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Belastingherziening.
Als men aan voorteekenen geloo-

ven map, zou men geneigd zijn te
voorspellen, dat het einde nabij is.

van de belastingherziening bedoelen
wij. Een vloedgolf van 17 Eindver-
slagen tegelijk stortte zich plotseling
uit over onze redactietafel.

Van den eersten schrik een weinig,
bekomen, zagen we, dat het nog zoo
erg niet was. Er waren onder den
stapel papier veel blanco-artikelen.

De voorbereidende werkzaamheden
zijn dus zoo goed als afgeloopen.
Of alle ontwerpen het echter zoo ver
zullen brengen dat zij nu ook in
openbare behandeling komen ?

Het volledig stel van 18 Ontwer-
pen is één geheel. Het eene ontwerp
steunt op het andere, zij grijpen in
elkander en vullen elkander aan.

Het zou ons echter niets verwonde-
ren , alseen paar dervoornaamste Ont-
werpen, de hoeksteenen van het gehee-
le gebouw, er tusschen uitgehaald wer-
den, of zoodanig bekapt, dat zij, van
veel geringer omvang geworden, niet
meer passen in het geheel. Dit zal
daarop geen voldoende steun meer
vinden, het zal scheef komen te staan,
uit zijn voegen raken, waggelen en val-
len.

Het nieuwe stelsel werd ontwor-
pen te veel naar Hollandschen geest,
te weinig berekend naar Curacaosche
"_i_*e_.-__.__-v_c!ii. _.-*_■_. de J.__.^..
nu aan het kappen en schaven ¡aing
om alles nog zooveel mogelijk pas-
klaar te maken voor Curacao, bleek
het, dat veel materiaal niet voor de
tropen geschikt was. Te duur was
het en slechts zeer weinig passend
bij een geheel nieuw stelsel dat niet
voor het rijke Nederland met zijn
grooten staf ambtenaren, maar voor
Se kleine noodlijdende kolonie Cura-
sao, waar alles op kleine leest ge-
schoeid moet blijven, bestemd was.

Of men dus maar niet verstandi-
ger deed met de belastingherziening
&og eens te herzien alvorens ze aan
een openbare behandeling te onder-
Werpen? Maar dan nogmaals herzien
onder Curacaosche belichting en een
geheel nieuw stelsel in elkander ge-
zet. Het technisch werk kan geschie-
den door een Nederlandse!) ambte-naar, het. practische gedeelte behoort
a-an een Curai-aonaar te worden toe-
vertrouwd.

Het geraamte kan in Nederland
Worden opgezet, het aanvullen en
bekleeden daarvan moet hier geschie-
den.

Dan eerst zal het mogelijk wezen
een geheel te krijgen, wat 'aanpast
aan onze toestanden.

Worden de'nog overige 17 Ontwer
Pen in het Openbaar behandeld, (het
Ontwerp Loodsgelden is reeds wet ge-
Worden) dan zaler veel teveel geëmen-
deerd moeten worden, gesteld nog, dat

er op de hoofdpunten overeenstem-
ming verkregen kun worden tusschen
Bestuur en Raad. Tot dusverre staan
juisi. in de hoofdzaken Bestuur en
Raad lijnrecht tegenover elkander en
Js duß iedere vruchtbare samenwer-
__áng onbestaanbaar. Terwijl het Be-
stralr alleen bleef staan, vereenigden
zich Handel en Scheepvaart en Kolo-
niale Pers achter den Raad. De Raad
gaf in zijn bedenkingen tegen de Ont-
werpen het algemeen gevoelen weer
van ,1e zakenmenschen onzer Kolo-
nie.

Moeilijk kunnen wij aannemen, dat
de Rt geering in het Moederland toe
zal st ¡an, dat het Koloniaal Bestuur.
gek:, ut blijve tegen het algemeen
gevoelen van den Raad en de geheele
Kolonie.

Wij hebben hier vooral het oog op
het nieuw Ontwerp betrekking heb-
bend< op den In—, Uit- en Doorvoer,
welk Ontwerp dezer dagen in open-
bare behandeling zal komen.

Met grond wordt door der zake-
kundige personen gevreesd, dat het
nieuwe belastingstelsel de economi-
sche ontwikkeling der koionie zal ver-
tragen, geheel tegenhouden, volko-
men tu niet doen.

Aan zulk een stelsel mag de Ko-
lonie niet gewaagd worden, al deelt
ook het Bestuur het algemeen ge-
voelen niet. Er staat te veel op het
spel, om hier tegen het algemeen ge-
A Toelen in, zijn eigen meeuing door te
drijven.

Wij kunnen thans volstaan met
het > ¡indverslag mede te dee-
leu, .>... l uiciisu doel als tngemeene
eindbeschouwing over al de Ontwer-
pen.

In het algemeen gesproken kan
hier worden verklaard, dat de ver-
schillende Bestuursantwoordeu op de
verslagen der Rapporteurs de Afdee-
Hagen niet, althans niet op hoofd
punten, van ongelijk hebben kun-
nen overtuigen.

In de eerste plaats het al of niet
geoorloofde van een rekening hou-
den met het aceres der middelen.
Hieromtrent werd het volgende op-
gemerkt.

„Toegegeven werd, dat, ware de
herziening beperkt gebleven tot het
eenvoudig verplaatsen, beter verdee-
leu van den belastingdruk, het dis-
conteeren van het aceres feitelijk zou
neerkomen op verlaging van dien
druk.

„Ontkend werd echter, dat, nu van
degelegonheid der herziening een ruim
gebruik is gemaakt om af te schaf-
fen of te verminderen heffingen, die
geenszins onbillijk of te zwaar, maar
wel economisch verkeerd drukken,
dezelfde gedragslijn hetzelfde resul-
taat zou hebben.

„Heffingen als: scheepsongelden, in-
voerrecht op steenkolen, emolumen-
ten voor het toezicht ovei de over-
scheping van goederen in de havens
derKolonie drukken uiteraard slechts
voor een zeer gering deel op de
Koloniale belastingplichtigen, bijna

voor het geheel op buitenlandsche
producenten en consulenten.

De eenige, redelijke rrrond voorde
afschaffing o^vermind.'ring van der-
gelijke heffingen kan dus geeu an-
dere zijn, dan het bevorderen van
handel en scheepvaart. Want mag
daarvan, mag van de afschaffing
der scheepsongelden b. v. geen toen-
eming der scheepvaari, van de ver-
laging der emolumento., geen ruimer
gebruik van de havens der Kolo-
nie als plaats van overscheping
worden tegemoet gezien- voorzeker
die heffingen bleven beter bestendigd.f Het was op grond van boven-
staande overwegingen, dat de Afdee-
llingen, het toekomstig aceres tenge-
volge van de voorgenomen afschaf-
fingen en verminderingen n,et onder
cijfers durvende breugeß, gemeend
hadden in een bescheiden mate re-
kening te mogen houden met het
reeds bestaande; en h< ■_ was ook in
dit verband, dat eenige leden als
hunne meening hadden te kennen ge-
geven, dat, liet men d t aceres bui-
ten beschouwing, dan o >k geen equi-
valent behoefde te wo'den gezocht
voorb.v. het verlies op emolumenten.

I)e bedoeling ora o k dit tekort
te doen dragen door het Moeder-
land was geheel vreem i aan die uit-
lating en mag-dit *> enschte men
even te doen uitkom, n—zeker niet
worden verondersteld i> een lichaam,
dat niet alleen nog kort geleden
medegewerkt heeft tot de invoering
van eene inkomstenbei sting. zuiver
beoogende versterking der middelen,
maar ook geen gelegen' id laat voor-
U-J¿_,.i'J -- v_ .11

ke" uitzetting der uitgaven, zelfs al
is het zich volkomen bewust, dat
de verhoogde lasten uitsluitend op
het Moederland komen te drukken.

Blijft als hoofdpunt van verschil
omtrent de flnancieele uitkomsten
der herziening over de zegelbelas-
ting, speciaal het loterijzegel.

„Ter loops er op wijzende, dat de
verhoogde raming van de Afdeelin-
gen niet geheel op rekening van het
loterijzegel mag worden gesteld, daar
men ook van het formaat- en het
quitantiezegel een hoogere opbrengst
dan doorliet Bestuur geraamd meen-
de te mogen verwachteu, verklaar-
den vele leden, in de te verwachten
hooge opbrengst van het eerstge-
meld zegel geen aanleiding te kunnen
vinden om de belasting op loterijen
te verlagen.

„Hunne in het Voorloopig Verslag
over de zegelbelasting opgenomen
raming handhavende, verklaarden
zij op grond van zeer betrouwbare
inlichtingen overtuigd te zijn, dat het
door hen opgegeven opbrengstcijfer
zal worden bereikt.

„Zooals uit. het voorgaande kan
blijken, meenden de Afdeelingen, al-
thans eene groóte meerderheid daar-
uit, op veiligen bodem te staan als
zij bleven volhouden, dat er zelfs met
behoud van een algemeen invoerrecht
van *á°¡o voor de benedenwindsche
eilanden hoegenaamd geen vrees be-

hoeft te bestaan, dat de gemiddel-
de totaalopbrengst van het ont-
worpen stelsel lager zal zijn dan die
van het bestaande.

„Toch was men bereid, waar men
eene in de van den Raad uitgegane
stukken begane vergissing bij de ra-
ming van den drankaccijns goed te
maken had en waar men niet uit het
oog wilde verliezen, dat ramingen
altijd maar ramingen blijven en even
goed mee als tegenvallen kunnen,
zijne medewerking te verleenen tot
enkele verhoogingen.

