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ONZE HAVEN
Geblokkeerd.

Het Hoofd van een met ons bevriende
Natie, waarmede wij vriendschappelij-
ke betrekkingen onderhouden, heeft den
eenigen tak van handel en nijverheid,
welke nogbloeide en voiÖoende vruch-
ten afwierp voor velen, bijna ge-
heel afgesneden en zoo goed als van
alle leven beroofd.

De Curaraosche scheepvaart is
stopgezet.

De Venezolaansche producten voor
het Buitenland bestemd, of de goe-
deren van het Buitenland voor Ve-
nezuela bestemd, mogen in onze Ka-
ven niet meer worden overgescheept.

Onze Curacaosche, kleinere schepen
mogen de Veuezolaansche havens in
het geheel niet meer aandoen.

De Curagaosche werklieden mogen
in de havens aan de Venezolaansche
kust op de verschillende booten geen
sjouwerswerk meer verrichten.

Dat het Bestuur der Kolonie eu de
Hooge Regeering in Nederland toch
goed begrijpen, welke zware slagen
aan ons arme volk werden toege-
bracht, zonder van onzen kant de
minste aanleiding daartoe gegeven te
hebben.

Lang kan dezewanhopige toestand.
gffarin ons volk zich thans.bevindt,
niet duren. Wij vragen bescherming-
en verdediging van onze heiligste
rechten bij onze Rogeering. Het volk
vertrouwt vastelijk, dat de zoo noo-
dige hulp ten spoedigste zal komen
opdagen.

Dat Nederland nu toone, dat het
zijne Koloniën weet te beschermen
&n te verdedigen.

Onze haven wordt door al die
Decreten van Generaal Castro als
geblokkeerd. Venezuela behoeft zijn
oorlogsvloot hier niet heen te zen-
den om alle verkeer tusschen onze
schepen en de kust af te snijden
en het volk te laten verhongeren bij
volslagen gemis aan werk en ver-
diensten; hetzelfde uitwerksel werd
reeds verkregen door zijn presiden-
tieele besluiten.

Het zal aan ons Koloniaal Bestuur
wel bekend zijn, waaraan deze wan-
toestand te wijtenris. Welnu, de Ne
derlandsche Regeering staat toch
niet tee, dat CumQao weerloos blijft
overgeleverd aan deze verregaande
willekeur?

De diplomatieke weg is lang en
moet voorzichtig worden betreden;
wij weten het, en stellen volkomen
vertrouwen in onzen Minister-Resi-
dent te Caracas en HH. Exc. de
Ministers van Buitenlandsche Zaken
en Koloniën. Maar ook weten wij,
en het geheele Curagaosche Volk ge-
voelt dit met ons, dat het hier geldt
de eer van Onze Vlag en Nederlands
onafhankelijkheid.

Lang talmen kan hier den schijn
aannemen van gebrek aan kracht.

De Kolonie mag zelfs geen oogen-
blik twijfelen, of het Moederland wel
bij machte is ons te beschermen en
on/3 rechteu te verdedigen.

De eer van Onze Vlag en Neder-
lands onafhankelijkheid eischt, dat
de Regeering hier optrede met spoed.

Feulleton.

DE TOEKOMST VIN CURAÇAG
ALS

Nederlandsche wereldhaven
IN

WEST-INDIË.
(Een lezing gehouden in eene bijeenkomst

"van de Groep Suriname van het __.-
qenieen Nederlandsen Verbond op

den lln. Mei 1908, door J. C. Lo-
man, Civiel-Ingenieur.

(Slotbeschouwing)
Volgens mijne vaste overtuiging,Gei ook doordat ik gereisd heb in deWateren, die Curacao omspoelen, ben'k tot de slotsom gekomen, dat vanVuragao iets groots is te maken en wel

door zijne ligging op
P c route van Europa en Afrika naar"et Panamakanaal, dan door zijne

toestanden, die bui-
gunstig afsteken bij die

*■'■" omliggende Spaansche uitvoer-

havens, waar elk kapitalist huiverig
is geld te wagen, verder door zijn
prachtige natuurlijke haven en de
zeldzame geschiktheid varr het volk
voor het zeemansbedrijf, en den be
trekkelijk lagen loonstandaard en
ten slotte door de opkomst van deNederlandsche stoomvaart, die zeker
wel met regeeringshulp naar Ouragao
is te lokken en zoodoende als basis
kan dienen voor zijue verdere ont-
wikkeling.

