nog geen voeder voor
het vee. De regenbakken in de stad
beginnen ook al leeg te raken.

Alleen voor de waterverkoopers is
de gouden tijd aangebroken.

Studiebeurs.

Dezer dagen werd ons de vraag
gesteld, of het Gouvernement ook een
tegemoetkoming aaubiedt in het be-
lang van de voornaamste en meest
belangrijke Curagaosche culture, die
van de mais?

Er werd een afzonderlijke tegemoet-
koming beschikbaar gesteld voor de
dividivi—cultuur, wij weten, dat het
Gouvernement den sisalaanplant op ge-
heel bizoudere wijze aanmoedigde en
steunde, het is ons bekend, dat ach-
ter de groóte dammen, met behulp
van het Gouvernement opgeworpen,
de eerste paar jaar veevoeder gezaaid
moet worden, ook kennen wij een
studiebeurs om iv 't algemeen Cura-
gaosche cultures te bevorderen; van
een afzonderlijke tegemoetkoming
uitsluitend om de maïsculture te be-
vorderen hebben wij echter nimmer
gehoord.

Maar is die culture danin 't geheel te
niet verbeteren? Moet de oogst altijd
even wisselvallig blijven? Kunnen er
geen proeven genomen worden met
grondbewerking, bemesting, keuze
van plantzaad, vaststelling van
planttijd, strijd tegen de maïspla-
gen, muggen en rupsen, proeven mis-
schien cok van irrigatie?

Toen dachten wij aan de proeven
van den Heer Rijkens ! Ja zeker, er
was wel wat gedaan in dien geest.
Maar níet genoeg om het volk te
overtuigen. Daartoe zal het noodig
wezen meerdere proeven in 't groot
te doen, die proeven te beschrijven
in populaire geschriften om de we-
tenschappelijk vaststaande resulta-
ten bekend te maken.



Tot dusverre zocht men naar ver-
betering vooral van dividivi-cultuur.
Uitstekend! Maar, terwijl wij divi-
divi uitvoeren, wordt het volksvoed-
sel, de mais, bij massa's ingevoerd.
Is het nu uitgemaakt, dat dit niet
anders kan ? Wat heeft de landbouw-
kunde op Curagao ten opzichte van
mais, de Curagaosche cultuur bij uit-
stek, beproefd, bewezen, geleerd? Zou
de landbouwkundige voor Curagao
zich niet eerst en vooral hebben toe
te leggen op verbetering, en verzeke-
ring der maisculture?

Marktberichten.

Het lijstje wordt maar steeds lan-
ger, de opgegeven getallen steeds
hooger. Maar er wordt nog niet
bij vermeld, of de markt levendig
was, of flauw, of de marktprijs
hoog was dan wel laag. Wij weten nu
wat er gevraagd, niet wat er wer-
kelijk betaald werd.

Het lijstje beslaat ditmaal bijna
een halve kolom van De Curagaosche
Courant; in zijn geheel kunnen wij
het niet overnemen, maar willen
toch het een en ander vermelden.

Aangevoerd werden o. a:
1,956 tomaten f 0,40 á f 0,50 per

100.
1,317 spaansche pepers f 0,50 per

100. '960 watermeloenen f 0,05, f 0,10
en f 0,15 per stuk.

43,410 mispels 10,2%, f 0,3, en f0,05
per stuk.

965 zuurzakken f 0,07)4 á f 0,15
per stuk.

3,506 gigambo's f 0,25 per 100.
781 pompoenen f 0,15, á f 0,20

per stuk.
15,080 mango's f 0,01 oer stuk.
2,865 guajaba's f 0,40 per 100.
422 liter 'pinda f 0,25 per liter.
5,238 zure lemoenen f 0,40 per

100.
375 kokosnoten f0,05 per stuk.
80 liter mais (kleine) f 0,20 per

liter.
204 kippen f 0,60 á f 0,75; 160

kuikens f 0,25 á f 0,30; 7 eenden
f 1.25; 11 hanen á fl.; 6 patrijzen
f 0,10; 30 jonge duiven f 0,25; 5096
eieren f 0,02% á f 0,03 per stuk.

