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Over Zenuwachtigheid en
Opvoeding.

23 Maart trad de Heer Dr. J. H.
bun*.ing, privaat docent in de pae-
.¡■oi.o-jek aan de universiteit te Am-

sterdam, te Nijmegen op met het on-
«lei werp „Over Zenuwachtigheid en
Opvoeding."

Zich beroepend op de bekende re-
devoering, door proiessor Jelgersma.
op het Internationaal Psychologisch
Congres uitgesproken, zeide spreker,
dat de zenuwachtigheid onzer da-
!■*>*". onder de volwassenen, niet te
bijten is aan intellectueele overla-
ding. De mogelijkheid bestaat wel is
*faar, dat mente veel werkt; maar
over het algemeen is dit niet de
Oorzaak van zenuwachtigheid. Niet
|e arbeid-zelf maar de moreele be-
l-leid ingsverschijnselen ervan veroor-
-Bakenaken de zenuwachtigheid bij den
volw.issene.

De zorgen, de angsten, de teleur-
¡""tidlingen en andere moreele eigen-
■^happen, ziedaar de oorzaken der
z*?ninva(;htigheid bij volwassenen.

Andeis echter is het bij het kind.
l)tJ zenuwachtigheid bij het kind kau
*■■?! aan intellectueele overlading, aan
"ypertrophie te wijten zijn.

De oorzaken van de zenuwachtig-
""?>d bij het kind schuilen in de school
en in het huisgezin. De oude paeda-
f-ogen waren van oordeel, dat het
or.rliirwi.if_, vt\n het. Mud roo *

mogelijk moest beginnen. Er was
steeds een grens: men kon eea kind
Ui de wieg moeilijk gaan leeren lezen
en schrijven; maar als deze heeren
het gekund hadden, — ze hadden het
Z"k(*r gedaan. En er zijn voorbeel-den genoeg, dat het onderwijs voor
"Je kinderen met de 2of 3 jaren be-
?Oll.

Het is de groóte verdienste van
Rousseau erop gewezen te hebben,
*>Ht in het onderwijs niet als stelregelMioort te gelden: men kan niettevroeg beginnen, maar veeleer: —albestaan ook hier grenzen — m?n kann*et te laat beginnen.

Deze laatste regel is in ieder geval
V('fl luchter bij de waarheid dan de
l-'c,"-t. . De moderne wetenschap be-
vestigt de opvatting van Rousseau.
;'e hersenen groeien volgens de mees-e geleerden tot het 10e jaar, ande-¡rn zeggen tot de puberteitsjaien.
*'aar hierover zijn zij het allen eens:
r|-**t tot Ta 8 jaren een zeer snelle|i"oei der hersenen plaats heeft en
Guarna een plotselinge, zeer sterke

i inleving optreedt. En nu is het
""-"Och duidelijk, dat men een orgaan
ÍJet moei gaan oefenen, voordat het.r goed e.i wel is. Tot het 7e en 8el^ftr moet dan ook dezuiver m?cha-üische ontwikkeling bij het kind opaeii voorgrond staan. De zintuigen

moeten gescherpt worden. Dan be-
gint niet de eigenlijke studie maar
het iustudeeren der organen, het ge-
schikt maken dw hersenen voor ha-
re verdere taak.

Hierin nu schiet onze schooloplei-
ding geheel te kort. Vooi het 8e jaar
doet de school al het mogelijke om
de opmerkingsgave der kinderen te
onderdrukken. Spr. vreest, dat het
onderwijzers vreemd zal klinken, maar
hij wil er toch met allen nadruk op
wijzen, dat bij het ouderwijs van 7
tot 10 jaren het mechanische op den
voorgrond moet staan. De tegen-
woordige methode van verklaren,
uogeens verklaren en weder verkla-
ren is geheel verkeerd. Laat een jon-
gen een rekensom maken, hij zal de
oplossing spoedig hebben. Maar
vraag hem nu: hoe hebt ge dat ge-
daan, en de arme knaap zit met den
mond vol tanden. Dat onze Hol-
landsehe jongens nog kunnen reke-
nen, komt niet dóór, doch ondanks
de school. Het komt, omdat zij van 0.
L. Heer een buitengewone begaafd-
heid voor het rekenen hebbeu gekre-
gen, veel beter dan Duitsehers en
Franscheu en bijna evengoed als En
gelschen en Amerikanen.

Gelukkig heeft het kind een na-
tuurlijke veiligheidsklep tegen de
overlading, die van al dat verklaren
het gevolg zou moeten zijn: de on-
oplettendheid. En voor zoover de
moderne foltermiddelen dit toelaten,
maakt het vau die veiligheidsklep
een ruim gebruik. Het kind tot op
lettendheid, tot erbij-zijn-met-deu-
gee-jf dwingen, kau men niet. Hooer-
>.<i].- _ uxfii, dut ccci kind een
gezicht trekt alsof het oplet, doet
alsof het erbij is.

Het ongeluk is echter, dat wij nu
alle mogelijke moeite doen om die
veiligheidsklep dicht te stoppen. Daar-
toe wordeu allerlei, kunstmiddelen
aangewend. Een der ergste vijanden
van het kind indezeis wel: de ijdel-
heid der ouders, die willen, dat hun
kind niet bij anderen zal achter
staan.

Zeker er ziju burgergezinnen waar
het kind beslist op tijd klaar moet
zijn met zijne schoolontwikkeling,
waar geen jaartjeer af kan. En dat
is ongelukkig genoeg. Maar vaak
ook is het louter ijdelheid, die de
ouders hun kinderen doet pijnigen*
Spr. heeft een hurgergezin gekend—
en dit was er een uit den zéér gegoe-
den burgerstand — dat al zijn hoop
had gesteld op zijn eeuigen zoon.
Deze jongen heeft, toen hij bezig was
voor zijn arts-examen te studeeren.
zelfmoord gepleegd. Hij sneed zich
de polsen door.

Zijn moeder, die onraad vermoed-
de, snelde naar boven, naar de ka-
mer van haar zoon en voud hem
daar met doorgesneden polsen. Toen
de zoon de moeder zag, sprong hij
uit het raam, maar de moeder had
nog juist gelegenheid hem bij de ar-
men te grijpen. Op het hulpgeroep

snelde de vader toe o.n zijn zoon
langs de buitenzijde met behulp van
een ladder te redden, maar terwijl
hij hiertoe aanstalten maakte was
de jongen doodgebloed —doodge-
bloed in de armen zij.ier moeder.

Spreker kan de verzekering geven,
dat dit tragische geval alleen te wij-
ten was aan het feit, dat de ouders
uit ijdelheid hun zoon een intellec-
tueel beroep hadden opgedrongen,
waartoe hij niet geschikt was.

En zoo zijn er taliooze gevallen.
Niet alle loopen zoo tragisch af als
dit, maar bijna^ steeds worden de
menschen, die zóó ge-¡wongen wor-
den, geknakt en gebroken.

Waarom toch oñze kinderen opge-
offerd aan een moedergril, een con-
ventie, een ijdelheidsbegrip? Waarom
kunnen zij, die voor intellectueele
beroepen niet geschikt zijn, niet wor-
den opgeleid^ voor meer mechanische
beroepen? Wat zou nu de bovenbe-
doelde jongen erbij verloren hebben,
als hij bijv. ten eerzai.m meubelma-
ker ware geworden ?

Is de handenarbeid dan een schan-
de?

Hiermede was spr. aan het tweede
deel zijner voordracht gekomen : het
kind in het huisgezin.

Het huisgezin draagt nog meer
schuld aan de zenuwachtigheid der
kinderen dan de school.

Een zenuwachtige vader en moeJer
hebben natuurlijk grootere kans ze-
uuwachtige kinderen ¡e verwekken
dan menschen met normale zenu-
wen. Maar ook dit is geen noodlot.
.Vanwezig zijnde kiei n zenuw-
achtigheid kunnen onderdrukt wor-
den. Dat is eene taak van het huis-
gezin. En een andere is: geen zenuw-
achtige kindereu te maken. Want
óók dit kan.

Om die taak te vervullen is het
noodig reeds zeer vroeg te beginnen.
Want, geldt van de intellectueele
opvoeding, dat het er nooit te laat
voor is, voor de moreele geldt juist
het tegendeel: dat het er nooit te
vroeg voor is.

Eigenlijk moet de moreele opvoe-
ding reeds vóór het huwelijk begiu-nen. Wiüen gehuwden geen zeuuwach-
tige kinderen hebben, dun moet bij
het besluit tot -.huwelijk weder-
zijds nauwlettend acht worden ge-
slagen op de persoon, die men huwt.Alles waarop dient gelet, is niet
in 't kort te omschrijven. Maar over
ééu ding zijn alle psychiaters het
tegenwoordig wel.eens: dat n.l. het
alcoholgebruik vóór het huwelijk,
vooral het geregeld alcoholgebruik
en het gebruik vóór de conceptie de
kansen op zenuwachtigheid bij dekinderen aanzienlijk vermeerdert.

Dat voor de kinderen zelf, zeker
tot de puberteitsjaren, maar ook
nog daarna, het alcoholgebruik ook
in den vorm van bier of wijn, ver-
derfelijk is, staat eveneens vast. Het-
zelfde kan gezegd wordeu van het
rooken.

Hoe nu echter dekinderen variaj-
coholgebruik eu vooral onze Hol-
landsehe jongens vau rooken terug
te houden?

Spr. weet slechts weinig middelen
daarvoor, maar één kent hij er, dat
bijna afdoend is en dat is: het zelt
niet tá doen.

Het kind wordt geboren met éen
natuurlijke zucht tot mimikry. l_n

wanneer het vader ziet drinken en
rooken, zal het dat zelf ook doen.
Zegt ge het: dat te alleen voor groó-
te menschen; dan is dit meestal voor
het kind een aansporing te meer om
het te doen. Waut bet meent dan
groot Ie zijn.