Als over een zestal jaren het Pa-
nama-kanaal geopend wordt, zal er
eene levendige vaart ontstaan van
de Westkust van Noord-en Zuid-
Amerika naar Europa en de andere
werelddeelen. Al de stoomvaartlijuen
komen natuurlijk samen iv het ka-
naal en daar zal dus van zelf, het-
zij in Colon (dat gelegen is aan het
begin van het kanaal) of anders in
Panama (aan de andere zijde) een
kolenhaven ontstaan. Doch lading
van beteekenis zal geen enkel schip
daar krijgen. De arbeidskrachten
zijn tengevolge van de politiek der
Amerikaansche regeering zoo onzin-
nig duur geworden, dat men daar
aan landbouw op groóte schaal niet
behoeft te denken. Een Amerikaan-sche dollar heeft daar minder waar-de dan hier een gulden; verder ishet land even schaarsch bevolkt als

Suriname met uitzondering van detijdelijke bevolking, die nu werkt
aan het kanaal. Men ziet hieruit,
dat Panama eu Colon nimmer zul-
len worden groóte were'd-, dochhoogstens belangrijke kolenhavens.Verder is de natuurlijke gesteldheid
van die beide havens niet van dien
aard, dat ze als vanzelf door de na-
tuur zijn aangewezen. Panama ligt
vrij ver van de kanaalmonding, die
met geschikt is om er groóte dok-ken en aanlegplaatsen te maken, ter-
wijl de ligging van Colon bepaald
slecht is. Rij opkomenden zwarenwind wordt de reede zóó woelig dat
alle schepen, die aan de stijgers ge-
meerd liggen om te laden en te los-
sen, steeds onder vollen stoom zijn
om bij opkomenden wind het vei-
lige ruime sop te kunnen kiezen.Het zal dus beide plaatsen even-
zoo vergaan als Suez en Port
Said in Egypte, waarvan men ookde allergrootste verwachtingen
koesterde, doch die niets meer ge-
worden zijn dan kolenhavens, Suez
zonder belang en in diepen staat van
verval, Port Said met veel vertier
van vreemdelingen doch zonder han-
del. In de laatste jaren begint Port
Said wel iets aan beteekenis te win-
nen als invoerhaveu voor het ach-terliggende Cairo, dat als gezoud-

heidsoord veel opgang maakt, doch
hiervan is bij het tropische Panama
geen sprake.

Een ernstiger mededinger voor Cu-
raQao is Kingston op Jamaica. Ja-
maica heeft zelf veel uitvoer, is een
rijk, dicht bevolkt eiland en bezit
bovendien voortreffelijke havens en
een goed bestuur, terwijl de ligging
voor het wereld verkeer ook gunstig
is, hoewel niet in die mate als Cu-
rasao. Kingston en Curacao zullen
dus beide aanspraak maken op hun
aandeel in het scheepvaartverkeer,
doch dit mag nimmer reden zijn om
niet Curagao te helpen, het tegen-
deel is waar; juist daarom moet
men zich nog meer inspauuen.

Beziet men nu de wereldkaart, dan
bemerkt men dadelijk, dat CuraQao
ongeveer in ecu lijn ligt met Colon
en Amsterdam, en dat alle schepen
van Brazilië en Zuid-Afrika op weg
naar het Panama-kanaal, Curacao
moeten voorbijvaren; voegt men
daarbij de prachtige ligging tegen-
over de de havens van Columbië en
Venezuela, waar altijd veel en kost-
bare lading wordt in- en uitgevoerd,
doch welke havens niet allen vol-
doende diepte hebben voor groóte
schepen, bijv. Maracaibo. vlak te-
genover Curasao met zeer veel uit-*
uitvoer, doch met een haveningang

van slechts enkele voeten diep, dan
ziefe nen in, dat deze Spaandsche
havens als het ware zijn aangewe-
zen voor kustvaart en "dat Curacao
evenals Singapore voor Oost-Indië,
de aangewezen stapelplaats is voor
de kustvaart op deze Spaansche
havens. Nu zal meu ons tegenwer-
pen, dat door maatregelen van Pre-
sident Castro de vaart van de Ve-
nezolaansche havens op Curasao is
vernietigd, doch daar staat tegen-
over dat Castro niet het eeuwige
leven heeft en zijn opvolger albcht
wel tot onderhandelen bereid zal
zijn en zich dan zal laten overtui-
gen van het belang van een bloei-
end Curacao, waardoor voor zijn
land ook veel betere toestanden zul-
len ontstaan. Ook de binnenland-
«che te)estanden van Curasao waar-
borgen aan vreemde handelshuizen
bescherming van geld en goed en
eerlijke rechtspraak, terwijl verder
de scholen er zoo goed onderlegde
jongelingen kweeken, dat men in alle
omliggende landen hoofdzakelijk de
ontwikkelde Curacaoënaars vindt als
handelsbedienden. Hierdoor krijgen
dus firma's, die zich op Curacao
gaan vestigen, goede en goedkoope
werkkrachten.