A. N. V.

Wij vestigen de aandacht onzer
Lezers op het advertentie, voorko-
mende op de laatste pagina van
ons blad, waar bij het Bestuur der
Groep „Ned. Ant. van het Alge-
meen NederlandeSch Verbondeen Alge-
-!-.-■.___«- Yer^adeiiug uitschrijft vcor

eden on hunne Dames op Maan
dag a. s., na welke Algemeene Verga
dering de Weleerw. Pater Rector M.
V. Zwijsen een lezing houden zal over
Guijo Gkzelle. De Leden der Groep
zullen zeker met blijdschap vernemen,
dat bij deze lezing Mejuffrouw Lens
eenige gedichten van den Vlaamschen
dichter zingen zal, zooals deze getoon-
zet zijn door CeVMARiNeWAN Rennes.

Havennieuws.

Terwijl ons blad ter perse ging
kwam hedenmorgen het Duitsche
oorlogsschip Bremen binnen, na sa-
luutschoten met het fort gewisseld
te hebben. Aan boord speelde men
het „Wilhelmus", oude toonzetting.

Aruba-Goud-Maatschappij.

Volgens Correspondentie uit Aruba
voorkomende in La Cruz van Woens-
dag, 2(1 Februari 11., zal deze Maat-
schappij haar ontginningen en goud-
delven 1 Mei a. 8. geheel en al sta-ken. Het gewelf van een der onder-
aardsche gangen in de mijn van
Miralamar is ter lengte van 100
voet ingestort eu nu zou het te
veel kUsten om dit alles te herstel-
len. De Maatschappijzou, volgens den
zelfden berichtgever, reeds £ 200,000
pi 2,400.000 Gld. hebben verloreni» de mijnen van Aruba.

De superintendent, de Heer Wooi.-
Meu, zal i Maart a. s. Aruba ver-
laten en naar Engeland vertrekken.

Wat zal nu met het goud op
Aruba geschieden? Zal een andere
Maatschappij het opnieuw wagen
geld in deze onderneming te steken,
of zal het Gouvernement verlof ge-
ven aan de Arubianen om ieder voor
eigen rekening goud te laten delven.

Jammer, dat voor Aruba deze bron
van inkomsten op zal houden te
vloeien. Jarenlang werd er veel geld
verdiend. Gelukkig, datdephosphaat-
fnaatschappij nog volop aau 't werk
is en aan veel lieden een bestaan
verschaft.

De zaak-Godden.

In het Algemeen Handelsblad van 27Januari jl. lezen wij onder boven-
staand opschrift het volgende:

Naar aanleiding van het onderbovenstaand hoofd in ons Avond-
blad van 15 .lanuari jl. geplaatste
artikel, verzoekt men ons het vol-
gende mede te deelen :

"'"„Geenszins heeft de minister van
koloniën — zooals uit voormeld stuk
ten onrechte zoude kunnen worden
afgeleid —in zijn Memorie van Ant-
woord op het "V. V. betreffende het
ontwerp Curagaosche Mijnwet op de-
ze aangelegenheid het „juiste licht
doen vallen".

„Bedoeld stuk bevat, integendeel,
eene eenzijdige beschouwing der zaak
ten gunste van den heer Godden,
en ten nadeele der medegerechtig-
den, waartegen een woord van pro-
test niet achterwege mag blijven.

„Iv de eerste plaats zij opgemerkt,
dat de overeengekomen hoeveelheid
vau 2000 ton 's jaars slechts een
minimum is, en dat het in de be-
doeling van partijen lag, dat jaar-
lijks meer dan die hoeveelheid zoude
worden geëxporteerd, zoolang zulks
zonder nadeel zoude kunnen plaats
vinden.

„Uitde Memorie van Antwoord blijkt
geenszins, dat de exploitatie eerst
gestaakt is, toen deze teu gevolge van
achteruitgang der prij.en nadeelig
zoude zijn geworden, terwijl de vraag
onbesproken blijft of, niettegenstaan-
de de bedoelde prijsverlaging, door
het nemen van bijzondere maatre-
gelen (als bezuiniging op vrachten,
enz.) de uitvoer niettemin loonend
had kunnen zijn gemaakt.

„Vervolgens kunnen ook de mede-
deelingen van den Gouverneur van
Curagao ten deze niet als juistricht-
snoer bij de beoordeeling 'van deze
zaak strekken.