Geheel afdoend is het middel niet,
tenzij er iets bijkomt nl. het elimi-
neeren vau die zucht tot nabootsing,
waarmede alle menschenkiuderon be-
hept zijn. Daarom moet bij het kiud
de zelfstandigheid ontwikkeld wor-
den. Geen origiualiteitsjagers moet
men kvreeken, dat zijn akelige types.
Wij moeten onze kinderen niet lee-
ren iets te laten, omdat het gewoon-
te is. Maar wel moeten wij hen lee-
ren, nooit iets te doen tegen rede
en zedelijkheid in, alleen omdat het
zóó gewoonte is. En toch hoe vaak
gebeurt dit niet in het gezin! Hoe
vaak hcort men niet «eggen: ja,
we moesten dat eigenlijk niet doen.
we deden het liever niet; maar je
kunt het nu eenmaal niet laten!

Een tweede eisch bij de opvoeding
is: geen vertroeteling. Dit geldt voor-
al voor de moeders. ledere rechtge-
aarde moeder heeft de neiging alles
van haar kind inlarresí-an! *"" *-''*""*
den. Zijne pijntjesen onaangenaam-
heidjes en kleine verdrieteüjkbeid jes.
De zucht om zichzelf interessant te
vinden zit er bij ous, Hollanders, diep
in. Allerlei kleinigheden over zich
zelf vindt, men belangwekkend genoeg
om ze mede te deelen. Men lette maar
eens op ,— als men wat hard geloo-
pen heeft, moet men verkondigen,
dat men buiten adem was, dat men
haast niet meer kon, enz. enz.

Dit maakt men nu ook onzen kin-
deren eigen, door in hen de zucht
te versterken zi.-hzelf te beschouwen
als middelpunt van het heelal. Spr
merkte reeds bij een bezoek aan van
cantie-kolonies op, dat kinderen,
die een duin opklommen, telkens
riepen: „ik kan niet meer." Laten we
hun liever leeren, er eer in te stel-
len den berg op te klimmen zonder
zich vermoeid te toouen eu zonder
klagen! Van nature is het kind niet
zoo gevoelig, noch voor physieke,
noch voor psychische .-mart. Let er
maar op, hoereen jongen zich weinig
bekommert om schrammen en builen.
en hoe het kind onmiddellijk na ge-
huild te hebben weer lacht. Maar
wanueer nu de moeder het kind. als
het zich wat pijn doet, gaat, bekla-
gen, dan acht het kind zich natuur-
lijk geroepen een keel op te zetten.

Wij moeten onze kinderen harden,
zoowel in het physieke als in het psy-

chische. Maar evenals het noodig isdit in het physieke met verstane? tedoen, moet het ook met het psychi-sche zoo geschieden. Geen vertroete-ling maar ook geen hardvochtigheid.In dit verband komt spreker krach-tig en met nadruk op tegen een al-lermisselijkst verschijnsel van onzentijd: de kindercouranten, die er zoogeheel op berekend zijn de belang-stelling van het kind iv zich zelf aan
te wakkeren.

Spr. begrijpt niet hoe menschen degeweldige verantwoordelijkheid van
het verspreiden van dergelijke din-gen op zich durven nemen. Ook hetraedenemen vau jeugdige kinderenop reizeu naar badplaatsen en Zwit-serland keurt spr. streng af. Datwerkt die ellendige geblaseerdheid
in de hand, welke het kind, op rijpenleeftijd gekomen, het genot in hetschoone ontneemt.

Bij het bezoek van een instelling
voor jonge dames vroeg spr. al-ge-
woonlijk om de opstellen. Deze be-handelden toevallig den vaat utieti iden de Zondagsviering. Het viel spr.op, hoevele meisjes tijdens de vaam-de mee waren geweest op verre rei-zen, en hoe weinig ze daarvan had-den meegenomen.

Moeten we dus het kind leeren phy-
sieke pijn, psychische smart, ja zelfsonrecht te verduren,— wam ook dit
is noodig, daar het kind er dagelijk*.mede in aanraking zal komen tij-dens zijn leven en uiet de onrecht-lijder maar de onrechtbedi ijver «re-schaad wordt — tevens moer het ¿re-
werd worden aap teebt "e!zaamheid en orde.

Over de tuchteloosheid won!;
riodiek geklaagd, maar men ver-
geet, dat ze vooral hieraan te wij-
ten is, dat wij ons zelf niet onder
tucht hebben.

Van nature neigteen kind tohoorzaamheid want het weet zichhulpbehoevend. Men moet het in <*"_
hoorzaamheid opleiden, niet "inslaafschheid.

En hier rust een groot der-Iverantwoordelijkheid op den ma
vader. Met alle kracht komt wpr. er
tegen op, dat de taak der opvoedingvooral bij de vrouw zou bmiH.**-* .Integendeel, de man is meer geschikt
voor de opvoedingstaak dan de
vrouw. Ongelukkig het kind, dar zünmoeder mist, ongelukkiger ln*t kir.!.dat zijn vader ruist. De vrouwen werken de gemakzucht der mennen inde hand door alléén te willen opvoe-
den. De man moet de groóte lijnentrekken, de vrouw moet die liefdevolin de détails uitwerken. En dit kan
de man zelfs bij de drukste beroeps.
bezigheden. Waut juist deze bezigbe
den wekken den eerbied bij het kind.Gelukkig het kind dat een werkza-
mer vader heeft! Werkt dé ma» nier
mede aan de opvoeding, dan ont-
slaat later als de tijd gekomen is.waarop de zoon zijn vader als ou-deren vriend gaat beschouwen een

Wetenschappelijk Allerlei.

OP DEN VESUVIUS.
Nu mannen der wetenschap op hun

mi bij den Vesuvius telkens weer
o a ars:huwend hun stem verheffen,l? 1 de zoo zwaar beproefde bevol-
'?g oj) nieuwe onheilen voor te be-

is eenbeschrijving der geva-
lt waaraan de vulkaan-onderzoe-V- 1* zich moeten blootstellen om aan
I natuur haar geheimen te ontruk--1^" en de menschheid bijtijds te■nr.en wijzen op naderende rampen,m. bijzonder belang. De voormalige
lic.' Sv nt van Profesor Mateucci inc vesuvius-observatorium Frank
lp ¡'erret verhaalt in „The Worlds
hed " en^*('-*e belangrijke bijzonder-
der! Van e dagelijksche werkzaam-
\.i T.an en vulkaan-onderzoeker.
v*-l'iUve*'*i*"*s een beroep is er, dat zoo-
bre zeldzame indrukken met zich
w 0 D|? t- De duisternis van den nacht
t^m b* re waarneming der lich-
-I¡chte Tuursc*Qoven een helder dag-

> de dag bij den zwarten aöchre-

gen een een donkere nacht. In de
nabijheid van bruisende vuurmassa's
kunnen ijskoude winden de ledema-
ten verstijven; dan weer, wanneer
men nog boven de grens van deu
plantengroei staat en beneden groó-
te sneeuwelden liggen, benemen gloei-
ende dampen den adem. En bij deze
uitersten moeten gassen worden op-
gevangen ter ontleding, de tempera-
tuur van den toornigen bergreus
moet gemeten worden, met den ste-
thoscoop dringt de nasporing diep
in het hart van den krater. Onder
vinding en tegenwoordigheid van
geest beslissen dikwijls over het le-
ven van den waarnemer. Een ver-
sche lavastroom moet worden over-
schreden; een gedeeltelijke afkoeling
heeft aan de oppervlakte een steen-
achtige korst gevormd. Ze is niet
hard, ze glijdt en drijft langzaam
voort op de stroomen de gloeiende
massa, die hel rood blinkt tusschende losse verkoolde sleenen. Een en-
kele onzekere stap kan den dood
tengevolge hebben.Ik herinner mij nog een nacht ge-
durende de laatste uitbarsting vanden Vesuvius. Het verblijf in het ob-

servatorium was onmogelijk; het be-
woog zich als een boot óp de gol-
ven. Wij stonden buiten uaet over
het hoofd geslagen mantels midden
in een steenregen. Een karabinier
bukte zich, om een steen op te ra-
pen; hij wierp hem weg, daar hij
te heet was. Op hetzelfde oogenblik
viel er een steen op zijn hoofd, ge-
lukkig was het lavablok, maar klein-
maar de karabinier bukte zich niet
meer; als een kaars, zonder zich te
bewegen bleef hij staan- De mantels
waren een voortreffelijke bescherming
tegen datsnelvuur van kleiue steenen,
maar, toen het kaliber grooter weid,
moesten wij vluchten. Onder een re-
gen van zes pond zware steenen ren-
den we voort, totdat we een plaats
vonden, waar we beveiligd waren.
In Mei vau het vorige jaar bij de
Stromboli-uitbarstiug wilde ik een
vooruitstekende rots bereiken om en-
kele waarnemingen te doen omtrent
de uitbarsting, die alleen van dit
punt uit gedaan konden worden. Ik
vroeg mijn gids of het mogelijk was;
hij trok de schouders op eu zei: alsu gaat, zal ik u begeleiden, wij zullen
samen sterven." Ik verklaarde nog

een uur te willen wachten en dan de
pogingen te zullen wageu. Na nau-
welijks tien minuten kwam een uit-
barsting, die milioenen roodgloein-
de steenen van geweldige afmetin-
gen honderden nieters hoog in de
lucht slingerde. Krakend stortten ze
neer; geen plek bleef gespaard. Zwij-
gend zagen we elkaar aan en be
proefden te lachen; maar de tocht
naar die rots werd uitgesteld.

