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DE NIEUWE BEGROOTING.
Memorie van Antwoord.

Het zwaarwichtig* antwoord van
den Gouverneur beslaat niet minder
dan 27 foliobladen. Wij verkeeren dus
iv de onmogelijkheid om deze Memo-
rie in haar geheel op te nemen, en
moeten ons wel tevreden stellen met
de toelichting -van de voornaamste
punten, waarover Verschil van mee-
ning bestaat tusschen Gouverneur en
Raad.

De Districtmeesters.
„Het was ondergeteekende bijzon-

der aangenaam te vernemen, dat ve-
le leden -zich niet langer meenden temogen verzetten tegen eene defini-
tieve regeling van het dist.iictsbe-
heer op de door het Bestuur noo-
dig geachte wijze: —het zij hem ver-
gund hierbij zijnen dank aan die
leden van den Raad uit te spreken,
die zich bereid hebben verklaard tot
het tot stand komen van die re
geling mede te werken.

Hoewel het geheel er mede eens
dat, gestreefd moet worden naar het
behoud van eene juiste verhouding
in de traktementsregeling der amb-
tenaren, kan ondergeteekende niet-temin in billijkheid geene vrijheid
vinden om mede te gaan met denwensch om het traktement van dendistrictmeester van het 2e en 3e dis-trict op f H,OOO.— te stellonHeedtj te voren had oudergéteeken-
de de gelegenheid met nadruk de
aandacht te vestigen op het gewicht
van het ambt van districtmeester,
waar hij geroepen is te waken voor
de belangen van de bevolking van
zijn district, in het bijzonder" voor-
de vele, welke ten aanzien van het
middel, ¡waarmede zij in hun levens-
onderhoud moeten voorzien, in
nauwe betrekking tot het Gouver-
nement staan.

Ondergeteekende heeft hier o. a.het oog op de verhouding van den dis-
trictmeester tot de pachters van tot
het domein behoorende gronden.

I'ie verhouding heeft niet, haarbegin en einde bij de zorg voor dein-
ing van bedongen huurpenningen,—
öeeu, zij behoort zich ook, en voor-
namelijk, in ander opzicht te ópen-haren: in de eerste plaats in de
ri-hting, waarin dé weg gelegen is,'-lie tot verbetering 'van den toe-
stand der pachters leiden zal; de
noodzakelijkheid om hen tol orde-'ijke burgers te vormen zal wel
uiet nader behoeven te worden aan-
getoond Op dat terrein is een voor-naam gedeelte van het arbeidsveld'len districtmeester —in gestadige
samenwerking niet den landbouwkundige — aangewezen: beider taak
's het om met alle hun ten dienste
staande middelen te streven naar
verhooging van het peil der buiten-bevolking en van het opbrengst-
Vermogen van de pachtgronden, omaldus de pachters in betere conditiete brengen.

Be groóte beteekenis vau deze be-
*'uurszorg, een zeer gewichtig kolo-
niaal belang, die vooraan gestaan''ad onder de motieven, welke on-dergeteekende tot eene reorganisatie
Van het districtsbeheer hadden ge-jeid. zal we! voldoende zijn in lietJicht getiteld, wanneer rekening ge-houden wordt met de omstandig-heid, dat een zeer groot gedeelteoer bevolking uit den landbouw
'öet den aanverwante tak veeteeltecu bestaan vindt en wanneer het°Og geopend blijft voor het feit,
vat er nog veel gedaan moet wor-

ter verkrijging van verbeteringvan den toestand van de kleine'andbouwers.Een groot gedeelte der bui ten be-volking vindt zijn bestaan in land-bouw en veeteelt, zeide ondergetee-
_^ude, maar, zooals het voor nog

te velen er nu mede staat, is datgestaan vaak kommervol. En daarin
* het, dat ondergeteekende verbeern-o; gebracht wenscht te zien o. a."oor bevordering van den kleinen

landbouw iv dien zin, dat ook de
pach'er van gouveruementsgronden
prod eten zal kunnen winnen, welke
elders een afzet vinden.

Daarheen moet met kracht ge-
streei'.i. wil bij de voortschrijdende
uitbreiding der buitenbevolking tij-
dig Je kans op de vorming van
eene _chare behoeftigeu worden ge-
keerd, die ten koste van anderen
zourl D moeten worden onderhouden,
en — omgekeerd — het vooruitzicht
word 'U geopend op het verkrijgen
vau :)evolking*9elementen, die in be-
langrijke mate tot de algemeene
welvaart zullen bijdragen.

Ma ir al te vaak worden reeds
klachten vernomen, aan kracht toe-
nemend in jaren dat de oogst van
veld 1, ruchteu geheel of ten deele mis-
lukt is (hetgeen herhaaldelijk voor-
komt., dat vele pachters ten koste
van anderen in hun levensonderhoud
voor/ ien.

D-.-5 niet in elk geval nijpeude
nood daartoe aanleiding geeft zal
wel geen betoog behoeven, maar ze-
ker u het, dat meer en meer de
eisch levendig wordt, dat van be-
stuurt-wege middelen worden aange-
wend, om de pachters, die thans
hoofdzakelijk aangewezen zijn op jde
zeer wisselvallige opbrengst van de
cultuur van veldvruchten, inkomsten
te verzekeren uit andere gewassen,
die «set meer zekerheid opbrengsten
zullen geven.

Op het bereiken van dit doel zal,
zooals reeds gezegd, niet alleen de
landbouwkundige zich vlijtig moeten
loe!» '"¿.en, maar zal ook de district-. _j._.. _Jl_____d .-.mie ' <Ac.lillay.il {

gevestigd moeten houden. Ook zijn
deel aun de omschreven taak is
geenszins van beteekenis ontbloot;
van zijne aanbevelingen, waar het
geldt te beslissen op aanzoeken om
terrein, —- van zijn voortdurend toe-
zicht, leiding en aanmoediging, zal
het groóte mate afhangen of het
beoogde doel meer en meer nabij
zal worden gebracht.

Het vorenstaande, dat meer on
middelijk iv verband met de vast-
stelling van het inkomen van de
districtmeesters is aangevoerd, —vind. hier ook eene plaats met het
oog op de voorgenomen uitbreiding-
van het domein.

Gaarne maakt de ondergeteekende
van de geboden gelegenheid gebruik
om te doen uitkomen, dat het in
het in voornemen ligt bij de uitgifte
in huur van de aan te koopeti ter-
reinen in dier voege te werk te gaan,
dat al dadelijk aan het verkrijgen
van het omschreven desiderátum zal
worden gearbeid, —en brengt hij met
erkentelijkheid in herinnering de doei*
den Raad in diens advies naar aan-
leiding van het dezerz-jdsch voorstel
tot lereinaankoop aangegeven rege-
len, welke bij gronduitgifte gevolgd
moeten worden.

Als ondergeteekende na het vo-
renstaande den Raad verzoekt ver-
der rekening te willen houden met
het gewicht van de betrekking van de
districtmeester in verschillendeaudere
opzichten — met de drukke bezighe-
den aan het ambt verbonden —waarop hij wel niet dieper zal
hebben in te gaan. aangezien bij
meer dan eens 's Raads aandacht
voor een en ander had gevraagd.— eindelijk met de omstandigheid,
dat de verhoudingstheorie, in den
aanvang van deze uiteenzetting be-
handeld, overigens ook daarom niet
consequent is toe te passen, omdat
vele traktementen jaren geleden wer-
den vastgesteld, dan meent hij met
vertrouwen te mogen verwachten,
dat de Raad, rekening houdend met
de noodzakelijkheid dat het Bestuur
ten allen tijde in staat moet zijn
over geschikte titularissen voor debetrekking te beschikken, de voor-
gestelde regeling van de inkomsten
van de districtmeesters zal willen
goedkeuren.

Het zij ondergeteekende vergund
hier nog aan te teekenen, dat in
de bij den post gegeven toelichting
is uiteengezet, dat hij de bezoldigin-
gen van de districtmeesejrs gaarne
verhoogd zou willen zien, maar dat
hij, om daarbij aangegeven redenen,

van een voorstel daartoe meende te
moeten afzien en daarom liever den
weg volgde van toekenning van eene
toelage voor huis- en kantoorhuur.
Bij de gemaakte vergelijking op dit
punt met de gouvern -ments-genees-
kundigen wenscht ondergeteekende
op te merken, dat de gouvernements-
geneeskundigen op Boi aire, St. Mar-
tin en St. Eustatius 'jet genot van
vrije woning hebb.n en dat de ge-
neeskundigen op al de onderhoori-
ge eilanden, met uitzondering van
Aruba, over een lokaal voor het on-
derzoek van patiënten beschikken.
Bovendien geldt ook hier hetgeen
ten a-inzien van de aanschaffing van
boekwerken en instrumenten voor
den landbouwkundige is gezegd; hier
is het de omstandigheid, dat de ge-
neeskundigen ook particuliere prak-
tijk uitoefenen, waa .voor zij, als
staande regel, ingericht zijn alvorens
den gouvernementsdienst te aan-
vaarden, die de vergelijking onzui-
ver maakt.

Reeds vroeger had ondergeteeken-
de als zijne meeinng te kennen ge-
geven, dat hij tiet p-mbt van dis-
triclmeester op Curasao het best
met dat van gezaghebber te verge-
lijken acht, ..in welk verband hij
thans er op wenscht te wijzen, dat
de gezaghebèers allen liet genot van
vrije woning hebben "

De Redactie van de Amigoe meent
hier de vraag te mogen herhalen.
Welk verschil bestaat er tusschen
de werkzaamheden vaneen district-
meester hier en op de eilanden ?
Waarom bestaat er .-.ilk een Kroot
verschil in betaling van dezelfde
diensten hier en op de eilanden ?
Waarom wordt alleen de district
meester van het 2e en 3e district op
Curacao gelijkgesteld met een Ge
zaghebber?