„Bedoelde overheidspersoon gaf als
zijne „overtuiging" te kennen, dat
iv 1902 de partij, vertegenwoordigd
door den heer Dranger, d. w. z.
de opvolgers van den heer M. B
(ioi.sißA, verwend door het jaren
lang ontvangen van enorme «som-
men gelds, van den heer Gouden
alle risico's var. exploitatie zouden
hebben geëischt ten' einde zelve hare
hooge inkomsten te genieten, ter-
wijl "een voorstel van den heer God
di.:. tot hervatting der exploitatie
op een anderen grondslag kortweg
was afgeslagen.

,-.Bij die beschouwing wordt voor-
den :

I. dat in 1902 de belangen bij
de exploitatie zich voor het groot-
ste gedeelte niet bevonden bij de
opvolgers van M. B. Goiidiio., doel.
bij derden, die niet door „enorme
sommen geld.-." verwend waren ;

2. dat gedurende de jaren der
exploitatie deze ook voor den heer
GoDUBi. wel geen uadeel zal hebbei
opgeleverd;

":>. dat nimmer een concreet voor
>tvl, tot hervatting der exploitatie
üoor (Jan heer Godden gedaan, kort-
weg is afgeslagen ;

4. dat, integendeel, onderhande-
lingen gevoerd zijn en nog voort-
duren omtrent de wijze, waarop
men op eene, alle partijen bevredi-
gende, wijze tot hervatting der ex-
ploitatie zoude kuuneu geraken.„Ten aanzien van laatstbedoeld
punt ¿oude de vraag kunnen gesteld
worden, of niet, hetzij door exploi-
tatie voor gemeenschappelijke reke
ning, waarbij wel degelijk de be
drijfskosten en het benoodigd kapi
taal in aanmerking zouden komen,
hetzij door wisseling der rollen - -d.
w. z. exploitatie door deMaatschap-
pij Santa Barbara en uitkeering aan
den heer Godden —of wel door ver-
koop van het aandeel des heerenGodden, waarvan deze zoo weinig
genoegen beleeft, aan de medegë-
rechtigden, eene oplossing kan wor-
den gevonden.

„Genoeg om te doen zien, dat er
voor de regeering geene aanleiding
bestond om door het geven van eene
eenzijdige voorstelling een onjuisten
indruk omtrent de toedracht der
zaak te vestigen."

Officieele berichten

Bij Kon. besluit van 28 Januari
is aan den heer .M. H. C. Henri
qdez, op zijn verzoek, eervol ont-
slag verleend als consul der Neder-
landen te Maracaibo, en als zooda-
nig benoemd, buiten bezwaar van
's lands schatkist, de heer J. N.Henriquez;

Aan den post te Maracaibo zijn
de staten Zulia, Trujillo, Merida en
Táehira als ressort verbonden. Aan
den heer Henriquez kan in het Ne-
derlandsch geschreven worden.

Posterij.

Lijst van onafgehaaMe en onbestel-
baar bevonden brieven:

Leonor Arnoldus (bfk.), Wm. Bu-
der (bfk.), Fritz Bühling (bfk.), Ni-
colina Curiel, Johana Feres, Ernest
Kashnick (bfk.), José Maria Limes
(2), Rosa Ludwig, Jaco Martinz,
Frank Parsons [bfk], Al. Sob. Cap.
R. C. Prudencia No. 10, Reinier Rey-
ke, Ceferina Sánchez, Wan Schoop,
Lucia Soto, Alfouso Urdaneta.

Drukwerken: M. H. van Hak, M.
v. d. Hart.

Zondes adres: Een exemplaar van
de „Collection Hetzel".

NEDERLAND.
EERSTE KAMER.

Zitting van 29 Januari

't Is inderdaad met een sisser af-
geloopen. De Senatoreu moeten wel
schik hebben gehad over de breed-
sprakige beschouwingen in de pers,
waar zij zelf immers niet van plan
waren zich druk te maken.

De eenige reden, waarin de eigen-
lijke begrootingsquaestie aan een
beschouwing werd onderworpen, was
die van den heer Vermeulen, waarin
de vraag werd behandeld : wat me'
de begrootingen te doen in' deze ex
ceptioneele omstandigheden ?

