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AMIGOE DI COURAÇAO
WEEKBLADVOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Curaçao, 5 Mei.

OPENINGSREDE
VAN DEN

Heer Gouverneur

Jhr. J. O. de Jong van B. en D.
Mijne Heeren,

Bij deopening der veigadering van
Uwen Raad voor het zittingjaar
1905|1908 ben ik overtuigd van Uwe
instemming, wanneer ik bij een kor-
ten terugblik op het zoo juist geslo-
ten jaar allereerst met groóte dank-
baarheid herdenk den gelukkigen af-
loop van een niet lang geleden aan
Haie Majesteit de Koningin en Zijne
Koninklijke Hoogheid den Prins der
Nederlanden overkomen ongeval.

En waunet\r ik dan verder diege-
nen onder U, mijne heeren, die we-
derom onlangs het hendeuwde bewijs
van vertrouwen van Hare Majesteit
Be Koningin mochten ondervinden,
daarmede mijne welgemeende geluk-
-enschen aanbied, dan voeg ik daar-
bij den oprechten wensch dat Uw zoo
geachte Voorzitter, die om gezond-
heidsredenen thans hier gemist wordt,
binnen korten tijd volkomen her-
steld wederom zijn zetel zal mogen
innemen.

. Hut afgeloopen zittingjaar is voor
1 pene periode vau inspannenden ar
beid geweest; met groóte waardee-
'i'-ig maak ik te dien aanzien in de
eerste plaats gewag van de belang*

_._ ,»'ei'kz.c__.._._____-
Verbonden geweest aan de in «lal
zittingjaar U ter goedkeuring aan-
geboden voorstellen, ten einde te ge-
i'sken tot een zoo noodige economi-
sche herziening van ons belasting-
stejsel en de hiermede in verband
fti/ande. dezer dagen plaats gehad
"■Aibende belangrijkebehandeling van
'Ie nieuwe algemeene verordening op
'Ifu iv-, uit- en doorvoer en de accijn-
.en.

Ook zij't mij vergund met een en-
fel woord stil te staan bij de zoo
Juist door U behandelde begrooting
voor 1!)09. Het is U hierbij mogen
"lijken, dat, niettegenstaande aan-
Zlenlijbe bedragen zijn uitgetrokken
,t-* 1' v.rbetering van economische toe
"binden, en een niet onaanzienlijke
"oUi voor bijzondere voorzieningen.
i';lnk zij de omstandigheid, dat de in
komí-ten in de laatste laren insterkere
''"He stijgende zijn dan de tot het
Mri.r, noodzakelijke beperkte gewo-

,? uitgaven, toch de verhouding

tusschen het totaal der uitgavenen
der inkomsten niet ongunstiger is
geworden dan eenige jaren geleden,
toen er geen sprake was van buiten-
gewone credieteu.

Dit meen ik een bemoedigend tee-
keu te mogen noemen, als daarbij
in aanmerkii g genomen wordt, dat
eenerzijds, na eenige jaren, meerdere
thans noodzakelijke doch buitenge-
wone uitgaven zullen kunnen worden
ingekrompen of opgeheven, en ander-
zijds verbetering van economische
toestanden en daarmede geleidelijke
stijging der middelen, mag worden
tegemoet gezien.

Meer iv het bijzonder het oog rich-
tende op het afgeloopen jaar, dan
mag dit, gelet op den in-, uit- en
doorvoer op handelsgebied door het
samentreffen van verscheidene gun-
stige factoren, ook in verband met
een levendiger scheepvaartverkeer.
tot erkentelijkheid stemmen; di<" is
ook het geval ten opzichte vau de
omstandigheid dat de haven van Cu-
racao meeren meer een goeden naam
als r-teeukolenst.-.tiou verkrijgt en
doordat als gevolg der rijzing van
de phosphaatprijzen een stijgende
uitvoer vau dit artikel plaats heeft.

Te betreuren hebben wij echter den
geringen regenval in het afgeloopen
jaar waardoor, helaas, op de bene-
deuwindsche eilanden de maïsoogsi
van weinige beteekenis is geweest.

Uunstiger resultaten gaf daarente-
gen de dividivi-oogst, vooral op Bo-
naire en in het, 2edistrict op Curacao.
waar de cultuur van dit gewas zich
sterk uitbreidt, terwijl ook de aloë-
cultuuv.op Bonaire en, in niet minde,

op ;_.ruoa| bevredigende uit-
komsten opleverde. De uitbreiding
welke deze culturen ondergaan is
van groot economisch belang, waai-
de zoutafzet ten gevolge van de lage
prijzen sterk is verminderd.

In het bijzonder op Curagao is de
zoutverkoop om dezelfde reden tot
zeer geringe hoeveelheden beperkt ge
bleven, daarentegen schijnt op St.
Ahittiu het vooruitzicht op afzet te
verbeteren.

Mag dit laatste eiland zich ver-
heugen in een in bloei toenemende
katoencultuur, ook op St. Eustatius
maakt deze cultuur geleidelijk niet
onbeduidende vorderingen, terwijl in
't algemeen, en niet het minst van
de benedenwindsche eilanden kan me-
degedeeld worden, dat de in cultuur
gebrachte oppervlakte in belangrijke
mate toeneemt.

Behalve hetgeen hiervoren reeds
ten opzichte van de dividivi en aloë
is vermeld, werd uitbreiding gegeven
aan pita- en sisalaanplantingen, in

verband waarmede kan aangeteekend
worden de omstandig leid datop aan-
vankelijk bevredigen Ie wijze reeds
een aanvang werd gemaakt met het
winnen vau vezel o,< Curacao, op
welk eiland teveus erd begonnen
met het verleenen v. i voorschotten
ter uitbreiding der ..¡vidivi-eultuur.

Op den grondslag van onderlin
ge aansprakelijkheid werden kleine
landbouwcredieten v rstrekt, terwijl
de Curacaosche bank waarvoor met
10.Io. Augustus 1907 e u nieuw regle-
ment iv werking tr; 1 en die baar
werkzaamheden th.r,, ook tot den
wisselhandel heeft ui gebreid, steun
verleende door het , van
grootere credieteu.

Voor zoover de omstandigheden
dit toelieten werd knehtig en met
gunstigen uitslag na; den damaan-
leg voortgewérkt, waarbij op ee.iige
plaatsen reeds gebruik kan worden
gemaakt van gegevens verkregen
door de topografisch " opname.

Op nijverheidsgebied maak ik gaar-
ne melding vau het nitiatief eener
coöperatieve vereenig ug, welke een
touwslagerij, alpargaia- en cigaret-
tenfabriek oprichtte, zoomede van
het ontstaan eener jeugdige leer-
looierij, die bij welsla ren van zoo
groóte beteekenis kan worden voor
onze huiden eti looistoffen exportee-
rende ci lamíen.

Met leedwezen echte.* hebben wij
over het algemeen d. hoedenindu .-
trie, tengevolge der gelaaide prijzen
wederom minder loon-nd zien wor-
den, al bleven de fijn* soorten ten
slotte nog goed verk -opbaar.

Door i "i->n.
cessie tof, levering van uit zeewater
door distillatie verkregen water, is
voor het publiek en de scheepvaart
het vooruitzicht geopend opde voort-
durende beschikking over goed en
zuiver drinkwater tegen matige prij-
zen.

Op Klein-Curaeao werd onlangs de
phoshaat-exploitatie weder voort-
gezet, terwijl, ofschoon de tíítvoer
van goud van Aruba in het afge-
loopen jaar meer dan voorheen be-
droeg, de tegenwoordige concessie-
houdster hare vergunning heeft op
gezegd; aau het Bestuur werd ech-
ter kennis gegeven van het voorne
men van eenige ingezetenen orneen
nieuwe maatschappij tot exploitatie
der mijnen op te richten.

Bij het voorgaande mag ik niet
onvermeld laten de waargenomen
vorderingen op onderwijsgebied en
de toewijding van het hierbij werk-
zaam personeel, evenmin als die var,
het korps ambtenareu in het alge-
meen, ten opzichte waarvan in nie-

nig opzicht zwaardere eischen en
vermeerdering van werkzaamheid niet
konden vermeden worden.

De hoop uitsprekende voor het
behoud eener gunstige gezondheids-
toestand met het, oog waarop thans
bijzondere maatregeieu worden ver-
eischt en genomen, iv verband met
eene gevreesde ziekte, die, helaas, een
der belangrijkste havenplaatse 11 _jnzer

naburen teistert, en in aanmerking
nemende de goede eigenschappen on-
zer bevolking ten gevolge waarvan
noch orde noch rust gestoord wer
den of dreigen te worden, geeft al
het vorenstaande aar leiding om met
vertrouwen en gerustheid den blik
te richten op de toekomst, waartoe
te meer aanleiding bestaa, als gelet
wordt op de verwachting der tot
standkoming der nieuwe verordenin-
gen op belastinggebied, die in menig
opzicht belemmeringen legen eene ge-
zonde economische ontwikkeling zul-
len verminderen of wegnemen.

Moge dan, Mijne heeren, waar ons
beider streven gericht is op hetzelfde
doel, in het volle vertrouwen op een
krachtige samenwerking, Uw arbeid.
die gericht i*-*, op de bevordering der
belangen van onze kolonie, onder
Gods zegeu, met opgewektheid wor-
den voortgezet en strekken tot duur-
zamen vooruitgang onzer kolonie en
tot welzijn van hare bevolking.

Met dezen ernstigen weuseh voldoe
ik gaarne opnieuw aan de mij in-
gevolgeart. 77 van het Reglement op
het Beleid der regeer ing in dekolonie
Curasao toevertrouwde taak, en heb
ik de eer de vergadering van den Ko-
'oT-i-_.pt. Raad voor bet ¡öttingj^w
1908J1909 te openen.

Leve dk Koningin!!!

Wetenschappelijk Allerlei.

MIDDELEEUWSCHE SPELEN.
De Dobbelsteenen,het Trictra-

spel,het Damspel, de Kaarten.
Uit het Fransch door F. H.