Detacheering.

„In navolging van den Raad ver-
zoekt de ondergeteekende zich aan
hetgeen door of namens hem tot be-
houd van dezen post werd aange-
voerd te mogen refereeren, — onder
roevoeging, dat het hem leed doet
te vernemen, dat de Raad eenerzijds
geen vrede heeft kunnen hebben met
de gewijzigde omschrijving van bet
artikel, en anderzijds zoo wéinig-
waarde schijnt te hechten aan de
resultaten, verkregen in de gevallen,
dat detacheering vau ambtenaren
tijdens hun verlof in Nederland heeft
plaats gehad.

Be opgedane ondervinding zou ou-
dergeteekende raden zich te^outhon-
den den Raad nogmaals te verze
ren, dat het ¡¡personeel met het
oog op het dienstbelang wezenlijk
nut uit de detacheering betrokken
heeft, maar meent hij in het belang-
der zaak zich niet door het her-
haaldelijk geleden échec te mogen
laten weerhouden den Raad te ver-
zoeken de zaak nogmaals in gezette
overweging te nemen.

Landbouwkundige.
Art. 20 a. Met leedwezen heeft on-

dergeteekende wederom moeten con-
-stateeren, dat de Raad alsnog de
overtuiging blijkt te missen, dat
voortdurende beschikking over de
diensten van een landbouwkundige
noodzakelijk is.

Met verwijzing naar hetgeen door
ondergeteekende bij de behandeling-
van vorige begrootingen is betoogd,
en naar zijn antwoord op het in de
algemeene beschouwingen over land-
bouwaangelegenheden aangevoerde
ten aanzien van de richting, waarin
de kolonie trachten moet zooveel
mogelijk de middelen van haar be-
staan te zoeken,—daarbij 's Raads
aandacht verzoekend voor zijne be-
schouwingen in zake de uitgifte van
gronden in pacht, in het bijzonder
aan de belangrijke bijdrage, die de
landbr.uwkundige tot het scheppen
van den gewenschten toestand zal
hebben te leveren,— roept onderge-
teekende, in de volle overtuiging dat
het hier over een gewichtig koloniaal

belang gaat, nogmaals 's Raads me-
dewerking in ten einde het vooruit-
zicht te openen, dat aan een land-
bouwkundige eene vaste positie zal
worden verzekerd, hetgeen tevens een
noodzakelijkheid is om te allen tijde
zich van de diensten van een voor
zijne taak berekenden titularis te
kunnen verzekeren.

Met de meening, dat het trakte-
ment van dezen ambtenaar nimmer
op het bedrag van de tegenwoordige
toelage zou mogen worden bepaald,
omdat noch de vereischte kennis noch
de omvang der werkzaamheden, aan
de betrekking verbonden, eene bezol-
diging, als aan den tijdelijken titu-
laris toegekend, zoude 'billijken, kan
ondergeteekende niet medegaan.

Uit het in zake den landbouw be-
handelde zal het ilen Raad reeds zijn
gebleken, dat de deskundige niet zal
behoeven te klagen over gebrek aan
werk; eer zou er aanleiding zijn,
meent ondergeteekende, voor een aan
dat van den Raad tegenovergesteld
gevoelen' wanneer bij den titularis de
gewenschte mate van belangstelling
in zijn vak, de goede wil om zijner-
zijds mede te werken tot de zoo noo-
dige verhooging van den iandbouw-
standaard en ter aankweeking van
belangstelling voor het vak bestaat.
Eu is ondergeteekende verder over-
tuigd., dat deugdelijke voorbereiden-
de studiën, daarbij" voldoende prak-
tijk van het vak — alzoo eene ruime
mate van kennis —voor eene goede
uitvoering van de vooral in deze
streken gausch niet gemakkelijke
taak vereischt wordt, zoo zou hij
van deze gelegenheid wen_*"_.*ben ge-
bruik te maken, den Raad zoo noo-
dig de verzekering te geven, dat
slechts in het geval dat bij het Be-
stuur de innige overtuiging geves-
tigd is, dat de gelegenheid "daar is
om de behartiging der landbou wbe-
laugen op te dragen aan iemand,
van wien op deugdelijke gronden ver-
wacht kan worden, dat hij is opge-
wassen tegen zijn onafgebroken toe-
wijding eischende taak, tot cene vas
te aanstelling zal worden oveige
gaan.

Ondergeteekende kan het biftt eens
zijn met die leden, voor w/e het
vaststaat dat voor de soortj land-
bouw, welke in de kolonie rendabel
zou kunnen worden beoefend, di\ voor-
lichting van een deskuudige totaal
overbodig is; hebben de leden hier
aan het woord met de uitdrukking

soort landbouw" enz. het oog op
den bestaanden, dan zij opgemerkt
dat, uitgaande van de overal en on-
der alle omstandigheden aanvaarde
leer, dat naar verbetering van het
bestaande steeds moet worden ge-
streefd, ook daartoe een deskuudige
hoogst nuttig werkzaam zal zijn.
Onmisbaar acht hij zulk een deskun-
dige bij het opsporen en het doen in-
voeren van nieuwe rendabele cultures.

Waar de overige leden aanleiding
meeuen te hebben om te spreken van
over het geheel teleurstellende resul
'aten. doet het ondergeteekende leed,
dat deze leden de door hen bedoel-
de resultaten, die teleurstellingen ge-
Weken zijn, niet hebben aangegeven.
In het algemeen wil het hem voor-
komen, voor zoover het overigens
thans reeds billijk zou zijn resulta-
ten te willen zien, dat alreeds tenge-
volge vau den met dankbaarheid
aanvaarden voorloopigen steun van
den Raad op alle eilanden der kolo-
nie dit groóte resultaat bereikt is:
dat de belangstelling in en de toeleg
op het landbouwbedrijf reeds zeer
beduidend zijn toegenomen; dat me-
nig stuk gronds, tot vóór korten
tijd dor en kaal, blijvend in frisch
begroeid terrein is herschapen en dat,
wil althans dit resultaat behouden
blijveu en wil het verdere resultaten
opleveren, het Bestuur in staat moet
gesteld worden om, zoodra het mo-
gelijk blijkt, eene vaste, bekwame,
deskuudige leiding* te geven.

Inspecteur.

Art. 20 ¿.Ondergeteekendeverzoekt
den Raad den post goed te keuren,
aangezien het aangevraagd crediet

ingevolge overeenkomst met; de ko-
lonie Suriname zal moeten blijven ge-
handhaafd. Voor zooveel noodig ver-
der naar de bij den post gegeven
toelichting verwijzend, teekent on-
dergeteekende daarbij nog aan, dat
het crediet later zal kunnen worden
verminderd, wanneer op den duur
mocht blijken dat het thans uitge-
trokken bedrag niet in overeenstem-
ming is met het nut, dat dekolonie
er uit trekt.

Aan reis- en verblijfkosten van den
landbouwjnspecteur werd iv het ge-
heel f 1,907.72% uitgegeven.

De Christiansted.

Reeds hiervoren heeft ondergetee-
kende de gelegenheid gehad met een
enkelwoordtedoen uitkomen, dat hij
de instandhouding van de interko-
loniale stoomvaartverbinding als een
noodzakelijk vereischte beschouwt ter
bevordering van de belangen der ko-
I

c_
lome.

In geenen deele kan hij het er dan
ook mede eens zijn, dat instandhou-
ding van die verbindingeene weeld-e" zou zijn.

De Raad had eene uitgave van
f35.000.— voor oogen, toen bij die
meening vestigde, welk cijfer juist
is als geraamd verschil tusschen de
kosten van den dienst en de ont-
vangsten uit de exploitatie, maar,
naar de bescheiden meening van on-
dergeteekende, niet is het juiste be-
drag, dat men voor zich hebben
moet, wanneer men const ateeren gaat
of hetgeen daarvoor verkregen wordt
ai dan niet als een weelde-artikel
is te beschouwen.

Immers, al bestond er geen stoom -noch zeilvaartdienst, door het Gou-
vernement bekostigd, dan zoudeu er
toch nog uitgaven te doen zijn voor
het onderhouden van de o'fficieele
relatiën, —_zooals postzendingen, o-
vertocht van ambtenaren in dienst
reizende, het overbrengen van gou-
vernements-goederen enz.—, van het
hoofdbestuur met de verschillende
eilanden der kolonie en waarop het
epitheet weelde" niet passen zou.

Hetgeen daaraan ten koste zou
worden gelegd, zou dan in minde-
ring* moeten kompu van de genoem-
de som van f35,000.— Vermoede-
lijk zou daarvoor minder moeten
worden uitgegeven, wanneer het Be-
stuur zelf de verbinding (per zeilge-
legenheid. zooals deRaad aanbeveelt)
bekostigde, zoodat, — om tot het
juiste cijfer te komen van hetgeen
naar het gevoelen van den Raad,
door het onderhouden der stoom-
vaartverbinding wordt besteed bo-
ven wat strikt onvermijdelijk is —,
de uitgaaf, wplke eene zeilvaartver-
binding eischen zou, het punt van
uitgang om zoo te zeggen, voor het
maken van eene zuivere vergelijking
zou zijn.