In gewone tijden, aldus spreker,
moeten reeds de bezwaren overwe-
gend zijn, welke tot verwerping lei-
den, zoodat in normale omstandig-
heden deze begrootingen geen gevaar
zouden hebben geloopen. Thans e-
venwel, nu het waarschijnlijk is, dat
bij de ministers, die met de uitvoe-
ring der beoogde maatregelen zul
len worden belast, dezelfde bezwaren
zullen bestaan, welke ook de rech-
terzijde dezer Kamer koestert, nu
staan de zaken wel eenigszins an-
ders.

Men kan die bewindslieden toch niet
dwingen tot uitvoering van maatre-
gelen, welke zij afkeuren, terwijl de
tegenwoordige regeering omtrent den
even túcele n loop van zaken geener-
lei zekerheid kan geven. Verwerping
ware alzoo de eenige volstrekt veili-
ge weg. En te eer kon die weg wor-
den ingeslagen, wijl het nieuwe be-
wind dan geheel vrij zou blijven, ter-
wijl het aftredende er geen daad van
vijandschap in zou kunnen zien.

Evenwel: afstemming zou een ont-
zaglijk verlies van nationalen tijd
en nationale werkkracht ten gevolge
hebben, zoodat bedoeld ultimum terne,

dittm alleen dan zou moeten worden
toegepast, indien er tastbaar kwaad
moest worden voorkomen.

Dit nu was naar het oordeel van
dr. Vermeulen geenszins het geval,
wijl immers zoowel de formeele als
de moreele rechten der volgende re
geering volkomen vaststaan. Zij is

allerminst verplicht, de ideeën en be-
ginselen van haar voorgangster tot
de hare te maken en kan de Begroo-
tingen beschouwen als credietwetteu.

Maar dan moet het huidige kabi-
net er ook voor waken, de vrijheid
van ziju opvolger niet door faits ac
complis aan banden te leggen. Mei na-
druk vroeg de afgevaardigde van
Zuid-Holland, door de verklaringen
de stukken geenszins gerustgesteld.
daarom aan de regeering, niet dan
om een gewichtig landsbelang ingrij-
pende beslissingen te nemen en geen
onnoodigen spoed te maken.

Op heel dit betoog antwoordde de
heer De Meester slechts, dat de mi
nisters zouden voortgaan, naar beste
wetenen eerlijke overtuiging 's lands
-.aken te behartigen. Dr. Vermeulen
nam blijkbaar met deze onderlijning
der belofte en de Memorie van Ant-
woord genoegen, want hij repliceerde
niet.

Buitenland.

MAROKKO.
Te midden van het gelach der

Fransche Kamer las Minister Pichón
de proclamatie vau .Moelai Hafid
voor.

Abdel Azis, vervolgde ds minister,
is nog de eenige erkende Sultan, de
eenige dijk tegen anarchie. Hij ver
tegenwoordige, totdat er een nieuwe
orde van zaken is ingetreden, de
Marokaansche belangen.
Hij heeft ons genoegdoening beloofd,
welke wij het recht hebben af te
wachten. Dat is overeenkomstig de
acte van Algeciras. Geheel anders is
het met Moelai Hafid gesteld, die
den heiligen' oorlog heeft uitgeroe-
pen. Een opheffing van het magzen
zou de anarchie zonder tegenwicht
laten. Alle deze overwegingen nopen
ons tot voorzichtigheid. De over-
eenkomst met Spanje draagt ons
op, het mandaat, dat Europa ons
toevertrouwde, te vervullen.

Verder las Pichón de verklaring

van den Spaanschen minister voor,
waarbij gezegd wordt, dat de sou-
verein van Marokko de internatio-
nale overeenkomsten zal moeten eer-
biedigen en dat Spanje en Frankrijk
het geheel eens zijn.

Niet met Moelai Hafid — ging Pi-
chon voort — kunnen wij beraadsla-
gen.

Pichón deed speciaal zijn best om
Delcassé's succes van de vorige week
terug te dringen. Hij wees er op,
dat ál het goede, dat gedurende
Delcassé's ministerschap voor Frank-
rijk tot stand gekomen was, niet de
verdienste van één mau was, maar
van alle republikeinen sedert 37 jaar.

Maar waarom moest Delcassé
dan weg ?

Ook in de Oostenrijksche Kamer
is over Algeciras gepraat.

Wat Frankrijk betreft— zei de mi-
nisier—de acte van Algeciras heeft
ons de gelegenheid geschonken dit
land bewijzen van onze vriendschap
en ons vertrouwen te schenken.
Frankrijk en Spanje eerbiedigen het
beginsel der conferentie van Alge-
ciras. Wij hebben geen redenen ons
te verzetten tegen hun tijdelijke
militaire maatregelen.