Van den Vesuvius heb ik nog een
dergelijke herinnering, die mij heden
nog dóet huiveren. Toentertijd was
een reusachtige damp- en aschwolk
onze vijandin; een sterke Oostenwind
joeg ze naar ons heen. Een vijftig-
tal personen, mannen, vrouwen en
kinderen waren in de barakken ge-
vlucht, maar deze boden slechts on-
voldoende bescherming. We moesten
het observatorium bereiken, 't Was
slechts zestig meter van ons verwij-
derd; we konden het niet zien, want
de asch hulde alles in dikke duister-
nis,en de dampen maakten het adem-
halen onmogelijk. Wanneer men de
oogen opende, werden ze gevuld met
zand en asch, die met zulk een kracht
kwamen aangedreven, dat de lippen

werden opengereten en bloedden.Slechts zestig meter, maar _ en weg
i:i de duisternis en onzekerheid Kenkompas gebruiken was onmogelijk:men kon niets zien. De vijftig men
schen werden ten slotte met eeiTtouw
aan elkaar gebonden; het einde ble. f
bij de barakkenpoort en da«, wan-kelde de menschenketting door dennacht totdat eindelijk na tallooze
vergeefsche pogingen de deur vu,
het observatorium bereikt was. Meerdood dan levend kwamen we aap.
ieder had de dampen ingeademd.
maar het was onmogelijk zuurstof
te verkrijgen, daar het 'aan toestel
len ontbrak. Acht uur lang braoh
ten wij in de giftige atmospheer
door, om de lamp dansten vlokken
zand en asch en maakten het ve".
trek donder. Te middernacht keerde
de wind en de dampen giugen uiteen.
Behalve een jong mensch overleef-
den we allen deze vreeselijke uren.

Frank Perret verhaalt nog een ge-
vaarlijke expeditie, die professoor
Mateucci met hem eu drie karabin-
ners naar de bron van een lava-
stroom ondernam. Met groóle in*
spanning werkte zich de kleine tro<*p



onoverbrugbare vervreemding. En
dan zegt spr. van dien jongen: God
zij zijne ziel genadig!

In het huisgezin moet ook de orde
worden aangekweekt. Ordeloosheid
werkt de zenuwachtigheid in de haud.

En vooral noodig is samenwerking
tusschen man en vrouw. Een te veel
van goedigheid bij de moeder wordt
niet gecompenseerd door een plus
van gestrengheid bij den vader.

Ten slotte moet het kind in het
huisgezin een vast steunpunt vinden
voor dit leven. Archimedes vroeg
om een steunpunt buiten het heelal
om het heelal te kunnen oplichten.
Dit is wetenschappelijk volkomen
juist. Maar zulk een steunpunt bui-
ten het heelal is natuurlijk in de
physieke orde uiet. te vinden. Naar
sprs'innigeovertuiging echterbestaat
het wel in het geestelijke. Professor
Jelgersma had van het huidige le-
ven gezegd: repos ailleurs, maar dit
beteekent niet: geen rust, doch: el-
ders rust. Op deze rust moeten wij
kunnen rekenen.
, En nu komt spr. terug op dezooeven aangehaalde opstellen der
leerlingen van een meisjesinstituut,
die de Zondagsviering behaudelden.
Al die opstellen, zeide spr., waren
ongelooflijk leeg, toonden een volsla-
gen gebrek aan elevatie, 't Scheen er
maar om te doen te zijn, hoe men
op de meest geschikte manier den
tijd kon doodslaan. En toch is de
Zondag niet gegeven voor physieke
rust alléén, maar ook tot geestelijke
verkwikking. Zegenend kan hierin
het huisgezin werkzaam zijn door ge-
loof en godsdienst.

Do godsdienst mag niet; zijn angst-
aanjagerij, welke de zenuwachtig-
heid in de hand werkt

Maar de ware godsdienst geeft een
steunpunt in het leven, het geloof
geeft perspectief aan het leven en
zin, niet voor de kleinigheidjes van
het eigen ik, doch voor groóte en
verheven beginselen.

Spr. zegt dit niet alleen, maar,
bekende geneesheeren en psychiaters
vet .laren eenstemmig, dat het geloof
een steun-en rustpunt geeft. Van dit
laatste, maar dan ook onwrikbare
steunpunt uit moeten wij terug kun-
nen dringen, als bet leven ons in
een hoek gedrongen heeft.

Als een voorbeeld van de kracht
des geloofs haalt spr den Apostel
aan, die het roemen in de rampen
des levens dwaasheid noemde en
deze als k'einigheden beschouwde
tegenover het groóte doe), dat ons
wacht. Hij steunde op God even-
als de stichter onzer vrijheid, wiens
lijfspreuk wij tot de orize moetenmaken: Saevis tranquillus in uudis.

Een hartelijk applaus beloonde
den spr. voor de schitterende rede,
die door het publiek met spanning
was aangehoord.

Dr. Wiardi Beckmann maakte zich
tot tolk der aanwezigen door den
«pr. zijn drink te brengen, waarbij hij
verzekerde, dat de zenuwartsen eigen-
lijk geheel op de paedagogen moe-
ten steunen.

(De Gelderlander)

vooruit door gloeiende zandwolken.
De hitte was zoo groot, dat hoo-
rnen in vlammen opgingen voordat
de lavastroom ze bereikt had. Dan
¡scheurde de rotswand met een vree-
selijk geraas en een witgloeieude la-
va-zuil sprong honderd voet hoog
de lucht in. „Het is de eenige mual
geweest dat ik moest rennen, — en
hoe hebbeu wegerend! Tochkeerden we
spoedig weer terug en photographeer-
den het huiveringwekkende schouw-
spel". Niet tevergeefs stellen de man-
nen der wetenschap bij deze gevaar-
lijke studiën hun leven bloot; zoo
kunnen de vulkaan-onderzoekers ten-
gevolge van hun waarnemingen reeds
uu een groóte uitbarsting van denEtna voorspellen, die waarschijnlijk
nog in dit jaar zal plaats hebben
en waarbij de streek weken lang door
geweldige lavastroomen zal over-
stroomd worpen.

HONDFRD JAAR STOOWVAART.
Eenige maanden geleden viel de

honderdste gedenkdag eener gebeur-

tenis, die in de rij der merkwaar-
digste onder de eerste mag staan,
de proefvaart nl. op de Hudson-
rivier, waarbij het stoomschip zich
eindelijk praktisch bruikbaar toonde-
Dit eeuwfeest is in boeken en tijd-
schriften niet onopgemeakt voorbij
gegaan, ook hier moge tot herden-
king van dit feit in ons land een
kort geschiedkundig overzicht van
begin en ontwikkeling der stoom-
vaart een plaats vinden.

In de uegeutiende eeuw heeft naast
locomotief en telegraaf zeker het
stoomschip deu diepst ingrijpenden
maar toch vreedzamen omkeer ge-
bracht iv de betrekkingen der vol-
keren onderling. Na duigenden jaren
van onderdanigheid brak de stoom
de scheepvaart los uit de soms knel-
lende banden vau den oppermach-
tigen wind. Van nu af spotte de
zeeman met die noodlottige wind-
stilten van voorheen en geen tegen-
wind kon hem meer tot werkeloos-
heid veroordeelen. Hij werd vrij om
te varen, wanneer en waarheen hij
verkoos. Ongeacht weer en getij be-
waart zijn stoomschip met kalme
regelmaat den eenmaalgenomen koers
en snijdt rustig de golven, bewust
van eigen kracht. Brommend en
zuchtend spoedt het zich als een
geheimzinnig wezen voort over den
woeligen oceaan met een lange vaal-
witte lijn een oogenblik den weg
teekeneiid, dien zijn schroef zich boort
iv de wielende watiren

Natuurlijk was 't ook hier geen
plotselinge, in eens volmaakte ver-
schijning, maareen aarzelend begin-
nen als van een kind, dat loopen
leert; een bij verdere ontwikkeling
langzaam groeiende durf, om dan
eindelijk in het volle gevoel van zijn
kracht en reeds rijk aan ervaring
met beslisten snelldii stap den weg
van den vooruitgang op te gaan.

Sommigen hebben het stoomschip
reeds tot de 16de eeuw willen te-
rugbrengen. Een Spaansche kapi-
tein zou dan iv 1543 in de haven
van Barcelona de eerste raderboot
door stoom voortbewogen, beproefd
hebben. Bij ernstiger uavorschingen
door Mac Gregor in de staatsar-
chieven van Simancas in 1857 is
echter gebleken, dat hier de raderen
door de spierkracht vau een 25 tot
■40 tal mannen bewogen werden. Ook
de bekende stoomboot van Dioni-
sius Papin, welke in 1707 op de
Fuld*. bij Munster door den concur-
ren tie-nijd der schippers vernield
werd. schijnt ten onrechte de eerste
genoemd te wordeu. VVant Gerland,
de levensbeschrijver van Papin, ves-
tigt er nadrukkelijk de aandacht op,
dat in geen enkelen brief of stuk,
op dit schip betrekking hebbend, ook
maar het minste woord melding
maakt van een voortbewegen door
stoom. Wel was het „een kunstig
gebouwd vaartuig", wel geeft Ger-
land toe, dat Papin met het plan
eener stoombeweging omliep, maar
uit hetgeen bekend is gebleven, kau
men niet aannemen, dat dit plan
eens in werkelijkheid is overgegaan.

Vooral in drie landen, Frankrijk,
Engeland en de Vereeuigde Staten
vinden wij na Papin een menigte
proefnemers. Slechts eenigen kunnen
wij hier nader bespreken. De Fran-
sche markies Claude Jouffroy was
een der voornaamste. Een oogen-
blik scheen het werkelijk, alsof hij

het moeilijke vraagstuk zou oplos-
sen. Want in 1783 kon zijn stoom-
boot zelfs een korten tijd tegen
stroom opvaren, maar de weigering
van Lodewijk XVI om op zijn on-
derneming in te gaau en hem ee-
nige privilegies te schenken en de
daarop volgende revolutiestorm
brrjchteu die plannen aan den grond.
William Symington, een Schot, was
al niet gelukkiger. Een eerste ra-
derboot in 1788 had succes, maar
toen zijn tweede proefstoomde, bra-
ken de schepraden en dit ongeval
schokte voor goed het vertrouwen
van den bankier Miller, die met zijn
geld de onderneming steunde. Toch
bracht in 1800 Symington weer een
sleepboot iv de vaart, gebouwd voor
den dienst op het Fórt-Clyde-Ka-
naal, maar nu gingen er van alle
zijden stemmen op, dat de sterke
golfslag van zoo'u vaartuig de ka-
naalrandeu gevaarlijk zou afbrok-
kelen. De Charlotte Dundas, die bij
stevigen tegenwind twee schepen had
opgesleept eu hierdoor deu merk-
waardigen vooruitgang der techniek
bewezen had, moest voor die ijdele
vrees wijken.