Hoeveel die uitgaaf beloopen zou,
kan vrij juist worden berekend uit
de ten dienste ttaande gegevens be-
treffende de bij de invoering van de
stoomvaart opgegeven zeilvaartver-
biuding.

Bic dienst geschiedde, gelijk den
Raad bekend zal zijn, met twee schoe-
ners, die de gemeenschap van het
hoofdeiland met de boveuwindsche
eilanden eenerziids en met Aruba eu
Bonaire anderzijds onderhielden.

Eerstgenoemde dienst werd vol-
gens contract verricht, waarbij vrij-
stelling van één reis gedurende den
zoogenaamden orkaanstijd bedongen
was, —laatstgenoemde door het Gou-
vernement zelf met eigen schoener
geëxpioteerd:—de eerste kostte f 6,000
's jaars, waarbij echter nog f2,500.
á f3,000.— voor het overbrengen
van gouvernements-passagiers en
goederen moet worden gevoegd, —
de laatste eischte, volgens de re-
sultaten uit den allerlaatsten tijd
eene uitgaaf van ± f 1,000.— bo-
ven het bedrag der ontvangsten,
echter zonder bijbereknning van rente
en afschrijving noch assurantie en
de aan een zeilschip periodiek terug-
keerende groóte uitgaven van kope-
ren, vernieuwen van zeilen, masten,
enz.



Alles te zamen genomen zou eene
vasteuitgaaf van ongeveer f 11,000.—
worden geëischt om den dienst op
den vorigen voet te doen geschie-
den, ongerekend de zooeven aan-
gestipte uitgaven voor reparatiën.

Maar zou het iv 's Raads bedoe-
ling liggen den vorigen toestand
speciaal ten aanzien van de boven-
windsche eilanden, met al het daar-
aan verbonden ongemak, niet het
minst ten opzichte van de ongere-
geldheid van den dienst, in het le-
ven te roepen ?

Ondergeteekende meent te mogen
verwachten, dat de Raad, zoo hij
al tot den vorigen toestand terug
wil, althans zal willen medewerken,
dat aan de gebreken, welke die dien-
sten uit den aard der zaak aankleef-
den, zooveel doenlijk wordt tege-
moet gekomen, —en dan staat het
z. i. vnBt, dat met de door den
Raad geraamde fB,ooo.— á f 10,000
niet zal zijn te bereiken, wat maar
eenigszinB bevredigend zal mogen
heeten.

Er zal dan ook, naar ondergetee-
kende meent te mogen aannemen,
minstens f 15,000.—voor beide dien-
sten benoodigd ziju.

Be stoomvaartdienst zal, berekend
naar de cijfers aan de exploitatie in
1907 ontleend, eene uitgaaf van
f 35,000. vorderen, alzoo _fc f 20.000
meer dan volgens vorenstaande uit-
eenzetting voor eene zeil vaart ver-
binding vereischt.

Maar ondergeteekende meent, dat
ook het bedrag van f 20,000.— in
dit verband niet het cijfer is, vyor
de vergelijking vereisc'nt,— indien hij
althans mag aannemen, dat, toen
de Raad esret f 20,000—, daarna
zelfs f 30,000.— voor eene stoom-
vaartverbinding had toegestaan, het
college, krachtens aauvaard begin-
sel, door het verleenen van die ere
dieten als het ware verklaard had,
dat het toen niet alleen eene nutti-
ge, maar ook eeGe noodzakelijke uit-
gaaf gold.

Baar dezeilvaart indertijd ± 10,000
kostte, had de Raad, door het toe-
staan van tweemaal, later zelfs van
driemaal datbedrag voor de stoom-
vaart, eene uitgave van f 10.000.—,
ja zelfs van f 20,000.—, geheel over-
eenkomende met hetgeen de stoom-
vaartverbinding nu meer zal kosten
dan die per zeilgelegenheid—, daar-
voor over.

Het is J ondergeteekende dan ook
niet duidelijk waarom de Raad zijne
goedkeuring voor het aanstaande
jaar obthouden zou aan datgene,
waarin het college te voren zonder
bezwaar had toegestemd.

Be dienst heeft toch geen slechteie
resultaten gegeveu dan t« voren; in-
tegendeel,— er is vooruitgang ge-
weest.

Maar vermoedelijk meent de Raad,
dat de exploitatie geen voldoenden
vooruitgang heeft gemaakt, hetgeen
op te maken is uit de in het verslag
ontwikkelde meening, dat de stoom-
vaartdienst alleen strekt om een lut-
tel aantal passagiers van eu naar
de bovenwindsche eilanden wat meer
gerief te verschaffen.

Beze onverwachte meeuing nu kan
ondergeteekende geenszins deelen, en
hij vermoedt dat de Raad haar gaar-
ne zal willen wijzigen wanneer het
college de beschikking krijgt over de
gegevens betreffende de ex[ loitatie,
en heeft ondergeteekende het dan
ook dienstig geacht een overzicht
van de uitkomsten der exploitatie
te doen samenstellen, dat hij den
Raad in de hierbij overgelegde bij-
lage aanbiedt.

Daaruit zal het den Raad blijken,
dat het passagiersvervoer niet zoo
geriug was. Wat de bovenwindsche
eilanden betreft heeft de stoomboot
meermalen goederen uit St. Thomas
daarheen vervoerd, hetzij uit dat ei-
land, zelf hetzij uit Europa langs dien
weg.— terwijl producten van die ei-
landen naar Curagao, St. Kitts en St.
Thomas werden verscheept.

Verscheidene partijen, kat _en af-
komstig van St. Martin en Anguilla.
werden naar St. Thomas verleden
jaar met bestemming naar Engeland
vervoerd, hetgeen in Februari en
Maart 11. ook nog het geval is ge
weest.

Naarmate de katoencultuur op St.
Martin meer resultaten geeft en, re-
kening houdend met hetgeen ook St.
Eustatius reeds produceert eu zal ko-
men te produceeran (— dat eerlang
op vermeerderden uitvoer van katoen
zal kunnen worden gewezen meldde
ondergeteekende reeds —) zal het
vrachtvervoer met den gonverne-
mentsstoomer in dat gedeelte der ko-
lonie ongetwijfeld beduidend toene-
men.

Maar uit het medegedeelde blijkt,
dat reeds nu dc dienst vrij wat meer
beteekenis heeft dan die, welke, vol-
gens dc door den Raad gevormde
meening, het college daaraan toekent

Mag ondergeteekende dan het ver-
trouwen koesteren dat dc Raad zij-
ne meening ten gunste vau dc stoom
vaartverbinding wijzigen zal,— hij is
overtuigd, dat dc Raad dan ook
met hem van gevoeleu zal zijn. dat
eene geregelde verbinding met St. Tho-

mas, St. Kitts en het hoofdeiland,
waardoor den bovenwindschen eilan-
den der kolonie meer verkeer met de
buitenwereld wordt verschaft, tot
bevordering van handel, landbouw
en nijverheid leiden zal.

Het kau zijn nut hebben nog te
vermelden, dat het sneller vervoer
tengevolge heeft gehad, dat meerma-
len kooplieden van hier naar Aruba
en Bonaire voor zaken zijn gegaan,
hetgeen vroeger niet of zoo gced als
niet gebeurde, terwijl kooplieden van
daar veel vaker hier gekomen zijn
om inkoopen te doen dan vroeger
het geval was, en die eilanden zelfs
door' handelsreizigers uit den vreem-
de werden bezocht. Ook moet wor-
den aangeteekend, dat het vervoer
van goederen uit Noord-Amerika en
Europa in geregelde verbinding met
deRed 0 Line.de Hambur^-Amerika
linie, de Levland- en de Harrison li-
ne, als een voordeel voor Aruba en
Bonaire mag worden beschouwd,
aangezien den kooplieden dáár over-
schepingskosten en commissie van
tU8Schenpersonen hier wordt be-
spaard.

Zou deze omstandigheid in zekere
mate het verschijnsel verklaren, dat
den stoom vaartdienst op Curasao
niet van alle kanten sympathie wordt
toegedragen (het is toch bekend, dat
bij een deel van het zakendoend pu-
bliek alhier die dienst niet op steun
kan rekenen), zoo wordt het daar-
door ook duidelijk, dat men het
iiroote belang van het instandhou-
den van den dienst voor de onder-
hoorige eilanden niet op de juiste
waarde schat,— terwijl ook het voor-
deel wordt voorbijgezien dat, naar
ondergeteekende meent, ook het
hoofdeiland in zijne relatiën me**, de
andere eilanden uit die suHle verbin-
ding meer en meer voordeel zal trek-
ken, ongerekend het belang van eene
directe verbinding met St. Thomas
als overschepiusshaveti.

Ondergeteekende is dan ook over-
tuigd dat. moest het gebeuren, dat
destooravaartdienst. werd opgegeven,
niet alleen op de andere vijf eilan-
den, maar ook op Curagao al dade-
lijk vele stemmen vernomen zullen
worden, aandringend op wederinstel-
ling van den dienst.

Meent ondergeteekende, het voren-
staande resume, rend, stellig op toe-
neming van de ontvangsten uit den
dienst te mogen rekenen, zoo kan hij
te dien aanzien verder berichten, dat
uit andere bron verbetering van het
nadeelig saldo der exploitatie zal
kunnen worden verkregen

Eerst kort geleden werd de aan-
dacht van het Bestuur op dit laat-
ste gevestigd, en werd het daarom
niet eerder vermeld.