Een groot Duitsch koopman, Con-
sul te Maracaibo, verzekerde mij,

Pinkster-gedachten.
Het laatste gebod des Heeren was

vervuld. Verzameld leefden de apos-
telen te Jerusalem, „totdat zij be-
kleed zouden worden met kracht
uit den hooge" en op het heilig
Pinksterfeest werden zij allen ver-
vuld met den H. Geest. Daarmede
was het werk van Christus voltooid.
De Kerk door Hem gesticht begon
haar* zending, het zaad des geloofs
zou worden uitgestrooid op den ak-
kf*-* ■>■-*. of als de bewoonde wereld.
Want. waar menschen zijn, daar zijn
harten om te beminnen, daar is een
verstand, dat kan begrijpen, daar
zijn zielen, vrijgekocht door het dier-
baar bloed van Jesus Christus, en
lichamen, bestemd tot tempels van
den H. Geest. Christus' leer kan
dus niet gebonden zijn aan plaats
noch tijd, evenmin de werking des
H. Geestes. Het is een onvervreemd-
baar recht van Gods oneindig we-
zen, die als Schepper, Verlosser en
Leeraar den dienst van den mensch
kan opeischen met geheel zijn ver-
stand, en ziel, en al diens krachten.

Aan dat Goddelijk recht tot ge-
bieden, beantwoordt onze plicht van
gehoorzamen.

De Pinkstergave dus, die' den A
postelen het recht gaf te leerare*/.,
legde aan de menschheid de ver-
plichting op die leer te aanvaarden.
Ons geloovig-Christen-zijn is niet
anders dan het betalen vau verschul-
digde onderdanigheid aan God. Doch
daar is meer.

God is geen tyran, die wetten geeft
uit heerschzucht; alléén uit machts-
vertoon om den mensch te boeien
in evenveel banden als er geboden
zijn. Neen, — en dat is hetvolmaakte

in Christus' leer — hoe meer zij wordt
onderhouden, hoe vrijer de mensch

De kernspreuk God dienen is
heerschen" is ten volle bewaarheid
door de historie.

Vóór Christus' leer.op aarde was
verspreid en er alom een heidendom
heerschte, had de mens-ch een hem
onwaardig bestaan, uaarvan hij niets
kende, noch „het begin" noch „het
einde " Het „waarom", het „waar-
heen", wat voor oes reeds lang is
opgelost, waren toen raadselen en
bleven het, tot de dageraad be-
gon te gloren op dm Pinksterdag.
Daar kwam licht van goddelijke
waarheid in die heilensche duister-
nis en de mensch kreeg besef van
zijn hooge waarde a.s schepsel Gods.
Hij vernam de leer der ziel, deleer
vau het leven hierna, de geringe
waarde van den tijd in vergelijking
met de eeuwigheid —én dat juister
begrip van zich zelven, van God, van
het leven, werd een kiem tot waar-
achtige beschaving. En kon hetanders? De begrippen beheerschen
de wereld en heide.isehe begrippen
staan tegenover de Goddelijke leer
als de valsehheid t«gen het ware.
Noodzakelijk moest ecu andere en
betere levensopvatting ingang vin-
den. De geschiedenis toont het ons
duidelijk.

Vóór Christus werd de wereld ge-
vangen gehouden door een formida-
bele leugen eu waren de volkeren
slachtoffer van een reusachtig dwaal-
begrip, te noodlotticgr, wijl men zich
Zijn slaai-ziju get.i_a__.__js bewust was.

Want is het" waar, dat de besteD
onder de Romeinen verstand genoeg
bezaten om te spotten met de god-
heid van vele hunner goden — van de
waarachtigheid vau é£_i God was men
zóó overtuigd, dat het niemand ooit
in de gedachte kwam daaraan te
twijfelen, zelfs de grootste wijsgee-
reu niet. Die God was de Staat. De
staat was bij de heidenen, het hoog-
ste, het vohnaakste, dat zij zich
konden denken, en alles, de geheele
mensch met al diens vermogen, moest
dienstbaar zijn aan dien staat —God. Vandaar hun rechtsspreuk „De
mensch is gemaakt voor den staat."En de consequentie daarvan was,
dat de staat beslag legde op den
geheeleu mensch, op diens vrijheid,
geweten, [ersoon, ia zelfs diens leven.
De burger was voor den staat alskneedbaar deeg, dat alle vormen kan
aannemen en absoluut weerloos is.

In ruil voor die geheele onder-
werping aan haar macht, gaf de
staat geluk. Doch een aardsch ge-luk slechts, wat dan nog maar zeer
betrekkelijk was. Voor de massabrood en spelen —voor de meer be-
voorrechten een hemel op aarde, be
staande in kunstgenot, weelde, wel-

lust en allerlei genietingen iv onver-
stoorbare rust. Maar zulk een he-
mel maakt het leven van ontelbare
anderen tot een hel. Een overmatige
weelde van den een, veronderstelt
overmatigen arbeid in velen, daar nu
de ei-chen van den heiden chen pa-
triciër zoo ontzettend hoog waren,
was een leger slaven van noode om
daaraan te voldoen.