IntuBschen was Amerika niet ach-
tergebleven. Daar kwam het zelfs
reeds tot meerdere processen tus-
schen twee uitvinders James Rum-
sey en John Fitch, welke laatste in
1787 met een schroefboot de Per-
severance de Delaware opvoer. Bei-
den deelden het lot van bijna alle
ontdekkers en beleefden geeu vreug
de aan het voorwerp hunner zor-
gen. Fitch schreef zelfs: „Daar zijn
twee rampen, die uiterst pijnigend
werken op een man van gevoel, de
eene is eene opvliegende vrouw, de
andere het uitvinden van stoombooten.
Wordt één man door beide bezocht,
dan mag hij wel als de ongelukkig-
ste mensch ter wereld bescho'iwd
worden." Maar na zoo lange voor-
bereiding verscheen dan toch einde-
lijk een man, die, steunend op het-
geen hij bij zijn voorgangers aan-
trof, maar vooral duurzamer door
het geluk begunstigd, heteerste bruik-
bare stoomschip afleverde. Het was
de Amerikaan Robert Fulton. Oor-
spronkelijk horlogemaker van be-
roep studeerde hij na 1786 eenige
jaren te Londen als schilder, om
vervolgens tot de werktuigkunde o-
ver te gaan. Hij kwam daarop naar
Parijs en deed er eerst de proeven
met een onderzeesche boot, Nautilus,
die op de wijze van een torpedo
werkte, zoodat hij zelfs een schip
in.de lucht liet springen in de ha-
ven van Brest. Trots hooge voor
spraak kor hij echter bij Napoleon
geen genade vinden voor zijn tor-
pedo's, evenmin als voor zijn
stoomschip; hierdoor ontmoedigd
was hij op 't punt zijn onderneming
op te geven, toen hij steun kreeg
bij den Amerikaanschen gezant Ro-
bert Livingstone. In 1805 vinden
wij hem in Engeland terug, nadat
hij door Holland was afgewezen.
Hij liet nu bij de Theems een Deeti-
sche brik springen, on had reeds
van Pitt eenige aanmoediging ge-
kregen, toen deze het volgeude jaar
stierf. Zijn opvolger wilde, evenals
Napoleon, niets van die kostbare
nieuwigheden weten. Fulton bestel-
de nu bij de beste Engelsche fabriek
te Soho een volledige stoommachine
en keerde einde 1806 naar zijn va-
derland terug. Maar niet om de
zaak op te geven. Aanstonds werd
in New-York met ondersteuning van
Livingstone een nieuwe boot op sta-
pel gezet en in 1807 verliet de Cler-
mont (zoo genoemd naar de woon-
plaats van Livingstone) de werf. 't
Was een raderboot 42.67 M. lang,
4.57 M. breed bij een diepgang van
0,61 M. De waterverplaatsing be-
droeg ongeveer 180 ton. De ma-
chine was 20 paardekrachten sterk
ca volbracht 20 omdraaiingen per
minuut, 't Werd herfst 1807 voor-
aleer Fulton proefstoomde op de
Hudson van New-York naar Alba-
ny. „Een nieuwsgierige menigte ver-
drong zich langs de oevers der East-
River en monsterde met ongeloovige
en spottende blikken een schip, dat
een half jaar geleden bij Browns
van stapel geloopen. zoogenaamd
bestemd was, om zich zonder zeil
uf roeiers zelfstandig voort te be-
wegen. Maar als de beweegkracht
van den wind of de spierkracht van
mensch of dier het niet deed, welke
nieuwe kracht kan het schip dan
toch vooruitdrijven?Sommigen mom-
pelden zoo iets van kracht van vuur
en stoom en met een voornaam
spotlachje om de lippen dankte ieder
der toeschouwers zijn goed gesternte,
dat hij meer wijsheid bezat, dan al
die „philosopheii en plannenmakers"
die aan zulke herscheuschimmen hun
geld verknoeiden maar niets e-
venaarde de verrassing eu verwon
dering dier menigte, toen daar zoo-
waar die boot, zwarte en witte wol-
ken uitstootend. vanzelf de rivier
opvoer. Sprakeloos, ais had er voor
hun oogen een wonder plaats, staar-
de al het volk naar dat vaartuig,
tot na een oogenblik van twijfelende
stilte juichende bijvalskreeten de
lucht vervulden. De Germont liep

7,4 K.M. (vier knoopen) per uuren
de tocht slaagde zoo uitstekend, dat
Ful ton aanstonds een geregelde vaart
tusschen New-Yorken Alhany opende.

De eerste steen van den machti-
gen reuzenbouw, waartegen wij nu
bewonderend opzien, was gelukkig
gelegd; deverdere ontwikkeling slechts
een kwestie van ondervinding en tijd.
Wel mag het als een omstandigheid
van grooten invloed worden opge-
merkt, dat die eerste totaal geluk-
te poging gebeurde en ingang vond
bij een zoo jeugdig volk als de A-
merikanen, dat gevoeg frissche geest-
kracht bezat, om zulk ecu vinding
vooral in de eerste moeilijke jaren
te ontwikkelen. Vijf jaar later voe-
ren er reeds 50 stoombooten de
rivieren op en af en in 1822 on-
derhielden alleen op de Hudson 86
stoombooten een geregelden dienst.
Toch namen met dien vooruitgang
moeilijkheden en ongelukken niet af.
Aanzienlijk was het aantal perso-
nen, dat in de eerste 20 jaar vooral
door 't springen van ketels gewond
of gedood werd. Om dit gevaar en
het zware stampen te vermijden,
namen de reizigers dan ook dikwijls
plaats op een zoogenaamd veiligheids-
schip, hetwelk door de stoomboot
gesleept werd. Welke invloed dithad op de vaartsnelheid, behoeft
niet gezegd.

Dat men zich nog niet terstond
op den Oceaan waagde, vond, be-halve in de geenszins deukbeeldige
gevaren, zijn 'oorzaak ook in andereredenen. De gedachten o. a., datmeu geen schip kon bouwen groot
genoeg om de bergen steenkool in
te laden, welke de primitieve ma-
chines op hun reis naar de OudeWereld zouden verslinden, werktenzeer belemmerend. Daarom werd het1819, vooraleer de eerste transat-lantische boot de Savannah uitliep,die echter stoom en zeilen gebruik-
te. Z\\ maakte de reis van Savan-
nah naar Liverpool in 26 dagen enhad er acht uitsluitend gezeild. VanEngeland uit werd nog een tochtnaar de Oostzee gemaakt tot StPetersburg, waarua de stoomeroveral met bewondering aangestaardnaar de Unie terugkeerde. Het vraag-
stuk was hiermeenietopgelost. Stoomalleen adviseerden, wetenschappelijkeautoriteiten, was voor zoon reiseen onmogelijkheid. Nog in 18,36
hield de Eugelsche natuurkundigeDionysius Lardner een lezing Te
Bristol over de onmogelijkheid dei-transatlantische stoom vaart. Hijbesloot zijn rede met de woorden :De gedachte, een oceanische stoom-
vaart te openen, gelijkt volkomenop de bekende reis naarde maan".Toch was reeds drie jaar te vorende Canadeesche boot Royal Wüliamzonder te zeilen van Picton in NieuwSchotland naar Engeland overge-
stoken. Misschien heeft echter ditin die dagen weinig ruchtbaarheid
verkregen, wijl het schip terstond naaankomst door Spanje werd opo*e-kocht om daar als oorlogsschip ’■sabella Segunda tegen de Carlistendienst te doen. Maar 2 jaar naLardner's rede verliet de eerste trans-atlantische personenboot de GreatWestern de haven van Bristol.Beschouwen wij nu het eerste op-reden in Europa.

Na de reeds besproken pogingen
van Symington verscheen in 1812de Cornet van Henry Peil op deClyde.
Zij ontleende haai* naam aan een
komeet, die in 't jaar van aanbouw(1811) aan den N. W. hemel gezien
was. Het scheepje werd bestemd
voor een geregelden dienst tusschenGlasgow eu Helensburgh. De schoor-
steen was zóó boog, dat hij tevens
dienst deed als mast en een groot
razeil droeg. Nadat men in Enge-
land over de eerste moeilijkheden
heen was, kwam vandaar uit het
stoomschip naar Frankrijk. Jacques
Lafitte, later minister van finan-
ciën, toenmaals bankdirecteur, ree-
der en posthouder, had een zekeren
Andriel opdrac.it gegeven in Enge-
een stoombootaan te koopen. Deze
koos de Margery, een raderbootje 16M. lang en 5 M. breed met een
machine van 6 P. K., dat juist een
geregelde vaart op de Theems ge-
opend had. De tocht over 't Ka-
naal was aller-avontuurlijkst. An-
driel verandert eerst den * naam in
Elisa, vertrekt 9 Maart 1816 van
Londen, steekt in zee, maar moet
voor een zwaren zuid westerstorm
vluchten naar Dungeuess. Den 15n.
waagt hij een tweede poging, treft
opnieuw stormweer, en nu slaat een
golf vier bladen van de raderen. Na
twee dagen reparatie vaart hij weer
uit, nu van Newhaven. Als had het
Kanaal besloten geen stoomboot te
'aten oversteken, breekt te midder-
nacht een derde storm los De man-
schap wil terug, Andriel niet; met
een extra glas rum drijft hij zíjn
wil door. Maar 't noodweer neemt
toe, het schip stampt on slingert
vreeselijk, stortzeeën slaan over het
dek en dreigen telkens de beman-
ning over boord te sleuren. Ter-
wijl Andriel een oogeublik beneden
in de kajuit vertoeft, valt het for-
nuis om, en onstaat een begin van

brand, die gelukkig nog spoedifl
gebluscht wordt. Herhaaldelijk ei
nu met meer klem dringen de m9l
trozen aan op terugkeer naar Enge-
land. Andriel weigert. „Drie
schen rum voor deu eerste, die het
land ziet," roept hij. Zoon belofte
bedaart de gemoederen, allen staan
op uitkijk en ja na korten tijd
klinkt het: „Fransch licht!" Havre
lag voor hem; 't was 18 Maart
zes uur in den morgen. Een loods-
kotter kruist buiten, maar vlucht,
aangeroepen, bij 't zien van zulk
een vreemde verschijning ijlings de
haven in. Dan maar zouder loods
naar binnen en tegen acht uur staat
Andriel op de kade van Havre. Frank-
rijk had zijn eerste stoomschip.