Het betreft namelijk een voorstel
om de eilanden Guadeloupe, St. Mar-
tin (E. G.) en St. Barth's in het vaar-
plan van den stoomer op te nemen
onder subsidie van het Fransch gou-
vernement. Zal dat subsidie de kos-
ten van den dienst doen verminde-
ren, zoo zullen uit het verkeer tus-
schen de genoemde eilanden (en St.
Martin N. G.) niet te versmaden voor-
deden kunnen worden verkregen.

Gelijk ondergeteekende zeide, werd
eerst kortelings het vooruitzicht op
deze uitbreiding van den dieust geo-
pend : — de onderhandelingen zijn nog
in het aanvangsstadium, zoodat nog
niets met zekerheid kan worden ver-
klaard.

Ecu goedkoopere exploitatie zou
ook verkregen kunnen worden, in-
dien het Gouvernement over een ei-
gen stoomer beschikken kon.

Wordt ecu geschikt stoomschip te-
gen billijken prijs verkregen, dan is
het volgeus een opgemaakte kosten-
berekening mogelijk ± f3,000.— te
besparen.

Voeg daarbij de meerdere inkom-
sten wegens het evennedoeld subsi-
die en uit de toeneming van de ge-
wone ontvangsten, dan zou het ge-
raamd uadeelig saldo vau de exploi-
tatie met ± f 10,000. -kunnen wor-
den verminderd -m alzootot f 25.000.
teruggebracht, d i. f 10,000.— meer
dan de zeilvaartdienst vermoedelijk
kosten zal, maar tevens ook het be-
loop van de meerdere uitgave, die
de Raad oorspronkelijk voor de
stoomveibinding boven die per zeil-
schip had gevoteerd.

Ondergeteekende hoopt uwen Raad
eerlang een nader voorstel iv ver-
band met den aankoop van een
stoomschip te doen, maar spreekt in-
tusschen het vertrouwen uit dat de
Raad door goedkeui ing van den post
de gelegenheid geopend zal willen hou-
den tot voortzetting van den dienst,
waardoor ondergeteekende iv de ge-
legenheid zal zijn stappen te nemen,
ten einde de beschikking over een
geschikten stoomer te verkrijgen."

Belastingherziening
ZONDER EINDE.

Be voorteekenen hebben ons toch
nog bedrogen. Ook m. de 17 Kind-

verslagen van den Raad is het ein-
de der herziening nog niet te voor-
zien. Be Gouverneur diende weder
acht Nota's van wijzigingen in.

Zeer voorzichtig, zal men zeggen,
en verstandig om eerst een weinig
meer tot overeenstemming te gera-
ken met den Raad, alvorens de ver-
schillende Ontwerpen in het openbaar
behandeld worden.

Ach, was dit maar waar!
In hoofdzaken neemt de Gouver-

neur niets over van den Raad, noch
stoort zich aan de adviezen van de
Kamers van Koophandel en Nijver-
heid.

Be Raad ontving bij deze Nota's
weer geheel nieuwe voorstellen.

Men oordeele :

Grondbelasting.

Art. 11 wordt gelezen :
De belasting bedraagt :
voor de Qebomcde eigendommen, op

Ouragao, Aruba en Bonaire zes tien-
de- ten honderd; op de andere ei-
landen een half ten honderd van de
belastbare waarde;

voor ongebouwde eigendommen een
half ten honderd van de belastbare
waarde.

Art. 15 wordt nader gewijzigd als
volgt :

Met afwijking van art. 11 bedraagt
de belasting:

i op Curasao op St. Mar-
tin, St. Eu-

ge- '■■ ouge- statiua en
¡bouwdjbouwd Saba.

Sedert den (lag
waarop de hef-j
ting aanvangt
tot enmet31 De-j
cerubwr daaraan-
volgende 10,75% 0,65% 0,35%

Over het vol-
gend jaar b,70% 0.60% 0,40%

Over het daar-l
na volgende jaar0,65% 0,55% 0,4.")'/

In- Uit- en Doorvoer.

Art. 124 wordt gelezen als volgt :
„Bij de berekening van het invoer-

recht worden de onderdeelen van
het kilogram, den liter of den gul-
den als geheel gerekend.

Aan Art. 120 zooals gewijzigd,
wordt toegevoegd :

23 Vlaggen en wapenborden, be-
stemd voor consulaten.

24 Versche vruchten.
25 Steenkolen.

„Het groott! belang voor Curagao
om zich verder te ontwikkelen als
sieenkolenstatiou heeft ondergetee-
kende er toe geleid om een verde-
ren stap te doen door steenkolen
geheel vrij te stellen. Opgemerkt zij,
dat iv alle overige deelen vau het
Rijk die vrijstelling bestaat, als ook
bijv. op St. Thomas eu Trinidad,
in 1902 (latere gegevens zijn 'niet
voorhanden) werden op St. Thomas
ingevoerd 72000 ton, te Curagao in
de laatste jaren gemiddeld 29000
ton."

Het tarief ín art. 127, zooals ge-
wijzigd, wordt vervangen door het
volgende

Art. 127.
Het invoerrecht bedraagt:

AKTIK E Ixl_N. Maatstaf. t.ecMen_
Aardappelen 100 K.G. f I.—
Aardewerk en porse-

lein, met uitzon-
dering van dak-
pannen, inetsel-
steenen en vloerte-
gels waarde 10%

Automobielen „ 10%
Beschuit, fijne [A].. „ 10%
Bier de H. L. f 1 —
Boter 100 K.G. f7,50
Gedistilleerd [B] de H. L.

ad 50 %
alcohol

bij 15° C. f 1,-
Glas en Glaswerk.

alle soorten waarde 10%
Hooi „ 3%
Kaarsen de K.C. f 0,10
Kaas 100 K.G. f5—
Mais 64 liter f 0,10
Margarme 100 K.G. ï5 —
Meel, mais- 90 K.G. f 0.25
Meel, tarwe- en rog-

ge- 90 K.G. f0,35
Metaalwaren. geë

tirailleerde waarde 10%
Meubelen „ 10%
Orgels „ 10%
Diano's , 10%
Runderen het stuk. f 7 50
Rijst 100 K.G. f I.—
Rijtuigen waarde 10%Rijwielen 10%
Sigaren 100 stuk f P.4.0
Sigaretten 100 stuk f 0,05
Suikerbakkerswerk

en chocolade waarde 10%
Timmerhout 3%
Vleeseh, gtdroogd of i

gezouten ' 3-%

Vruchten, geconfiit
of ingemaakt „ 10%Vuurwerk 20%Wijn H.L. f2,50

Zeep, gewone onge-
parfumeerd waarde 3%Zeep, geparfumeerd
en zeeppoeder 10%Alle goederen hierbo
ven niet genoemd

en vrijgesteld „ 4%
Hetgeen onder „bijzondere bepa-

lingen" sub C voorkomt vervalt.
Art. 127. Be ondergeteekende, van

meening blijvende, dat een algemeen
percentage van 5% den voorkeur
verdient, heeft, niettemin naar aan-
leiding van 's Raads bezwaren naar
eene bevredigende oplossing grrrracht,
voorna.nelik door wijziging van het
onderwerpelijke artikel en is er in
geslaagd om de noodige aequiva-
lenten te vinden in de bij het eind-
verslng aangegeven richting van
elke Bpecifike rechten, wanneer het
algemeeue invoerrecht wordt gesteld
op vier percent.

Op twee speciale punten meent te
ondergeteekende hierbij nog tege-
moet te kunnen komen. Ten eerste
meent de ondergeteekende de als
nadeeling geboekte post ad f4OOO
wegens te hooge raming der grond-
belasting ongeb eigeiudoiumen op
Curagao te kunnen terugnemen, aan
gezien dit zijn grond voud in de ge-
middeld in totaal z. i. te hooge be-
staande taxatie der gebouwen.

Het tweede punt geldt het epeci-
fike recht op mais-eu tarwemeel.
Verscheiden jaren zijn deze in de
officieele prijscourant getarifeerd ge-
weest op reep. f6. en f 10., terwijl
inderdaad de prijzen zelden lager
dan ,ï 7.50 en f 12. schijnen geweest
'e zijn; statistiekeu zijn daaromtrent
over de laste tien jaren voorhan-
den, doch de ondergeteekende hecht
groóte waarde aan des Raads ver-
klaring dienangaaude. In dit licht
beschouwd zou het invoerrecht in
de plaats van f 0.30 hebben moeten
bedragen f036. Stelt men de rech-
ten op rond f 0.25 en f 0.35, dan is
er inderdaad geen verzwaring van
druk; tot gemelde cijfers is derhalve
een wijziging mogelijk en kan het
daaruit resulteerende cijfer van ±
f 4600 als v ïordeelig geboekt worden.

Tegen een verschillend invoerrecht
op de verschillende eilanden der ko
lonie moet de ondergeteekende ech-
ter, waar de gelijkstelling een der
hoofdaanleidingen tot de herziening
was het vroeger uiteengezette stand-
punt handhaven.

Wat het tarief der invoerrechten
betreft, kan de ondergeteekende dun
de concessie doen om het algemee*
ne percentage van 5 op 4 terug te
brengen en het verder benoodigde
te vinden door de door tien Raad
aangegeven specifiieke rechten uit
te breiden tot eenige andere artike-
len van algemeeue consumptie in
zoodauigen geest, dat voor geenenk-
el het specifieke recht te zwaar te
noemen is.

In verband met de vrijstelling van
steenkolen, de wijzigingen in de
grondbelasting en gebruiksbelasting,
de hoeking van nog f 2000 meer uit
de zegelbelasting (verg. de desbetref-
fende nota vau wijziging) is dan be-
uoodigd een bedrag vau _fc f 18.000.
welk bedrag gevonden kan worden
uit evengemelde spscifike rechten.