, Het spel was een ingekankerde
,lijrts:oeht bij de eerste Volken in2** Voorden, bij de Romeinen bekend,
r^citus verhaalt ons van een t.er-
m**>, die met één worp van dob-
"■"iteenen niet alleen zijn fortuin,
'--ar zijn vrijheid op het spel zette,

.1. net als een eerezaak beschouwend
j-*1 dol/innige schuld af te doen,

f j
ch naar de slavenmarkt liet me

|iavPereib om door zijn heer ver-
r>f? t t(J worden.'""j de Anglo-Saksers steeg de ver-¡j^'heid voor het spel tot den hoog

de rr>üd; een schrijver uit de twaalf-
totee?W' Jan van Sal¡sbury, telt
tiji m* soorten van spelen, in zijn
het i" ZWHn_**> en £-*'eeft daarvan in
-jv Latijn de volgende naamlijst:
¡7s*'*ra. Calculus, Tabula, ürio, vel
-\/ ,r,Jana imgna, Tricolus, Senio,Y^Hiehus, Orbiculi, Caliorchus,
¡"ij- Pfts* Daar deze benamingen niet
l,i._ °Vei' te zetten, onthoudeu wijervan een vertaling te geveu,

welke trouwens ook niet anders dan
onjuist zou kunnen zijn.

In de twaalfde en dertiende eeuw
steeg de liefde voor de dobbelsteenen
tot een ware verwoedheid, zoowel bij
de hoogste als bij de laagste klasse
der maatschappij. Het spel, tot zijn
eenvoudigste deel beperkt, dat wil
Keggen tot één enkelen worp, maakte
den hartstocht uit van de trouwe
kroegklanten en van de lieden, wel-
ke tot het uitschot vau de maat-
schappij behoorden.

Deze beklagenswaardige en tot sla-
vernij gedoemde lieden, konden hun
vrijheid uiet op 't spel zetten; doch
zij dreven handel in hun meest
onmisbare kleedingstukken, voor
welker waarde de herbergiers hun
geringe sommen gelds leenden.

TeeKeningen uit dien tijd geven die
batidelooze spelers te zien, ondanks
hun gebrek-lijden verdiept in het
spel, van alles beroofd. Een hand-
schrift uic de veertiende eeuw bevat
een vignet, dat een dusdanig too-
ueel weergeeft.

Twee spelers zitten tegenover
elkaar; de een (de oudste) is geheel
ontkleed, de ander heeft slechts een
hemd aan het lijf. De teekenaar
schijnt er bijzonder op gestaan te
hebben vau die onderlinge verwoed-
heid, welke in het spelen bestaat,
een afbeelding te geven, zelfs nog
als er van inzet geen sprake meer
is. Deze scène gadeslaande, denkt
men onwillekeurig aan de twee be-

roemde katten van Kilken ny, die
elkaar opaten tot deu staart.

Het dient opgemerkt te worden,
dat hier van niets anders sprake
is dan van drie dobbelsteenen. Toch
stelt een gekleurde plaat uit een
handschrift van Jacques Tessolis,
bij uitzondering, een speler voor met
slechts twee dobbelsteenen; doch dit
is een abuis, te wijteu aan des
schilders onhandigheid, want de tekst
leert ons dat het er drie zijn. De
wijnkruik, welke de speler in de rech-
terhand houdt en waarmede hij
staat afgebeeld, bevat zijn geld: de-
ze bijzonderheid doet z'^n, dat het
vaatwerk dezelfde rol speelde als
het hemd.

Toch schijnt, het, dat de tot de
rust teruggekeerde spelers aan twee
dobbelsteenen de voorkeur gaveu.
Chaucer spreekt in zijn „Conté du
Guerdon" over twee dobbelsteenen.
Een vreemde glasschildering uit de
vijftiende eeuw, die een deel heeft
moeten uitmaken van een ,geschie-
denis van deu verloren Zoon", stelt
spelers voor met twee dobbelsteenen.

Daarentegen geeft Chaucer, in zijn
„Mystères" de beulen van den Za-
ligmaker weer: al dobbelende om het
kleed zonder naad, waarbij de win-
nende vijftien punten werpt- een ge-
tal, onmogelijk met twee dobbel-
steenen te bereiken.

De smaak van de artisten uitte
zich bijzonder in de ornementatie
van de dobbelsteenen: onder de

groteske en zonderlinge vormen, wel-
ke daaraan werden gegeven, bestaat
er een die in verschillende tijdperken
dikwerf voorkwam. Deze dobbelsteen
dan stelt een iv elkaar gehurkteu
en zoodanig iv elkaar gebogen man
voor, dat het lichaam den vorm
van een cubus heeft aangenomen,
terwijl hij aan elke zijde natuurlijk
het vereisehte aantal punten aan-
geeft. Naar een van deze dobbel
steenen, van Romeinschen oorprong
en uit zilver bestaande, werd een
gravure vervaardigd; van deze soort
zijn er verscheidene ontdekt.

Vreemd evenwel is het, dat die
vorm verscheidene eeuwen later werd
nagemaakt en, naar men mag aan-
nemen, zonder dat ooit éen enkel
punt van contact heeft kunnen
bestaan tuschen de artisten van de
verschillende tijdperken. Hen ander
iets, gelijk aan het voorgaande en
van Germaanschen oorsprong, da-
teert uit de zestiende eeuw.

*De eenvoudige steenworp was meer
bron van „emotie" dan van „amu-
sement". Het duurde niet lang dat
men dien met meer geleerde com-
binaties ging vermengen: zonder
eenige tegenspraak is men alstoen
gekomen tot de uitvinding van
het bakspel, waarvan Jan van Sa-
lisbury gewaagt; dat was ons mo-
dern trictracspe!. Het was bekend
bij de Romeineu, eu zonder twijfel

hebben dezen het ingevoerd bij de
Anglo-Saksers, die er zich vol har-
stocht aan overgaven. Dezen noem-
den het toeseF' (een verminking
van het Latijnsche woord); de dob-
belsteeuen duidden zij aan onder de
benaming van „teoselas" of „toesel
stanas": dit laatste woord is uit
Latijn „tessellae" („kleine cubussen"
of „straatsteeneu"): wellicht ook
dat het daaraan te danken was,
aangezien de Saksische dobbelsteenen
uit :,steen" bestonden.

Het trictracspel schijnt het gelief-
koosde tijdverdrijf uitgemaakt te
hebben van dedeftige en aristocra-
tische standen. Een fraai manuscipt
uit de veertiende eeuw, in het Brit-
sche museum ter bewaring, stelt twee
trietee-spelers voor. De bak, de vak-
ken, de schijven, de twee dobbel-
steeneu waarvan elk speler zich
beurtelings bedient, alles geeft dit
spel weer, zooals het heden teu da-
ge nog wordt gespeeld.

In een ander manuscript, eveneons
uit de veertiende eeuw, ziet meu een
■verduidelijkte teekening, welke dit
spel weergeeft met „twee" bakken.
Toch schijnt het, naar de lezing van
de oude schrijvers uit de twaalfde
of dertiende eeuw, dat in den aan-
vang de Anglo-Saksers zich van één
bak bedienden, en dit later op „twee"
brachten.

Wat er van zij, de regels van dit
spel en die van ons hedendaagsch
trictrac stemmen volkomen met

PRO JUSTITIA
Belofte maakt schuld. Wij laten

hier volgen de redevoering van den
Heer J. öUTHERL-AND, welke genoemd
Lid van deu Kol. Raad hield bij de
openbare behandeling der Begroo-
ting, toen deze behandeling gekomen
was aan Hoofdstuk VII van het
eiland St. Eustatius, Justitie.

Mijnheer de Voorzitter.
De mensch wikt, maar Cod be-

schikt.
Reeds kort na mijne aanvaar

ding vau de benoeming als lid van
dit college, heb ik aan eenige mijner
medeleden de toezegging gedaan om
bij de behandeling dezer begrooting

de toestanden op de bovenwindsche
eilanden bloot te leggen, eene taak
waartoe ik mij als het ware geroe-
pen achtte, niet alleen op grond
van mijn verblijf op het hoofdeiland
St. Martin, maar ook, omdat ik
de laats!e acht jaren betrokken ben
geweest, zoo niet in alle, dan toch
in verreweg de meeste rechtszaken
op die eilanden.

Doch het, noodlot wilde anders.
Immers, juist in den tijd, dat ik
mij begon voor te bereiden en de
uoodige gegevens te verzamelen,—wel-
ke onontbeerlijk waren, wilde ik in
bijzouderheden.afdalen,— juist in dien
tijd, zeg ik, werd mijne dierbare
moeder door eene verraderlijke ziek-
te overvallen, eene ziekte, die nog
kort geleden een einde maakte aan
haar voor mij zoo nuttig bestaan
en mij in haar ontrukte het kost-
baarste, dat ik op aarde bezat.

Het spreekt derhalve van zelf, M.
de V.. dat ik op ditoogenblik niet
in de stemming verkeer van te spre-
ken en ware het niet, dat ik het als
e_ne verplichting beschouwde, ik zou
onder de gegeven omstandigheden
ontegenzeggelijk het stilzwijgen heb-
beu bewaard. Nu het eenmaal zoo
is, zal ik mij moeten bepalen met
slechts in grove trekken weer te ge-
ven hetgeen ik in bijzouderheden
had willen behandelen.

ik acht mij nu meer tot spreken
verplicht, nu het Bestuur, in verband
met den zijdens dezen Raad gpge-
ven wenk tot bezuiniging, aanleiding
vindt in de memorie van antwoord
te verklaren; dat het aan het Be-
-e.ui :ii_t duid-lijk is kunnen wor-
den, dal: vermindering van uitgaven
van eenige beteekenis van eene her-
vormiug te verwachten is, wanneer
de voorwaarde moet blijven ver-
vuld, dat behouden worde een staat
van zaken, dien het Rijk in -zijne
Kolonie bestendigd zal wenscheu te
.zien."

zijn deze laatste woorden, die
mipÑ-aandacht hebben getrokken,
vooral en voornamelijk nu zij be-
trekking schijnen te moeten hebben
op de bovenwindsche eilanden.