't Is allemaal heel aardig en mooi
consequent, maar met Moelai Hafid
is geen acte van Algeciras geslo-
ten en toch die wordt„die baas. Die
heeft deu-steun van de meeste Ma-
rokkanen en diens optredeu wordt
ook te Berlijn met genoegen gezien
naar het schijnt.

Iv de Duitsche pers loopen zeer
sympathieke beschrijvingen van den
nieuwen tegen-sultan.

Een Duitsch koopman, die lange
jaren in Marokko heeft gewoond en
thans naar Duitschland teruggekeerd
is, deelt in de Kölnische Zeilung iets
mede over ziju ontmoetingen en om-
gang met den nieuw uitgeroepen
tegen-Sultan.

Moulai Hafid heeft een zeer sym-
pathiek uiterlijk en maakt een uitste-
kenden indruk; men voelt dadelijk,
dat men zich bevindt tegenover een
geboren heerscher. Hij is eenvou-
dig opgevoed en leeft op beschei.
den voet, hoewel hij zich zou kun-
nen omringen met die grootste Oos-
tersche weelde.

Wanneer menden grooten afstand
kent die Islam en Christendom
scheidt en den fanatieken trots wel-
ken de .Mohammedaan meestal te-
genover den Christen aan den Hag
legt, dan valt de meegaandheid op,
waarmede ..Moulai Hafid de Euro-
peanen behandelt.

Hij is zeer leergierig en toont s'
de grootste belangstelling voor tech-
nische uitvindingen, vraagt na;
les en heeft ziju naam een u
den klank als dichter; bil heeft al-
tijd een paar klerken in zijn onmid-
dellijke omgeving om zijn invallen-
de gedachten in versmaat te doen
neerschrijven.

In tegenstelling met zijn broeder
Abd-el-Azis, die het |Ljeld met han-
denvol wegwerpt, is hij uiterst zui-
nig. Onder zijn bestuur zouden zch
nooit zulke treurige financieele toe-
standen kunnen voordoen, als er nu
heerschenin Marokko. Hij geeft nooit
iets uit, of hij moet precies weten
waar het voor dienen moe. Om
een klein staaltje te geven vait-zijn
eoireetheid in geldzaken: toen er
eenige veranderingen in zijn paleis
moesten aangebracht worden, be-
taalde hij persoonlijk iederen avond
het. werkvolk uit.

In het belang van het land en
in dat ven den Europeeschen han-
del zou het, volgens dien Duitschen
zegsman, een weldaad zijn, als Mou-
lai Hafid, door een spontane volks-
uiting op het Bcbiid verheven, ook
door de mogendheden werd erkend.
Wanneer er iemand in .Marokko rust
en orde kan hei stellen, dan is het
Mculai Hafid. Hij is een uitnemend
menschenkenner, die iedereen weet in
te nemen en uitstekend zijn menschen
weet te kiezen.

Een Hamburgsch koopman schrijft
in het Hamburger Fremdcnblatt :

„De Duitsche kooplieden in Man'a-
kosch hebben aan Moelai-Hufid, den
tot sultan uitgeroepen broeder van
Abd-El Azis, zeer peel te danken.
Dikwijls heeft hij de recht zoekenden
geholpen, wanneer een Kaid (gou-
verneur) in het binnenland een koop-
man in de gevangenis geworpen of
geplunderd had. Daarbij gingen de-
ze moeilijkheden hem niets aan, hij
deed het slechts uit welwillendheid,
rechtvaardigheidsziii en slimheid,
daar hij z. er ge>ed inzag, van hoe-
veel nut de Europesche kooplieden
voor het land waren.xDeze drie ei-
genschappen vindt men bij de hoo-
gere beambten slechts zelden, cok
niet bij den sultan, hoeveel goeds
men ook van hem zeggen kan. Ik
herinner mij nog zeer duidelijk mijn
eerste bezoek bij Moelai-Hafid. De
aanleiding tot dit bezoek was natuur-
lijk weer een aanslag van een roo-
venden Kaid, een aanslag, die mij in
mijne geldelijke zaken zeer benadeel-
de.