En wat zich veelal vereenigt in den
mensch, wellust en wreedheid, open-
baarde zich in het heidendom des te
sterker, wijl de slaaf volgens de heer-
schende begrippen een wezen was
met wiens mensch-zijn men geheel
had afgerekend. Noch zijn ziel,
noch zijn zeden, noch zijn leven had
eenige beteekenis. Hij was een bezit
van den rijke, waarmede deze kon
doen wat hem goeddacht, ge
wettig.l als deze daartoe was door de
Opperste macht in den staat.
Van een goddelijke wet die paal
en perk stelt aan iedere booze
hartstocht had men nooit iets ge-
hoord. De staat zelf gaf het voor-
beeld vau losbandigheid. De meest
ergerlijke tooneelen, wandaden van
diep zedelijk verval konden de min-
deren leeren van de groot-machtigen
in den lande. En als een neervallen-
d ■ vloed van bederf stroomde de
zedeloosheid neer over het volk, ver-
oorzakende een algeheele corruptie.

Van zulk een diepgaande verwor-
ding kunnen w_j nu na 20 eeuwen
ons moeilijk een denkbeeld vormen.

In onze maatschappij is veel kwaad,
maar tegen het „something rotten"
bezit de mensehheid thans een ver-
derfwerend beginsel, voortkomend uit
eene levensbeschouwing die doorge-
drongen is, als het zuurdeeg in de drie
maten meel, en de geheele maat-
schappij heeft doen rijzen hoog uit
boven het lage peil, waarin zij eer-
tijds verzonken lag. Deze levensbe-
schouwing is de christelijke, onveran-
derd in wezen, van deu eersten Pink-
sterdag af tot den dag van heden
toe.

Het Christendom eerst heeft den
mensch hersteld in zijne waardigheid.
Hij is meer dan een burger in den
staat. De mensch is een wezen, sa-
mengesteld uit twee beginselen, een
stoffelijk, maar ook een geestelijk ele-
ment; en is het stoffelijk onderwor-
pen aan den staat, het geestelijke
in den mensch, d. i. zijn ziel en ge-
weten, is niet onderworpen aan een
aardsche macht, maar alléén aan
Dengeve, die zelf allerzuiverste en on-
geschapen Geest is, aan God. „De
waarheid zal U vrij maken"' en dit
was de eerste vrijheid die deleer der
kerk den mensch gaf. En die leer was
geen doode letter maar een kracht,
want dat bezit van rechtmatige vrij-
heid werd door geen geweld te niet
gedaan. In naam der vrijheid heb-

ben de apostelen en na hea ontelba-
re martelaren geprotesteerd ten kos-
te van hun leven zelfs. Wel vermocht
men het lichaam te dooden, maar nietde stem van het geweten. Het „Wij
kunnen niet"~" der apostelen is de
machtigste tegenstand geweest waar-
mede de heidensche machten te kam-pen hadden. De heiden stierf voor
zijn keizer, zich een offer wanend tot
glorie van den staat; de Christenherhaalde opnieuw „Wij kunnen niet."

De strijd duurde'eeuwen, doch de
waarheid overwon, het Christendom
had orde gebracht in de verwarde
begrippen. De formidabele leugen
der oudheid, de staat is God, ver-
loor zijn sanctie, het misdadig be-
ginsel r SaluB populi suprema lex es-
to" — dat alle misdrijf tot loffelijke
deugd maakte, wanneer de staat
slechts bevoordeeld werd—was ver-
vangen door het duidelijke Godswoord
„Geef den Keizer wat den Keizer en
Go(^ wat God toekomt." Geen oproer
dus predikte het Christendom, maar
rechtvaardigheid. De aardsche macht
was teruggebracht binnen haar na-
tuurlijke grens, welke bepaald wordtdoor het stoffelijk belang, maar on-
derworpen blijft aan den al-wereld -bestuurder. God.

Dit priuciep der christelijke leer
was de grootste omwenteling op
staatkundig* gebied, welke ooit de
aarde zag en is de oorsprong ge-
weest der hedeudaagsche beschaving

Geen ahnachtigen meer buiten den
één almachtiger! God. hij moge kei-
zer zijn of koning. Welk een z<^'gen
voor de menschheid ! Eén Almach-
tige, tevens de Alwijze en Al-
goede , Welken te dienen, heerschen
is. Van nu af zal het den mensch eene
verlaging zijn, zich te stellen als
willooze onder een ander. Hij mo-
ge dienaar zijn, maar altijd meteen
vrijheid, die geen mensch'hem kan
ontnemen, zonder roof te plegen aan
het recht, eigen aau ieder persoon.
Hij is burger, maar niet zóó. dat
de staat zich zoudeloos aan hem
kan vergrijpen.