Onwillekeurig rijst de vraag voor
mij*. Kent het, Rijk den staat vau
zaken, dien het in de kolonie u be-
stendigd zal wenschen te zien? Is
het hoofdbestuur genoegzaam bekend
met den staat van zaken op die
eilanden ?

lemand, tot oordcelen bevoegd,
zeide eens, dat de Raden van Jus-
titie op de eilanden niet voldaan
hebben. De Raad van St. Martin
niet, omdat niemand er lid van wil
zijn, om niet in onmin te geraken



elkaar overeen, en men kan metzekerheid,verklaren, dat ditspel,.Nmodern geprezen toen het in demode kwam, verre was van een tbr-teling* gedane uitvinding - bet was
bo t

VaU °"Z' VüüroU(,w'* "«ge
Hetgeen zulks zonder eenige te«en-?E?iï b..'ijf' d,atziJ" de^illustra-ties en zelfs de tekst van een vreemdmanuscript uit de dertiende of veer-tiende eeuw, bevattende een volledige verhandeling over het bakspel.De schrijver, die zich in 't Latifn, deelt zijn lezers mede, da.het m verschillende soorten bestaatwaarvan h^t voornaamste is het„hoog spel" „Multi BUnfc ]udlad tabulas cum taxlllis. quorumprimus est longus ludus et est u-dus Anghcorum, et est communisetes ta ,

IS naturafe,, (Erbegtaßl| ;
schillende wijzen vau trietracispeleninlegpenningen; de voornamsteis het „hoogspel of „Kngelsch spel":

1 "[ '"gebruik en geschiedt
) de volgende wijze). Vervolgenskomen de voorschriften welke menmeenen gemaakt te zün voormoderne trictac, behoudens dezebijzonderheid door den schrijver me-degedeeld, dat men het metJ.,twee-of „drie" dobbelsteenen speelde-Nog meer :, in dat zelfde werk. zeerntte«nIÜOr ZijViin tijd, treft menlmet, alleen aan de volmaakte opflder regels door ons heden!i dage gevolgd, maar men ont-flmoet er ook de benamingen vanflverschillende soorten van tr'ctiac ■'ten dagen onbekend, en mMIgt: jeu des LoTn'J

„jeu Imperial", „jeu Provin-fleinl , enz. enz. ■Jr!itt;t?el
1
behield iD E°gel»nd lan-flgen tijd den naam van bakspel :l

Shakespeare bedient zich van de be-numinginhetdraniagetiteld* Love'sLabours loet".
Het was alst-oen !ie' geliefkoosd

vermaak van de herbergen en deandere plaatsen van minder allooi-'een hekeldichter uit de zeventiendeeeuw (1606 gewaagt van „de eer-lijke goddeloozen, de steunpilarenvan de kroegen, in het trictracspeleven ervaren als in het ledigen vanh"" Pfntje " Dekker, de meestpopulaire van de puntdichters vandat tijdstip, spreekt van „de da,,-peren, waarvan het puikje de her-bergen bevolkt, trictrac spelend, zoo-als dit past aan fatsoenlijke.kroes*bezoekers.
i Het was pas in 164., dat het woord
* tMctrac Jri gebruik kwam; verscher-, den., schrijvers gewagen met opge-- tog-enhe.d van het „edele spel" eni stellen het voor als zeer gevild
i in de deftige huizen. b

» »
_»

Een andei' spel was eveneens be-kend m de middeleeuwen; wij bedoe-leu het danispel. Ken manuscript uit<le veertiende, eeuw, in het Hritschemuseum in bewaring, en bekend on-der den naam van „Psalmboek van„koningin Marie", bevat een gekleurde
('laat, waarop een slotvoogdes zitdam te spelen met een heer. Alles gelijkt volkomen op het moderne spelalleen de schijven zijn vierkant.

* **
Doch de uitvinding van het kaart-spel, m t midden van de veertiende ieeuw plaats hebbend, onttroondespoedig alle andere spelen. Men heeft <gemeend daarvan op de gedachte te I

zijn gekome„ door het schaakspel,en dat de Vaarten niets anders wa_ren dan dit spel op papier gebracht:
-"at slechts zeker is, dat is. dat dekaarten evenalshet schaakspel uit hetOosten tot ons z jj__ gekomen; wateveneens zeker is, dat i«, dat de kaar-ten ook de kaneen van het geluk inzich vereenigen.

' Cavelluzzo, een Italiaansch schrij-ver uit de vijftiende eeuw. die eenwerk over Viterbo heeft geschevenverhaalt, dat de kaarten in die stadz.m ingevoerd omstreeks het jaar1379, door heden u¡ t het iatltl
J
derSarracenen, „die het spel noemden"aib. In Spanje geeft men het kaart-■spel den naam van „naipes", eenwoord, eveneens van Arabischeu oor-sprong.

Een plaat in kleuren in een kostbaarmanuscript, getiteld „Ie Koraan deMehane , geschreven ir, het zuiden■jan frankrijk, omstreeks 1330 of1-JoO. stelt een koninklijke kaart-partij voor, en constateert aldus datdit spel tot de vorstelijke amusemen-ten behoorde. De eerste maal dat degeschiedenis daarvan melding maakt,dateert vau het jaar 1393. Op dattijdstip was Kare! VI, koning van
.* ranknjk,door krankzinnigheid aangetast: men treft in de verslagenvan Charles Poupart. zijn betaal-meester, de volgende nota aan * Hetaald aan den schilder Jacquemiutrnngoneur, voor de beschilderen enopsieren met verschillende deviezenvau drie pakjes kaarten, tot ont-spanning van Monseigneur den ko-

ning, zes en vijftig scls parisis." Dezeaanhaling bewijst voldoende dat ditspel zeer bekend was in Frankrijk
zouder evenwei algemeen te zijn'omdat, om die kaarten ter beschik-king te stellen des konings, men ge-

noodzaakt was zijn toevlucht te nemen tot een kunstschilder ], wf«ggen een prentenkleurder van\mnuscripten. m<l'

J Ẑ°írI¡DgS mQWeI is > dar En-geland zeer ten achter was on ditpunt: het schijnt dat dekaarten adaar niet ,„ gebruik kwamen vóór devijf ende eeuw; Chaucer gewaagt er
vaö dïtTr**LDiet DOcí?«" efkele
tin %et }

i uit dat tijd-stip Het oudste manuscript, dat ermelding van maakt is het ¿H van

de „LiMtasDei'- vanden 11. Au«-ii..me?" ¿kw_PCOhPÍ-í, rd-. [n tefwevlTn e'e nme "'d./t'S?'00^'
al l/ a_„. 7 , at <lne personenai kaartspelende voorsteltDit spel verspreidde zich spoedigI raiiknjk na het tijdstip waarop■vij drie „pakjes" kaarten hebbenzien m orde brengen voor or,tspa ,mng van den ongelukkigen monarchen sedert den 22en Januari 1397vond de schout van Parijs het noodg een order uit te vaardi-en wa ir-S het aan het mindere tTvXden nas op werkdagen zich te ver-maken met kaartspel, balspel, dob-KÖST " pel"of Lt hetiín Duitschland werden de kaai tenspoedig populair, zoodanig dat ophet einde van de vijftiende eeuw devervaardiging daarvan het voorwerpuitmaakte van een belangrijke in-dustrie. . ° J

pin I}%' °nder
i

dtí reg^r '"g vanEduard I\, was de invoer van kaar-ten (waarschijnlijk die uit Duitsch-land komende) bij een decreet vanhet parlement verboden; deze maat-regel werd ongel wijfeld genomen omde Kngesche industrie te bevorde-ten, machteloos als zij was teo-en de

I'oncurreiitie
van het buitenland teitrijden: daaruit moet men natuur-ijk opmaken dat dit spel in Eno-e--and zeer was verspreid. Als bewijs¡aarvan diene de zonderlinge briefen 2len December 1(5-13 geschreven

oor Marguerite Pastori aan haaremaal:
„Sta mij toe", aldus schreef zij,dat ik Jean, uw oudsten zoon, naar„adv Morley stuur, om daar hetspel" te leenen, waarmede men zichklaar zoo vermaakt bij gelegenheid
ui het Kerstfeest, sedert den dood
ui haar gemaal: want, volgens
uir, sijn de „kaarten" oneindi-reer te verkiezen boyen dansen
irp- en luitmuziek of zang. daart a lies een luidruchtig leven maakt "Van af dien tijd werden de kaa'r-

_n een gewoon amusement : zij wer-den het geliefkoosde spel van de ho-ven van Schotland en Engeland on-der de regeering van Hendrik VII enJacob IV. Toen deze laatste voor deeerste maai een bezoek gin»- afIe"■*
[jen bij zijn verloofde, de jeugdigeMarguerite van Engeland, vond hijhaar, aldus volgens de kroniek, aan„het kaartspelen."

ín Duitschland ging de lust vooriet kaartspelen tot het ainneloozeover, die verkeerdheid prikkelde meerdan eerjs de dichtluim van de hekel-dichters; in Engeland was het spoe-dig evenzoo gesteld, en de dichtersde jirozaschrijvers, de schilders zelfs',
maakten daarvan het geliefkoosde
onderwerp van hun schalksche com-posities. Men ging zelfs zoover o-ndie verkeerdheid te rangschikken on-der de voorteekens van het einde vande wereld Helaas! wat zouden dieongekunstelde moralisten thans zeg-
gen ? ' "

met de partijen; die van St. Eustatatius veel minder, omdat iedereeder lid van wil zijn om zijne partijer]te dienen. J 1
Het Bestuur schijnt de waarheidinervan te hebben ingezien, want]nog kort geleden werd de rechts]