Deze re-hten zijn zoodanig bere-
kend, dat bij verhooging der een-
heidswinkelpnjzen met resp. 1, 2%,
5 cent enz., niet alleen het invoer-
recht wordt teruggevonden, doch
nog ecu zekere marge van winst
voor den handel er in begrepen is.

Be stand der cijfers na de aange-
brachte wijzigingen als volgt :

Nadeeling.
Het saldo-nadeelig wus f 3300
Geen verhooging gebruiks-

belasting (Jur. Ar. Bon 2800
doch integendeel verlaging... 2500

Loterijzegel 3000
Geheele vrijstelling steenko-

len 1400
Verlaginggebruiksbel.electr.

licht 300
Algemeen invoerrecht terug

gebracht van 5 op s'/- üllOO

'f 34700
Voordeelig.

Als nadeeliggeboekte post
grondbelasting «iennuleerd 4000

Grondbelasting geb. Cur.
Cur. Ar. Bon. 0.6% iv plaats
0.5% 6600

Zegelbehtsting hooger ge-
raamd :... 2000

Hoogere opbrengst van
s[>. rechten mais- eu tarwe-
meel 4600

Overige specifieke tech*
ten, meer 18000

f 35200
Xota van da Redactie.
Schijnbaar moge het een toena-

dering zijn van den Gouverneur, nu
her algemeen invoerrecht var. 5 %,
verlaagd werd op 4 %, in werlijkheid

zal hef thans gevorderde invoerrecht
ad 3 % toch wordeu verhoogd.

Al is dit nu maar 1 %, moet men
dit toch niet geringschatten. Be
strijdvraag tusschen Gouverneur en
Raad liep niet zoozeer over meer of
mindere verhooging, dan wel of het in-
voerrecht hetzelfde zou blijven, of niet.
Het verschil tusschen 1 % is niet zoo
groot voor den Handel, maar w-el
zal het aan onzen handel grooten af-
breuk doen, wanneer het ruchtbaar
wordt, dat ons invoerrecht alweer
hooger is geworden. Wij verliezen on-
zen goeden naam als goedkoope
haven en dat is de hoofdzaak, daar
alleen gaat het om.

Vooral wanneer voor sommige ar-
tikelen volgens het specifiek tarief
in het vervolg zeer vee! meer zal
betaald moeten worden, zal men
juist die uitzonderingen aanhalen als
bevestiging van het gerucht: Op Cu-
ragao zijn de invoerrechten verhoogd.

Hef invoerrecht moet blijven wat
het is, het zwakke punt is al teer
genoeg. Men mag daar in het ge-
heel niet aanraken.

Electrisch licht.

Artikel 44 a.
Be belasting naar den grondslag

electrisch licht wordt geheven wegens
het hebben van lampen voor electri-
sche verlichting (hierna genoemd:
lichten) in en aan gebouwen met hun-
ne aanhoorigheden en is schuldig
voor elke lamp, die onafhankelijk
van eene andere licht kan geven.

Artikel 44 b.
De belasting wordt niet geheven

wegens lichten in of aan perceelen of
gedeelten van perceelen, uitsluitend
gebruikt voor gouveruementsdienst.
tot, openbare godsdienstoefening of
tot fabriek of werkplaats.

Artikel 44 c.
Be belasting bedraagt jaarlijks

voor elk licht een gulden.
Artikel 44 d.

Voor lichten, die iv strijd met de
bepalingen van Hoofdstuk X niet zijn
opgegeven, wordt het bedrag der
belasting verdubbeld.

Artikel 44/.
Leveraars van electrischen stroom

voor verlichting zijn verplicht om
aan den Inspecteur der belastingen
of ecu door dezen aan te wijzen amb-
tenaar, zoo dikwijls de Inspecteur het
verlangt, inzage tegeven van «Ik» boe-
ken eu bescheiden, waaruit gegevens
omtrent het aantal lichten kunnen
worden verkregen.

Loterijzegel.

Blijkens le Mem. v. ant. betreffen-
de ontw. No. 17 is destijds door den
ondergeteektnde overwogen of op al-
le daar aangevoerde gronden terug-
ïeuiing der belasting op loten niet
n het welbegrepen belang der kolo-

nie geacht moest worden, doch koos
de ondergeteekende een middenweg
door de belasting tot de helft te
vetlagen. Baarbij werd van de ver-
onderstelling uitgegaan, dat het ge-
middelde jaarlijksche debiet van lo-
ten toch niet veel meer dan f36.00
zoude beloopen en bij de Mem. v.
antw. No. 3. dat het hooge debiet-
cijfer van 1907, door den Raad op-
genomen, als door bijzondei e oor-
zaken in dat jaarbuitengewoon hoog,
niet als maatstaf kou gelden. Vol-
gens des Raad.s verklaring in het
eindverslag moet echter wel worden
aangenomen, dat toch inderdaad het
debiet helaas veel hooger is, zij het
ook wellicht, dai niet doorgaans de
gedachte opbrengst zoude worde»
bereikt.

Waar dit zoo is, acht de onderge-
teekende die belasting niet langer
verantwoord en geeft hij alsnog ge-
volg aan zijn voornemen. Baarbij
wordt de ondergeteekende in de eer-
ste plaats geleid door demoreele over
wegingen in de Mem. v. antw. betref-
fende out. No. 17 uiteengezet. Bod'
ook ptactische overwegingen hebbeö
zich thans daarbij gevoegd, waar-
van wel de voornaamste is, dat be-
deeld groot debiet de aanstelling
van meer personeel zoude nood._!
maken. Neemt uien toch in aanmef'
kiug dat meer dan 400,000 lottn p*3*
jaar gezegeld zouden moeten WOt'
deu, dan zouden daarmede twee am
teuareu en twee stempelaars dag^
IiJKS bijna den geheelen dag werl
hebben.

Be ondergeteekende neemt deiha'j
ve gezegd onderdeel der zegelbel*"j
ling terug, terwijl het een punt v;»'j
eriií-tige overweging uitmaakt, W'M
'te doen zoude zijn tot keeriug vji'l
van het betreurenswaardige euvj
dat voortdurend tot schade van d^K
oecouomiscueiï toestand zulke grt'.j
te sommen uit de kolonie doet
eu"

Xota van de Redactie-

Begrijpe dat nu, wie kan !



Het Gouvernement wil niet het
minste voordeel trekken uiteen volks-
,misbruik. Geen zegel op de loterijen,
keen paar percent daarvan. Maar in
Jde toekomst hoopt het 't grootst mo
[gelijk voordeel daar uit te trekken
door zelf een Koloniale Loterij op
ast getouw te zetten ! Ban geen 5
Pf 10% , maar 100% voor de Ko-
lonie!

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Scheepvaart.

16—30 April liepen onze ha-
Ver* binnen

Stoombooten 21
Goeletten 10
Rijlanders 14

Totaal 45 schepen,
Plus de 68, gedurende de twee eer-
ste weken van April binnengeloo
Pen. maakt te zarn.n 113 schepen.

Met de Paaschdagen bleven veleschippers thuis, vandaar de schijnhare stilstand vau de kleine scheep-
vaart. Toch tellen wij dit jaar aog
" schepen meer dan verleden jaar
f 0 10 meer dan voorverleden jaar
1D dezelfde maand.

Nieuwe Lijn.

De Manzanares is een der bootenvan een nieuwe lijn tusschen Cura-
Cao en verschillende Venezolaanschehavens. Het vaarplan en tarief zul-
|er' later worden bekend gemaakt.
-4? Heeren S. E. L. Maduro & SonsZljn de agenten.

De Manzanares kwam Vrijdagavond
| vun La Vela de f 'oro en trok den

volget:den dag naar Puerto Cabello,°ok Tucacas zou worden aangedaan.
.Met vreugde begroeten wij deze

nieuwe stoomverbinding en hopen,
°at zij bloeien zal en weer wat meer'even brengen op Curacao.

Jammer, dat het oogenblik. waar-
[ °p deze nieuwe vaart geopend werd,

Qiet bijzonder gunstig is.
Oorlogsbooten.

In plaats van Des Moines, kwamenZondag de Amerikaan Dubuque ende Italiaan Etrwria binnen, en Dins-
dagmorgen weer een Amerikaan Pa-
dueah. De Amerikanen kwamen beide
van Port-au-Prince; deItaliaan kwam

I van Cartagena. Deze laatste blijft
y('r in vun de volgende week.oe Amerikanen stoomden beide llins
dagmiddag weer uit, Dubuque naar
Cuba, Paducah naar Porto-Cabello
'mi deu Amerikaaaschen Consul te
_"aan halen, die toevallig f?) in deze
troebele tijden terugkeert naar huis
°P vacantie ;i)

Dezen morgen liep de Paducah weer
°Uze haven binnen. Het schijnt vast-gesteld, dat geregeld een oorlogs-chip van de V. S. in onze havenfci.l liggen om telegraphisch met
Washington in verbinding te blijven.

J. A. Snijders Jr.

.Maandagavond, 27 April hadden
Zl(-h ten huize van den Heer Moses
**■ L. Maduro vereènigd het Bestuurm Groep Nederlandsche Antillen"
}'*-""" ft het Algemeen Nederlandsch Ver
l)°tirl, het Bestuur van de Afdeeling

van de Nederlandschevereeuiging „Onze Vloot", alsmede«enige Heeren, dieeen Commissie had-ven gtvormd om namens de Cura-.aonareu den Heer Snijders bij diensyertrek naar Nederland een aanden
""■eu aan Curatjao te vereeren.