De mensch, ook de arme. blijft
een vrij, verantwoordelijk wezen,
geschapen voor God en van Hem
ontvangend ecu heilig recht, dat ten
ieder moet ontzien: het recht van
het individu, van het huisgezin, van
den Christen. Zeker, hij zal den staat
dienen, maar slechts in zóóver als de-
ze zich bewust blijft, dat alle gezag
komt vau God en moet worden te-
ruggebracht tot God. Zóó niet, dan
kan hij het woord nazeggen der A-
postelen: „Men moet God meer ge-
hoorzamen dan de menschen."

De vrijheid dus, de ware vrijheid
der kinderen Gods, de veroordeeling
van de slavernij, de opheffing van
de vrouw, de waarde van het kind,
het zijn alle zrovele waarheden, die



dat de éénige personen uit West-Indie, die hij kan gebruiken iv zij-ne handelszaken op kantoor en pak-huis, Ctiraeaoënaars zijn. Geen be-tere kantoorbedienden zijn er tekrijgen. Ze spreken vloeiend vnemdetalen en zijn van betrouwbaren aard.terwijl de Curagaosche sjouwer zijnenmeester niet vindt. Dat tegenwoor-dig Curaga o kwijnt, is bovendiengeen bewijs, dat het na de openingvan het Panama-kanaal geene be-*teekenis kan krijgen. We zagen im-mers aan Genua, dat in droevig ver-val was, hoe die stad na de openin«*van het Suez-kanaal tot bloei kwammet Curagao is dat dus ook moge-
lijk.

Wat de natuurlijke gesteldheidaangaat, geeu betere haven is doorde natuur gevormd, dan het Schot-tegat op Curagao.
Het Schottegat is een groóte dieinham in de kust, waar zekern honderdtal schepen zouden kun-nen manoeuvreeren zonder gevaarvoor stranding of aanvaring, ter-wijl de ingang smalgenoeg is, dat ereene schipbrug over kon gebouwd, diede beide oevers verbindt. Hierdoor

is het water van het Schottegataltijd rustig. Het binnenkomen in dehaven van uit zee is ook zonder
gevaien en altijd mogelijk. In denatuurlijke gesteldheid van zijn ha-ven staat Curagao in geheel West-Indië verre op den voorgrond. Datin vroegere dagen door de liggingvan Curagao tegenover de Spaan-sche Republieken eene belangriikekustvaart bestond, spreekt van zelf.Hierdoor is de bevolking een zee-mansbevolking geworden. De flinke

matrozen, aangemonsterd in cnze
kleine zusterkolonie, bevaren alle
zeeën, en wij allen, die wel eens een
reis met een der stoombooten van
den Koninklijken West-ludischen
maildienst gemaakt, hebbeu, herin-
neren zich zeker nog wel de op-lettende Curagaosche hofmeesters eu
bedienden, geboren zeelui en geboren
bedienden tevens. Dat de looustan-
daard nog betrekkelijk laag is, op
Curacao is ook voor de scheepvaart
vin belang.

Daardoor kan men op billijke voor-
waarden nieuw volk aau monsteren
en goedkoop lossen, laden en koleninnemen, hetgeen bij eene overschéep-
haven, waar de extra onkosten zoo
gering mogelijk moeten zijn, vooral
van belaug is. Vraag een ieder, diein deze ondervinding heeft, wat los-sen en laden kost in Venezuela, en
wat zal dat later kosten in Pana-
ma of Colon, waar ik voor eenige
maanden voor het dragen van een
dekstoel van boord naar het hotel
(een afstand van slechts drie hon-
derd meters) een dollar moest betalen

Doch de belangrijkste factor voor
een welslagen van het plan om van
Curagao eene Nederlandsche wereld-haven te maken is wel, dat de Ne-derlandsche vlag in den West-Indi-
schen Archipel door het geregeld
aandoen van vele havens gedurende
reeds tal van jaren, zich eene plaatsheeft veroverd en dat die plaats ver-
overd is, dank zij eene gezonde
scheepvaartpolitiek zonder subsidies,zoodat de maatschappij, die deze
vaart onderhoudt op gezonde grond-
slagen rust (in tegenstelling bijvoor-
beeld met de Compagnie Générale

Hollandsehe maatschappij, de Ko-
ninklijke West-Indische maildienst,in zeer nauw verband met de ove-
rige Xederlandsche stoomvaartlijnen,
zoodat deze allen elkaar bijstaan,
en helpen waar dit mogelijk is voor-
al met doorvrachten. Het zal duszeker niet onmogelijk zijn, de Xe-
derlandsche scheepvaart, iv de West-
Indische, wateren krachtig uit te brei-
den en indien dit gebeurt, kan men
zeker zijn van eene soliede wijze van
aanvatten, want als iels flink wordt
aangepakt, dan is het 't groot bedrijf
van reederijen in Nederland.

Hiermede meen ik afdoend te heb-
ben aangetoond, dat van Curacao
wat groots te maken is.