Op mijn klacht bij Moelai Hafid
liet deze mij weten, dat hij do zaak
met mij bespreken wilde en mijn be-
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zoek hem aangenaam zijn zou. Op
het vastgestelde uur kwam ik dan
ook in de Kasbau (het stadskwar-
tier der regeering) bij het paleis des
Sultans. De soldaten waren blijk-
baar van mijn bezoek verwittigd,
want ik werd direct bij Moelai Hafid
gebracht. Mijn bezoek was voor mij
tegelijkertijd eene verrassing en eene
teleurstelling. Verrast was ik door
de werkelijk koninklijke gestalte, die
mij vriendelijk de hand reikte en
mij verzocht plaats te nemen, ik
was eenvoudig verblind door de
schoonheid van dezen man. Een
groóte, krachtige figuur, in de klee*
ding dervoorname Mooren; een kop,
dien men niet meer vergeet, neus en
kin geven bewijzen van uiterste ener
gie 'en wilskracht; om den mond
speelt 'n welwillend lachje. In de
groóte en donkere oogen een glans
van goedheid en verstand, kortum,
eene verschijning, zooals ik er nooit
meer eene ontmoet heb.

Zou nu werkelijk de bedoeling van
al deze verhalen wezen, om den
tweestrijd die Marokko verdeelt,
naar Europa over te brengen ?

«Moet de twist tusshen de beide
sultans worden uitgevochten aan
den Rijn ?

für klinken al onrustbarende klan
ken:

De National Zeit. vraagt zich af, of
de Fransche „chauvins" werkelijk
meenen dat het uur gekomen is, om
met Duitschland af te rekenen.

De Taglicheßundschmi ziet het gevaar
in het feit, dat sommige zinsneden
uit deredevoering vau Delcassé een
storm van toejuichingen uitlokten.

Ook de Kölnische Zeitnng bevat een
artikel, waarin Delcassé onderhanden
wordt genomen.

In Spanje is men 't eens met Jau-
rès, maar de Engelsche pers voelt
wel iets vooreen meer „krachtige"
Marokkopolitiek.

Een berichtgever van den Matin
bevindt zich bij de mehallah van
Moelai Haüd op marsch naar het
gebied der Chauja's. Onder dagtee-
kening van 17 Januari heeft hij aan
zijn blad bericht, dat zich dagelijks
nieuwe versterkingen bij die mehallah
komen voegen, zoodat het leger van
Moelai Hafid als het te bestemder
plaatseis aangekomen, wel tot een
sterkte van 20.000 man zal zijn aau-
gegroeid.

Ingezonden Mededeelingen.

Aan de ruim 90 van
de 140 Ouders en

Voogden.
Ter voldoening aan de mij gedane

opdracht tot het toelichten v-in het
aan den 11. E. G-. H. Gouverneur in-
gediend request, inhoudende het ver-
zoek om de reeds 20 jaar lang be-
staande regeling der schooltijden
onveranderd te laten, is het mij
aangenaam U het antwoord mede
te deelen, dat wij op ons adres ont-
vangen hebben.

Willemstad, 21 Febr. 1908.
Aan den Heer I. van Lier lOz.

In antwoord op het bij üw
request, dd. 30 December jl. ge-
voegd adres van F. W. P. Win-
kel en verscheidene anderen, heb
ik de eer U mede te deelen, dat,
gelet op het door de plaatselijke
«Schoolcommissie naar aanleiding
dier stukken uitgebracht advies,
er geen termen zijn om voorals-
nog wijziging te brengen in het
bij G. 8., dd. 4 November jl.,
no". 811 vastgestelde Reglement
voor de openbare scholen van
meer uitgebreid lager onderwijs;
dat, voor wat betreft o. a. de
regeling der schooltijden, op den
In. Januri jl. in werking is ge-
treden.

De Gouverneur van Curagao,
(w. g.) J. O. de Joxg v. 13. en D.

Zonder een enkele reden op te ge-
geven is ons verzoek van de hand
gewezen op den 21""* Februari van
het jaar 1908.

Namens vele belanghebbeuden be-
richt ik U, dat wij spoedig eene
vergadering van ouders en voogden
zullen bijeenroepen om het antwoord
te bespreken.

Hoogachtend,
I. VAN LIEK EZ.

Curagao, 27|2 '08.

COCKTAILS TERAPÉUTICOS.