Nederland bleef maar zeven weken
achter; deu 9n. Mei 1816 stoomde
de Defiance de Ooster-Schelde bin-
nen. Zij was in denzelfden morgen
tegen vier uur onder kapitein Wa-
ger uit Márgate in Engeland ver-
trokken en kwam nu 's avonds te acht
ure te Vere aan. Langs de Zeeuw-
sche en Zuid-Hollandsehe stroomen
werd tot Rotterdam opgevaren, waar
Wager bij 't Oude Hoofd gedurende
eenige dagenvoor anker ging. Groóte
opschudding in stad en land! Had
Lodewijk XVIII opgetogen de Elisa
toegejuicht, toen zij de Tuileriën
voorbijvoer, de practische Willem I
kwam zelf naar Rotterdam om de
Defiance persoonlijk te bezichtigeu.

Den 18n. Mei schreef de „Rotter-
damsche Courant": „De stoomboot
welke voorleden week hier aankwam,
is sedert door een zeer groóte me-
nigte menschen bezichtigd, welke zich
daarheen laat roeien. Gisteren zijn
met dezelve eenige proeven geno-
men in tegenwoordigheid van een
zeer aanzienlijk gezelschap, dat zich
aan boord bevond en tot groot
genoegen van een meuigte toeschou-
wsrs: hebbende de boot met een
groóte snelheid, zoowel voor als te-
gen wind en getij, voorbij deze stad
gevaren.

Aan de voorste Mast, zoowel als
aan de ijzeren Schoorsteen of groóte j
Mast kaii een zeil worden aangesla- I
gen, ten einde, als het voor den
wind gaat, de vaart te bespoedigen
en het gebruik van kolen te bespa-
ren. Voor en agter zijn twee wei-
ingerichte kamers en in het Midden
staat de Machine. De kracht der
stoom, welke de aan wederzijden
geplaatste schepraderen in beweging
brengt, wordt met die van twaalf
paarden gelijk gesteld."

En over het koninklijk bezoek luidt
het als volgt: „Zijne Majesteit be-
gaf zich aan boord van de Stoom-
boot en voer daarmede tweemalen
voorbij de stad, wordende door een
ontelbare meuigte menschen. die zich
op de Hoofden, in de Boompjes en
in de Huizen op het Haringvliet
bevonden, herhaalde malen met veel
geestdrift begroet. Nadat Zijne Ma-
jesteit, op de Werf teruggekeerd zijn-
de, eenige ververschingen aldaar ge-
noten had, vertrok Hoogstdezelve we- .
der naar de Residentie, door de wen-
schen der inwoners dezer stad bege-
leid. ' Des namiddags heeft de Boot
eeuigen tijd heen en weder gevaren
en gisteren een tochtje naar Dord-
recht en terug gemaakt."

Rotterdam voelde zich zelfs zoo
geëerd, dat zij als eerste Nederland-
sche haven het eerste stoomschip
mocht ontvangen, dat de stedelijke
regeering kapitein Wager het eere-
burgerschap der stad aanbood, uit-
geleid door een geestdriftige volks-
menigte vertrok de Deüance eindelijk
naar Keulen, waar zij na 82 uur
aankwam. De Keulenaars ontvingen
met niet miuder enthousiasme het
eerste stoomschip in de Duitsche wa-
teren.

Een paar jaar later had ons land
zijn eigen stoomboot. De onderne-
mende zin van Willem I was zoo
getroffen door die nieuwe vinding,
dat hij spoedig na zijn bezoek te
Rotterdam een dergelijk vaartuig
te Antwerpen had laten bouwen:
dat dcc 24n. September van 't zelf-
de jaar via Haarlem te Amsterdam
aankwam en bij besluit van 6 De-
cember als veerschip tusscheu Ant-
werpen en Rotterdam werd aange-
wezen. De afvaarten zouden twee-
maal 's weeks plaats hebben, de
vracht bedroeg 25 francs per per-
soon met 60 pond bagage, 't Werd
echter Mei 1817 eer de Prins v. Oranje
haar eerste beurtreis maakte.

Een onderzeeboot voor de
visscherij.

Het ia verblijdend, nu eens melding
te kunnen maken van een onderzee-
boot, welke voor vreedzame doelein-
den is gebouwd. Op de werf van de
..Société des Forges et Ciiantiers de
la Méditerrannée á la Seyne, is de-
zer dagen een onderzeeboot ge-
reed gekomen, welke bestemd is voor
de spousvisseherij. Li Vie Maritinre
geeft hiervan de "volgende beschrij-
ving. De boot is cyliudervormig en
de beide uiteinden zijn afgerond. Op
het boyengedeelte heeft zij een toren-
tje, waardoor toegang naar het bin-
nenste verkregen kan" worden. De
sluiting van dezen toegang kan zoo-
wel van de binnen- als buitenzijde
geschieden.

In de boot zijn twee reservoirs
voor gecomprimeerde lucht en drie
ballasttanks waarmede de neerdaling
en opstijging bewerkstelligd kan wor-
den. Onder <|e boot hangt een giet-
ijzeren gewicht vau 680 K.G. dat
losgelaten kan worden om in tijd
van gevaar spoedig te kunntn op-
stijgen. Bovendien nog een looden
gewicht van 20K.G., dat eveneens
van binnen dn boot behandeld kan
worden en dat dient om kleine ver-
ticale bewegingen uit te voeren.

Wanneer de boot duikt en op den
bodem der zee komt, kau men haar
waterverplaatsing zoodanig maken,
dat de druk op den zeebodem onge-
veer nul is. Aan een der uiteinden
heeft nu de boot een wiel en een ver-
plaatsing kau geschieden door mid-
del van roeiriemen welke van bin-
nen af te behandelen zijn.

Voor de visscherij gebruikt men een
tang, welke vau uit de boot behan-
deld kan wordenen die alle gewilde
standen binnen een bepaalden sector
kan aannemen. Boven het punt waar
de tang uit de boot uitsteekt, is een
venster gemaakt, waardoor men dun.
geholpen door een electrische verlich-
ting. den geheelen weg weikeu de
boot aflegt, kan volgen.

Door middel van een telephonische
verbinding blijft de boot in gemeen-
schap met het begeleidende schip.

De boot is op de reede van Tou-
lon beproefd. Men liet haar op een
diepte van 100 M zinken om haar
weerstandsvermogen tegen dien groo-
ten druk na te gaan. Bij het weer
boven komen bleek de romp in uit-
stekende orde te zijn, eu geen der
uitstekende deelen ook maar in het
minst van den groote;_ druk geleden
te hebben.

Ingezonden Stukken.
21 Mei 1908

Geachte redacteur,
Met het verzoek van eene kleine

plaatsruimte in Uw veel gelezen
blad, bedank ik U bij voorbaat voor
de publiciteit van het volgende:

In het begin dezer maand en als
gewoonlijk sloot ik mijn café om-
trent middernacht, hetweer was guur,
het waaide zeer sterk en de zee was
onstuimig, toen ik vernam, dat er

( Wordt vervolgd.)



een man uit een boot in zee was
gevallen.

Onmiddellijk was de politie bij de
hand; de brigadier Westers en zijne
manschappen gingen in een pont
zonder een roeier te kunnen vinden
en na een zwaren strijd niet levens-
gevaar tegen de golven, kregen zij
den drenkeling, zonder eenige teeke-
nen van leven binnen boord en na
veel met hem gewerkt te hebben, bij-
gestaan door Dr. C. Zeppenfeldt
kwam hij weder bij. Mij wordt bij-
na ieder blad hier uitgegeven, voor-
gelezen en daar er niets over deze
zaak werd geschreven besloot ik, ten
gunste van genoemde dappere en
menschlievende mannen van onze
brigade, onze Autoriteiten en het
publiek hiermede in keunis te stellen.

J. van Kleunen

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Kerkelijke Berichten.

Z. D. H. Mgr. Van Baars heeft
aan den Zeereerw. Pater G. Willems,
Pastoor der St. Anna-kerk, op diens
Verzoek eervol ontslag verleend als
zoodanig. Pastoor Willems is nu
tijdelijk belast met de zorg over de
St. Bernaidus-parochie te Kralen-
dijk op Bonaire.

De Hoogeerw. Pater Antonintjsú
ter Maat, Vicaris Provincialis derj
Ferw. Paters Dominikanen in dez-fKolonie, heeft zich bereid verklaar»
voorloopig het pastoraat in de Sm
Anna-kerk waar te nemen.

"" "
Een hoogst zeldzaam feest werd

hedenmorgen gevierd in de rijk ver-
sierde kapel van het Pensionaat
„Welgelegen". De Eerw. Soeur Rosa-
lie werd getooid met een gouden
krans en begiftigd met een gouden
staf, omdat zij vierde haar gouden
feest als Bruid van Christus. Vijf-
tig jaar geleden legde zij hare plech-
tige Kloostergeloften af en heeft
sinds dien voortdurend in onze scho-
len gewerkt, wel het langst op West-
Punt.

Sr. Rosalik is een Curaeaosche,
Carolina Eveutsz, werd 8 April
1837 geboren en trad 20 jaar later
in de Congregatie der Eerw. ZustersFranciscanessen.

¡Vlogen hare goede werken, die
haar nu reeds als een gouden kroon
omkransen, steeds ook haar steun en
trouw blijven in haar ouderdom, en
eens haar eeuwige vreugde verschal-
en iv den Hemel.

Welkom.

Zaterdagmorgen is hier met de
Prins Willem I aangekomen, Dr. .1.
P. van Bheemen, door de Neder-
land sche Regeering hierheen gezon-
den tot voortzetting van het onder
zoek in het belang der visscherij.

Pest.