Evengoed als Cartílago, de volks-planting van het miniatuur staatje
Phoenicië, tot ongekenden bloei is
gestegen, zal het mogelijk moeten
zijn om vau Cühacao, de kleine ko-lonie van het kleine Nederland, eene
wereldhaven te maken.

Evengoed als Genua herleefde na
de opening van het Suez-kanaal,
zal ook Curacao kunnen herleven'
bij de opening van het Panama-
kanaal.

Evengoed als Singapore liet mid-
elpunt der kustvaart van den om-

liggenden archipel eu de grootste
overscheephaven van Oost-Azië is
geworden, zal het mogelijk zijn Cv
hacao te maken tot stapelplaats
van Columbia, Venezuela en Haiti
en een overscheephaven voor alle
groóte transatlantische lijnen.

Doch zonder inspanning van de

Xederlandsehe regeering is zulks nietmogelijk. Er zal eene samenwerking
moeten zijn tusschen den handel, descheepvaart en de regeering. De re-
geering zal groóte offers moeten
brengen; men spiegele zich aan hetvoorbeeld van Sabang. Haven-werken zullen ten kosten van groó-
te sommen gelds moeten uitgevoerd
worden, steigers, kolen tippen, eendroogdok, eene quarantaine-inrich-
ting, zoutwaterdistilleerderijen ofdiepboringen naar artesisch water*,stoomkranen, kortom alle inrich-
tingen, die in eene haven noodigzijn. zullen mpeten worden aange-legd. Reclame over de heele wereldzal ieder, die wát met scheepvaart
te maken heeft, moeten opmerk-
zaam maken op de gunstige lig-
ging eu voortreffelijke haveninrich
tingen. Verder zal de regeering* ze-
ker verplicht zijn de eerste jaren
zware subsidies te geven om kust-
vaart-lijnen in het leven te roepen
me; Curagao als basis om aldus
passagiers en goederen te lokken
hun weg via Curagao te nemen;
allereerst zal een stoomvaartlijn
Colon-Cartagena-Sabanilla-Curac.io
en eene verbinding Maracaibo Cura-
gao moeten worden geschapen, doch
eene lijn naar Cuba, Jamaica en
Haïti zal ook onontbeerlijk zijn.De allermeeste zorg moet ' besteed
worden aan het in het leven roe-
pen van Xederlandsche lijnen van
uit, Curagao naar Chili en'naar SanFrancisco en Vancouver in Canada.Waar tegenwoordig reeds stoom-
vaartlijuen bestaan, die Curagao
verbinden met, New-York, Nederland,
Genua, en Barcelona zal dan, als

al deze schoone toekomstplannen
verwezenlijkt worden, Curagao ze-
ker eene wereldhaven worden waarwij, Nederlanders, trotsch op kun-
nen zijn,

Wat zal het een fier gezicht zijn
bij de opening van het Panama-
kanaal vlak achter de Amerikaan-
sche oorlogsvloot, die ongetwijfeld
het kanaal het eerst zal doorvaren,
de nieuwe Nederlandsche handels-schepen van de dan pas opgerichte
nieuwe stoomvaartlijnen te zien aan-
stoomen, de Vaderlandsche vlag in
top, bemand met onze Nederland-
sche zeelui, bevracht met goederen
en reizigers afkomstig uit geheel dewereld.

Laat ons Nederlanders lot dit hooge doel
samenwerken, laat ons uilen zijn dragers
ran dit. denkbeeld, laat ons elkaar belo-
ven alten naar onze krachten en inv'oed
mede te werken tot bereiking van dit. sehoo-
ne doel.

Ik wek rallen op, alles hiertoe in te
spannen en het ook in Uw eigen belang
daarheen te leiden., dat de politiek van Ne-
derland de eerste jaren slechts daarop ge-
richt zij, om bij de opening van den nieu-
wen wereldverkeersweg gereed te zijn om
zich meester te maken van het leeuwendeel
van de roordeelen, die deze nieuwe ver-
keersweg aan de scheepvaart en deu han-
del in. 't algemeen zal opleveren. Tracht
niet dit doel te verkleinen, wat wij Neder-
landers zoo dikwijls doen, dooh beschouwt
hei als eene levenskwestie voor ons geheele.
volk.

Laat Suriname toonen, dat hel Neder-
landsch grondgebied, is, laat van hieruit de
strooming beginnen tot bereiking van de
schoonste toekomst die voor Nederland en
zijne West-lndUche koloniën is weggelegd.

Christus, verkondigd door de aposte-en, aan de wereld geleeraard heeft.Maar de heerlijkste vrucht is niethet herstel der orde van den mensch
met betrekking tot de maatschappijals staatslichaam. maar de goddelijkeleer der algemeene verbroedering der
menschen onderling. De Christelijke
hefde was in de heidensche wereldcene onmogelijkheid, liet was een„anathema" van alle heidensche toe-standen, toen St. Paulus neerschreef:„Geen vrije, geen slaaf, maar alleneen in Christus," maar ook die a-postel trok het gebouw op, steu-nend op het „nieuwe gebod des He--ren", dat het aanschijn der aardeheeft „vernieuwd".