Las propiedades alimenticias y nu-tritivas del aceite de higado de ba-
calao dependen en absoluto de las
grasas que entran en la composi-
ción natural del aceite. Estas gra-

sas sou digeridas y asimiladas con
mucha más facilidad que las otras,
debido á la presencia en el aceite de
bacalao de ciertos compuestos deri-vados del hígado, que permiten la
pronta emulsificación del aceite porlos fluidos del estómago—y hacenque su absorción por la membrana
mucosa se lleve á efecto con más fa-cilidad y con más rapidez que la deninguna otra grasa.

Las grasas que el aceite de hígado
de bacalao contiene, aparte de su
poderosa facultad de nutrir, no po-
seen ningún valor terapéutico— y los
otros elementos naturales que son
parte de su composición orgánica,
existen en cantidades tan iufinita-
mente pequeñas, que es imposible
que ciiiguno de ellos pueda ejercer
en el sistema cualquier efecto tera-péutico.

Es evidente pues - que el aceite de
bacalao es un alimento y no una me-dicina y que todas sus virtudes ali-menticias están en las grasas que en-
tran en su composición —y por con-
siguiente todas las preparaciones
que pretenden estar hechas de losprincipios activos del aceite y que se
ofrecen como sus sustitutos, son pro-ductos fraudulentos de la especula-
ción mercantil y del charlatanismo.Dichos preparados no contienen nin-
guna de las propiedades nutritivas
y reconstituyentes del aceite de hí-
gado de bacalao, porque carecen de
la grasa, que en la parte del aceiteque nutre y alimenta—su composi-
ción tiene mucha semejanza con la
de los COCKTAILS -y su uso pue-
de en ocasiones causar perjuicios
considerables á los enfermos por la
gran cantidad de alcohol que inva-
riablemente contieneu —y otras sub-
stancias narcóticas, como el sulfato
de estricnina.

Esas preparaciones, que se dicen
contener los principios actives del
aceite de hígado de bacalao, son es-
pecialmenente peligrosas para las
criaturas, para los niños para las
jóvenes y señoras, quienes por su
naturaleza delicada y temperamen-
to especial no pueden resistir singrandes quebrantos para su salud
los efectos deleterios del alcohol, dela estricnina y otras substancias
enérgicas.

El aceite de Hígado de Bacalao es
insustituible como alimento —como
un reconstituyente poderoso de la
sangre, de los tejidos, de los nervios
y de los huesos—y el modo más ra-
cional de administrarlo, según lo ha
probado la e__periencia de más de 30
años y según la opinión universal
de los médicos, es la EMULSIÓN DE
SCOTT, que está compuesta del acei-
te más puro y de otros ingredien-
tes que aumentan considerablemen-
te la eficacia nutritiva del aceite.

TIJDTAFEL

van de stoomschepen der „Red D Line" tusschen

PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.
1908. Zulia Philad. Marcb. Carcaß. Zulla Philad.

Vertrekt van New-York Jan. 11 Jan. 18 Jan. 25 Feb. I Feb. 8 Feb. 15
Komt aan te San Juan 23 6 20

Vertrekt van „ i 24 7 21
Doet Curasao aan 26 9 23
Komt aan te La 'ïuaiha 18 27 Feb. 1 10 15 24

Vertrekt van 20 29 3 12 17 26
Komt aan te Pto. Tabello 30 13 27

Vertiekt van 31 14 28
Komt aan te Curacao 21 Feb. 1 4 15 18 29

Vertrekt van „ 27 2 10 16 24 Mrt. 1
Doet La Guaira aan 3 17 2„ Ponce „ 29 1 26 4

San Juan , 5 19
Komt aan te New-York Feb. 4 10 7 24 Mrt. 3 9

Dienst tusschen Guragao en Maracaibo.

Zulla 'Merida Marcb i Merida Zulia Merida
Vertiektvan CuiiAgAO . Jan. 21 Jan. 27 Feb. _ Feb. 10 Feb 18 Feb 24Komt aan te Maracaibo 22 i 28 5 11 '

19 25Vertrekt van 25 21 8 14 22 28Komt aan te Cü-fACAO 26 Feb. 1 9 15 I 23 29
_-_---____.^---__----_______________________________—

S S. „CHRISTIANSTED'.
Yaarplan voor Januari-Maart 1908,

VERTREK VAN Jan. Feb. Maart.