Volgens officieele bekendmaking
waren in het isoleergebouw te La
Guaira aanwezig :
12 iVlei: 11 zieken. Geen sterfgeval.
14 Mei: 10 zieken. Geen sterfgeval,
15 Mei: 10 zieken. Een nieuwe lijder

opgenomen. Geeu sterfgeval.
18 Mei: Geen nieuwe gevallen.
19 Mei: breen nieuwe gevallen, noch

sterfgeval. Slechts 4 lijders moe-
ten het bed houden.

20 Mei: Geen nieuwe gevallen, noch
sterfgeval; 7 zieken herstellende,
4 aan de beterhand.

" *
Zondag 11. zijn met de Jesusita we-der 10 passagiers in de Quarantaine-

baai aangekomen.
Zooals men weet werden de vroe-

ger aangekomenen bereids ontslagen.
" "»

Volgens The Catliolic Nexvs uit Trini-
dad loopen er geruchten, dat de be-
smettelijke ziekte te La Guaira geen
Pest zou wezen, maar een of anderkwaadaardige koorts, welke uitslag
Veroorzaakt, of daarmede vergezeld
Raat. Anderen spreken weer van pok-ken.

Wel vreemd, dat na een maandofficieel onderzoek de soort der ziek-te nog niet bekend gemaakt werd.¿{oor de talrijk voorkomende gene*
zingen zou men haast gelooven, dat

ziekte geen pest is, daar deze min-<**ns bij 90 van de 100 gevallen een
afloop na zich sleept.

Stadsreiniging.

van 15 Mei, 1 uur n. m. tot 22 Meij-fuur werden in het fiscalaat aan-gebracht:
248 ratten.!289 muizen.

Zooals is voorgeschreven werden
ook deze weder door middel van pe-
troleum verbrand eu de overblijfse-
len begraven.

Door de werklieden der reinigings
commissie werdeu uit verschillende
binnenplaatsen en erven aan de Over-
zijde 145 karren, op Pieterraaai van
openliggende gronden en gesloten
erven 69 karren vuil verwijderd.

Door de werklieden, meerder aange-
huurd voor Quarantaine-maatrege
len, werden uit sloppen, stegen en
binnenplaatsen, voor het oog der
politie verborgen, 58karren vuil weg-
gehaald.

Het geheele zeestrand aan de Zuid-
kust van het Stadsdistrict werd
steeds genoegzaam schoon gehouden,
terwijl in de stad de gooten en rio-
len werden nagezien, en waar noodig,
schoongemaakt. De Slachtplaats,
straten en pleinen werden door de
gewone stadsreinigers schoon gehou-
den.

Overscheping geschorst.

Zaterdagmiddag, na het verschij-
nen van ons blad, werd iv het Diario
del Comercio een Decreet van Grl. Cas-
tro openbaar gemaakt waarbij werd
bepaald, dat tot nader order goe-
deren bestemd voorin- of uitvoer ko-
mende van Maracaibo en andere ha-
vens in het Westen, of voor die ha-
vens bestemd, overgescbeept zullen
worden in Puerto Cabello.

De hartader van den Curaeaoschen
handel en scheepvaart wordt daar-
door -afgesneden.

Een tweede Decreet verscheen Dins-
¡dag 19 Mei, waarbij voor onbepaal-
den tijd het verkeer tusschen Vene-
zolaansche havens en de Nederland-
sche Antillen werd geschorst voor
kleinere schepen.

Hoe klein die schepen moeten zijn
werd niet bepaald en schijnt aan
het oordeel van deu Venezolaanschen
Consul op Curasao en de Viee-Con-
suis op Bonaire en Aruba overge-
laten.

Ook de directe vaart van onze ei-
landen naar Venezuela werd daar-
door totaal stopgezet.

En waaraan hebben wij nu derge-
lijke maatregelen van onzen nabuur
met wieu wij vriendschappelijke betrek-
kingen onderhouden te danken?

De aanvang van het eerste De-
creet luidt:

Overwegende, dat het aan de Na-
tionale Regeering bekend is, dat de
Autoriteiten van de Nederlandsche
Antillen schepen aan quarantaine
onderwerpen, die van niet besmettevTenezoiaansche havens komen cu
voorzien zijn van een schoonen ge-
zondheidspas, enz,

„Zooals hier algemeen bekend is",
zegt hierop zeer terecht onze geachte
Collega De Vrijmoedige, „werd slechts
een van eene onbesmette Ven. ha-
ven, — Guanta,—aangekomen schoe-
ner —de Gloria — aan eene observa-
tie-quarantakie onderworpen, omdat
het vaartuig in zulk een staat van
onreinheid verkeerde, dat het, ook
zelfs, indien ons geen pestgevaar
dreigde, wel in observatie mocht
worden gesteld."

En onze geachte Collega El Impar
cial besluit: Indien wij derhalve let-
ten op het eerste motief van het De-
creet, wil het ons voorkomen, dat
het rapport naar de Regeering te
Caracas overgezonden overdreven
werd en opgeblazen, zoodat het allen
ernst miste."

Het is namelijk een publiek geheim
dat, zoodra de Gloria uit onze ha-
ven werd gezonden naar de Caracas-
baai, er ook iemand uitzeilde, naar
Coro om van daaruit namens den
Venezolaanschen Consul te seinen
naar Caracas. Twee dagen later ver-
scheen het Decreet vau President Cas-
tro als om ons te straffen. En dat,
terwijl de Eugelsche Antillen, Colum-
bia, Puerto Rico en Sto. Domingo
heel wat scherpere quarantaine-maat-
regelen hebben geuomen tegen Ve-
nezuela, Curasao daarentegen zijn ha-
ven openhield vooralle schepen ko-
mende vau Venezuela, La Guaira al-
leen uitgezonderd, ja zelfs schepeu
van La Guaira toeliet in de quaran-
tainebaai. Deze grootmoedige hou-
ding ten opzichte vau Venezuela was
oorzaak, dat sommige Staten qua-
rantaine afkondigden voor schepen,
komende uit onze haven.

Zeer onbillijk heeft Veneznela ten
opzichte van Curacao gehandeld. De
ontstemming over de Decreten van
President Castko is algemeen.

Moge President Castko spoedig in-
zien, dat Curacao zich werkelijk zeer
vriendschappelijk gedragen heeft te-
genover Venezuela en eerder grooter
gunsten, dan strenger maatregelen
verdiend heeft.

Moge het spoedig blijken, dat al-
les slechts steunde op een misver-
stand.

De Militaire Kapeio.

Naar wij vernemen, waren Woens-dagavond zeer veel families wegens
rouw en ziekte verhinderd het con-
cert bij te wonen, 't Was jammer,

want onze militairen speelden weer
zeer mooi. De opbrengst van het
concert bedroeg slechts f26,50.

Zoo komen we er natuurlijk niet.
En ons muziekkorps heeft geld

noodig, veel geld.
De jaarlijksche uitgaven worden

berekend op f1440.
De inkomsten op f1240.
ledere muzikant ontvangt maan-

delijks een kleine toelage. Dat va-
rieert van f 8 --f5. Hoogst enke'eu
krijgen fS.

Waarvoor ? Wel, om lust te hou-
den tot muziekmaken als de andere
manschappen vrij hebben, om zich
ernstig te zetten tot het instudee-
ren vau dikwerf moeilijke stukken,
mogen de muzikanten wel wat wor-
den opgewekt. En dit tracht men
te bereiken door hen een kleine toe-
lage toe te kennen. Ook is het zaak
goed geschoolde muzikanten voor
het korps te behouden. Wil men
dit, dan moet men heu wat extra
laten verdienen, anders zoekeu zij
elders hun brood.

Stellen wij de maandelijksche toe-
lage op gemiddeld f5, dan vordert
dit reeds maandelijks een uitgave
van 18Xf 5= f 90, of jaarlijks f 1080.

Geregeld moeten er nieuwe instru-
menten worden bijgekocht, laatst
nog een saxofoon van f 70. Nu kos-
ten alle instrumenten wel niet even
duur, maar gemiddeld moet men toch
op ± f4O rekenen. Daarbij komt
dan nog de nieuwe muziekstukjes en
andere kleinere benoodigdfaeden om
de instrumenten schoon te hou-
den etc.

Van het Rijk ontvangt dekas van
het korps f 600, van de Cantine
f540, aan buitengewone inkomsten,
-Vs der baten van bijzondere uitvoe-
ringen, ± f 100.

Er moet dus meer geld komen.
Waar vandaan ?
Xiet gaarne zouden wij het korps

willen blootstellen aan een tweeden

Eroef om een concert te geven ten
ate der kas.
De eerste proef is al te deerlijk

mislukt.
Voor een militair muziekkorps vin-

den wij ook dergelijk optreden wel
wat onwaardig.

De eer onzer vlag, het prestige
der Natie eischt, dat wij hier een
uitstekend muziekkorps hebben en
houden.

De talrijke vreemde oorlogsschepen
welke onze haven "bezoeken, dienen
übgeleid te worden onder hun volks-
hymne. Jarenlang waren zij dit ge-
wend, en dit gebruik verheft ten
zeerste de plechtigheid van hun uit-
vaart.

Bij de officieele diners ten Gouver-
uementshuize behoort er muziek ge-
maakt te worden.

Vantijd tot tijd geefr het Hoofd
der Kolonie een bal. Dans nu eens
zonder muziek.

En wat zouden de parades op na-
tionale feestdagen, verjaring van H.
M. de Koningin en Z. K. H. den Prins,
veel verliezen, bij gemis aan muziek.

Het is werkelijk in het belang van
het Rijk, dat ons muziekkorps blijve
bestaan en over voMoende geldmid-
delen kunne beschikken. De bijdrage
van het Rijk kan ook bese met een
paar honderd guldens worden ver-
hoogd. De uitgave is gering, maar
het voordeel groot.

Naar Aruba.

De Commissie, door den Gouver-
neur benoemd ter onderzoeking van
de Paardeiibaai en de verlenging-
van den steiger op Aruba, is Don-
derdagavond daarheen vertrokken.

Morgen wordt de Commissie hier
terug verwacht.

Buitenland.
Duitschland.