Aanbevolen werd dborgroote meer-
heden:

1° de groudbelasting voor Cura-
gao te stellen op % iristede van %
per cent; wat altijd nog cene aan-
zienlijke verlaging der belasting be-
teekent, doch waarmede zal moeten
gepaard gaan eene verlaging van
de huurwaardebelasting tot s '/Í met
behoud van de door het Be-tuur
oorspronkelijk voorgestelde cijfers
van vrijstellingen aftrek; en

2°. de volgende artikelen als volgt
te belasten:

Runderen per stuk f. 7,50
Aardappelen per 100KG. I.—
Vuurwerk waarde 25%
Glas- en aardewerk,

fijne beschuitenen
ingemaakte en ge-
confijte vruchten waarde 10%

Ander gedistilleerd
dan rum en jene-
ver, gelijk thans waarde

Wat het speciefiek belasten van
meel
het door het Bestuur tegen het
desbetreffend voorstel van de Af-
deelingeu aangevoerde niet afdoen-
de. De belasting toch wordt niet
verhoogd en dit wordt door het
voorstel ook niet beoogd. Tegen-
over daling staat rijzing.

Eenige leden vet- tigden er de aan-
dacht van het Bestuur op. dat ge-
geven de tegenwoordige lage tari-
feering van vele artikelen, uit het
invoerrecht beduidend meer zal wor-
den verkregen dan waarop door het
Bestuur gerekend.

Ten slotte de unificatie. Vele loden
bleven het niet raadzaam achten, de
gebruiksbelasting eu den gesluehts-
accijus op de boveuwindsche eilan-
den in te voeren. De opbrengst dier
belastingen toch is te gering, dan
dat daardoor de vermeerdering van
het werk der ambtenaren, die de
invoering brengen zal. gerechtvaar-
digd zou mogen heeten.

„Men stelde voor alsequivalent voor
het hierdoor te lijden verlies het
invoerrecht voor die eilanden te
stellen op 7 per cent.

„Met een beroep op het gemak der
Administratie zou, meende men, dit.
voorstel zeker niet kunnen worden
bestreden, waar de verbinding tus-
schen de benedenwindsche en de bo-
venwindsche eilanden der Kolonie
slechts in één scheepsgelegenheid
'smaands bestaat.

L)e verhooging der grondbelasting
stellende op f. 9250.=(waartegen-
over echter staat een verlies vau
f. 6 450 -. op de gebruiksbelasting en
den gedáchtsaccijns) en de hiervoren
besproken wijzigingen in het tarief
va:, invoerrechten en het invoerrecht
op de bovenwindsche eilanden op
f. 13.500 = meenden de Afdeelingen.
dat de stand der cijfers dan een
verschil ten voordeele van het ont-
worpen stelsel zal aanwijzen van
ruim f. 5.000".=

Het tweede Eindverslag betreft de
Grondbelasting.

„Vele leden wenschten alsnog in o-
verweging te geven iv het ontwerp ee-
ne bepaling op te nemen, waardoorde
op Aruba iv concessie bezeten gron-
den, waarvoor tot dusverre steeds
«rondbelasting is betaald, voor de
toepassing van deze verordening met
eigendom worden gelijk gesteld. Daar-
door zouden toch, zonder schade voor
de Koloniale Kas, verkregen rechten
volkomen worden geëerbiedigd."

Het groóte verschil van opvatting
tusschen Raad en Bestuur zal hier
eenieder wel opvallen.

Ongetwijfeld moet bij de behande-
ling van dit Ontwerp worden uit-
gemaakt, of de concessie-gronden op
Aruba in rechte gelijk gesteld mo-
gen worden met eigendom, dan wel
dat zij zonder meer voortaan als
huurgronden zullen worden be-
schouwd.

Of de openbare
deze quaestie tusschen Raad en Be-
stuur voldoende is voorbereid,
nèn wij met reden te mogen lx twij-
felen. De zaak is voor de Arubianen
Viiu te groot belang om zoo maar
even in 'c voorbijgaan te worden
besproken. Wij verwachten zeker,
dat op dit punt ook schriftelijk nog
in den breed e worde teruggekomen.

Van de Ontwerpen "3—9 wordt
voudig verklaard : De Afdeelingeu
achtten door de gewisselde schrifturen
over de belastingherziening de open-
bare beraadslaging over de ontwer-
pen genoegzaam voorbereid.

Bij No. 1) Uitvoerrecht van iiiijupux-
ducun vestigt de Raad de aandacht
van het Bestuur op de bezwaren dooi-
de A ruba-l'hospha at-Maatschappij
ingediend. Die bezwaren kwamen aan
verscheidene leden niet geheel onge-
grond voor.

Bij No. 10 GebruiksbelaMing verkla-
ren vele leden niet met het Bestuur
te kunnen meegaan, waar het voor-
stelt de belasting op het gebruik van
electrisch licht van den houder der
concessie tot electrische verlichting
in te vorderen.

„Niet alleen, dat de concessionaris
daardoor verplicht zou worden de
belasting te voldoen ook voor die
lichten, waarvoor de verbruikers in
gebreke blijven zeh's het abonnement
te betalen, maar men meende, dat
de wetgever zijn bevoegdheid te bui-
ten zou gaan, indien hij de iuning

Feulleton.

LUMEN CHRISTI.
(Een Paaschvertelling.)

Eertijds behoorde Opper-Italië met
"-■e steden Venetië, Verona en Man-
tua tot Oostenrijksch grondgebied,ei* dit was nog lang niet altijd ten
nadeele van het schoone land aan
i?ene zijde der Alpen, dat daardoor
a' zijn producten vrij en ongehinderdvervoeren kon naar het reuzenrijk,
Welks hoofdstad rust in de schadu
Wen van den St. Stephanusdom.

Maar niet altijd zou het zoo blij-ven. Booze plannen waren gesmeeddoor booze menschen. Oostenrijk,
net katholieke land, moest ontze-
nuwd, zoo mogelijk geheel vernietigd
gorden. De katholieke macht te fnui-
ken gold niet alleen in westelijk Eu-
"fopa als hoofddoel van den opstand,
"-■aar ook hier, in het Zuiden zoowel

als in het Noorden. In Italië vooralwerd het volk van alle kanten op-
gehitst, ook in Milaan. Honderden
en honderden verblind door de op-
ruiende taal der revolutionairen, ga-
ven zich geheel over aan politieke
twisten, die tot wissen ondergang
leidden.

Een slachtoffer dezer misleiding
was Brosio Benni. Hij was een zeer
gezien en vermogend 'man, had eene
innig vrome vrouw en vier alleraar-
digste kinderen, die hun vader met
hart en ziel aanhingen, het ontbrak
hem letterlijk aan niets, dat het
aardsch geluk volmaken kan.

Brosio Benni had echter kennis ge-
maakt met een advocaat voor slech-
te zaken, een God- en menschenhater,
en deze bracht den ongelukkige op
verkeerde wegen. Hij spiegelde hem
voer, welke rol hij spelen kon, in-
dien hij slechts wilde, sprak over ver-
lichting en allerlei nieuwe denkbeel-
den en bracht hem in gezelschap van
vrienden, die het zoo ver wisten te
drijven, dat Brosio Benni na korten
tijd tot volslagen radicalisme ver-

vallen was.
Zijn geloof scheen verloren. Hij

gedroeg zich vaak zoo ontevreden en
humeurig, dat de zijnen hem niet
meer herkenden en hoe vuriger zijne
vrouw bad, des te erger werd hij.
Dikwijls genoeg moest de edele vrouw
schimpen smaad verdragen: „Dom-
heid, bijgeloof, onzin", wierp hij haar
voor de voeten, telkenmale wanneer
zij beproefde hem zijne dw-üling te
doen inzien.

In 't geheim had de revolutie aan-
zienlijke vorderingen gemaakt, ge-
schriften, die opstand predikten, wer-
den overal verspreid, wapenen uit-
gedeeld; men sprak reeds van den
dag der verlossing en de verdrijving
der Oostenrijkers. Maar de gouver-
neur van Milaan, vorst Schwarzen-
berg, had een oog in 't zeil gehou-
den en toen de peer rijp was, plukte
hij ze.

In eenzelfden nacht werden al de
samenzweerders gevangen genomen
en naar de vesting gebracht, daar-
na hielden de agenten huiszoeking
eu waren de bewijzen van schuld on-

betwistbaar, dan volgde de veroor-
deeling.

Brosio Beuui ontving eene lichte
straf: 1 jaar streng vestii.gslot.

En zoo zat hij reeds drie volle
maanden in een der duistere cellen
van het fort te Milaan. De ..verlich-
ting" had ook hem gebracht in de
duisternis, zooals zoo velen.

Thans had hij zijne dwaasheid in-
gezien. Het gebed der zijnen en
zijne vrome, goede inborst hadden
hem tot inkeer gebracht en hem doen
inzien, dat hij een dwaas en een
zondaar was geweest en verkeerd ge-
handeld had jegens God, zijne over-
heden en zijn vrouw en kinderen, en
dat hij dankbaar mocht zijn slechts
zulk eene geringe straf beloopen te
nebben. Reeds duizendmaal had hij
tranen van berouw geweend over al
het leed, zijne vrouw aangedaan;
slechts één wensch koesterde hij: ge-
durende zijnen straftijd zijne vrouw
eens te mogen aanschouw*en.