Curagao Maandag, v. m. 6 3 2
Bonaire „ n. m. 6 3 2
Curagao Dinsdag, n.m... 7 4 3
.Aruba Woensdag, n. m. 8 5 4
Curagao Dond. vm. of nm 9 6 5
Bonaire n.m. of 9 6 5

Vrijdag v. m 10 7 6
St. Thomas Maandag 13 10 9
St. Martin Dinsdag, v. m.... 14 11 10
Saba „ middag 14 11 10
St. Eustatius Woensdag, v. m. 1.5 12 11
St. Kitts Donderdag v. m. 16 13 12
St. Eustatius „ n.m. 16 13 12
Saba ! Vrijdag, v. m.... 17 14 13
St. Martin I „ middag 17 14 13
St. Bart (facultatief) ...
St. Thomas Zaterdag, v. m... 18 15 14
Bonaire (facultatief)...
Curagao Dinsdag, u. m.... 21 18 17
Aruba Woensdag, n. m. 22 19 18
Curagao Dond. vm. of nm 23 20 19

Bonaire Vrijd. vm. of nm. 24 21 20

AANKOMST TE
■ Vrijdag, n.m. of 24 21 20

Cnragao !| Zaterdag, v. m. 25 22 21

Alfredo Maduro
Tandheelkundige.

Biedt hierbij het geëerde publiek zijne
diensten aan.

Kantooruren:
van 8 tot 12 v.m.
van 1 tot 4 n.in.

13-1.

GRAFMONUMENTEN,
GRAFZERKEN,

in MARMER, Belgisch, Beierscli
en Zweedscn GRANIET.

Groóte Voorraad. — Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAGE.

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. ÏUWMS,
Oude Varkensaiarkt.- Doddendaal.

Nijmegen. Hollani

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND

te Amsterdam 1883,„ Antwerpen 1885,„ Chicago 1893, en
„ Curagao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.

Curagao, Waterkant Otra-
banda.

Drukker;

ALFREDO F SINTIAG*

DE HEER EN MEVROUW

geven hierbij kennis van de ge-
boorte van een zoon

's Gravenhage 23 Januafi '08.

a|/ Exploiion de la "«,
debido

-p^ftiïh &- vso d*s' "'-«'JPifl3§>- Kerosene Común. "■

haia £e^urid-_d ma/\ //-v\e^-\UZ DIAMANTi^Sa [ /Wï o-
Übre de /$J&\X9J£-xplosÍo-y,iVfív/^ é*

LliiN'Q-VIAN * HARTIG
>»BW YORK, U. S " ~

_c "/cuta Por La» n
Aii-iace»-

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curasao,
het meest gelezen der

hollandsclie bladen in

de kolonie.

El Fermento Medicinal del

Dr. O'Baly
cura todas las enfermedades que
provengan de una digestión de-
fectuosa, y es el específico de la
diabetes.

A. D. Caphileb & C".

Agentes— Curagao.

3 0. *«. 'líl-L líjfe?:>^f_ TOHISM»

Evadían-j

JEME VENTA
DONDE

ABRAM DE SOLA
agente para Curacao.

D. W. I.

Advertentiën.

Algemeen Nérlanfali Verbond.
„Groep Nederlandsche Antillen"

Op verzoek van den Weleer-
waarden Heer M. V. Zwijsen is
de algemeene vergadering met
dames, uitgeschreven voor Don-
derdag 5 Maart a. s., waarna
ZWEW. eene lezing zou houden
over den Vlaamschen Dichter
Guido Geselle, vervroegd en
gesteld op Maandag den
-2 il. Maart a. s. des avonds
ten 7_ uur in de bovenzaal der
Sociëteit „De Gezelligheid".

Mejuffrouw Lens heeft zich
bereid verklaard bij de lezing ee-
nige gedichten van Guido Ge-
zelle, getoonzet door Catha-
rina van Rennes, voor te dra-
gen met begeleiding van piano.

Namens het Bestuur,
de Voorzitter,

H. J. Th. Boomgaart.

de Secretaris,
J. A. Snijders Jr.

St. Thomaskring.
De gewone veertiendaagsche

vergadering zal weder plaats
hebben op Maandag, 2 Maart
a. s. Aanvang des avonds olil
7 nre.

De Directeur,
P. fr. R. J. C. Wahlen.
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