Alle menschen kinderen van éénzelf-den Vader, die iv den Hemel is, vrijgekocht dcor het bloed van éénJesus Christus, die mensch zijnde
ons aller broeder werd en zijn 'leerheeft gegeven om alle menschen te
vereenigen tot leden van één heiligeKerk iv één geloof, in één doop. En
van zijn leden dit teeken eischte :..daaraan zal ik erkennen, dat gijmijne leerlingen zijt, zoo gij elkandervan harte bemint."

En ook dit was wederom geen
doode letter.

De H. Geest heeft het woord vanChristus leven gegeven in allen, die
in Hem geloo.en. En met verba-
zing sprak de heiden van de aan-
hangers der nieuwe leer: „ziet eensde Cl/cistenen, hoe zij elkanderminnen!"

Wie een weinig bekend is met deRomeinsché zeden begrijpt, dát hetgeen bloot me.nsehelijke kraclit is.die de Romeinsché matrone deed af-dalen tot in decatacomben om daarals eenvoudige geloovige haar plaatsm te nemen naast hare slavin. Zulkeene verandering komt van den Al-lerhoogste.
Inderdaad de Kerk Gods heeft hetmenschdoin omgeschapen. Het woord

Gods is als een tweesnijdend zwaard.God is onze vrede, die beidt; éénheeft gemaakt eu de middel.uuur der■tfscheiding gebroken heeft, „Zoo zijlgij dan niet meer vreemdelingen enbijwoners, maar medeburgers derheiligen en huisgeno. ten Gods, ge-bouwd op het fundament der apos-
telen en profeten, waar vm JesusChristus is de uiterste hoeksteen, op
welke het, geheele gebouw samenge-steld, opwast tot een heiligen tempelin den Heer op welken ook gij zijt
opgebouwd tot een woonstede Gods
in den Geest."

De Geest Gods dus is het die vanden eersten-Pinksterdag af de kerkheeft geleid en ongeschonden be-waard als bruid zonder vlek nochrimpel ,en de jeugdige spruit deedwortel schieten eu aanwassen toteen reuzenboom, die haar lakkenuitspreidt over allelanden en vruch-ten afwerpt aan een ieder, die wil
eten van dien boom des levens.Het is billijk dit alles op het. feestdes 11. Geestes dankbaar te berin-neren.

Want de Kerk Gods is een bronvan levensgeluk.
Het sterker uitdrukken dan weleerI aus Leo XIII het deed is haas!met mogelijk:
„Het onsterfelijk werk van denbarmhartigen God, de H. Kerk. ofschoon zij uit zich zelve en naar ha-ren aard bestemd is o:n het heil derzielen te behartigen en haargelukza-

ligheid in den hemel te verzekeren

bezorgt tevens op het gebied der
vergankelijke dingen bovendien zulk
een voortreffelijk en veelzijdig voor-
deel, als slech.B mogelijk zou wezen,
ook al ware zij op de eerste plaats
en voornamelijk ingesteld, om aan
het leven, dat zich tot deze aaide
bepaalt, beveiliging en voorspoed te
verzekeren (Imm. De').

De conclusie ligt voor de hand. Dan
eerst zal er veel ellende uit de we-
reld zijn weggenomen, wauueer de
leer van Christus door de genade
des H. Geestes nog meer algemeen
zal zijn aangenomen en opgevolgd.

Niet. dat er dan zal zijn een „heil
staat" waarvan de socialisten dr,.o-
men; o neen, armoede en verschil van
stand is eenmaal Gods wil. '„Armen
zult gij altijd bij U hebben" sprak de
Verlosser eens. Maar die uiterste el-
lende, niet al haar verderfelijke ge-
volgen ook op moreel gebied, naast,
die opeeuhooping vanrijkdommen bij
betrekkelijk weinigen, is niethetgevolg
der christelijke beginselen. Evenmin
de gewapende vrede, evenmin de zie-
kelijke philantropie, evenmin die ul-
tra-bezorgdheid voor het lichaam
als .f de mensch slechts stof is, eveu-
min die overdreven uitingen van mis
plaatst medelijden mot het rédelo os
dier, terwijl men het redelijk schepsel
vergeet.

En verderfelijker dan dat alles, de
moderne al-vrijheidszucht; die los-
van-wet-bewegiug zeifs iv de heilig-
ste verbintenis en meest humane
verplichtingen; vrije liefde, vrije op-
voeding, vrije moraal, vrije kunst en
lectuur, etc. etc. Het zijn alle zoo-
veel banen, waarlangs de maatschap
pij dreigt af te glijden van de hoogte
waarop de christelijke levensbeschou-
wing haar gebracht, heeft.