Het was de avond vóór Paschen.
De duisternis was reeds ingeval

len in de cel van den gevangene;

buiten, in de vrije natuur, waar de
lente reeds overal bloemen en bla-
deren had ge:ooverd, was het nog
helder dag. Van verre klonken kin-
derstemmetjes, de dartele jeugd ver-
maakte zich op dezen schoonen
avond.

En morgen zou het Paschen zijn.
Een pijnlijke zucht ontsnapte aan

de borst van den gevangene, die met
gesloten oogeu treurig in een hoekje
zat. Had hij ooit vermoed, het
groóte feest der Christenen, het heer-
lijke Paaschfeest, in zulke droeve om-
standigheden te vieren? rioe zou
zijne dierbare familie het maken? Zou
het feestelijke „Alleluja", dat morgeu
door alle klokken werd aangeheven,
dat van orgel-, priester-, en zangers-
koor weerklonk, ook hen niet pijn-
lijk en. smartelijk aandoen? Hoe ge-
lukkig zouden zij allen geweest zijn,
indien hij zich niet had laten mee-
sleepen en niet de geheime genoot-
schappen had bezocht, doch zijn
plicht had vervuld en trouw was ge-
bleven aan Kerk en godsdienst.

„Lumen Christi!" hoorde hij buiten



van de een of andere belasting aan
een ambteloos burger bij verordening
zou opdragen.

„Men gaf in overweging: ten op-
zichte van dit onderdeel de regelen
te volgen, voorgesteld voor de be-
lasting op piano's, paardeuof fietsen.

„Ook wenschten vele leden de kerk-
verlichting, mits daarvoor alleen die-
nende, van de belasting vrij te stel-
len."

Bij de volgende Eindverslagen leest
men alleen de gebruikelijke algemeene
verklaring, dat de Openbare Behan-deling thans genoegzaam is voorbe-
reid, zonder bijvoeging van een en-
kele op- of aanmerking.

Met belangstelling wordt thans
door de Burgerij de eerst volgende
openbare behandeling van de be-lastingherziening te gemoet gezien,waarbij het voornaamste van alle
Ontwerpen, dat wat betreft den In-,
Uit- en Doorvoer, behandeld zal wor-
den.

Vertrouwend op het beleid en door-zicht van de Raadsleden, aan wiede verdediging van Handel en Scheep-
vaart blijft toevertrouwd, wachtenwij met ongeduld de beslissing vanhet Bestuur.

Die beslissing zal allergewichtigst
wezen.

„To be or not to be, that is thequestion."
Leven of dood van handel en scheep-

vaart hangt er van af, de geheele
toekomst van ónze Kolonie.

Moge het Bestuur nog bij tijds
inzien, dat de Curacaosche * Ledenvan den Raad een zeer verstandigenraad hebben gegeven in het belang
van het Curacaosche leven van Han-del en Scheepvaart.

Moge het Bestuur vooralsnog be-
sluiten de algemeeae invoerrechten
te laten op 3% en NIET TE VER-HO* JGEN TOT 5%.

-zingen, de kinderen zongen het alseerste Paaschgroet, en deongelukkigesloot de oogen en herdacht den tijddat ook hij nog een kind was enook het „Lumen Christi" had mee-gezongen.
En de stem van zijn hart sprak:„Heer ik heb berouw, ik wil tot Dterugkeeren!"
Eigenlijk was hij reeds met Godverzoend. Hij h«d gebiecht-voor

het eerst na vele jaren—en wasmet eerbied en godsvrucht genaderdtot de Tafel des Heeren: de een-zaamheid had hem genoeg tijd engelegenheid ter voorbereiding* «re-schonken. 6 R

„In Gods naam", zuchtte de ouo*e-lukkioe, de gedachten aan het hoog*,feest van morgen met geweld vanzich afzettend, „later zal het gelukmisschien nog eens voor mij aanbre-ken!' J

Intusschen had de gouverneur vauMilaan, vorst Schwarzen berg, een on-derhoud met zijn broeder, die tevens
zijn adjudant was.

„Gij kent immers Brosio Benni''"vroeg hij; „dien koopman, die ge-vangen zit." °
„Zeker, hij was vroeger immers dik-wijls onze gast."
Juist, diezelfde! Van avond nogmoet je hsm gaan opzoeken en hemvoorbereiden op eene kleine verras-sing , hernam de slotvoogd. „De

dokter heeft mij medegedeeld, dat
Brosio's gezondheid zwaar lijdt on-
der de gevangenschap en een langverblijf in den kerker zijn dood ten-
gevolge zal hebben. En deze verant-woordelijkheid wil ik niet op mijnemen, noch voor mijn geweten, noch
voor de menschen. Ik heb boven-dien van den commandant der ves-ting en van de geestelijken verno-
men, dat Brosio zijne dwaling inziet
en betreurt en in de toekomst voor
eene herhaling hiervan gevrijwaard
is. Dus stel ik hem in vrijheid en nu
heb ik mij iv 't hoofd gezet hem
nog hedenavond die vreugde te be-
reiden, opdat hij morgen metde zijnen
het Paaschfeest viere!"

„Kunt gij hem dit dan niet perbode mededeelen ?" vroeg de jongere
broeder, ik blijf liever thuis en houd
niet van ontroeringen."

„Vriend, het kan niet anders" was
het antwoord. „De dokter verzocht
mij den gevangene te ontzien en
hem niet onvoorbereid die groóte
vreugde te versjhaffen. Deltaliaan-
sche zenuwen zijn niet zoo sterk alsde onze, daarom wees voorzichtig.
Doe, wat jewilt, maar zorg, dat Se
arme Benni nog hedenavond bij dezijnen is."

Een kwartier later werd de deur
van de cel geopend en de adjudant
trad binnen. Brosio stond op. het
was reeds zoo donker, dat de cipier

de lantaarn moest opsteken. On-derzoekend keek de adjudant rond,dan vroeg hij aan den gevangene,dien hij reeds tevoren vriendelijk ge-groet had, of hij over niets te kla-gen had.
„Neen, doorluchtigheid !" klonkhet antwoord.
„Hebt gij soms een wensch ?"

vroeg hij vriendelijker, nadat hij den
cipier een teeken had gegeven omzich te verwijderen.

„Ik had 's avonds graag eenelamp," was het nederig verzoek.„Het is inderdaad beter de langeavonden niet in 't donker door tebrengen. Kunt ge nu wat afleiding-
zoeken ?'¿ b

„Niets,* want ik denk altijd aanmijne familie, aan mijne vrouw endierbare kinderen.''
„Ge zoudt zeker gaarne een avond

met hen doorbrengen ?"
„Of ik ! Maar dat lijkt mij een teschoone droom toe."
„Weet ge wat, ga uwe familie eens

verrassen ! Buiten staat mijn rijtuig,rijd naar uw huis en wensch uw-vrouw en kinderen een goeden avond!"„Mijnheer, spot niet zoo wreed met
een ongelukkige !"

„In vollen ernst, ik neem alle ver-
antwoordelijkheid op me."„Provoost, open de deur ! De gou-verneur, mijn broeder, keurt hetgoed !"

„Kan het w-aar zijn, is mij zulk
eene genade toegestaan ? Zeg den
gouverueur, dat ik zijn gunst en
vertrouwen niet misbruiken zal. Over
éen, hoogstens twee uren ben ik
terug en wil dan gaarne mijn tijd
uitdienen, na zulk éene genade."

Even dacht de adjudant va, over
het zoo even gehoorde.

Groóte eerlijkheid sprak uit den
gevangene. Daarna trad hij op dezen
toe en zeide vertrouwelijk:

„Weet ge wat, het is niet wen-
schelijk, dat mijn paard vanavond
nog naar het fort terugrijdt. Ik
raad u dus aan, niet meer terug te
keeren. Als ge verstandig zijt, zult
ge dat doen, waart ge zulks altoos
geweest, dan zoudt ge nooit hier
gekomen zijn. Hier hebt ge een be-
wijs."

Het was de invrijheidstelling. De
adjudant zeide echter niet, wat het
stuk behelsde, doch voer voort: „Dit
leest ge, wanneer ge thuis zijt, want
op 't oogenblik kan ik u niet aan
licht helpen. En nu gegroet!"

„Buiten wacht mijn rijtuig, ge-
lukkige reis!"

Daarop vertrok de adjudant. Dedeur was open, de provoost bracht
den gevangene zijn horloge, zijn mes,
beurs enz., die men hem bij aan-
komst ontnomen had, en geleidde
hem naar buiten.

Dáár stond het rijtuig. Brosio

stapte in en in vollen draf ging
het op weg naar Milaan, naar zijn
dierbaar huis.

Men kan zich de vreugde en ver-
bazing zijner vrouw en kinderen
voorstellen, toen zij Brosio Bennigeheel onverwachts in hun midden
zagen. De vreugde werd nog ver-
hoogd, toen Brosio het document
felezen had en dus zijn volle vrij-

eid bevestigd zag.
Den volgenden dag werd het Paasch-

feest gevierd, in oprechte dankbaar-
heid. Het Alleluja, het vroolijke, ju-
belende klokkenspel en het koorge-
zang schenen de geheele faniüieslechts een flauwe nagalm toe van
de vreugde van hun hart, en luide
dankte en klein God voor
Zijne weldaaden beloofde Hem trouw
tot aan den dood.

Ook de gouverneur voelde zich
ruimschoots beloond, toen de gehee-
le familie hem den volgenden dag
in de meest treffende bewoordingen
hare dankbaarheid kwam bewijzen.

Brosio Benni, die thans volkomen
overtuigd was van de valsche, ver-
keerde begrippen der zoogenaamde
revolutionnaire „verlichting", wan-
delde van nu af aan in 't volle licht
van Christus, in 'b volle licht der
waarheid en genade.