macht m Burgerlijke zaken aan dielcolleges onttrokken. IMaar, men denke niet, dat hier-ldoor de fout is hersteld; imnienldiezelfde Raden blijven bevoegd dlburgers straffen op te legden ° IEn hier moeten wij nog eens helfeit constateereu. dat hij het in helleven roepen vau wetsbepalingen tlveel gelet wordt op de geldelijk jbelangen zelfs met verwaarloozinJvan de heiligste rechteu ■Wij weten toch, M. de V., dat erl-epahngeu bestaan, die aan de recht-lzoekenden bevoegdheid geven onilvan de vonnissen van ons Hof bijlen Hoogen Raad der Nederlanden!m appel te komen. Doch, iv weikeigevallen? Enkel en alleen, wanneelt geldt eene geldsom boven f 1000 Ooflgulden. In alle andere gevallen, zelfsflwT^k í de meestbevoegdheden van een burger befltrett, neen, ook dau wanneer 't <-*eldtflhunne vrijheid of hun leven, Tn al'fldeze gevallen, zeg ik, blijft hij vanflbet recht van appel verstoken. flbetreft de eilandeu, meen ikflhoord te hebben, dat de rechts-l
> in strafzaken niet aan delRaden onttrokken is, omdat raenßvan meerung was, dat de beginse-Hen van het strafrecht niet zoo mo. !-■ijk en ingewikkeld zijn als die vanflBurgerlijk recht. Ik verlang om-Btreilt deze bewering aiet uit te wij-flden, maar wil alleen doen uitkomen.Hit t ook dan ontverantwoord flicie iv handen te laten v-,*i|

meuschen, die eerst na hunne deta-Hcheermg naar die eilandeu iv ju _ti-Htiezaken betrokken worden flHet spreekt vanzelf, dat den func-fl>nanssen hiervan gaen verwijt kan-Hworden gedaan en daarom acht ikflIner de plaats om reeds dadelijk tefldoen Ultkümeil> dat ik „, eeu b¿ ■rlang te werpen op hen, aan wieleenige functie bij die raden is ,oe-|
vertrouwd; integendeel, meermalen-Bvan bevoegde zijden met (».-■

enng over verscheidene hurmeiHhooren spreken, eu ook ik was flgelegenheid om persoouliik . ,fl
ijver en ,1e toewijding van vel-m hun-flte leeren apprecieereu; doch inflle£ '_femeen !S .en bliJ*ft «et eeneflgebtekkige aduuuistratie van ielJustitie. ■Ook andere functiën, waarvan hu■* niet minder afhankelijk n|worden toevertrouwd aan übsoluu**Mou.ngewijden in de meest rudimen'-Mtaire beginselen van het recht, Ikflbedoel het notariaat. Iv zeer veleiiebínfk" t V,Ug,t dt? WeC 'let PnbhekM- te maken van de dieusten^H" een .„naris en ,„ _,, ,.,, flrevallen moet dat publiek zich \ flenoegeu met de voorlichting vanflemand, die. alhoewel bezield metlde beste bedoelingen, „iet iv staa.fvoorlichting te versehaffeu.-^Bhier zij het reeds dadelijk opfl

'.!2',T.,"toil^ goBte,d* d;IC ',k <-"''■behandel en geen persoon opflnet oog heb. I
Maar mï, M. de V., meer dii Ihet eiland St. Eustatius. Ik I

!fang
dit eiland iv het bijzonder teJsprake te brengen, omdat erin detJaatsten tijd op dat eiland fe.terhebben plaats gebad, die op een staatvan zaken wijst, dien het Rijk inzijne koloniën niet bestendigd zawenschen te zien dan tot 'groóteschande van het Moederland,
ik naga, hoevele vonnissenvan dat eiland in het afgeloopen

jaar door het Hof wegens gebrek inJen vorm vernietigd zijn moetenvorden, en verder overweeg hoeve-e er overblijven, waarvan blijkbaar
net geappelleerd is, omdat 'de be-gane misslagen voor de veroor-

i van geene practische betee-
:enis waren, dan vraag ik in <re -aoede of men niet erkennen moetat er op dat eiland waarlijk ietsa ii de Justitie moet haperen.Er is meer, ook- de manier, waar-p de hoofdambtenaar, de Geza»*-ebber, zijne waardigheid vermeent
3 moeten ophouden, wijst op een:aat van zaken, dien het vrije Ne-tland zeer zeker niet bestendigdu willen zien.
Meermalen is het mij ter oore ge-amen, dat die ambtenaar buitem'woon autoritair optreedt. Zelfshier eenigen tijd geleden verteld,
it die ambtenaar een jongen heeftten arresteeren, omdat deze ver-luid heeft zijn hoed voor den Hee-■zaghebber af te nemen.In hoeverre dit gerucht waarheidvat, weet ik niet, maar wel weetuit zeer betrouwbare bronnent die Gezaghebber zich niet heefttzien een .jongeling van zeer goe-tamilie eene zeer onheusche"be-ndeling te doen ondergaan en hemHaolijk in tegenwoordigheid van flie zusters uit het fort heeft 1 >-■i verwijderen, eu zulks omdat 'ilgelmgde vrouw van denGézagheb-■

niet beleefd genoeg gegroet hal.■9 deze de staat van zaken dien■Rijk in de koloniën zal wenschenHtenJigd te zien? En in verbaudH""mede vraag ik nogmaals, kentHRijk den staat van zaken in d Iomen? Wordt het hoofdbestuur^de hoogte gehouden van hetgeen flde eilanden voorvalt? Zoo ja floch zeker ednzijdig.— Immers __Mde Gezaghebber is de eenigste per flsoon die bet Bestuur inlicht— Zal Mmen van hem willen eischeu. Hallhij tegen zich zelf zal gaan rappor. Iteereu
-Jog zeer onlangs hebben wij uitHde couranten gelezen, hoe de Raad flvan Politie op een eiland behandeld ■is geworden, maar op de boven-■wiudsche eilanden is het niet beter Iintegendeel, het. prestige van de Ra-■den aldaar is tot nul geredu 'eer. i fl'aarom geef ik weinig om officieele fl'"U>P<*rten en houd vol, dat he flhoofdbestuur niet op de hoogte flvan den waren stand van zaken o oue eilanden.

Resumeereieie zeg ik, dat de mach flvan de gezaghebbers te uit<-*ebieideu de werkkring vau de Raden van flPolitie door de omstandigheden teflzeer ingekrompen is; dat deze toe- 1-tand uadeelig is voor het algemeen Iwelzijn, hetwelk eischt dat het Be. Istuur een ernstig onderzoek instelielomtrent het optreden van den (.'e-fl
zagbebber van St. Eustatiusen stren-lge maatregelen neme om het recht flder burgers te verzekeren " fl

Broedertwist.
fl Jn De Tijd van 15 April 11. vei■scheen als hoofdartikel het volgende

Steeds vinniger, hatelijker en voor■al persoonlijker wordt de onderling.
tusschen de anti-revolutionflnaire en christelijk-historischebladen

„Rotterdammer" , NeKim cD verschillend« Provincial*.
Voor ons bestaat tob dusver geer■reden ons in dezen strijd, welke ge-■heel buitea ons katholiek' erf om-aSt■ mengen - Slechts in zóóverPe o*e■meenschappelijke belangen, die ook■ons ter harte gaan, daardoor ge-■schaad of bedreigd wordeu. hebben■wij ons daarvan iets aan te trekkenH hinkt het ons niet twijfel-li' ■?*=.' £at de noodzakelijke een-flheid der Rechterzijde door dien strijdH^ifI , aat looperj e" daardoor de■toch reeds verre van gemakkelijke■positie van het tegenwoordige ¡^

■lunet nog moeilijker wordt gemaaktH i 'leze omstandigheden wordt ons■onze houding als van zelf voorge-

fl Wij hebben van onze eigen gevoelens■ook als die veel van difonS^rleu!■ten en geestverwanten verschilden■volstrekt geen geheim gemaakt '■ _.» ij hebben behoord tot degenen■he meenden, dat na den val" var■S i>'ibi'let-!,« Meester ontbinding!Ken u ]
Kamer had moeten vobfl

■iezingen (zooals wi? "v. .i.Stt.m)KHe meeideijheid aan de Rechterzijde!K»der "d , W"peschonken ' " 'ernandH■ 1 der&egeeri'ng hafmSeien'Sß■treden. Evenmin werd door ons ver-B■beeld, dat een van den aanvang afß■principieel optreden der tegenwoor-B■hge Re-eering ons verkieslijk toe-B■(-"heen boven een al te groóte natel■van voorzichtigheid flI Dit een en ander evenwel belet onsß■dierminst, thans ons met volle overfl■inging te scharen aan de zijde vunH
■leo-enen" X''tíf B?-«eepin-S' " van■
flled-gers van deze optreden! Op bet-Igeen eenmaal gebeurd is, valt nietiterug te komen. Indien napleite, Iooit. onvruchtbaar en zelfs schidelij I-nawezen, dan ongetwijfeld inSiM

. Nog niets werd door deze Regee Img gedaan, waardoor zij het ver ■rouwen der Rechterzijde ' zou ve ,'■Sm>¿ hebber b tltegrou^Bom te hopen, dat ook in het ver-Hvo;g geen motief tot wan trouwenH■ ooi haar zal gegeven worden ! ■je omstandigheden behooren nauH«He twistgedingen, behoort vooralH■'■'"eiken personenstrijd aan i flRe._hterz.jde het stilzwijgen te wor-Haen_ opgelegd.
Wij verlangen niets vuriger, daal'lat ons iiet partijkiezen in denHbroederstrijd van onze protestant-H

¡Tlp
hondgenooteji zal gespaardH«o den. Zouden w,j tegen onzen wüflenu gesleept worden, dan is onzeHhondmg van te voren bepaald Ir Hgeweten zouden wij dus i,l dat'.^Hval ons verplicht achten naar best-■

au ;:;r\ ÜJ!llen *SteU'' * verlimenH"'.m het thans zitting nemend Ka-flen als vijand te beschouwen ■

Í
ieder, die, om welke reden ook, hibestaan van deze Regeerino- jn <_-,vaar zou brengen. e ö

Laatste nu doet o. i. zeer stelbg hij, die óf het goed recht va]
optreding dezer Regeering in twijfJ
trekt of wel deze Regeering, in strijlnet hare eigene verklaringen, zojvillen voorstellen-hetzij als een zalren-Kabinet, hetzij als een overgangslvabinet, hetwelk, zoo spoedig dimistandigheden het toelaten, voojen ander Kabinet der RechterzijdJou hebben pkia's te maken. IMeer zullen wij voor 't oogenbliljF met van zego* en " I