Het bezoek, dat de Duitsche rijks-
kanselier op het Vaticaan heeft ge-
bracht, is natuurlijk niet onbespro-
ken gebleven in de pers. En de aan
het Centrum vijandige Duitsche bla-
den zijn er terstond bij geweest, om
dit bezoek zoo ongunstig mogelijk
voor de katholiek» partij uit te leg-
gen. De echo hunner commentaren
klonk ook in de liberale pers in Ne-
derland. Een harer voornaamste or-

ganen schreef onmiddellijk na de ont-
vangst van prins Bülow, door den
Paus : Het is gisteren een bittere
dag geweest voor het Duitsche Cen-
trum. Prins Bülow, de smid van het
blok, wiens naam een verfoeisel voor
de Duitsche katholieke pers is, se-
dert hij het Centrum als regeerings-
partij gedaan heeft gegeven, is 21
April op het Vaticaan zeer hartelijk
ontvangen, heeft een uur lang, in
het Italiaansch, met den Paus ge-
sproken en later nog een half uur
lang met den staats-secretaris Merry
del Val gepraat."

Alsof de Duitsche katholieken zich
daarover bezorgd zouden behoeven
te maken ! En alsof het Centrum re-
den zou hebben te treuren, wanneer
de Duitsche kanselier zijn opwach-
ting gaat maken bij den H. Vader!
Natuurlijk bestaat er voor de katho-
lieken veeleer reden om te verwach-
ten, dat de audiëutie van den heer
Vou Bülow bij den Paus gelukkige
resultaten zal opleveren, misvattin-
gen uit den weg zal ruimen, de be-
trekkingen tusschen den H. Stoel en
het Duitsche rijk zal verbeteren. En
wat zouden zij meer kunnen wen-
schen ? Zóó onuoozel zal toch nie-
mand zijn te meenen, dat de Paus of
diens staatssecretaris de belangen der
Duitsche katholieken of de positie
van het Centrum zou opofferen aan
het welgevallen van welken rijks-
kanselier ook. De kracht van de
katholieke Kerk in Duitschland, haar
invloed, naar veiligheid, steunt voor
een groot deel op het Centrum; en
¡.rins Bülow is een te schrander
staatsman, om ook maar één oogen-
blik te kunnen veronderstellen, dat
Rome rechtstreeks of zijdelings een
partij zou verloochenen, die op zoo
voortreffelijke wijze de goede zaak
eu de goede beginselen dient.

Dat bladen als de JBTólnische en de
Frankfurter Zeitung uit deze gebeurte-
nis politieke munt tegen heiCentrum
hebben trachten te slaan/kt-iu over-
gens geen verwondering wekken. Zij
speelden hetzelfde spelletje reeds in
vroeger jaren. Toen Bismarck onder-
nandelingen met Paus Leo XIII
aanknoopte om geleidelijkerw'jze den
Kulturkampf te beëindigen, liet de
„Reptilieupresse" geen niidd d onbe-
proefd, om Windthorst eu de zij-
nen iv tegenspraak te brengen met
den H. Stoel. De Paus was verzoe-
ningsgezind — zoo heette het — maar
het Centrum oorlogszuchtig; Rome
en de Berlijnsche regeering wensch-
ten den vrede, maar liet Centrum
wilde het twistvuur brauiende hou-
den. Zonder het Centrum zou er ei-
genlijk nooit een Kulturkampf ge-
weest zijn !

Hoe fel er toen tegen de partij ge-
stookt en geïntrigeerd werd, ligt nog
versch in de herinnering. Het Cen-
trum doorleefde een moeilijken tijd.
Want Bismarck trachtte niet slechts
met bet Vaticaan op goeden voet
te komen, maar tevens de partij,
die hem zoo groóte ergernis gegeven
en zoo kloekmoedig de volvoering
zijner plannen weerstaan had. zoo-
veel mogelijk in de engte te drijven.
Het was voor Windthorst een uiterst
delicate zaak oppositie te voeren te-
gen een Staatsman, die den H. Va-
der opvallend zijn hulde newees, die
de groóte gaven des Pausen in de
openbare zitting van het Parlement
prees eu die de bemiddeling van den
Oppeipriester inriep tijdens het Caro-
liuen-geschil met Spanje.

Toch bleef het Centrum wat het
was, en all.*- pogingen om het open-
lijk of bedektebjk in tegenspraat. te
brengen met den H. Stoel, leden schip-
breuk. Rome onderhandelde met Bis-
tna'rck, maar erkende tevens de groó-
te diensten en verdiensten van het
Centrum, erkende ook zijne vrijheid
in zaken van zuiver-staatkundigen
aard. Dat de Curie onder het bestuur
van Pius X anders zou handelen dan
toen en dat aan Bülow zou geluk-
ken, wat Bismarck niet kon volbren-
gen, er is wel niemand, die het ge
looven zal.

De beteekenis van het bezoek, door
den Durtschen kanselier op het Va-
ticaaii gebracht, is dan ook een ge-
heel ándere dan door de anti-Cen-
trum-pers wordt geïnsinueerd. Zij
ligt in de erkenning van de groóte
internationale positie des Pausen.
Terwijl de „staatslieden", die Frank-
rijk bestureu, op lompe wijze alle
betrekkingen nietRome verbreken en
in krenkende woorden over het hoofd
der Christenheid zich uiten, rekent
de protestantsche kanselier van het
protestantsche Duitsche keizerrijk het
zich ten plicht, bij den 11. Vader een
audiëntie aan te vragen eu daarbij
de vereiechte diplomatieke vormen
in acht te nemen. Sire", noemde
Bismarck in een beroemd geworden
schrijven den Paus. Bülow erkent
en huldigt Hem evenzeer als souve-
reiu, al heeft die souverein geen le-
ger te zijner beschikking. De Duit-
sche staatsman weet wel, dat dn
vorst, din troont op het Vaticaan,
machtiger is dan menige koning.
wien sterke legers ten dienste staan.
En het Pruisische hof toont dit even-
zeer te beseffen door bij den H. Stoel
een gezant te accrediteeren.Met Ru-
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Asi son todos los que toman la Emulsión de Scott. Son felice 3

porque la Emulsión de Scott los hace fuertes y robustos y los libra
de las enfermedades. Para que los niños se desarrollen sanos y
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos,
hierro orgánico para la sangre y grasa en abundancia para lo_
tejidos. La Emulsión de Scott es la combinación más perfecta d _
estos elementosy es la salvación de todo niño para quien los alimen
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena
nutrición.

Por ser un alimento parcialmente digerido, la Emulsión dz
Scott se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema
del niño empieza á sentir rápidamente la influencia reparadora y
nutritiva de la Emulsión.

Además de nutrirlos, la Emulsión de Scott limpia la sangre de
los niños de todo germen venenoso y los hace invulnerables contra
el ataque de las enfermedades infecciosas y males de la infancia.

RECOMENDADA POR TODOS LOS MÉDICOS. jjfSjff
Certifico e—Que he empleado con éxito \mconstante durante mi larga práctica, M

como especialista en las enfermedades RuHiiP
de los niños, la Emulsión de Scott : no Jfflßs^dudando en recomendarla eficazmente ¡ ¡g
en todoslos casos en que está, indicada, E g

H. . JOAQUXK I_. BUEÑAS,
Habana, Cuba. *£%£__?

SCOTT ____ Bowne, Químicos, Nueva York.
—F —



¡nel uien oudei líaedelen, alsof
.-vu ara cc van li'nnderduizend
te zijner beschikking had, schreef

reeds dertig jaren geleden,
de eetste maal sinds het
rdige Duitsche keizerrijk ge-

-'. werd heeft thans een kan-
van dat rijk bij den H. Stoel

peisooidijk zijn opwachting ge-
Het bestaan van een Pruisi-

sche en van een Beierscb gezant-. w. s prius Bulow niet genoeg;
hij <■! zelf ter audiëntie bij deu

PORTUGAL.

.los***ph Galtier, een medewerker van
den geeft in dit blad een uit-
voerig r laas weer van een gesprek,
dal hij iv Parijs gehad heeft met. en der Portugeesche samenzweerders;
niet me! een der deelnemers aan de
--Mine!.zwering tegen het leven des
koriiims, die geleid heeft tot den ko.
iiingsmoord van 1 Februari, maar
ei'ii der deelnemers aan de veel groo-
tere samenzwering, die op het einde
van 1907 in Portugal is gesmeed

doel, koning Carlos en zijn
ii gevangen te nemen eu den ko-

ning ie dwingen een einde temaken
dictatuur.

groot aantal mannen van
vestigde zich in November
overtuiging, dat het onmo-

'i zijn langs wettelijken weg
de dictatuur kwijt te raken. Er vovm-

■ eu omwentelingscommissie,
ra tal van aanhangers lelde.

werd verdeeld in revolu-
" kwartieren, die elk onder

I I kwamen te ,staan. Ondanks
■ van Franco en den

koning, kan men er op aan — meent
de zegsman van Joseph Galtier—dat het leger niet blindelings ver-
knocht was aan de dictatuur. Het

■ bewijs, dat de samenzwering
I kunnen uitbreiden zonder

verheid er iets van merkte,
is bel .'"mmenongeluk, waarbij ver

personen werden gedood eu
slacht*, ffers van eigen on-

voorzichtigheid. De politie, gewaar-
¡oor deze ontijdige ont-

'ii een bommenwerkplaats.
¡ren en vond meer dan 100
maar de draden van het

kreeg zij niet te zien.
iteling werd stelselmatig

I, in alle stilte, koelbloe
_iq, n.vftuber ging voorbij met het

van plaunen. Er waren iu-
_en geopend om geld voor

bet nanscuaffen van wapenen. De \fa-
iramen als uit den grond

opzetten Zonder bezwaar werden zij
het land binnengesmokkeld. In groó-
te lijnen kwam het ontwerp hier op
u-ev. Het koninklijk paleis zou wor-

rmd en bezet. De koninklijke
>u zonder dat er haar een

ii worden gekrenkt, worden
Tegelijkertijd moesten de- t_n worden overrompeld en

e der stedelijke garde ver-

- het plan vastgesteld in
n Januari. Men wachtte een ge-
ien dag af. Juist in dien tijd