(De Maasbode.)

PEST.

Breed hangt de zwarte vlag. Dedood waart rond, de pest. Angsten ontzetting beklemmen onze adem-haling. Benauwende herinneringen
aan dien „Geesel Gods" wringen zichop uit het verleden, hoe wreed diegeesel sloeg in de middeleeuwen, inonze tijden nog in Voor- en Achter-indie. De verwarde verbeelding drijftangstig over de onzekere berichten,die tot ons komen uit plaatsen zeernabij, en kleurt „het nieuws" met'.leuren.

Maar, is dat alles nu zuivere waar-
heid, bestaande werkelijkheid, wat onzeverhitte verbeelding ons voorstelt?Bestaan er dan "werkelijk zooveelredenen om zoozeer beangst te zijnen bevreesd ?

Bezorgd moeten wij zijn en voor-zichtig. Maar voorloopig kunnen wijdat in hoofdzaak veilig aan de be-voogde Autoriteiten overlaten.De Geneeskundige Raad heeft reedsmeerdere malen bewijzen gegeven te
over, dat deBurgerij onder zijn hoe-de rustig blijven kan. Bijna dage-lijks komen de Leden te zaaien om
te beraadslagen, welke voorzorgen ergenomen dienen te wordeu. Wat noo-dig bleek, is reeds geschied.De quarantaine werd bereids af-gekondigd voor alle schepen komendevan de besmette haven, La Guaira.Serum om in te spuiten tegen de
pest is voorhanden. Om een nieuwebezending werd naar Parijs berichtgezonden. Ontsmettingstoes'telleu wer-den aangevraagd. Door den Procu-reur-Generaal zijn maatregelen geno-men om het vuil op te ruimen en alle

onzindelijkheid zooveel mogelijk te
voorkomen. Onder nauwlettend toe-
zicht van den volijverigeu Comman-
daut der Brigade, J. Appel, werd
een extra-schoonmaak gehouden in
de krotten, sloppen en stegen. Don-
derdag werden reeds 21 karren vuil
verwijderd. Een premie werd uitge-
loofd op het vangen van ratten en
muizen. Het isoleergebouw is in or-
de gebracht, de Eerw. Zusters-ver-
pleegsters houden zich gereed om,
zoo noodig te helpen.

Aan alles zien wij, dat de wach-
ter waakt. Wij kunnen dus rustig
blijven en moeten ons niet laten be-
heerschen door angst. De pest is
een ziekte op zich zelve reeds ern-
stig, wij moeten ons wachten voor
alle overdrijving.

Volgens medische verklaringen is
een pestepidemie, in gewone omstan-
digheden, niet zoo uitgebreid als men
zich misschien wel voorstelt.

Wanneer de ziekte zich hier uitbreidt
tot 40 á 50 gevallen is het al heel
erg. Besmettelijk in dien zin, dat
de ziekte van mensch op mensch
e-vergaat, is zij niet. Reinheid en
zindelijkheid is ecu krachtig voorbe-
hoedmiddel.

Om de ziekte beter te leeren ken-
nen, en alle overdreven verbeelding
den pas af te snijden, willen wij hieroverdrukken een belangrijk artikel,
voorkomende in het Nederlandsch Tijd-
schrift voor Geneeskunde. De aflevering
is van 28 Maart 1908, dus zoo nieuwmogelijk.

De laatste December-aflevering van
The Journal of Hygiëne wordt weder ge-heel ingenomen door het voortgezet
verslag der commissie voor peston-
derzoek in Engelsch Indië. Het on-
geveer 300 bladzijden vullende rap-
port is in een aangenamen vorm ge-
steld en met een zeer groot aantal
foto's, kaarten en teekeningen voor-
zien. Deze maal behandelt het rap-
port een jaar (1905—1906) der pest-
epidemie in de stad Bombay, in 4
dorpen op het eilandje, waarop de
genoemde stad is gelegen en in 2
dorpen in Punjab. De commissie be-
schikte over een zeer uitgebreidön
staf van helpers, zooals kan blijken
uit het feit, dat alleen in Bombay
gedurende de onderzoekingsperiode
12245 pestgevallen (11010 dooden)
bekend werden en dat van 89pCt.
dezer gevallen d*> epidemiologisch be-langrijke gegevens werden verzameld.

De hygiënische toestand der wo-
ningen liet zoowel in de stad als in
de dorpen zeer veel te wenschen over;

|een invloed hiervan op de epidemie
viel slecht*-, opte merken voor zoo-
veel de aanwezigheid van rattendaardoor werd vergemakkelijkt.

Wanneer de pestpneumonie, die zóó
hoogst zelden voorkwam, dat zij bij
de verspreiding der epidemie prak-
tisch geen rol speelde, buiten beschou-
wing wordt gelaten, is het de inni-
ge overtuiging der commissie, datde pest, dus de bubouen-pest en deseptichaemische vorm der ziekte,
nooit van mensch op mensch over-
gaat door oumiddellijk contact. Het
gezegde, dat het tijdens een pest-
epidemie nergens veiliger is dan in
de pestzaal van het ziekenhuis,
strookt geheel met de door haar
waargenomen feiten. Zij zag geen
van het verplegend personeel of vande bezoekers der hospitaal-patiënten
ziek worden en in een gezin werd
meestal slechts één persoon aan-
getast. Als regel moet worden aan-
genomen, dat de mensch zijn pest
van de ratten krijgt en al haar waar-
nemingen wijzen er nu ook weer op,dat dit geschiedt door tusschenkomst
van de rattenvloo, die dezelfde rol
vervult bij het overbrengen van het

virus van rat op rat. Deze vloo (Pulex cheopis) bijt slechts bij gebrek aan
ratten andere dieren, of e. o. cavia's,
en slechts noode den mensch.

In Bombay komen in de huizenzoowel de rattensoort Mus decuma-
nus als de M. rattus zeer veelvuldigvoor (een derde soort, deNesokia ben-galensis is van ondergeschikte be-
teekenis); de eerste is in hoofdzaak
een rioolbewoonster eu komt in dehoogere verdiepingen der huizen nietvoor, de tweedeis in Britsch-Indië
een echt huisdier geworden, zij leeftzeer intiem met den mensch samen
en wordt door allen geduld, doorsommige sekteu zelfs beschermd. Inde dorpen ontbreekt alles wat op eenriool gelijkt ca daardoor is ook dem. decumanus een zeldzame gast.

Ook nu weer ging overal aan de pest-epidemie een pestepizoöcie(sterfte aan
pest. Bed. Amigoe.) onder de ratten
vooraf. In Bombay bleek na het
pestvrije tijdperk het eerst de epi-zoötie onder de m. decumani op tetredeu en zij bereikte het eerst haarhoogste punt. Ongeveer 10 dagen la-ter begon de epizoötie onder de m.
ratti en de lijn dezer «pizoötie bleefnagenoeg evenwijdig aan die van deeerste. De epidemie begon 10—14 da-gen na de rattus-epizoötie en ookhaar lijn liep nagenoeg evenwijdig
aan die der epizoötiën.; Deze tijdver^
schillen acht de commissie goed inovereenstemming met de opvatting,dat de vlooien de bemiddelaars zijn!
wanneer men rekening houdt met in-cubatiefcijdperken en ziekteduur bijratten en menschen en met het feit,dat de rattenvloo pas den menschbijt, wanneer de honger, ontstaandoor het ontbreken van ratten, haarzeer gaat nijpen, dat is gemiddeld na■i dagen hongeren.

Voor de opvatting der commissiepleit ook de overal gedane waarne-
ming, dat het verlaten der huizen,
waarin pestratten of pestsrevallen ou-der den mensch zijn voorgekomeu,de epidemie voorkomt of doet op-houden, behalve onder diegenen, dienog nu eu dan in de verlaten hui-
zen komen. Deze maatregel van hetbetrekken van kampen, waartoedoor de bewoners, door de ervaringgeleerd, gewoonlijk spontaan hetinitiatief wordt genomen, stuurde ineen der dorpen het goed gekozenwerkplan der commissie iv de war;
zij wist echter raad, want de verla-ten huizen bevolkte zij onmiddellijkmet cavia's, die ten deele in voorvlooien toegankelijke, ten deele in
ontoegankelijke kooien werden ge-huisvest. OpT Jeze wijze werden zeer
belangrijke gegevens' verkregen; decavia bleek nog beter reagens te zijndan de mensch.

Kleeren, koopwaren en dergelijke
en ook de mensch spelen bij het over-breugen van de pest slechts een rolvoor zoover zij de dragers kunnenzijn van aan ratten geïufecteerde rat-tenvlooien. Het schijnt, dat dezevlooien na 5 dagen vastens iv denvc-crc.] c_f_c_T»ïT_rt«

In Bombay trad in het apenhuisvan den zoölogischen tuin een kleinepestepizoötie onder de apen op enook hierbij ging een sterfte aan pestonder de ratten vooraf.

C. W. Broers."

Nu onze Lezers van dit alles ken-
nis hebben genomen, zullen zij onshet volle recht toekennen de Bur-gerij gerust te mogen stellen. Wijsteunen op goede gronden.

Voor één ding meenen wij echter
niet ernstig genoeg te mogen waar-schuwen.