SfdPea madTü later hi" "* I
onzenfe7olit.ek?nhor_l

derd3UdeKW ° Ba'°enpaE|de.daa onbegrijpelijk komt hetl'S voor, hoe door velen onzerlvrienden!et wordtingezien, dat z ¡, door t Iooeu „ tlek tiu](e(l0f;;;(;;; |reten in een strijd over personen Ioot gevaar loopen het resul .-'ldo^vuSli °^
dr°te" "b*"'|

.-e/kede' chrffifi-l
ons land" inneuiJn" in'o-mo'tß-aar te brengen. ö'uul

let is ons ondoenlijk, dus* "■">" Iw° Stander "* P°\&S tusE
otterdanimer"en'de't_!!rn*'l-i¿"Mer 'I-irevolutionnaire cn *'cfc?S/lbonsche bladen bij te ho,i 'f■f" lezers uitvoerige uiu.iekselsMaveren van de «¡herpe en bit*frel

spchts op elkander, maar ooi*_H
wooïdi.-i),.Xn idili,,i,küp hetti"l
wij laatst, reedV¿even-uo° Bnies gedaan heeft, om d°flvallen te verdienen ■Q» lezers geheel onkundig laten■hetgeen er omgaat, mogen .■
-de L aar °°k hun"« helani-H

> Nedebr&rs-ïï CS
okken. '-'J'-^BWij laten daarom volgen een merk I"ard,g;en open briof, %ell£? dezer■líh'sche ri a"tir^olijtioonaireHStich.scheU. verschenen is. De schrii fl

'abnót-mal-.- r '.''"' tegenwoordigeHa< norma e Kabinet sWhta fl
Vol-"hJt °;,IS het.Volk beden nietonaardig zest reeds IeVklr vS "'Í,lea effenJl' -dr ■zegekar van een uieuw anti r„vn flutioanair" Kabinet in ï)09 en .""■tuesehen mr Heemskerk „late. h Mzen m een woonwagen, .lie ifd", ,' ■

hoor z'lL i
a,me

' °P '^te-èschrevln' ¿ * fgelijken toTmH
den w ir.u

' met' «"'-beekend metlumi waren naam van den schriivermaar met den schuilna m, Jr *\\Mvan Holland". Men , i. i ' "J."B-hien verkeerd handS oorandere waarde aan dat st-ul tl
Standaie;i''' Winie **let uiet dat "*>ï
apin ]|. | let zonder ¡ protest alsfl„lezenswaardig" onder de oogen zij-H

ner lezers had gebracht. Deze Ü! omstandigheid vooral lunvoo"!den brief ook onzen lezer* ïi.onthouden. Hij luidt als volg!
Amice!

Meer en meer blijkt hoe er dIde leden der rechts'ehe partijen]
zonderheid der A. R. en ChristJverschil van meening bestaat j
de vraag, of het huidige Minianormaal of abnormaal moet <Aten worden.

Ik vind deze kwestie een zeellangrijke.
Allereerst, omdat er zoo nauwsamenhangt heel de gang van \huidige praktische politiek en ]name de gang van ons \-Rtijleven. Maar ook omdat mi ihij uitstek actueele kwestie ook]fc«hjk in zich bergt een diepgJ

vraagstuk inzake de verhoudimrOverheïd en Volk, van MonarJen rechten des Volks, van iuteltueel cu instinctief leven.ik voor mij mi acht beslistthans zittend kabinet een abnormMinisterie.
Daarin steekt natuurlijk nietschneerends voor de personen -verdiensten der huidige Ministd<>ok bedoel ik hiermede ni«maar in het, minste te onUde abnormale omstandigheid, waalIe politieke onmacht der Li*

Concentratie, met haar steistellol4'evaarlijk-politiek leger-hervor
?edoe ons gebracht had, nnverwerping van Rappard's begrd:mg. Ook wensch ik hiermeeninst ook maar eenigszins te willl
leauien de dwaze stelling, doorNederlander" aan sommige A.' f
lersorganen in de schoencai <■-.
'en alsof; ..zonder dr. Kuyper'cht-anti-revolutionnair Kabin.aogebjk is." Door de oppositi,ie Delvenaar", het „Friesch
Had etc. samen te vatten, w,De Nederlander" juist wel per-
ijk ten opzichte van dr. Kv
10e verre ze ook deze gedachte
'au zich te verwerpen.

-Veen, als ik dit Ministerie-Heemj
terk abnormaal meen te raoeta
loernen, doe ik dit, en duizei-ntirevolutionairen met mij, om geïccl andere redenen.
Allereerst omdat zoodoende alleei

in onze antirev. staatsleer de door-Iwerking van deze gedachte kan ge;
waarborgd worden, dat in deu regel dflKroon hare Ministers heeft te kiezelvan dezelfde beginselen als de ;
cierlieia der eventueele Tweede Ka-
mer belijdt; opdat het „gemeen over-leg" tusschen de Kroon of Overheid
en de Volksvertegenwoordiging met-
een iictie wordt of onderwerp vauecu dout-despolitiek (kwanselpo-litiek) zooals nu b.v. in Duitschaanschouwd wordt, waar v. Biilow,'
een staatsman uit de conservalieve
Joukerpartij z.g. „gemeen overlegdpleegt met zijn, naar het dan heettvrijzinnige meerderheid, van welk
„gemeen overleg" de z.g. Polen wet-
een allerelleudigst staaltje is.

Nu weet ik wel dat sommigen on-der de rechtsche partijen deze leer
vui het ..gemeen overleg" en demeerderheid-politiek, te volgen dooreen Kabiuet der Kroon, een nood-
zakelijk kwaad tot-lijkt; ik voor mij
onderschrijf van harte wat l)e Stan-



; daard" van 1 April j,l. nog schreef:
'.Ons antirevolutionnair progrem

j heeft twee steunpilaren; eenerzijds
] de Monarchie en anderzijds de eer
. biediging van de rechten en vrijhe

■ïes volks."
Dat laatste nu, als 't in ons z.g

voordeel lijkt, weg te willen redenee
reu ter wille van een kabinet, waar
JQ onze beste mannen zitten, acht
ik ongeoorloofd en gevaarlijk, 't
Gaat hier toch niet om die mannen.
niet om dit eventueel kabinet, maar
om een grondpilaar in onze anti
revolutionnaire staatsleer Wie hier-
aan, ter wille van gedienstigheden
der praktijk of van de utiliteit van
het oogenbük, gaat tornen, brengt
m.i. het democratisch karakter dat
onze A.-R. staatsleer en -partij toch
in den grcnd aankleeft, in geen klein

aar.
Maar ook nog om een andere re-

den, acht ik, dat dit Ministerie
abnormaal dient genoemd te wor-
den; nl. hierom, omdat, waar men
ook de meeningen van ons eenvou-
dig antirev. volk beluistere, men
overal de gedachte hoort uiten, dat.
zooals nu de stukken staan op het
politieke schaakbord, men heusch
niet van normale verhoudingen kan
Bpreken.

En nu mag men zeggen: wat we-
ten die politiseerende burgers, boe-
ren en buitetilui van de politieke
eischen van het oogenblik af, laat
men dan de prachtige artikelen van
„De Standaard over het instinctie-
ve en het reflectieve leven weerleg
gen, of voor het omgekeerde vau
antirevolutioniiair durven verklaren.

ik begrijp ook heusch niet, waar-
om ter wereld, men van dit Mini-
sterie niet als van een abnormaal
Christelijk -Ministerie zou mogen
spreken.

't is dan maar de vraag, waar-
Op men dit „abnormaal" laat slaan.
Op „Christelijk" op of „Ministerie?"
■Natuurlijk op het laatste, zegt ge.
En terecht. Juist door dit rondweg
te durven uitspreken, handhaaft, men
Voor dit .Ministerie ten volle het
epitheton ..christelijk." Eu — _oo
doende alleen, kan men de verval-
«¡hing van den komenden stem
busstrijd ook door Links, zooveel
mogelijk tegengaan. Ook door Links.
schreef ik daar.

„Of dan ook van Rechts dit ge-
vaar dreigt"? vraagt ge. Ik ge
loof belaas ! van te motten aut
woorden : ja.

A,s b.v. „De Nederlander" gaat
schrijven, dat in een Rechtsch .Mi-
nisterie een „ongeloovige", die reke-
ning houdt met den stand der par-

zeer zeker ook „rechtsch" kun
ren; als datzelfde blad later

schrijft: „het optreden van dit Ka-
binet als voorlooper van een ander
en beter, achten wij bespottelijk en
\*oor dit Kabinet vernederend";

als het verder schrijft: üus blad
heeft, evenals de Chr.-Mist. partij
van haar optreden af, nimmer ten

andere dan zakelijke politiek ge
Voerd";

als dat blad ten slotte het ge
Ween overleg tusschen Kabinet en
meerderheid inde Volksvertegenwoor-
diging inzake een eventueel regee-
Hngeprogram „inconstitutioneel"
acht.

dan acht ik een vervaltching van
(!fin strijd in 1909, ook van recht-
s<-hen kant, niet onmogelijk. Rn als
fii>n mannen als Prof Fabius 1í ei
f-Ui het C. C, vereen ij. 1 g b'ijft zoe
*en met hen, die zich thans als
c'hriBtelijk historische partij afzon-
derlijk hebben geconstitueerd, dan
acht ik dit gevaar dubbel groot.

Vooral nu deze twee eminente man-
nen Mr. Li'liman en Mr. Fabius. in
het verleden gebleken zijn zulke
felle tegenstanders te zijn tegen het
leiderschap der A. R. partij van hem.die toch haar wettige, met algemeene
Remmen nog in Oct. j.l. verkozen,
leider is: Dr. A. Kuyper. Immers')r- Kuyper, en hij alleen is degene
f?*?weest, die de A.-R. partij haar be
)yustzijnseenheid en inhoud gegeven
neeft; die haar georganiseerd heeft
éD bezield tot op den huidigen dag;
üie neg voor de duizenden harer
Partijleden is de drager en vertolker
?Q verdediger van de haat dierbare
P-Sginselerí. Hij en niemand anders,
,IS nog de zon onzer A. R. partij;
"*■.* ook haar beste voormannen, hoe
J-'tiiemend ook en te eeren, zijn voor
Jaar innerlijk besef, toch slechts als, 6 maan en de elf sterren uit Jozefs

Waarom ik dit zoo-onbewimpeld
neerschrijf? Om een mensch te ver-
fden of hem voor feilloos, zelfs outle'lbaar, uit te roepen ? Bah, welk-een gedachte, overeen man, die hel■"¡"""oh ueo doria" ons altijd zoo op
pt hart bond. Dan om ' broeder-
j
W,st of benijding aan te stoken ?
*.u zou een eigenwerk des duivels2ljn.