'raneo den koning aan. te
iren te Villavicosa. Op 7 Jai

■ vertrok de koninklijke familie
■■ bl don schreven dat zij pre

* weken uit zou blijven. De
rmaking van dien datum
valstrik van Franco waar

omwentelingsbestnur is ingeloo-
pen. In plaats van te wachten tot de
koninklijke familie terug* zou zijn,
gingen de samenzweerdersallesgereed
maken tegen den 22en Januari, als
een onherroepelijkeu vervaldag. In
koortsachtige haast werd er toen ge-
werkt. Een hotelhouder te Lissabon,

! va a een revolutiounaire afdee-ling, heeft door zijn overdreven ijver,
vee! kwaad gedaan aan de zaak der
samenzweerders. Hij had het er op

ii zijner logeergasten te win-
nen voor de samenzwering. De lo-

toonde zich vol belangstel-ling voo;* het plan en gevleid 'door
het vertrouwen, liet hij' zich meeue-

naar een bijeenkomst van sa-
menzweerders, en werd heel wat van
het plan gewaar. De logeergast was
echteree;, spion van de politie, en
weldra zaten Joao ('hagas, Leal, de

a, d'Almeida, Borges achter slot
en grendel. Deze maal had Franco

ge draden van het komplot in
handen. Maar de organisatie der
samenzwering was zoo uitLemend.
dat die draad hem toch nog in dehaudeu afknapte. Ook tegen Costa
ww;d een bevel tot inhechtenisneuitgevaardigd. Costa was ir: hetNoorden des lands. Hij had gemak-kelijk kunnen ontvluchten, maar in
zijn vermetelheid kwam Costa ver-
momd naar de hoofdstad terug.

Door al die tegenvallers voelden
imeuzweerders, dat zij geen tijd

meer te verliezen hadden. Ondanks
«Ie afwezigheid van den koniug zal de
omwenteling plaats hebben. De ko-
ning zal men wel te Villavicosa on-schadelijk maken. Te Lissabon zal
28 Januarieen voorloopigrevolutiop-
nair scudsbewind ten stadhuize wor-
den ingesteld, 's Middags om 5 uur

zou het teeken worden gegeven, dan
zon de dictatuur eindigen en de om-
wenteling zegepralen. liet nieuwe
stadsbestuur moest zich schuil hou-
den in het kantoor van een publieke
lift, dicht bij het stadhuis. Maar op
het laatste ontbrak de moed. Er
werd besloten, de omwenteling y uur
uit te stellen: tot 's avonds 8 uur.
Er zou niet één teeken worden gege-
ven, zooals aanvankelijk om 5 uur
had gegeven moeten zijn, maar vele
teekenen. De politie was de samen-
zweerders vóór 8 uur op het spoor
gekomen. Costa, burggraaf Ribeira
Brava, Egas Moniz, werden op de
plaats van het rendez-vous gevan-
gen genomen. Inmiddels wachtten op
verschillende punten van de stad de
gewapende groepen samenzweerders
op het afgesproken teeken. De man-
nen van het Noordwestelijk kwartier
van Lissabon zitten in een kroeg
verborgen, onder bevel van Rato.
Ook hier komt de politie achter.
Agenten dringen het café binnen,
doch tegenover de vele dreigende
revolvers houden de agenten geen
stand. Zij gaan terug. Maar de-agen-
ten komen terug* in grooter aantal.
Ouder de nieuwaaimekomen agenten
is ook de agent, die de aanhouding
van Joao Chagas he*eft bewerkt. Als
een der samenzweerders dezen agent
herkent, kan hij niet nalaten hem
dood te schieten. Na dat eerste
schot vallen de andere schoten van-
zelf. Er zijn dooden, gewonden; de
politie deinst af. Maar dien nacht
van 28 op 29 Januari worden ver-
dachten bij massa s in hechtenis ge-
nomen, links eu rechts. Onder de
200 menschen, die toen van hun vrij-
heid zijn beroofd, schijnen er echter
maar twee te zijn geweest, die be-
hoorden tot de groep van Rato, die
in de kroeg gevochten had.

Haast alie hoofdmannen der sa-
menzwering zaten toen in de gevan-
genis. Alpoim echter ontkwam. Al-
poim kwam 's nachts om 1 uur thuis.
Zijn vrienden kwamen hem waar-
schuwen dat een bevel tot gevan-
genneming tegen hem was uitgevaar-
digd. Na eenige moeite gelukt het
zijn vrienden en zijn vrouw, hem
over té halen tot de vlucht. Alpoim
begeeft zich eerst naar het huis vau
een vriend, ecu hooggeplaatst.^ amb-
tenaar. De politie komt al heel
vroeg bij het huis van Alpoim om
hem mee te nemen. Het is zaak, de
politie een tijdje aan de praat te
houden Daarom wordt er een ziekte
verzonnen: Alpoim heeft juist een
hevigen aanval van jicht. Er komen
menschen uit het huis di» een dokter
gaan halen, er gaat een dokter bin-
nen. De dokter vertoeft lang in de
ziekenkamer. Fr komen vrienden, die
ecu tijdje iv de zoogenaamde zie-
kenkamer gaan zitten rooken. Inde
keuken worden ziekenkostjes bereid.
De dienstboden worden niet in het
geheim genomen, zoodat zij als zij
de deur uitgaau. eerlijk kunnen ver-
klaren tegenover de politie, dat het
met meneer heel min is.

Den volgenden nacht is Alpoim in
een automobiel naar de Spaansche
grens gereden.

Zoo heeft Franco de belhamels dan
oer slot toch allen verjaagd of ge-
v «agen sfenomen. Maar de opwinding
onder het volk was gebleven, eu de
verontwaardiging* steeg ten top door
het verbanningsdecreet, dat 1 Fe-
bruari werd afgekondeud. De groó-
te samen zwering was mislukt, maar
wie kon verhinderen, dat er plannen
werden gesmeed door de afzonder-
lijke gre epen ? Verscheideu mannen
waren in een staat van verdwazing
vervallen door c,e drift, die hen be-
zielde tegen Franco. De dictatuur
omverwerpen, daar hadden zij zelfs
hun leven voor over.

Wat de zegsman van Galtier ver-
der mededeelt over den moordaan-
slag is niet nieuw.

Koning Manuel eu koningiu Ame-
lio hebben sedert den aanslag het
paleis Nectssidades nog niet verlaten.

De zegsman prijst koning Manuel
en koningin Ainelie.

Het zou «niet aangaan, zegt h.j,
thans nog te onderzoeken, wie er al
bij de groóte samenzwering betrok-
ken zijn geweest. Alle partijen zijn
er bij betrokken geweest.

IngezondenMededeelingen.

"Cuidado con las Medicinas
Perniciosas"

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

El Dr. Parsons, un distinguido es-
pecialista de la Ciudad de México,
dice á este respecto: "Refiriéndome
al valor germicida de la Creosota,

cuandc se le administra á enfermos
tuberculosos, incorporada á prepa-
raciones de Aceite de Hígado de Ba-
calao, declaro: que los experimen-
tos químicos y la observación cui-
dadosa de un gran número de ac-
sos, han demostrado,que cualquiera
que seau los resultados benéficos ejue
los enfermos puedan recibir del uso
de la Creosota y otras sustancias
irritantes, estos resultados los nuli-
fican los efectos perniciosos que ejer-
cen tales drogas en el estómago.

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

De las difereidespreparaciones de Acei-
te de Hígadode Bacalao, yo prefiero la
Emulsión de Scott que fabrican los Sres.
Scott & Bowne de Nueva York."

TIJDTAFEL
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Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
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H. M. deKoningin der Nederlanden

BFKROOND
te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 1885,„ Chicago 1893, en
„ C aracao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.
Curacao, Waterkant Otra-

banda.
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Amigoe di Curasao,
het meest gelezen der
hollandsehe bladen in
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Drukker :

ALFREDO F SINTI<

Advertentien.

Als eene wijziging van mij-
ne Advertentie van de vorige
week maak ik bekend, dat de
Heer Miguel Arnemann gedu-
rende mijne afwezigheid als mijn
gemachtigde zal optreden, daar
de Heer Jan Scheidelaar ver-
hinderd is, zich met het beheer
mijner zaken te belasten.

Willem Arnemann.
Curacao 20 Mei 1908.

Alfredo Maduro
Tandheelkundige.

Biedt hierbij hei geëerde publiek zijne
diensten aan.

Kantooruren:
van 8 tot 12 v.m.
van 1 tot 4 n.tn.13-5.

GRAFMONUMENTEN,
GRAFZERKEN,

in MARMER, Belgisch, Beiersch
en Zweedse» GRANIET.

G»oote Voorraad. — Billijke Prijzen
PHOTO'S TER INZAGE.

Steenhouwerij.
Marmerwerken.

H. P. EÜWEHS,
Oude Varkensmark. - Doddendaaï.

Nijmegen. Holland

„CURAQAO in 1803-1804"
DOOR

P. A. EUWENS, O. P.

formaat groot 8°.—83 bladz.

Prijs f 0,50.
De opbrengst strekt ten voordeele

der nieuwe kerk op Rincón.

Verkrijgbaar aan de drukkerij
van het

Apostolisch Vicariaat.

"STiimaskring.
Gewone vergadering op Maan-

dag a. s. 25 Mei. Aanvang 7
ure.

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


	Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden no. 1273 23.05.1908
	Curaçao, 22 Mei. Over Zenuwachtigheid en Opvoeding.
	Wetenschappelijk Allerlei. OP DEN VESUVIUS.
	HONDFRD JAAR STOOWVAART.
	Een onderzeeboot voor de visscherij.
	Ingezonden Stukken.
	Nieuwsberichten. Curaçao. Kerkelijke Berichten.
	Welkom.
	Pest.
	Stadsreiniging.
	Overscheping geschorst.
	De Militaire Kapeio.
	Naar Aruba.
	Buitenland. Duitschland.
	PORTUGAL.
	Ingezonden Mededeelingen. "Cuidado con las Medicinas Perniciosas"
	TIJDTAFEL
	Dienst techen Curasao en Maracaibo.

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7