Nadat de Heer Moses Maduro de
had geopend, verklaar-jje 2_Ed. dat men te samen was ge-

p°nien om Luitenant Snijders tehuldigen. Allereerst zou dit doen hetbestuur van de Groep Niderl. Ant:yjn A. N. V., van welke groep de HeerSNMdees de oprichter was ende Se-
Daar dev°orzitter der Groep wegens diepenrouw over het verlies zijiier Echtge

"oote afwezig was, nam de Ondervjoorzitter, Pater Wahi.en, namens"-'e Bestuursleden afscheid van den£b_er Snijdeks. hem dankend voorhet vele goede aan de Groep bewej-en. De Heer Snijders behoefde niettevreesd te zijn, dat zijn werk na zijn
"örtrek uit eikander zou vallen, ge-
'Jk zoo dikwerf gebeurt bij vereen i-
S'tigen, wanneer de stichter die, het
p-Tt, die de ziel was der vereeniging'"te- langer zijn gloed en geestdrift
paraan kan mededeelen. Zijn mede-J-Jen in het Bestuur hadden zijn>e'*kwijze leeren kennen en ten deelewds overgenomen, geheel en al in. Ju geest zou worden voortgewerkte hond was een band geworden
Usschen Moederlanden Koloniën en, tt studiebeurzen hieren íd Nederlandostbare, maar ook stevige gespen.ölkedien band goed gesloten hieldeu

uiet snoedig zouden los laten.
Ti^ 6 gedachten, datzijn werk krach-
?oii

WM-r-tel f?ef"*-*hoten had en voorthhjven bloeien na zijn vertrek

zal het afscheid van de Groep veel
verzoeten. Namens den Oud-Voorzit-
ter, den Heer Mokdï Henhiquez, en
het tegenwoordig Bestuur bood de
Ondervoorzitter nu den Heer Snijders
ecu gouden horloge aan. wat onder
woorden van diepgevoelden dunk
werd aanvaard als aandenken aan
de besten zijner vrienden

Be Voorzitter der Curagaosche Af-
deeling van de Nederlandsche Veree-
nig, „Onze Vloot", de' Heer Moses
S. L. Maduro nam het woord om er
aan te herinneren, hoe deze jeugdige
Vereeniging van den aanvang af
zulk een krachtiger! steun gevonden
had in den He?r Snijders. Aan zijn
vriendschappelijke tusscbenkoms*
was het te danken, dat „Onze Vloot"
iret als een tegenstander van d
Groep NTed. Ant." maar veeleer als
een Zusterve'reeniging met gemeen
schappelijk doel werd begroeten met
deze Groep kon samenwerken o a.
bij het zoo uitstekend geslaagd d<
Ruyterfeest.

Uit dankbaarheid voor de onder-
vonden vriendschapbood ,Onze Vloot'
den Heer Snijders een prachtige
wijnkom op sierlijk voetstuk eu met
een gevleugelden arend als deksel.

Verrast en getroffen door zooveel
bewijzen van waardeering en vriend
schap bedankte de Heer Snijders
diep geroerd.
Namens de Curac.aom.ars verkreeg nu
de Heer H.M. Chumackiko het w o I
Ln hartelijke bewoordingen wees Spre-
ker er oj), dat de Heer Snijders zich
zeer veel vrienden had gemaakt op
Curagao, omdat hij een Nederlander
was, die het hart op de juiste plaats
draagt, een Nederlander, die vee!
voelt voor de Kolonie, die Curacao
oprecht liefheeft en het zelfs in be
scherming nam ter verdediging tegen
zijn eigen landgenooten. Daarom 'wa-
ren deCuracaonnars hem dankbaar eu
boden hem hier een gouden horloge-
ketting aan met afhangend schild
versierd met de beginletters van zijn
naam, hoog opgewerkt aan de voor-
zijde, en aan de achterzijde gegriftAandenken aan deCuragaouaars."
Bij zijn aankomst >n Nederland zou
hem öok nog een stel zilver tafel-
gereedschap overhandigd worden.

Dat het gemoed van den Heer
Snijdeiís nu vol schoot, is te be-
grijpen. Zijn dankbaarheiden liefde
voor Curacao zullen steeds levendig
in hem blijven.

Ten slotte vroeg Baron \ax *As-
uiiCK, de Commandant van de Gel-
derland, het woord om hulde te bren-
gen aan Curacao voor zijn harte-
lijke gehechtheid aan het Moederland
en ziju diepe, innige vereer-ing vtto
H. M. de Koningin.

C.S.S.V.

Tegenwoordig: De Gouverneur der
kolonie. De Kolonel H. M.'s Geld-erland" en 5 officieren De Kani
tem van het garnizoen en 2 officie-
ren.

Aantal scherpschutter deelnemers
aan den wedstrijd 84.

Afstand 150 meters houding: uit
de vrije hand,

Eereprijs, geschenk van den Gou-
verneur, behaald door den Kapitein
Commandant dei- Scherpschutters in
een serie van 5 punten als volgt :
<)— lü — ii — 9—ll = 50.

De prijzen der Vereeniging werden
behaald in series van 3 als volgt:

1. Luit. Kwartiermeester R.deLan-
noy 10, 11, 11 __= 32.

2. Schutter Isaac de Hart 11, 10
9 == 30.

3. Korporal Jossv Maduro 8, 8,
12 = 28.

4. Schutter Isaac Fanlborn 10,
8, 8 = 26.

De Kolonel Baron van Asbeok
stelde voor ecu ouderlingen wed-
strijd uitsluitend bestaande uit de
officieren der 3 verschillende korpsen
als deelnemers. Als resultaat van
den strijd 't volgende :

C. S. S. V:
Kapt. van Lier S. 8, 9, 10, 10 =45
Kw. m. deLannoy, 7, 7,10,10, 12=40. winner).
Luit. M. Maduro 8, 8, 10, 9, 7= 42

Marine :

Kololel v. Asbeck 10, 10, S, 5, 8 = 41
Luit, Telders 7, 8, 9. 12, 8 = 44
Luit. Bender !). !), 3, 9, 8= 33
Luit. Dorre 0,7,10.11,5 = 39

Landmacht:
Kapitein Hinrichs 9, 9, 7. 11, 9 = 45
Luit. Schutte 9, 7, 8, 9, 4 = 37
Luit. Brusse 3, 5, 10, 10, 10 = 38

De Gouverneur, die dezen ouder-
lingen wedstrijd volgde, was uiterst
voldaan over dekranige houding der
officieren van de C. S. S. V.

De Pest.

Zondagmorgen werd namens denConsul van Venezuela een officieel be-
richt omtrent de ziekte in La Guaira

verspreid.
Op 21 April waren 11 zieken afge-

zonderd in het Lazaret en 2 zieken
onder observatie. Sinds den vorigen
dag had er geen sterfgeval meer
plaats gehad, en deed zich geen nieuw-
geval voor.

De berichten tot en met 25 April
gaven geen nieuw geval op, maar
wel dat de ziekte aan het wijken was.

Op 28 April werd het volgend ziek-
te-bericht openbaar gemaakt, uit
La Guaira verzonden 24 April, des
avonds 7 uur.

In het isoleergebouw aanwezig 13
zieken, waarvan bij 4de crisid nog
niet, voorbij is, terwijl 0 personen
reeds herstellende zijn, zoodat zelfs
2 van hen als zieken-oppassers dienst
doen, 1 ernstig geval. Gestorven een
kind van 5 jaar.

300 personen ingespoten met het
serum Yersin. De ontsmetting duurt
voort en heeft plaats zooals werd
voorgeschreven, terwijl de hutten en
kratten, waar de ziekte zich heeft
vertoond, verbrand worden.

En uit Caracas werd 27 Apr,l be-
richt:

Men bespeurt afname der ziekte.
Het geneeskundig verslag bericht
geen enkel nieuw geval. De zieken
nemen aanmerkelijk in beterschap
roe. Het laatste bericht, dateerend
29 April, meldt zes verpleegden ge-
heel en al genezen, vier herstellende.

In Puerto Cabello heeft zich een
rein i ngs-commissie gevoimd om te
zorgen dat reinheid en zindelijkheid
in de huizen eu op de erven worde
in acht genomen.

Een dergelijke commissie werd ook
hier benoemd. Onder voorzitterschap
van den Heer L. V. Leyba, lid van
den Raad van Bestuur, is zij sa-
mengesteld uit de Heeren H. H. R.
Chapman, D. Evertsz, Dr. J. P. E-
vertsz Hz., R. de Lannoy, S. M. L.
Maduro, J. L. Penha, D. J. Queri-
do, G. N. Winkel en Dr. C. A. Zep-
PENFELDT.

Bereids werd door deze Commissie
ecu vergadering gehouden en beslo-
ten haar waakzaamheid uit te strek-
ken over alle huizen.

Tot verdere geruststelling der bur-

gers diene nog, dat niet slechts naar
Parijs maar ook naar Den Haag
geseind werd om serum.

Over acht dagen kan reeds een
clayton-apparaat, ter ontsmetting van
schepen, hier verwacht worden.

Dagelijks werden gedurende deze
week een aantal ratten vernietigd.

De quarantaine tegen La Guaira
werd streng gehandhaafd.