-Ven, hierom moeten deze dingen. ondweg neergeschreven, omdat het
sommige persorganen van Rechts'' veel van krijgt, dat men niet

besF-i 1'*ïke feilea van I)r- Kuyper wil
"stnjden, maar zijn leiderschap, zijn

Staatsmanschap, zijn ministerschap,
zijn persoon zelf.

Wat ik, nog vóór het optreden
van het Ministerie Heemskerk schreef,
dat het Rechtsch Ministerie onderde
huidige politieke verhoudingen, wel
eens een onoverkomelijke slagboom
voor een tweede Ministerie Kuyper
Icon dreigen te worden, dat schijnt
nu van zekeie zijde in het Rechtsche
kamp ook daadwerkelijk nagestreefd
te worden.

En als dan juist uit den conser-
vatieven hoek der A.-R. en Chr.-Hist.
partijen deze taktiek wordt toege-
past, dan is het eisch van noodweer
en politieke wijsheid, dat de georga-
niseerde A. R. partij bijtijds en rond-
weg^haar meeniug uitspreke over dit
Ministerie, en over het doelwit van
den komenden stembusstrijd in 1909.

Dit na te laten uit een soort poli-
tieke zucht, om de kool eu de geit
te sparen, ook in eigen kamp, zou
den verwarden politieken toestand
van het heden, in 1909 nog verer-
geren. En dat mag niet het einde
zijn, noch van Groen's noch vau
Kuyper'e politieke levensworsteling.

Dat, wil ons A.-R. volk ook beslist
niet. Dat houdt altijd nog het meest
van een strijd met open A-izier. En
het ziet altijd nog het liefst gestuurd
in democratische richting".

Wat zullen wij veel van dit een
en ander zeggen? Alleen dit: — Niet
het tegenwoordige Kabinet op zich
zelf, maar wel de positie, waarin
zich dit Kabinet ziet geplaatst te-
genover de Tweede Kamer moet,
dunkt ons, abnormaal genoemd
worden. Volkomen normaal zal die
positie eerst worden, indien het Ka-
binet, evenals in de Eerste, ook in
de Tweede Kamer een meerderheid
zal hebben, welke met zijn beginse-
len, d. i. met de christelijke begin-
selen der Rechterzijde, in alle opzich-
ten samengaat. Niet de samenstelling
van het Kabinet, wel die van de
Tweede Kamer moet, zal het daar-
toe komen, een wijziging ondergaan.

Tot dat doel behooren reeds nu
alle krachten door de partijen Rechts
te worden ingespannen, opdat de al-
gemeene verkiezingen volgend jaar
ons deze gewensehte wijziging bren-
gen mogen. Tot datzelfde doel ook
behoort vóór alles de zóó noodige
eensgezindheid der verbonden groepen
aan die zijde bewaard. Naar ons beste
vermogen wenschen wij tot het eene
zoowel als tot het andere mede te
werken.

Men zou zich echter vergissen, in-
die;» in-n van welke zijde ook, mocht
meetieu, te eei.iger tijd, overdekatho-
lieke pars en de katholieke kiezers
te kunnen beschikken, om uitsmij-
tersdienst te verichten tegenover Mi-
nisters of afgevaardigden, welke men
zonder goeden grond als „abnor
maal" zou willen betitelen om hun
als zoodanig slechts „voorloopig"
het polit.eke leven te gunnen".

Dr. Noi.ens merkt in de N. Venl.
Ct." op, dat de vraag: of het minis-
terie-Heemskerk een normaal of een
abnormaal kabinet is, op dit oogen-
blik eu voor dit oogenblik geen prac
tische, zakelijke beteekeuis heeft en
schrijft dan verder:

Tijdens de crisis gaf ik als mijne mee-
uing te kennen, dat, als een rechtsch
kabiuet zou optreden, ditkabinet aan-
vankelijk een kabinet zou zijn in
abnormale omstandigheden; in dezen
zin n. 1. dat het iv de Tweede Kamer
bij zijn optreden niet zou sternen op
een rechtsehe meerderheid.

Maar is daarom het kabinet abnor
maal ?

In geenen deele. In de omstandig-
heden ligt het abnormale, niet in het
kabinet.

Met kabinet is opgetreden als een
rechtsch kabinet.

Met kan echter wenschelijk zijn.
dat ditkabinet in de Troonrede voor
1909 met een goed omschreven pro-
gram voor den dag kom.; wensche-
lijk — ook om aan mogelijke zuiging
naar links teleurstelling, 'rechts on-
gegronde vrees te voorkomen.

Zou er vóór de algemeene verkie-
zingen een ernstig conflict tusschen
Kamer en Kabinet ontstaan, dan zal
ontbinding niet kunnen uitblijven
En verder moeten de Algemeene ver-
kiezingen in 1909 verandering in de
abnormale omstandigheden brengen.
Althans daarop wordt zoowel aa(_*
de linker-als aan de rechterzijda-ge-
rekeud.

Het ligt voor de hand, dat bij een
linksche meerderheid, na die verkie-
zingen, het reehtschekabinet niet kan
aanblijven.

Maar evenzter ligt het m. i. voor de
hand, dat bij een reehtsche meerder-
heid het kabinet zijn taak voortzet;
althans niet aftreedt op grond van
zijn beweerde abnormaliteiten.

In ieder geval zou die vraag zich
in^ practischen vorm eerst voordoen
ná die verkiezingen.

hoor thans daarop vooruit te loo-
pen draagt men— om niet te spreken
van het deelen van de huid van een
nog niet geschoten beer — zeker nietbij ter versterking van de positie
van het kabinet."

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Scheepvaart.

Van 1 — 15 Mei liepen onze haven
binnen:

Stoombooten 13
Goeletten 15
Bijlanders 19
Brikken .*_

Totaal 50 schepen.
♦ *«

De Padueah, Zondagmorgen van
Dto. Cabello hier binnengevallen, is
Donderdagmiddag weder daarheen
vertrokken.

Vaarwel.

Met de Prins Willem II zal Luite-
nant G. .1. C. Zimmkrmann naar het
Vaderland terugkeeren. Een harte-
lijk „Vaarwel" zij hem toegewenscht.

De Pest.

Had men reden te meenen, chl de
zoo gevreesde ziekte te La Guülh^spoedig overwonnen zou zijn, de of-
ficieele berichten deze week ingeko-
men spreken, helaas, deze goede ver-
wachting weder tegen, en geven groud
tot het vermoeden, dat de epidemie
met hevigheid opnieuw is uitgebro-
ken.

4 Mei werden weder 2 zieken opge-
nomen iv het isoleergebouw, echter
had dieu dag geen sterfgeval plaats.

5 Mei waren aanwezig 12 zieken,
twee werden als genezen ontslagen,
1 lijder werd weder opgenomen en 1
stierf.

6 Mei 2 nieuw-aangetasten en 2
sterfgevallen.

7 en 8 Mei geen nieuwe gevallen,
ook geeu der lijders overleden.

9 Mei, 2 nieuwe zieken, 1 overleden.
10 Mei, 3 nieuwe zieken, 3 overleden.

11 Mei, geen nieuwe gevallen, nie-
mand gestorven.

12 Mei, geen enkel sterfgeva'.

Tot. zoover de officieele berichten
uit Venezuela hier aangekomen.

Geloofwaardige personen via zeker-
den ons. dat de toestand in wer
kelijkheid veel ernstiger i.-.. Mei
spreekt zelfs van honderden gevallen

Dergelijke geruchten zijn voorze-
ker ook dooigedrongen tot het
Hoofd der Kolonie eu den Chef van
den Geneeskundigen Raad, die beiden
te beslissen hebben iv zake guaran
taine, of deze voor geheel Venezue-
la (Maracaiho uitgezonderd) moet
werd.'ii afgekondigd, of nie*-*.

Opgeschrikt, door deze particuliere
berichten dringen zeer veel personen
aan op uitbreiding der quarantaine,
tot dusverre alleen geldend voor
La Guaira.

Wij kunnen ons best begrijpen, dat
de Koloniale Autoriteiten niet kun-
nen medegaan met deze beweging.

Opdat het Bestuur, steunend op
particuliere berichten, lijnrecht inga
tegen wat van otficieele zijde uit
Venezuela werd medegedeeld, moeten
deze particuliere berichten niet
slechts geloofwaardig zijn, maar de
volle waarheid daarvan moet ook
afdoende bewezen kunnen worden.
Die meerdere ziekte—gevallen moe-
ten wetenschappelijk vaststaan, zoo-
dat ons Bestuur bewijzen kan, dat
het niet volledig werd ingelicht door
die kortere opgaven uit Venezuela
officieel verspreid.

Maar geeft het eigenlijk nu wel
voon ons zoon groot verschil, of er
20, dan wel 200 pestgevallen te La
Guaira zijn voorgekomen ? ledere
communicatie met La Guaira is im-
mers afgebroken.

Ja maar, er liggen toch schepen
uit La Guaira in onze quarantaine-
baai!

De quarautaine-gebouwen zijn op-
gepropt met menschen.

Een ieder die de ligging onzer qua-
rantaine-inrichting kent, zal toegeven,
dat het al heel gemakkelijk valt om
elk verkeer tusschen ons volk en de
passagiers in observatie te voorko-
men. Een wacht van soldaten werd

bij den ingang opgesteld, en als het
bf-d:enend personeel soms de inrich-
ting moet verlaten, om levensmid-
delen in te slaan bijv., worden de
noodige voorzorgen voor desinfectie
etc. fci acht genomen.

Pc schapen zijn uitgvrookt, ui' een
daarvan werden niet minder dan 80
ratten verwijderd.