Voor contact tusschen La Guaira

en onze eilanden Bonaire en ArubaBonaire vooral.
Wij kunnen ons voorstellen, dat

menigeen te La Guaira moeite zaldoen om ter sluiks deze besmettestad te verlaten.
Zooals onze Lezers weten, hebbende Autoriteiten van Venezuela eencordon sanitaire geslagen om dezestad. Gedurende vijftien dagen magdaar geen schip in- of uitgaan, en

is alle verkeer met het binnenlandafgesloten. Nu kunnen wij ons zeergoed voorstellen, dat Curagaönaars
bijv:, die te La Guaira vertoeven,alle middelen te baat zullen nemenom ter sluiks weg te komen, de zee
over te steken en op Bonaire of Aru-ba te landen. In de haven van Cu-ragao zullen zij zich niet licht wagen,
maar de onbewaakte kusten dereilanden liggen voor hen opeu.De kustwacht kan daar verscherpten vermeerderd wordeu, wij hopenook, dat dit zal geschieden, maarde burgers zelven moeten ook krach-tig medewerken met het Bestuur en
onmiddellijk het Bestuur waarschu-wen, wanneer een bootje van Vene-zuela komende, tracht te landen
op de kusten onzer eilanden.

Met onderlinge samenwerking kanzooveel gedaan worden.

Een krachtig middel ter voorko-miug van de pest is ook de ver-delging van ratten en muizen.Wij laten hieronder volgen, watdaaromtrent werd voorgeschreven in1903 door den destijds waarnemen-den Procureur-Generaal Mr. J. B.Gorsika :

REGELEN OMTRENT HET VER-DELGEN VAN RATTEN' EN MUI-ZEN TER BESTRIJDING VANPEST.

„Een ieder wordt uitgenoodigd om,
wanneer hij ergens op het eiland of
aan boord van vaartuigen in de ha-
ven een buitengewoon aantal leven-de of doode ratten of muizen ont-dekt, zoo spoedig mogelijk daarvankennis te geven, in het stadsdistrict
aau een der politie-wachten en inde buitendistricteu aan den naast-bijzijnden districtmeester.

Den districtmeesters wordt verzocht
met den geneesheer van hun dis-
trict in overleg te treden, over het
verdelgen der ratten en muizen.

Voornamelijk lette men op het voor-
komen van zelfs enkele zieke ratten
of muizen, die gemakkelijk te her-kennen zijn aan hunne wij/.e van
waggelend ronddolen eu verlies van
vreesachtigheid.

Wanneer Curagao van nabij door
pest bedreigd wordt, doordien eene
plaats, waarmede het door handels-
verkeer of anderzins in onmiddellijke
betrekking staat, besmet is, moet
het ontdekken van ziekte of sterfte
onder ratten of muizen niet aan het
toeval worden overgelaten, maar mendoe er geregeld onderzoek naar in
achterbuurten, magazijnen, vleesch-hallen, stalhouderijen, op werven en
andere plaatsen, waar ratten ge-
woonlijk worden aangetroffen.

Het verdelgen van ratten en mui-
zen kan op verschillende wijzen ge-
schieden.

Het is niet noodzakelijk, nochdoelmatig zich aan eene methode te
houden, geen enkele is geheel af-
doende, maar iedere methode zal,
met volharding toegepast, bijdragen
tot het bereikeu van het doel.Men kan ze door rattenvangerslaten vangen, of ze in vallen lokken.Van achter stellingen, uit holen, gan-gen, riolen enz. verdrijft men ze doorhet uitgieten van zwavelkoolstof of

ruw carbolzuur, waarna zij gevamgen en gedood worden.Waar het gevaar voor verontrei
piging van daken en regenbakkei
is uitgesloten, is het bezigen valphosphorbry een uitstekend verde!gingsmiddel.

Men bestrijkt daartoe sne"gj__brood met een mengsel van phoshor
_ff°?P i10' water 45 e« roggemeel45 deelen. De phosphorstroop wordt

*7o^a
J
akt uit 50 deelen Phosphor io

100 deelen gewone stroop en 100deelen glycerine -jeëmulgeerd.Het aldus toebereide brood wordtgeplaatst dáár waar men de aan-wezigheid van ratten of muizen heeftontdekt, of vermoedt.
Men zorge naderhand voor hetopsporen en vernietigen der door hetgif gedoode dieren.
Niet alleen daar waar men ziekeof doode knaagdieren aantreft moetmen de overigen trachten te verdel-gen, maar ook moet dit in de aan-liggende localiteiten geschieden. Deaandacht wordt gevestigd op huneigenaardigheid om van de eeneplaats naar de andere te verhuizen;derhalve moet men, zoodra dit ver-schijnsel ergens is waargenomen,

trachten de ratten en muizen ookdaar uit te roeien.Men zorge steeds dood gevondenof gedoode ratten en muizen niet
met de hand aan te raken, maarze op te nemen op de wijze hier-onder aan te geven.

De wijze, waarop Vatten en mui-zen aan boord van schepen wordenverdelgd is als volgt:

Inderuimen.tusschendekken, keu-kens en provissie-kamers, legt men
na verwijdering van de lading,
de provisie enz. lokaas, bestaande
uit kaas of ander rattenlekker-
nij, teneinde deze knaagdieren uithunne holen te krijsen.
Daarna plaatst men er komfo-ren in, in platte bakkeu met aar-de of zand, teneinde te voorko-men, dat brandende zwavel of
kool op den bodem van het ruim
terecht komt. De hoeveelheid dei-komforen hangt af van de groó-
te van het vaartuig. De beroo-
king geschiedt met pijpzwavel en
wel 10 gram zwavelen 20 gram
houtskool voor iedere kubieke
meter ruimte of 10 kilo zwavel
en 20 kilo kool voor 1000 ku-
bieke meter en wel zoo dat per

komfoor giet meer dan ander half
kilo zwavel komt. De kolen wor-
den in de komforen aangemaakt
en de ¡zaavol daarover frpotvrt.
Zoodra dit begint te branden
sluit men de ruimen enz. herme-
tisch af en laat ze ten minste
10 uur in dien toestand.
Na opening der luiken laat men
eenigen tijd voorbijgaan om dezwaveldampen weg te laten trek-
ken.

De dood gevonden ratten worden
met kokend water of sublimaat-of
carboloplossing overgoten. Daarna
worden ze met tangen of stukjes hout
beetgepakt, in leege petroleum-blikken
gedaan en, ter plaatse daartoe ge-schikt, met petroleum overgoten en
Verbrand."

In aansluiting met dit voorschriftheeft de Procureur-generaal, Mr.
Nuijens, een verzoek gedaan aan de
burgerij om alle vuil zooveel moge-
lijk te verwijderen en ratten en mui-
zen te verdelgen.

Om tot ratten- eu muizenjacht aan
te sporen werd uitgeloofd voor elkedoode rat 5 ets, voor elke muis 1 et.

Misschien, dat deze premie de oc-
kosten dekt voor het aanschaffen der



'erschillende ingrediënten, noodig
i'oor de uitrooking der schepen. De

-hepen zijn verzamelplaatsen van
ffatten, en mogen dus wel ter dege
«♦""'orden onderzocht.<\ Mocht het blijken, dat de eige-
naars van schepen door deze premie
Met worden verlokt om tot uitroo-
Jpng hunner schepen, tot verdelging
'Fan ratten in 't groot, over te gaan,Ijuaü hopen wij, dat dit zal geschie-
T**en vau Bestuurswege.

Nieuwsberichten.

Curaçao.
Kerkelijke Berichten.

I Met de Prins Willem 111 zal deWeleerwaarde Mère Theophane, Al-
peirieene Overste der Eerw. Zusters
yjtiïi Roosendaal, in gezelschap van deM-**rw. Zusters M. Redolphine, Ger-
''''|'u.e en Ignatia, welke laatste twee
flO Suriname achterblijven, terugkee-

-1 naar het Vaderland.

* *#

Met dezelfde gelegenheid vertrek-
ken ook de Dames M. Ringeling en
\a * VAK ps om zica te oosen-

ü in het klooster te begeven.
Aan allen een hartelijk vaarwel,

Voorspoedige reis, behouden aan-
Jkomst en veel succes in al hare on-
dernemingen.

» *
[Woensdag a. s. 29 April zal del'-erw. Zuster M. Hildegardis den
|9ag herdenken, waarop zij voor 25
li?ar geleden zich door de driewerf
"" Geloften geheel aan God toe-

zie.
M. Hildegardis (Maria van

) werd den 25*'*"' December ISGI-e Beat in N. B. geboren, nam denkloostersluier aan te Roosendaal den
April 1881 en legde twee jaarJater, 29 April 18S3, hare religieuze

Geloften af.
Bijna geheel haar religieus levenbracht zij in de scholen onzer ko-lonie door. Zij kwam op Curacao

12 Maart 1884 en wijdde zich sindsdien dag voortdurend aan het 11.K. Onderwijs der armen. Zij was¡werkzaam in de stad alhier, op A-
endistricten vanao, het. langst in het St. Jo-

lal (Barber), waar zij nu ook
ir jubilé viert.

Van harte wenschen wij de een-
lige, ijverige, zich opofferende
r, steeds zoo vol toewijding en
voor de schoolgaande jeugd,~eluk op haar zilveren professiefeest

hopen, dat zij nog veel nut stich-
*? in onze maatschappij en voor;'eh zelve veel verdiensten vergade-

-1 voor den hemel.

"" "
■ í- D. H. Mgr. van Baars mocht*p- verblijdend bericht ontvangen,?at de Zeereerw. Pastoor Jan Paul. ELgetjr door de keuringscommissie
,ü Den Haag werd goedgekeurd en

lei a. s. met de „Prins Maurits"
,t Amsterdam hoopt te vertrekken.

Leger.