Woensdag kwam hier de Venezo-
laansche bijlander Candida Sofia bin-
nen, na eerst Bonaire te hebben aan-
gedaan, waar hij echter niet werd
toegelaten, maar naar hier doorge-
stuurd. De Candida Sofia kwam vau
een plaatsje dicht bij La Guaira en
had een gezondheidspas van Tucacas.
Bij onderzoek aan boord bleek den
stadsgeneesheer de hygiënische toe-
stand zeer slecht, uit voorzichtigheid
werd de bijlander teruggezonden naai-
de quarantaine om nog* 0 dagen in
observatie te blijven, daar de reis
reeds 4 dagen geduurd had.

Koloniale Raad.

Maandagavond 8 uur zal de Nieuwe
Begrooting in openbare behandeling
komen.

Drinkwater.

Onze Collega La Voz de Aruba
klaagt steen en been over het ge-
brek aan drinkbaar water op Sta.
Cruz van Aruba. Wat de menschen
daar, bij gebrek aan beter, nu op-
scheppen uit een stinkeud tanki is
vuil, troebel, vol insecten en wordt
voortdurend nog verder verontrei-
nigd door het vee, dat er zijn dorst
komt lesschen.

Op Piedra Plaat wordt een tanki,
waar het water steeds goed is, blijft
te koop geboden voor f 50. Daarna
zal het moeten worden schoonge-
maakt en uitgediept.

Het Koloniaal Bestuur zal een wel-
daad bewijzen aan de arme bevol-
king van St. Cruz door dit tanki te
koopen en schoon te laten maken.

Ingezonden Mededeelingen.
COCKTAILSTERAPEUTICOS.

Las propiedades alimenticias y nu-
tritivas del aceite de bigado de ba-
calao dependen en absoluto de las
grasas que entran en la composi-
ción natural del aceite Ksta- gra
sas son digeridas y asimiladas con
mucha más facilidad que las otra**-.,
debiuu á la piesencia en el aceite de
bacalao de ciertos compuestos deri-
vados del hígado, que permiten la
pronta eiiiulsificaciún del aceite pol-
los fluidos del estómago — y hacen
que su a bsore ón por la n embruña
niucos;! se 11' ve á efecto con más fa-
cilidad y con más rapidez que la de
ninguna otra gr, sa.

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 infinita-
mente pequeñas, que es imposible
que rii.gujio de ellos pueda ejercer
en el sistema cualquier efecto tera-
péutico.

Es evidente pues que el aceite de
bacalao es un alim-ntoy tu una me-
dicina y que todas sus' virtudes ali-
mentidas están en las grasas que en-
tran en su composición — y por con-
siguiente toilas las preparaciones
que pietenden es ar hechas de los
principios activos del aceitey 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 M-
gado de bacalao porque carecen de
la grasa, que en la parte del aceite
que nutre y alimenta—su composi-
ción tiene mucha semejanza con la
de Jos COCKTAILS — y' su uso pue-
de en ocasiones causar perjuicios
considerables á los enfermos por la
gran cantidad de alcohol que inva-
riablemente contienen—y otras sub-
stancias narcóticas, como el sulfato
de estricnina.

Esas preparaciones, que se dicen
contener los principios activt s del
aceite de hígado de bacalao, son es-
pecialmenente peligros-as para las
criaturas, para los niños para las
jóvenes y señoras, quienes por su
naturaleza delicada y temperamen-
to especial no pueden íesistir sin
grandes quebrantos para su salud
los efectos dcleterios del alcohol, de
la estricnina y otras substancias
enérgicas.

El aceite de Hígado de Bacalao es
insustituible como alimento —como
un reconstituyente poderoso di 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 experiencia de más de 30
años v seguu 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 considerableníen-
te la eficacia nutritiva, del aceite.

Buitenland.

ENGELAND.

Dezer dagen berichtte de kabel het
overlijden van den engelschen pre-
mier Campheee Bannebmandie eerst,
een paar weken geleden ontslag had
gevraagd en gekregen.

Deze hooge politieke figuur werd
72 jaar oud.

Toen hij op di ie-en-dertig-jarigen
leeftijd door het Schotsche district
Stirling Burghs tot afgevaardigde
werd gekozen, trok hij al spoediu*
de aandacht vau Gladstone, die hem
drie jaar later onderstaatssecretaris
maakte van het departement van
oorlog, om hem in 1804 de porte-
feuille van lerland toe te vertrou-
wen. Onder de kabinetten-Gladstone
in 1886 en 1892 was hij minister
vau oorlog, welke functie hij drie
jaar later neerlegde, toen de con-
servatieven het heft in handen kre-
gen. Gedurende de lange periode der
conservatieven was Sir Henry een
der leiders van de liberale partij,
wier hoofdman hij werd na het af-
treden van Sir WHliam Harcourt.
In 1905, toen het regiem der con-
servatieven, door hem gequalifeerd
als een „wetgevend tijdperk ten gun-
ste der bevoorrechte klassen en der
machtige groepen van belangen, een
periode van voorbarig op touw ge-
zette en gewetenloos uitgevoerden bui-
tenlandsche ondernemingen afgedaan
had, aanvaardde Bannerman het
premierschap. In deze hoedanigheid
vooral toonde hij zich een handig
debater, een tegenstander van het—
uiteraard zeer conservatieve — Hoo-
gerhuis en een idealist o. a. om zijn
bekende voorstellen tot ontwipe-
ning, die op de Haagsche Vredes-
conferentie zulk een beslist échec le-

■ ___[ I I muestra delo cauchoque iß^t«'_^^.j^.J>^_t'~<»'?¿^<_ t^ /íyY_\ jp/"■-y I

TODO nifio que nace débil y enfer- *M\%~?yß^i^wá/^^\ )})/\
mizo tiene la vida suspendida de \k^ /v_-J!í^tC-____^^:^f _-v
nn cabello, & no ser que desde bs=a^:^\^^^__^/ vJ2I

su tierna edad se dé atención preíe- -?ár
rente & la manera de nutrirlo. Si la Iñ
nutrición no es la que debe ser, el niño continúa enflaque- II l
ciendo, sus huesos se reblandecen yse vuelven deformes y l¡ ¡j
la criatura pasa su existencia atormentada por los dos ||/f
grandes flagelos de la niñezt Ir

Raquitismo y Esorofulosis. |
Es esencial el dar & tales niños grasa en abundancia, J

en forma asimilable, para nutrir y regenerar la sangre, y **sustancia mineral para endurecer los huesos y afirmar los nervios
El gran triunfo de la Emulsión de Scott se debe á suministrar

estos elementos tan valiosos para la nutrición de los niños en
forma fisiológica, es decir, tal como se encuentran en la sangre,
en los huesos yen el cerebro. Sus efectos son tan positivos y
eficaces, que los médicos consideran la EMULSIÓN DE SCOTT
como específico seguro déla Es<S__ _>FU_.0333, delRAQUITISMO
y otras enfermedades de la iníí>neia causadas por debilidad consti-
tucional, ya sea heredada ó adquirida.

Todo frasco de la .Legítima Emul-
sión de Scott lleva adbe_.ida á. la Jf|j| m¿
cubierta nuestra Enarca de fabrica Jwfg
representada por el <_lfiQl?b_T'e colx.Stl, fflflß^L
bacalao a cuestas." _____2ulg_.o_-.es que \W_m
no llevan ésta marca deben rocha- gffijoii
zarse, aunque sean dadas gratis, por 81a eßta Marca
ser perjudiciales para la salud. es^.ílSa.
SCOn & BOWNE, Químicos, NUEVA YORK



den. Als- zijn opvolger treedt thans
op de 55-jarige minister van finan
cien, Asquith, toegerust met de meest
schitterende qualiteiten van geleer-
de, afgevaardigde en staatsman, doch
minder vooruitstrevend —om niet
'e zeggen: minder radicaal -dan
Bannernian. Oe vraag is nu of het
Asquith zal gelukken de meer naar
links overhellende deelen van de li-berale partij aan het: groóte blok
vast te houden.

Immers de minister van financiën
mag nog zoo een knap man zijn,moge sir Hcnry Bannerman zelfs
overtreffen door zijn breede en veel-
omvattende kennis, zijn diepe ge-leerdheid, hij heeft niet den ont-
zaggelijken invloed, niet de geest-
drift, niet 't „feu" en de idealen van
den grijzen staatsman, die nu is af-getreden. Ook her feit. dat Asquith
veel meer rechts staat dan I.armer-
man doet meerderen vreezen, dathij niet in staat zal blijken om deverdeeldheden in de partij bij teleggen en op den duur de noodza-
kelijke eenheid te doen bc.varen

De 55-jarige -iequith, die overi
trens een in alle opzichten schitte-rende loopbaan achter zich heeft énals advocaat én als politicus, staatwel voor een zeer moeilijke en be-
zwarende tank !

Koning Edward is 15 April naarLonden teruygt'keerd om daar den1ben een zitting bij te wonen van dengeheimen raad. die tijdens de minis-ter-crisis het bestuur uitoefent.
Heel hartelijk zal de ontvangst

van den vorst in zijn land we! nier <><-■
weest zijn. Want in Engeland — waartoch overigens misschien wel de
meeste hartelijkheid eu hoffelijkheid
tegenover den vorst heerscht vaualle andere lauden, — is men er iv "t
minst nietover te spreken, dat de ko-ning tijdens de minister-crisis, dietoch reeds lang te voren te voorzienwas, te Biarritz is gebleven en As-quith naar dáár heeft ontboden.W ant daardoor wordt de crisis r>oo-deioos een dag of veertien gerekt
terwijl anders alles dadelijk had <**e -rep-p-ld kunnen worden.