Voorloopig echter behoeft men niet
bevreesd te zijn, dat er nog meer
schepen uit. La Guaira hierheen zul-
len komen. Eergisteren werd er al
een geweigerd; het plan schijnt te
bestaan, dat voorloopig ook bij an-
dei. schepen, die nog komen moch-
ten, tt. doen.

Zondagmorgen worden de eerst
anngekomen 2(> passagiers van de
Bella ontslagen en Dinsdag de overi-
gen 37.

De eerste officieele aanzegging, dat
een besmettelijke ziekte heerselite bin-
nen La Guaira geschiedde 18 April.
In deze otlicieele aanzegging stond
vermeld, dat dezepziekte er reeds gedu-
rende een maand was waargenomen.

Dat velen toen de angst om het
hart sloeg, valt te begrijpen, -.er-
tig dagen huig waren wij" in aanra-
king geweest met een haard van be-
smetting zonder iets daarvan te we-
ten, zonder een enkele voorzorg.
D.it toen de ziekte niet werd over-
gebracht is een wonder.

Maar thans, uu Aan alle kanten
gewaakt wordt, nu alle voorzor-
gen, die redelijk genomen dienen te
worden, worden toegepast, nu moest
men wat meer vertrouwen stellen
in de alleszins bevoegde Autoriteiten.

Als er iemand bezorgd is en waakt,
dat de ziekte niet kome binnen on-
ze kolonie, dan is het toch wel i»r.
Fkrguson. de Chef van deu Genees-
kundigen Raad. Dagen .-acht denktNhij aan het gevaar, waarin wij ver-
keerei.. De noodlortige gevolgen
eener t palende voor ons eiland staan
hem zonder ophouder, levendig voor
oogen. Alle nieuwtjes en geruchten
zijn ook hem bekend. Wanneer nu
toch de quaraiitainemaatregelea niet
verscherpt worden, noch worden uit-
gebreid, zal Dr. Fi.imusox daarvoor
wel een zeer degelijk motief hebben.Werkelijk, men is al te bevreesd.
I»e maatregelen, die bier worden toe-
gepast, zijn, in vergelijking met wat
in ande; e landen geschiedt, zelfs
streng te noemen. De nieuwere we-
tenschap stelt zich met heel watminder voorzorgeu tevreden: kor-
teren duur vau quarantaine, zes da-
gen in plaats van tien, zooals hier,
terwijl de afzondering van passa-
giers in observatie heel wat milder
wordt toegepast.

In verschillende havens wordt hetvoldoende geaelit, dat de passagiers
k< mend van verdachte plaatsen "zich
gedurende een paar dagen meld-n bij
den Stadsgeneesheer om zich te la-
ten zien. Overigens kunnen zij zich
vrij onder de bevolking bewegen.
Van een cordon sanitaire, van een" af-
sluiting over land was bijv. in Ma>-
seille en Lissabon in 't geheel geen
sprake, toen de pest daar heprsciite.

Nu blijft het zeer goed mogelijk,dat iemand uit La Guaira hier bin-nendringt. Maar wat valt daar te-
gen te doen? Ken redelijk mensch
mag geen rekening houden met al-les wat kan gebeuren, maar dientalleen te letten op alles wat ver-
moedelijk zal gebeuren. Mogelijkhe-
den zijn nu eenmaal niet te voor-komen. Begint men daartegen testrijden, dan komt men nimmer aaneen eind. 't Wordt vechten tegen
windmolens.

De verschillende Consuls werden
herhaaldelijk aangemaandtoch voor-
zichtig te zijn met het afgeven van
passen aan hierheen vertrekkendereizigers. Wat kon geschieden is ge-
schied.

Laten wij het g.-val eens omkee-
ren en stellen dat er een besmette-lijke ziekte, pest, op Bonaire uit-breekt Wat zou men nu hier wpl
zeggen als verschillende havens van
het Buitenland nu ook gesloten ble-
ven voor de schepen van Curacao
en Aruba, als ook hier de haven werd
besmet verklaard, terwijl ons Re-
stuur de noodige maatregelen had
getroffen om elk verkeer tusschenBonaire en Curasao te beletten?

Zouden wij dan geeu recht hebben
te klagen over willekeur ? Dat reeds
nu een of andere haven ook voor
Curaracao gesloten werd, mag voor
ons geen reden zijn dergelijk voor-
beeld na te volgen. Met de wet in
de hand, de quarantaine-maatre-
gelen zijn internationaal, kan ons
Bestuur bewijzen, dat onze haven
vrij is en onbesmet. Met de wet in
de hand kan ons Bestuur nu zijn
beklag-doen en protesteeren tegen
dergelijk willekeurig optreden.

Niet zoodra echter laten wij de wet
uit onze handen vallen en beginnen
wij ons te laten beinvloeden door
overdreven vrees, of wij verliezen
alle recht. Niet slechts nu, maar ook
later, als de quarantaine zou moeten
worden opgeneven. Dit laatste voor-
al is voor ons een reden, waarom wij
meenen, dat wij vast moeten hon-
den aan ons officieel wettelijk stand-
punt.

UN ALIMENTO PODEROSO.
EFICAZ PARATODAS LAS EDADES.

La Emulsión de Scott suministra no solamente
la sustancia que el ouerpo necesita para crecer, sino
también la que le es indispensable para reponer el
desgaste diario de los tejidos y del cerebro. Es un
alimento eminentemente digerible y asimilable que
estimula el calor, la energía y la vitalidad, y es por
consiguiente un benefactor de los convalecientes y
ancianos y de toda persona debilitada.

Ella aporta al sistema abundancia de fosforo y
hierro, no en la forma metálica que daña los dientes
y entorpece las funciones del hígado, como sucede
con los preparados ferruginosos, sino en la misma
forma orgánica y natural como se encuentran estos
elementos tan esenciales de la vida, en la sangre
yen el cerebro. Cada dosis de Emulsión de Scott se
incorpora directamente con la linfa de la sangre y
va á reforzar los tejidos del cuerpo vol- 'o^^_____r
viéndose parte de ellos mismos.

"Declaro que uso confrecuencia la legitimaEmulsión de _B___\___r
Bcott con resultados excelentes. La Emulsión de Scott reúne ffSffj KffK-_f;
en mi concepto condiciones medicinales yde preparación !»ft**S£_vii
QUE NO ALCANZAN OTKOS PBEPABADOS B_-i-LABEB, LOS QUK CON tßPMw**"
FRHCUENCIA PBBJUDK AN EL OBOANISMO DEL PÁCTENTE." __9ffi__H

DR, IGNACIO B. PLASENCIA,

Sin esta liaru

SCOTT & BOWNE, Químicos, Hueva York «aar— E —



Stadsreiniging.

Van 7—15 Mei, 's namiddags 1 uur
werden aangebracht in het fiscalaat:

327 ratten.
1701 muizen.

57 karren vuil werden wegge-
haald uit sloppen, stegen en
binnenplaatsen, tot dusverre
ontoegankelijk voorde poli-
tie en waarvan het vuil ver-
borgen was voor de stads-
reinigers.

Door degezondheidscommissie wer-
den bovendien nog 110 karren vuilweggehaald.

Riolen en gooten en open terrei-nen werden nagezien en schoonge-
maakt; de slachtplaats en de vleesch-
markt iederen dag. Men weet, dat
geregeld in het jaar al deze plaatsen
door de stadsreiuigers onder handenworden genomeu. Maar nu is er na-tuurlijk wat meer haast bij het werk,
en kan er over meer arbeidskrach-
ten en meer geld beschikt worden.Wij zijn den Beer Procureur-gene-
haal, onder wiens oppertoezicht destadsreiniging staat, ten zeerstedankbafr voorde groóte activiteit,welke thans ontwikkeld wordt, en
hopen, dat deze algemeene en groóte
schoonmaak ook gunstig werken zalniet slechts om geheel en al de pest,maar ook om typbus in den vervolgebeter te voorkomen.

Examen.

. erledeu Donderdag legden de tweeapMhek.rs-leerlingen Joh.\ he Joxgh
en Mathi.\B de Veer Daal voor deGeneeskundige Commissie hun exa-men af, beiden met gunstigeu uitslag.Onze gelukwensten aan de bei(|egeslaagden.

Poststpaarbank.

Gedurende het eerste kwartaal van1908 werd ingebracht f31,856.77&terruggehaald f 16,050.2».
Ingebracht:
(Jura cao:

Willemstad ’ 23.878.66
'Í district 559.60I. >■ 58.32-/.
*. » 138.60
°* ». 138.10Bonaire:
Kraleudijk 1.454.64&Rincón 45 10Aruba: 2,927.82
bt. Martin N.G. 1,231.57>_
bt Eustatius 371.30Saba:
Bottom, 845 80W mdwardBide 208 25.

Koloniale Raad.

Met het gebruikelijk ceremonieelwerd Dmsdagmorgen het zitting-
jaar 1905|1909 door den Heer Gou-verneur geopend. De openingsredep aatsten wij aan het hoofd van onsblad.

Onze Financien.

De opbrengst der middelen was ge-durende het eerste kwartaal van ditjaar bizonder gunstig.Op het eiland Curacao werd ont-vangen.
Aan Belastingen f 86,175.51 V.Andere Inkomsten ’19,571.481-
In 1907 beliepen die getallen:
Aan Belastingen ’ 7 1*3 510.75.Andere Inkomsten f 14^749.02.
In 1906
Aan Belastingen ’ 72,920 27Andere Inkomsten f 13,755.34%.
Vo "noe eerste drie maandenvan 1908 waren de luvoerrechtengeraamd op ’23,000, ontvangenwerd f 36,034.25. °Accynsrechten geraamd op/ 19.000beliepen

tofnojkfiT4 op'6'500kloro

Militair Tehuis.
Meermalen hcorden wij, dat menzich verwonderd afvroeg, hoe hettcch kwam, dat men tegenwoordigzoo weinig merkt als er" matrozenaan den wal zijn. Over het alge-meen bonden zij zich zoo stil eu be-daard, dat men niet zeggen zon, datre een paar honderd Jannes uit pas-

sagieren gingen.
Zoolang de oorlogsboot in onzehaven lag, werd er in het Militairiehuis een kegel wedstrijd gehoudenvoor de Onderofficieren en eenwedstrijd in t biljarten voor de ma-trozen. De Amerikactntjes en Ita-lianen deden ook braaf mee. Het Mihtair Tehuis lokt hen en houdt henvan de straat
Als een bewijs van waardeerin-? le-ze uien het volgende:

OPPRIJSSTELLING.
In het zoogenaamde verzoeken-boek van het Militair Tehuis alhier

komen de volgende ontboezemingen
voor, daarin geschreven door ma-
trozen der onlangs hier in de haven
vertoevende Amerikaansche oorlogs-
schepen „Tacoma" en „Dubuque":

„This is a pretty place, the best that
we have struck yet, that is in the West-
Indish trip.