"ij Kon. besluit ziin op den voet
m* het bepaalde bij Kon. besluit van
t. November 1857, no. 56, voor den
}ÏQ van drie jaren gedetacheerd bij'*? landmacht in West-Indië, de ka-P^ein W. F. N. Van Hombbacht, van
"et 5e regiment infanterie, zoomedee le-luitenants J. C. Regenharut

11 H. A. Stork, onderscheidenlijk
f

aQ het 7e en bet 9e regiment in-faDterie.
* »
*

¡"ij Kon. besluit is met afwijking"? zooverre van de organisatie vane landmacht iv West-Indië, de duur
ei' detacheering bij de landmachtan West-Indië van den len. luite-. 9.öt der infanterie L. Lens met een

en zes maanden verlengd, en al-
°° nader bepaald op vier jaren ens maanden.

* »
*

Topografische opname.

ch -als men ïveet ' werd de deta-
j 'eer't>g van Luitenant Lens ver-- o°Kd om de topografische opnametZer eilanden af te kunnen rnakan.
" .^üitenant Lens is op het oogen-
ia"K bezig in het 5"" district in de01^rt van St. Kruis,
all*' allergrootste verbazing van
T .!*" die het vernamen, werd den
<_it e.nant aangezegd zijn arbeid op
k r

e'mnd te onderbreken en zichte maken om Dinsdag a. s.
tpr, P 1naar Aruba te vertrekken.
"*> einde op dat eiland een begin

te maken met de topografische op-
name.

Een dergelijke lastgeving verbaast
een ieder. De Koloniale Raad im-
mers deelde in zijn Voorloopig Ver-
slag over de nieuwe Begrooting den
Gouverneur onomwonden mede, ver-
dere voortzetting van topografische
opname en triangulatie niet te wil-
len.

Binnenkort moet in de openbare
behandeling de beslissing daarover
vallen.

Zou men nu niet hebben mogen
verwachten, dat uit eerbied voor
den Kolonialen Raad het op het ei-
land Curacao reeds bijna voltooide
werk, krachtens den goedgekeurden
post van debegrooting van dit jaar
nu ook werd afgemaakt, maar niet
begonnen met een nieuw eiland, waar-
van de topografische opname niet
door dan Raad wordt gewild.

Nu blijft deKolonie het volgend jaar
zitten met twee ten deele voltooide
opnamen.

Het zal natuurlijk heeten, dat het
jammer zou wezen, iets wat bijna
voltooid is nu niet af te maken.

Met de thans gedane lastgeving
aan Luitenant Lens komt de Kolo-
niale Raad het volgend jaar eenvou-
dig voor een fait accompli te staan.

Zulk een optreden is het Opperbe-
stuur der Kolonie toch geheel en al
onp-aardig.

Havennieuws.

Heden wordt alhier verwacht hetAmerikaansche oorlogsschip Des Moi-
nes.

Des Moines is een pantserde!*.schip
van dezelfde afmetingen en met de-
zelfde bewapening als de Tacoma, al-leen is het een paar jaar ouder, het
werd n. m. in 1901 te water gelaten*;

" «

Een zeldzaam gezicht in onze haven:
Een Venezolaansch stoomschip !

Gisteren liep tegen den avond de
stoomer Manzanares binnen; het is een
oude bekende, maar was nu zoo keu-rig in de verf, dat hij wel nieuw geleek.
Het is een type Chtittianated, maar van
iets grooter afmetingen. Op het ach-terdek zageu wij een stuk of tien eer-
ste klas hutten.

* *:-

*
Gisterenmiddag liep het gerucht,

dat er hier mannetjes gezocht wer-
den om dienst- te doen aan boord
van een stoomschip, dat gerepeld
een vaart zou onderhouden tusschenPuerto Cabello en Maracaibo.

Nieuwe Consul.

Te gelijk met de toeristen kwam
Dinsdagmorgen de Heer Roberto
López per Ch-istiansted hier aan, door
den President van Venezuela vereerd
met het Venezolaansch Consulaat qp
Curagao.

Den 22"" April is de Heer Lopez
in functie getreden.

Zijn wij goed ingelicht, dan werd de
vorige Consul, de Heer Landaeta, be-
noemd tot Venezolaansch Consul te
Liverpool.

Aan beide Heeren onze oprechte
gelukwenschen.

C. S. S. V.

Van den Kapitein-Commandant der
Scherpschutters ontvingen wij een
beleefde uitnoodiging ter bijwoning
van den jaarlijkschen schietwedstrijd
der C. S. S. V., te houden Zondag-
morgen, 8 i_ur op de Schietbaan van
Het Rif.

Dankbetuiging.

Wij ontvingen in dankvan den Heer
Sol. i.e Casseres een mooi asch-
bakje en een reclamebericht ter aan-
beveling van bet sigarenmerk „Sani-
tal", hygienisch-anti-septische siga-
ren, door de firma Van der Tak
in den handel gebracht.

El Águila de oro kwam bij ons ne-
derstrijken met een proeffleschje van
The Gaelic Old Smuggler Scotch Whisky,met aanbeveling van firma Pros-

PEuo Baiz & Cía. Dank voor de
beleefdheid en goede gave.

Handel- en Industrie-Maatschappij.

Aan de jaarlijksche algemeene ver'gadering van aandeelhouders derHandel-en Industrie-Mij. „Curagao,"
zal worden voorgesteld, over 1907
een dividend uit te keeren van 8 pCt
(over was het 1906 Q% pCt.)

* «
*Zondagmorgen is. met de Prins Wil-

lem II alhier aangekomen de WeledelGestr. Heer M. J. Selhorst, gepen-
sion. Direct. v|h Dep. van O. W.

Z.WEG. zal tijdelijk den Directeurder 11. en I. Maatschappij, de Heer
J. Janse vervangen, daar'deze laat-
ste vooreen halfjaar naar Nederland
terugkeert.

Bi] deze heet. n wij den Heer Sel-
hoi.st welkom en wenschen den Heer
Janse hartelijk vaarwel, ZWEd. een
voorspoedige reis toewenschend.

Vestigingsplaats.

Een paar jaar gelsden vroegen wij
de aandacht van het Bestuur voor
het gebrek aan huurgronden. De
Minister van Koloniën verzocht om
inlichtingen, maar er werd geant-
woord, dat er nog terrein genoeg
over was.

Gelukkig, schijnt het Bestuur thans
beter overtuigd te wezen van don
werkelijken woningnood der buiteu-
bevolking. Dezer dagen werd de Plan-
tage Mahuma gekocht en zal voor
vestigingsplaats bij kleine peree'elen
worden verhuurd.

Regenval.

Gedurende de maand Maart.
mM.

Fort Amsterdam 21.7
Plantage Savonet 9

Knip 11,5„ Klein Sta. Martha 1 7,4
Siberië 17,7
Cas Chikitoe 37.4
Gr. St. Joris 6.5
Fuik 9.4
Hoffi abao 19,3
Sta. Rosa 5,2
Beekenburg 0„ Noordkant 13,5

Posterij.

Lijst van onnfgehaalde en onbestel-
baar bevonden brieven:

Costan Casïana, Dr. N. Dearboru,
Rosalía de Marten, Terlinda A. de
Sintiago. Maria Estelita. Bonifacia
Laurens, Mery Lourest. Sra. Juana
Montolio, F. Nusselein, Capt- G. N.
Olsen, Jan Alegandro Penso, C. E
Roark, Filé Sakenvel, August Ser-
vare, Orilia Servage, Josefina We-
defoort, Generaldirektor des Tele-
graphen van Curacao.

Aangeteekende stukken: Domenilia
Piter-I)e Henriquez, Emile Miot.

Drukwerken zonder adres : Le Gau-
lois, Ons Vaandel, L'lllustracion, The
Sphere,Vanghan'sCatalogseedsbulbs
plants shrubs

La Guaira.

De berichten uit La Guaira zijn
reeds een week oud. Alarmeerende
geruchten waaiden sinds dien wel
over, maar geen z. kere berichten.

De bevoegde Autoriteiten zullen
werkelijk een weldaad bewijzen aan
de Burgerij, indien telkens de nieuwe
berichten uit La Guaira zoo spoedig
mogelijk worden bekend gemaakt, zij
het ter geruststelling, of ter waar-
schuwing tot grootere voorzichtig-
heid.

Wat wij tot dusverre weten, is nog
niets veel.

Het decreet van Grl. Castro was
geteekend 18 April en toen hadden zich
in het verloop van 30 dagen 12 ge-
vallen voorgedaan van een ziekte,
welke veel overeenkomst vertoont
met de builenpest, maar waarvan
het juiste karakter nog niet vast-
staat. Van deze 12 gevallen waren
er 3 met doodelijken afloop.

Gedurende 15 dagen, van 18 April
tot 3 Mei zal de haven van La Guai-
ra gesloten blijven en ook het verkeer
met het binnenland gestremd zijn,
om zoo de ziekte beter te kunnen on-
derzoeken.

Met ongeduld zien wij thans verde-
re berichten te gemoet.

Nederland.
Het blijvend gedeelte.

TWEEDEKAMER.

Zooals men weet, heeft de Minister
van Oorlog slechts 2200 vrijwilligers
opgeroepen tot aanvulling van het
blijvend gedeelte.! Het was zeker een
groóte voldoening voor Z. Exc. aan
de Kamer te kunnen mededeelen, dat
879 te veel zich hebben aangemeld.