Liberale En^elsche bladen geven
met groóle vrijmoedigheid uitingaun dat gevoel van teleurstelling'door die daad vau Edward gewekt'
De „Daüy Chronicle" schrijft zelfs:t bchijnt alsof de koning* thansde eerst fout begaan heefr gedurendezijn steeds 200 succesvolle en popu-laire regeerins:"..

*_. *-_, .....,

PANAMA.
He nabuurschap onzer West-Indi-sche koloniën mag nog meer danvoor andere Europeesche landen ons,-Nederlanders, een spoorslag zijn omzich hij voorbaat in gind*¿he kleinerepubliek vasten voet op handelsge-bied te verzekereu en door gepaste

energie deel te nemen aan de out-wis)kelm, waarop voor dit gewest
in denaaste toekomstvalt te rekenenDe uitvoer van Panama bestaatniet alleen uit ¡producten van hetland zeil, maar is voor een grootdeel doorvoer uit de Staten van dewestkust van Zuid-A merika welkeover Panama naar Noord-Amen.ca en Europa verschepen. Van deï-^?-..18 ?a.n,ama aande btille Zuidzee, voor het verkeermet Europa van minder beteekenis,dan de havens aan de Caraïtischêzee: Colon en Bocas del Toro. NaarColon loopen verschillende lijnenwaarvan, wat Europeesche betreft'z.jri te noemen die van Sotthampron!

Het is te verwachten, dat de Ne*derlandsche vaart ook haar aandeelzal opeischen en dit te eerder, waar
Í". 3' West-.ind* Maildienst teAmsterdam, gelijk bekend, voor fhetbananenvervoer tusschen New-Yorken Midden-Amerika met de machti-ge Lnited Eruit Co. reeds in engerezakenverbindmg is getreden. Dezemaatschappij heeft van de regeeringvan Panama vergunning o-ekresenhier een wer te bouwen, alsmede omeen spoorlen aan te leggen van 11--mlrante tot BanaiWï_Vferen inverbinding [te brengen met haar
SPhaoniSa.,n h6t

De Tijd.

FRANKRIJK.
Ook de Senaat heeft de credietwetyoor Marokko aangenomen. Na-tnurhjk. Frankrijk kan uu zijn handniet meer met goed fatsoen uit datwespennest terugtrekken maar moetdoortasten. Het hacheliike van dezeonderneming is echter door de Se-natoren nog eene geducht aange-toond- Zoo betoogde de Lamarzellevan de rechterzijde, dat de moeilijk:

Heden voort komen uit het Ln-
**!!eh-frausch verdrag* van 1904.Hij hebben in 1904 overderus.be
waring in Marokko beschik, alleenmet Lngeland. Natuurlijk, dat an-dere mogendheden Slaarteben in ver-zet kwamen, en wij hebben ons toen

i tot den oorlog moeten voorbereiden.
: De conferentie van Algeciras is het,
gevolg geweest van het tractaat van
1904 en nooit is Marokkozoogeteis-
terd dan sedert die conferentie van
Algeciras. Het kon niet anders ofde Mahommedaaiische bevolkiug
moest zich verzetten tegen de wijze
waarop anderen over hun lot beschik-
ten. Gij zijt naar Casablanca ge-
gaan. Wat zal het einde zijn van
uh onderneming? Geen verovering,
zegt gij. Daar gij. Daar zijn wij hetallen over eens, maar wat dan ?

Lamarzelle zag geen voortgang in
het werk bij Casablanca. Maar ver-
ondersteld al, zeide hij, dat de mi-
nister gelijk heeft, en dat de rust in
de buurt van Casablanca zal worden
hersteld; kunnen wij dan onze troe-
pen terugtrekkeu? Zullen de Euro-
peanen dan veilig zijn in Casablan-
ca? Het wordt dau mogelijk nog
gevaarlijker voor de Europeanen dan
het er tot dusverre geweest is. De
beloften van den sultan hebben niets
te beteekeuen. En de politie, voor-
geschreven door de akte van Al-
geciras geeft evenmin veiligheid,
daar de politietroepeu samengesteld
moeten worden uit Marokkanen. De
minister van buitenlandsche zakenheeft zelf bekend, dat hij niet kon
instaan voor het leven van de Euro-
peesche drilmeesters der politietroe-
peu. Hoe zullen wij ooit de Marok-
kaansche havens kunnen ontruimen?
Vooruitzicht op terugtrekking der
Fransche Lezet tingen bestaat er voor-
loopig niet. Het gaat hier niet om
politieke kwesties, maar om het
landsbelang. Ik zou wel blij zijn, als
de minister mij bewijzen kon, dat ik
mi] vergis
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Advertentien,

Curacaosche Maatschappij
tot Bevordering van landbouw,

Veeteelt, Zoutwinning en
Visscherij.

Het Bestuurder Maatschapij maakt
bekenri, dat er iv de stationneering
der Fokhengsten eenige wijziging is
gebracht, de Ezelhengst is namelijk
verplaatst naar de Plantage Savo-
uet, terwijl de Hengst blijft gesta-
tionneerd op het terrein der Maat-
schappij bij de C.C. VV. Het dekgeld
is voor beidedieren vastgesteld op f 1.

Tevens deelt het Bestuur mede, dat
in bruikleen van de Maatschappij
kunnen worden verkregen twee vee-
voederpers ui á tien cents per dag en
per pers. Het vervoer visa-versa en
eventueele beschrijvingen, gedurende
vervoer of gebruik verkregen, komen
voor rekening vau den gebruiker.

Curacao 2 Mei 1908
Het Bestuur vnd.

de Voorzitter: H. H. R. Chapman,
de Secretaris: Ij.B. Dussel.

Voor de vele hartelijke bewij-
zen van deelneming gedurende
de ziekte en bij het overlijden
van onze geliefde Echtgenoote
en Moeder ondervonden, betui-
gen wij onzen "innigen dank.

H. J. Th. Boomgaart.

Inés V. Sutherland.
J. Sutherland.

-Bekendmaking.
De verkoop van ZILVEREN, GOU-

DEN en JUWEELEN VOORWER-
PEN, beleend ter Spaar- en Beleen-
bank van l"*5" September 1906 t|m 28
Februari 1907 onder
N°. 3905 VV t|m \" 1082X
zal plaats hebben op DONDERDAG
den 7 Mei a. s. en volgende Don-derdagen.

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

Curayao, den 30'"». April 1908.
De Voorzitter.

A. ¿ESURUN.

OPROEPI\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.

' — „ ______
Puur „Melk."

á 2 _5 cent de kan
van de plantage Ascención.

Verkrijgbaar bij :
J. E. v. d. Meülen Huis Kortijn.

Aan huis bezorgd van O tot half
8 uur 's morgens.

St. Tbomaskring.
Gewone vergadering op Maan-

dag a. s. 11 Mei. 'Aanvang 7
ure.

De Directeur,
P.fr.R.J.C.WAHLEN. Drukker:

ALFREDO F SINTIA' O

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. deKoningin der Nederlanden
I.

BEKROOND
te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 2 885,
„ Chicago 1893, en
„ Curacao, Eerste Prijs Eere
medaille, 1904.

Curacao, vVaterkant Otra-
banda.

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curasao,
het meest gelezen der
hollandsehe bladen in
dekolonie.

OUDEES!
OVERTUIGT U van het

OVERHEERLIJK
KLEINE MAISMEEL

P. A. P.
bereid op deplantage Ascención.

12 cent het pakje.
Verkrijgbaar bij:

De Lannoy & C°., Botica Central.
Meyer & Araujo, Botica Nueva.
J. E v. d. Meülen, Huis Kortijn.
PI. Ascención, Curagao.

TE KOOP ;
Een goed onderhouden piaj

no voor billijken prijs.
Te bevragen bij den Heer

fl. Manuel, magazijnmeester
ler artillerie.

Alfredo Maduro
Tandheelkundige.

Biedt hierbij het geëerde publiek zijne
diensten aan.Kantooruren:

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

13-5.

GRAFMONUMENTEN,
GRAFZERKEN.

in MARMJER, Belgisch, Beiersch
en £weedsch GRANIET.

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

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. EUWEIIS,
Onde Varkensmarkt.- Doddendaal.

Nijmegen. Hollai i

S 8. CHMISTIAJ\STED".
Yaarplan voor ApriWuni 1908.

VERTREK VAN j Mrt. Apr.
BÏ3SK Maandag, v. m. 30 27 25
(*;„«..„„„ » n.m. 30 27 25Sa insdag, n. m... 31 28 26
Curacao Woensdag, n. m. Apl 29 27BoSe Dond. vm. of nm 2 30 28- .. n. m. of 2 30 28
St. Thomas Mafej* " IM* 1 t 2?St Martin ¡Maandag 6 4 Juni 1
Saba i Binsdag, v. m.... 7 5 2Sf'?,;;"-;*. "„ middag 7 5öt. Eustatius Woensdao- v- m « ¿* ÍSt Kitts 1 »> oeiisaag, v. m. 8 6 3jvitts Donderdag v. m. 9 t 4

Sf1VV-' Vrijdag, v m.... 10 8 5l* }^,n ; „ middag 10 8 fSí* mTI i (facultatief) .. !
Bon Jiie°maö i Z»l

(r Úañ> !: ï?" ! " 9 6
0„t... n0

!; *. (facultatief)... ■?/£T | Dinsdag, n. m!... ! 14 12 9
Curacao Woensdag, n. m.l 15 13 10a,»ao ! Dond. vm.of nm í 1G 14 11
Bonaire Vrijd. vm. of nm. 17 15 12

AANKOMST TE
C.racao... I "jdag, n.m. of 17 15 12

4 ! Zaterdag, v. m. I 18 16 13
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