Yours truly
Your friend from

U. 8.8. Tacoma
C. W. Stielwell.

en
„This is the best and most agreeablepla-

ce in the West Indies, that I have visited as
yet.

Your trucfriendfrom
ü. 8.8. Dubuque

H. Beers.
Militair Muziekkorps.

Met verwijzing naar achterstaandeadvertentie, maken wij van de ge-
legenheid gebruik om 'ons militair
muziekkorps ten dringendste in dewelwillendheid en vooral in de vrij-
gevigheid van het Curagaosche pu-bliek aan te bevelen. Het moet er
met de financiën van dat muziek-korps, naar men ons mededeelt, nietal te rooskleurig uitzien. Dat zal,als dereorganiBatiie der politie door-
gaat, er zeker niet beter op wor-
den, 't Zou toch jammer zijn, alsdat zoo zeer gewaardeerde muziek-korps door gebrek aan flnancieelemiddelen zou moeten te niet gaan,
of zelfs maar afdalen van de hoog-
te, waarop het thans staat. Er zijn
toch reeds zoo weinig gelegenheden
tot ontspanning op Curacao, datwij waarlijk wel alle pogingen inhet werk mogen stellen, om dit e-delste aller vermaken, de toonkunst,
in ons midden te behouden. Niemandlate zich dus door het entrée-geld
terughouden, maar offere zijne ga-
ve, om eene instelling in stand 'te
houden, die ons reeds zoo menig
genot bezorgde in het verleden enin de toekomst nog bezorgen kan.Wij laten hier volgen het

PROGRAMMA.
1. Sons of the Brave, March. Bidgood.
2. La Vestale, ouverture. Kastna& Tesoro raio! valse. Becucci.
"_. Fantaisif* gur Zampa Herold.5. Sabre et Lance March. H. Starke.6. Fantaisiesur„LesClochesdeCorneviille

R. Plauquette.
7. hragtnents de la Jnlve, Halevy.8. Oura^aosche Danspotpourri .1. Boekal-

i >n.

TIJDTAFEI.
van de stoomschepeu der „Red D Line" tusschen

NjBW-lOEK,
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

19°8' Carcas. Zulia Philad. Marcb. Carcas. Zulia
v^V«r_i^TS:::::::::::::: Aprf§ Mei **« ¿ " i." |a Mei á
VeSktC^ AO aan..." ; ,M* \ fKomt aan te La Guaira...'.'.'.'.'.'.:.': 5 9 is oo „,, , . JVertrekt van g 1§ 23 Juni 2 Juni JjKomt aan te Pro. Cabello 7 21Vertiekt van „ 8

VDo"kLT.A,RAaan..:::::::': 1? 12 a J" -1„ ponce „ '.:::::: 25 8
San Juan- „ 13 2- ,„

Komt aan te New-York 18 Í9 |juni 1 8 15

Dienst techen Curasao en Maracaibo.
I MericJa j Merida jMerida jjiíarcb. [Metida J Zuüu

Vertrekt van Curacao Mei 4 'Mei 11 m»i 1« m„í n* ¡ , , - ._ Komt aan te MWa.b0....... 5 12 ! 19 *07 Juni í Me¡ 9
Vertrekt Tan , 8 ' \i ¿7 f7 2 10

Komt aan te (WaV-ao " 9 17 25 81 6 H

\

S. 8. „CHRISTIAtfSTED".
Yaarplan voor ApriWuni 1908.

VERTREK VAN j Mrt. Apr. M^T]
BoS Maandag, v. m.. 30 27

êuria C
a
a
" Woensdag, n. m. Apl 29 _\

üonaire , n.m. of 2 30 _\
S(. T,

m Vrijdag v. m 3 M. 1 2!»bt. Thomas Maandag 6 4 Juni 1St. -Martin ... Dinsdagfv. m.... 7 5S? Rv,";-:-;*. ■> middag 7 5bt. Eustatius Woensdag, v. m" 8 6 ilbt. Kitts Donderdag v. m. 9 i 4St. Eustatius n m <_ 7 ia i » ii. m. y / 4

IJ' fefcui middag 10 8g*" £art (facultatief) ...bt. Thomas Zaterdag, v. m... 11 9 <jft?,0"1* (facuftktief)...
ÏÏ3ST (bnsdag, n. m!... 14 12
Curacao' Woensdag, n. m. 15 13uuracao Dond. vm. ofnm 16 14
Bonaire " Vrijd. vm. of nm. 17 15

AANKOMST TE
Curacao Vrijdag, n.m. of 17 15 J°,ra<sd° . Zaterdag, v. m. 18 16 J

Wiltam Arnsmann
om gezondheidsredenen 24 Mei
a. s. naar New-York vertrek-
kend, neemt langs dezen weg
afscheid van zijn vrienden en
bekenden en deelt het geëerde
Publiek mede, dat de Heer JanScheidelaar zich bereid ver-
klaard heelt gedurende zijne kor-
te afwezigheid zijne zaken voor
hem te blijven drijven.

Curacao 16 Mei 1908.

Curagaosclie Maatschappij
tot Bevordering van Landbouw,

Veeteelt, Zoutwinning en
Visscherij.

Het Bestuurder Maatschapij muaktbekend, dat erin de stationneeringder Fokhengsten eenige wijziging isgebracht; de Ezelhengst is namelijkverplaatst naar de Plantage Savo-
net, terwijl de Hengst blijft geeta-tiunneerd op het terrein der Maat-schappij bij de C. W. W. Het dekgeldis voor beidedieren vastgesteld op fl.Tevens deelt het Bestuur mede, datin bruikleen van de Maatschappijkunnen worden verkregen twee vee-
voederpersen á tien cents per dag en
per pers. Het vervoer vice-versa en
eventueele beschadigingen, gedurende
vervoer of gebruik verkregen, komen
voor rekening van den gebruiker.

Curacao, 2 Mei 1908.
Het Bestuur vnd.

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

GRAFMONUMENTEN,
GRAFZERKEN,

In MARMER, Belgisch, Beierschen Sweedsch GRANIET.
Groóte Voorraad. — Billijke Prijzen

PHOTO'S TER INZAGE.
Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. EUWMS,
Oude Varkensmarkt.- Doddendaal.

Nijmegen. Holland

.CURASAO in 1803-1804"
DOOR

P. A. EUWENS, O. P.

formaat groot 8°.—83 bladz.
Prijs f 0,50.

_>e opbrengst strekt ten voorrteele
der nieuwe kerk op Rincón.

Verkrijgbaaraan de drukkerij
van het

Apostolisch Vicariaat.

Alfredo Maduro
Tandheelkundige.

Biedt hierbij het geëerde publiek zijne
diensten aan.

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

13-5.

Handel- en Industrie-Maatschappij
s.CIT-Fl-fILqAO"

Aan den handel en het publiek
wordt hiermede ter kennis erebracht.
dat gedurende de afwezigheid van
den Administrateur, den heer J.Janse, de zaken der Maatschappij,
alhier zullen worden beheerd doorde Heereu M. J. Selhorst en J. J.
Pietersz, aan wie door de Directie
volmacht is verleend om gezament-lijk te handelen en die neden in
functie treden.

Curacao. den 8"" Mei 1908.
J. Janse.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. deKoningin der Nederlanden

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

medaille, 1904.
Curacao, Waterkant Otra-

banda.

Adverteert steeds
IN DB

Amigoe di Curasao,
het meest gelezen dei*
hollandsehe bladen in
de kolonie.

Advertentien.

Muziekliefhebbers.
Tot noodzakelijke stijving van

de kas van het Militair muziek
korps, zal opWoensdag den 20n.
Mei a. s. des avonds te 8 uur
een concert gegeven worden in
het Wilhelminaspark.

Entree f 0.50.

Curagaosche Touwslagerij
95I>e üixijter"

van de Coöperatieve

Yereeciging en Nijverheid.
Groóte sorteeriug van pita-tou-

wen in alle dikten. Eerste kwaliteit
materiaal, duurzaam en sterk, goed
oeölied, bestand tegen water, uit de
hand bewerkt zonder chemische pre-
paraten.

Verkrijgbaar en gros en in detail in
de Alpargatería Cooperativa, Bree-
de Straat No. 85, in de Succursaal
Breede Straat Punda vis-a-vis van
het magazijn van deu Heer Mor-
ris Cübiel en in de volgende/ agen-
da's: Hendrik Monsanto, Eustaquio
Jesukun, ütrabanda, ,T. Ji. de León
Waterkant, Punda. P. M. Hernández
en J. Elias Goilo, Berg van Pieter-
maai en Pascual Servage Salinja.

De Touwslagerij De Ruijter neemt
Curagaosche pita-vezel in ontvangst
tegen billijken prijs mits deze vezels
dehoedanigheden bezitten voor deug-
delijk touw vereischt

Oesterreichisch-Hungarisches
Konsulat.

Aan den handel en het pu-
bliek wordt hiermede ter kennis
gebracht, dat gedurende mijne
afwezigheid de zaken van het
Consulaat zullenworden beheerd
door den Heer J. J. Pietersz.

Curacao, den BstenMei 1908.
J- JANSE

Consul.

I ¿1/ bcploiion de (&
debido .-?¿&ñ\ fel vso del L

-ra<jp^2á)v Kerosene Común. »

"LUZ DIA!-4ANT£|r^ ( (g) J^
Explosion/(vA_>*-« >»«_X j»

LONGMAN _k nAßTltsí^
.HW YORK, U.S ""_c Veßta Por La* *~

4_.
Ati-'sei-**"

Drnkker :

ALFREDO F SINTIAG
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