De Heer Sabron, Minister van
Oorlog, zeide:

Mijnheer de Voorzitter ! Ik kan den
geachten afgevaardigde uit Hooge-
zand antwoorden, dat er zijn 879
overcompleten. Daar gaan dadelijk
van af allen, die zich voorwaarde-
lijk hebbeu opgegeven, nl. 355. Rest
dus 524 manschappen. Wanneer er

nu mochten komen in de kazerne,
die spijt hebben van de gedane keu-
ze, dan kunnen zij weer terugkeeren.
Er wordt niemand onvrijwillig in
dienst gehouden.

Het komt dus hierop neer dat al-
len die naar de kazerne gaan, zui-
ver vrijwillig komen. Ik begrijp niet
welk bezwaar er kan zijn."

Na langdurig, soms zeer heftig
deba**, kon men tot stemming over-
gaan.

Het bleek ten volle een partijstrijd
te zijn geweest.

Voor de heele rechterzijde en de
heeren Blooker, Tydeman, Henne-
quin, Van Kahnebeek en de voor-
zitter.

Tegen dus de heele linkerzijde
minus de bovengenoemde 5 heeren

Afwezig waren de heeren De Klerk,
Hübrecht, Van Idsinga, Tboelstra
en Verheij.

Het werd aangenomen met 31
tegen 11 stemmen.

EERSTEKAMER.
In deze Vergadering liep het wat

kalmer van stapel en werd het Ont-
werp met 32 tegen 11 stemmen
goedgekeurd.

Buitenland.
Duitschland.

Van het reeds gemelde artikel, door
den DüiTSCHBN gezant, te Washing-
ton in de ..Xorth American Eevieic" ge-
schreven, geeft Reuter het volg.
résumé:

De titel van het stuk is: „De waar-
heid omtrent de Duitsche expansie-
plannen." De schrijver weerlegt daarin
de van tijd tot tijd in de dagbladen
opduikende berichten, volgeus welke
Duitschland plan zou hebben de po-
litieke integriteit van Nederland en
België aan te tasten, eu zet de wer-
kelijke politieke plannen van Duitsch-
land uiteen. In de inleiding tot zijn
artikel zegt de gezant: „Vooral in
de l>eide laatste jaren namen vele
bladen in West-Europa berichten op.
volgens welke de onafhankelijkheid
van België en Nederland bedreigd
zou zijn.

Bedoelde berichten zoeken ook bij
het Amerikaansche volk ing
vinden, doordat ze de vero

"-Pu van Duits*. h_a_
ven aan het verlangen, grondg.
te bezitten in het westelijk halfrond.
Men stelt het danvoor, alsof Duitsch-
land het vooral op het eiland Cu-
rasao in de Karaïbisehe Zo-e gemunt
heeft, en bef eert, dat, als Nederland
geannexeerd werd, de koloniën het-
zelfde lot zonden ondergaan. Zelfs
staatslieden, gaat de gezant voort,
die het feit niet kunnen loochenen,
dat de Duitsche keizer ecu ijverig
voorstander is der vredesbeweging en
de Duitsche regeering 37 jaar lang
naar vrede heeft gestreefd en haar
grondgebied minder heeft trachten
uit te breiden dan eenig ander land.
terwijl het Duitsche volk niets anders
verlangt dan zich vreedzaam aan
zijn werk te kunnen wijden, zelfs zul-
ke staatslieden gelooven, dat Duitsch-
land, ondanks zijn vredelievendheid,
ten slotte door de omstandigheden
gedwongen zal worden, Nederland
en het Vlaamsche deel van België te
annexeeren."

De gezant verklaart verdor, dat het
niet waar is, dat een koloniale uit-
breiding van Duitschland een nood-
wendig gevolg is van den vooruit-
gang zijner industrie. Duitschland
heeft geen koloniën meer noodig, het
verlangt alleen vrij verkeer op
zeeën, de „open dc_r" en het recht
om met alle industriëele en handel-
drijvtnde volken als gelijke aan de
opening van nieuwe wereldmarkten
mee te werken. Dientengevolge is het
principe der open deur de vooriiaam-
ste beweegreden der buitenlandsche
politiek van Duitschland. Het is de
roode draad, die door de Oost Azia-
tische, de Oriëntalische en de Marok-
kaansche politiek van het Duitsche
rijk loopt. Daarna wijst de gezant
«rop, dat er redenen van staathuis-
houdkundigen, strategischen en po-
litieleen aard tegen een annexatie van
Nederland zijn. Een vereeniging met
dat land zou tengevolge hebben, dat
't Nederlandsche vee in Weet-Duitsch-
land dat uit Oost-Duitschland zou
verdringen, terwijl Nederland geen
onbewerkte stoffen oplevert, die
Duitschland zou kunnen gebruiken.
Bij een annexatie van België zou
eveneens de machtige Belgische ijzer-
industrie de Duitscho markt, die door
invoerrechten wordt beschermd,
trachten te veroveren. Dat de Rijn in
Nederland uitmondt, is van geen be-
lang voor Duitschland, daar het ver-
keer op die rivier vrij is en tengevol-
ge van verdragen tusschen de betrok-
ken staten vrij zal blijven.

Ook strategische gronden pleiten
er tegen. De oorlogen van Engeland
en Duitschland tegen Lodewijk XIV
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en Napoleon werden wel op Neder-
♦ landschen bodem gevoerd, maar wan-

neer er nu tegen alle verwachting in
eens een oorlog op het vasteland
mocht uitbreken, zou Nederland ver-
re liggen van het waarschijnlijke
oorlogstooneel. Dat Nederland ooit
deel zou nemen aan een \ijandige
actie tegen Duitschland, kan slechts
worden aaugenomen door hen, die
niets afweten van de stamverwant-
schap, het gevoel van bij elkaar te
behooren en de gemeenschappelijke
belangen van beide volkeu.

Afgezien nog van het feit. dat de
annexatie van een landvoorde ver-
schillende Duitsche bondsstaten aau-
leiding kon zijn, ecu nieuwe organi-
satie van den bondsraad te eischen,
maken de door de beschaving en de
geestverwantschap ontstane nauwe
betrekkingen de Duitsche annexatie
plannen tot een sprookje, dat noch in
Belgiënogin Nederland werd bedacht.
Vooral Duitschland en Nederland heb-
ben te wijzen op eenzelfde geestesont-
wikkeiing en ieder blad der Nederland-
sche geschiedenis wijst denzelfden on
leschbaren dorst naar vrijheid, aan,
die het Duitsche volk bezielt. Het
artikel schildert daarna de voor .Ne-
derland zoo voordeelige houding van
Duitschland in 1814 en 1830 en in de
jaren tusschen 1860 en 1870, toen
Napoleon 111 herhaaldelijk aan vorst
Dismarck voorstelde zich nier met
de binneulandsche aangelegenheden
van Duitschland te bemoeien, als hem
in België vrij spel werd gegeven.
Zonder Sedan was het met België's
onafhankelijkheid gedaan geweest.

De ongegronde vrees voor de an-
nexatie is misschien nog een gevolg
van de jaren 1870 en '71, toen
Duitschland, vroeger eene quantité

iiueable, plotseling een machtig.
vereeuigd rijk was geworden en velen
beiorgd waren vooreen misbruiken
van die nieuw verkregen macht. Te-
genwoordig bestaat die vrees echter
noch in België*, noch in Nederland en
de beste weerlegging van de annex _-
tieplannea is wel het feit, dat de
Duitsche boeman uiet ..made in Hol
land of Belgic-a", maar ecu invoer-
artikel is.

Rome.
Aan de Köln. Vólkszeitung worden

zeer belangrijke mededeelmgeu ge-
a omtrent de nieuwe Vaticaau-
Sterrenwacht.

De H. Vader stelt bijzonder beland-in deze inrichting; dikwijls is pater
Hagen de thans reeds wereldberoem-
de wwtronopm die de leiding van de
zaak heeft, des nachts door den Paus
verrast, waarna beiden te sa uien den
sterrenhemel beschouwen en de groot-
heid van den Schepper overwegen,
zooals die zich in Zijne scnepselen
openbaart.

Reed eenige man nden geleden heeft
de H. Vader aan pater Haffen de
villa afgestaan, die Leo XIII zich
als zomerverblijf liet bouwen.

Kil voortdurend wordt met ijver
gewerkt, aan de ijzeren brng die over
de muren der Leonijns _he stad heen
de nieuwe sterrenwacht, die naar
Pius is genoemd, met die van Leo
XIII za] verbinden. Meiden zijn ge-
vestigd in eeuwenoude torens; en on-
der den looden koepel van de Speen-
la Pïo-Vatieana staat thans de
grootste kijker ter wereld, die alles
overtreft wat op het gebied van as-
tronomiseiie instrumenten tot nu toe
is gemaakt. De lensisuit Amerika,
en volgens aanwijzingen van pater
Hagen op een geheel bizoodere wijze
geslepen in concentrische goiflijnen.

Hij heeft daarmee volgen* den zegs-
man dien we volgen, zeer wonderba-
re ontdekkingen gedaan; zoo onder
meer, dat op Mars werkelijk levende
wezens zieti bevinden, maar van ge
heel andere grootteen vorming dan
die wij op aarde kennen en die onder

■f! andere levensvoorwaarden be-
¡n.

Ook aangaande den toestand van
■Je planeet Venus en andere sterren
moeten zeer belangrijke resultaten
zijn verkregen.

Neen, de Kerk schuwt de weten-
schap niet; alleen moet dit woord zoo
vaak dienen om daarachter haat te-
gen het Christendom te verbergen.

Amerika.
—Terwijl het Amerikaansche eska.der te Rio de Janeiro vertoefde, wer-

den op Zon lag* de godsdienstplichten
niet vergeten. Een *.(")() katholieke
mariniers vergezeld van hun aalmoe-er, den Bern. Pater Mathieu Gles
son, toog naar de kerk. waar zij bijhet 11. Misoffer tegenwoordig waren.
Na de Mis begaven zij zich naar de
kathedraal, waar de Kardinaal-
Aartsbisschop den pontificalen dienst
had gebonden. I>eze ontving hen
met welwillendheid en gaf hu*i na
een kort onderhoud, zijn zegen, hun
een voorspoedige reis toewensehende.
Wat later zond hij den aalmoezenier
zijn portret aan boord, vergezeld

"en vleiend schrijven aan hem en
ei zijn katholieke matrozen gericht.
Pater Gleesson, dehoofdaalmoezenier

van het Amerikaansche eskader,
heeft nog enkele belangrijke inlichtin-
gen gegeven over den bloeienden toe-
■«tand van den katholieken gods-
dienst in Amerika. Hij zei dat van
de 16,000 man, waaruit het eskader
hestaat er bijna 6000 katholieken
onder zijn, waaronder 2 admiralen.
Er zijn aanjboord 6 katholieke aal-
moezeniers, waarvan hij het hoofd is.
Er is geen protestansch bedienaar
van den godsdienst aan boord. Pa-
ter Gleesson heeft den rang van kap-
tein met recht op eerbewijs en sol-
dij als zoodanig. Hij leest alle da-
gen de Mis en des Zondags zijn er
de officieren en het geheele personeel
van het schip bii tegenwoordig; de
Protestanten zelfs woneu de Mis met
den grootsten eerbied bij: eenigen
hebben zelfs gedurende de reis van
de vloot het Piotestautisme afge-
zworen.

—President Roosevelt heeftin een
onderhoud met ecu medewerker van
de Temps gesproken over zijn bestrij-
ding van de plutocratie, deheerschap-
pij van het geld. „De plutocratie,"
zeide hij, „is de beste bondgenoot
van socialisme en anarchisme. De plu-
tocraten zouden, als men hun liet be-
gaan, het laud brengen tot anarchie.
Men mag niet zeggen, dat ik een
vijand van het volk beu. Ik beu een
vijand van geldheerschappij en van
anarchie." In een ander gesprek zette
de President zijne politieke inzichten
uiteen. Hij wil, zeide hij, de Ame-
rikanen doen inzien, dat hunne staat-
kunde een wereldpolitiek is. Dat hij
de vloot een reis naar de Zuidzee liet
ondernemen, van waar zij. na een be-
zoek aan Australië*, door het Suez ka-
naal zal terugkeeren, was om den
Amerikanen te doen begrijpeu, dat
hunne vloot iets grootsch eu belang-
rijks is, waarvoor zij hart moeten
hebben en belangstelling moeten koes-
reren. Ook wilde hij aau ándere mo-
gendheden de macht der Vereenigde
Staten toonen.

IngezondenMededeelingen.

"Cuidado con las Medicinas
Perniciosas"

Los médicos condenan unánime-
mente el uso de las emulsiones que
contienen Creosota ó Guayacol. Ef?
bien sabido que estas sustancias cuan-
do se toman mezcladas con el Acei-
te de Hígado de Bacalao irritan el
estómago y los reñones, entorpecen
la buena nutrición y por las frecuen-
tes evacuaciones que causan, produ-
cen el rápido aniquilamiento de los
enfermos

El Dr. Parsons, un distinguido es-
pecialista de la Ciudad de ' México,
dice á este respecto: "Kefir¡éndome
al valor germicida de la Creosota,
cuande se le administra á enfermos
tuberculosos, incorporada á prepa-
raciones de Aceite de Hígado de Ba-
calao, declaro: que los experimen-
tos químicos y la observación cui-
dadosa de uu gran número de ac-
sos. han demostrado que cualquiera
que sean los resultados benéficos que
los enfermos puedan recibir del uso
de la Creosota y otras sustancias
irritantes, estos resultados los nuli-
fican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago.

Ks un hecho bien conocido que la
asimilación fácil y completa de los
alimentos es de la mayor importan-
cia en el tratamiento de las enfer-
medades que se caracterizan por de-
nutrición y de las cuales es tipo la
Tuberculosis. Se sabe también que
el Aceite de Hígado de Bacalao, per-
lectaraente emulsionado, es uno de
ios mejores reconstituyentes. Por eso
es *que los más distinguidos espe-
cialisras prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Ba-
calao que no contienen" Creosota ú
otras sustancias irritantes, que oca-
sionan el desorden de las funciones
digestivas.

De las diferentespreparaciones de Acei-
te de Hígado de Bacalao, yo prefiero la
EniuMón de Scott que fabrican los Sres.
'ico" & Bowne de Nueva York."
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OUDEES!
OVERTUIGT U van het

OVERHEERLIJK
KLEINE MAISMEEL

P. A. P.
bereid op deplantage Ascención.

12cent het pakje.
Verkrijgbaar bij:

De Lannoy & CO., Botica Central.
Meyeu & Araujo, Botica Nueva.
J. E. v. n. Meülen, Huis Kortijn.
PI. Ascención, Curagao.

JPuur „Jtlelk."
á 25 cent de kan
van de plantage Ascención.

Verkrijgbaar bij:
j. E. v. D. .Meülen Huis Kortijn.

Aan huis bezorgdvan 6 tot half
8 uur 's morgens.

TB KOOP ;
Een goed onderhouden pia-

no voor billijken prijs.
Te bevragen bij den Heer

fl. Manuel, magazijnmeester
der artillerie.

„CURAQAO in 1803-1804"
nooit

P. A. EUWENS, O. P.

formaat groot 8°.—83 bladz.

Prijs f 0,50.
De opbrengst strekt teu voordeele

der nieuwe kerk op Rincón.

Verkrijgbaar aan de drukkerij
van het

Apostolisch Vicariaat.

Bekendmaking.
De verkoop van ZILVEREN, GOU-

DEN en JUWEELEN VOOBWER-
PEN, beleend ter Spaar- en Beleen-
bank van l"" September 1906 t|m 28
Februari 1907 onder

\ . 3905 W t|m x\ 1082 X
zal plaats hebben op DONDERDAG
den SO""- April a. s. en volgende Don-
derdagen.

Belanghebbenden worden verzocht
den verkoop te voorkomen, door de
aanzuivering der verschuldigde inte-
resten.

Curasao, den 23""'. April 1908.
De Voorzitter.

A. JESUEUN.

!<*_j.on de ia -_,
\debido

! ü.ü del J
Kerosene Comun. i

__-*--. -_._m^s ,*-_. m ■

*/<-iF

hifïiinundad usa/*^v /m\
"LUZ DIAMANT^^ jfg) fsp

Explosionf^j^**-» r

LONGMAN & HARTIG
\EW YORK, V.»

t** Venta Por Las *~

Almace"-

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. deKoningin der Xederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 1885,
„ Chicago 1893, en
„ Curacao, Eerste Prijs Eere
medaille, 1904.

Curacao, vVaterkant Otra-
banda.

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curasao,
het incest gelezen der
hollandsehe bladen in
de kolonie.

_____________■&

Alfredo Maduro
Tandheelkundige.

Biedt hierbij het geëerde publiek zijnfl
diensten aan.

Kantooruren :
van 8 totfl2 v.m.
van 1 tot 4 n.m.

13-5.

GRAFMONUMENTEN,
GRAFZERKEN.

in MARMJE?R, Belgisch, Beierse»
en Zweedsch GRANIET.

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

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. EÜWMS, !
Oude Varkensmarkt.- Doddendaal.

Nijmegen. Hollan-I_
\

Drukker;
ALFREDO F. SINTIAGO !

Advertentien.

OPROEPIx\G.
Ondergeteekende maakt be-

kend, dat van af 1 Mei a. s. sol-
daten aangenomen kunnen wor-
den met de bestemming tot op-
leiding bij de muziek. Belang-
hebbenden kunnen zich tusschen
9 en 12 v. m. vervoegen ten gar-
nizoens buréele tot het bekomen
van inlichtingen.

Curacao den 25 April 1908.
De kapitein Commandant der

troepen en v. h. Garnizoen
HINRICHS.

S. S. „CHRISTIANSTED".
Yaarplan voor ApriWuni 1908,

VERTREK VAN Mrt. Apr. Mei.

Curacao ' Maandag, v. m.. 30 27 25
Bonaire | n. m. 30 27 25
Curasao i Dinsdag, n. m... 31 28 2_\Aruba ! Woensdag, n. m. Apl 29 27
Curasao Dond. vm. of nm 2 30 2_\
Bonaire „ n. m. of 2 30 28

Vrijdag v. m 3 M. 1 29
St. Thomas Maandag 6 4 Juni 1
St. Martin Dinsdag, v. m.... 7 5 i
Saba „ middag 7 5 ü
St. Eustatius Woensdag, v. m. 8 6 3
St. Kitts Donderdag v. m. 9 4
St. Eustatius „ n. m. 9 7 4
Saba ; Vrijdag, v. m.... 10 8 5
St. Martin ; „ middag 10 8 5
St. Bart (facultatief) ...
St. Thomas Zaterdag, v. m... 11 9 6
Bonaire (facultatief)...
Curasao Dinsdag, n. m.... 14 12 9
Aruba Woensdag, n. m. 15 13
Curasao Dond. vm. of nm 16 14
Bonaire Vrijd. vm. of nm. 17 15 12

AANKOMST TE_ | Vrijdag, n.m. of 17 15G,]ra-ao Zaterdag, v. m. 18 16
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