Maar het werk van Christus, be-
waakt door den H. Geest kan on-
mogelijk te niet gedaan worden,
do-h hare zending wel bemoeilijken
Daarom komt het maar erop aan, dat
e. n ieder w. 1 overtuigd zij van het go. -
de, dat de.Kerk ook op stoffelijk
gebied verricht heeft en nog kau ver-
richten tot het einde der dagen.

leder pogen tegen Haar is ecu
schrede achteruit.

Doch dit inzien is een daad van
verstand, maar niet minder van den
wil. Vandaar dat velen er niets van
begrijpen bij gebrek aan wil.

Voor dezulken baten geen redenee
ringen; alléén de genade Gods, de
heilzame inwerking des H. Geestes.

Voor hen bidden wij heden met
de Kerk :

Waseh het onreine,
Besproei het verdorde.
Gen* es het gewonde.

HONDFRD JAAR STOOMVAART.
111.

..Wij leven niet meer in den ouden,
rnstigen tijd. Toen behoefde men no"*
niet te zien op een dag of een maand.Nu gaat alles hoe sneller, h:;e betfr."Hieraan is de stoom schuld. Zij heeftde waarde van den tijd veranderdof liever vermeerderd. Dat tijd geld
is. had het spreekwoord al eeuwen
lang aan den koopman geleerd, maar
dat iedere dag, zelfs ieder uur een
groóte ge'dswaarde vertegenwoor-

digt, dat ontwikkelde zich toch eerst
door de moderne vervoermiddelen.
En gelijk bij nadere inzage hiervan
op den boemelteiu de sneltrein vol-
gen moest, zoo ook op het gewone-,
het snelvarende schip. De snelheid
der zeil«chepen was soms ook reeds
aanzienlijk, maar men bleef altijd
afhankelijk van den onbetrouwbaren
wind. Columbas teekende in zijn
scheepsjournaal snelheden op van
iets meer dan 11 kmopen, dat is
20.37 K.M. per uur. Maar in 't al
gemeen hadden de plomp gebouwde
koopvaarders een gemiddelde snel-
heid van ,'s*s toe 7-5 K .VI. De boven
besproken Great Brittain, welke de
eerste transatlantische schroefboot
was, haalde in 1845 17.13 K.M.
Langzamerhand ging men verder.
Als 't eerste snelvarende schip komt
de Elba in aanmerking, in 1881 ge-
bouwd voor de Noord - Duitsche
Lloyd. Zij liep 27.03 K.M. per uur
en deed de reis Southainpton-New
York in 8 dagen en één uur tegen
vijftiendagea voordenzelfden tocht in
1838. Met haar begint de wedlcop
op den Oceaan, waaraau wij te-
genwoordig met een koortsachtige
gejaagdheid d_ twee krachtigste
Europeesche handelsnaties zien deel
nemer:, 't Ia goed hier op te mer-
ken, dat het terrein van den strijdin hoofdzaak de Atlantische Oceaanis met als doelpunt de oostelijke
IJuie-havens, en dat eigenaardig ge
voeg de Amerikanen als werkelooze
toeschouwers dien strijd aanzien.
Heeft het eerste stoomschip op een
Amerikaansche rivier gevaren, zij
liebben het niet zó ontwikkeld, als
men zulks van dit doortastend volk
sou verwacht hebben. Engeland heeft
. ojr de overzeesche vaart hun spoe
tlig het werk uit de handen genomen.
Duitschlands werven spannen in de
laatste jaren, en met succes, al hun
krachten in, om die van het eilan-
denrijk te overvleugelen. De kracht
der Unie ligt in de' reusachtige bin-
nenvaart en op den Groo. en Oceaan,waar nu Japan ijverig komt mee-dingen. Het eenige, waarop de Yan-kees zich kunnen heroemen is, dathec snelste schip, het stoomjacht
Arrow aan een hunner landgenooteii,
(Jharles R. Flint toebehoort, die het,
echt Amerikahnsch, hoofdzakelijk
liet bouwen, niet zoozeer om ecu
geriefelijk, als wel om het snelsteschip te bezitten. Dit is gelukt door
combinatie van alle ten dienste
staande middelen. De Arrow liep bijhaar proefvaart 72.46 K.M. per uur!Door doel en afmetingen heelt zij
echter voor 't verkeer geen belang.

Na het verschijnen der snelvaren-
de Elbe beproefde menig nieuw schipzrjn voorganger in mijlenaantal te
overtreffen, welke pogingen weer nood-
zakelijk samenhingen met grootere
afmetingen en machtiger machines.Dit lokte weer nieuwe vindingen uit.Zoo ontmoeten wij in deze periode
voor 't eerst de dubbelschroefbooten,én om de snelheid te vermeerderen,
maar tevens ook als voorzichtig-
heidsmaatregel. Want iedere schroef
wordt bediend door haar eigen ma-
chine, die in ecu eigen waterdichte
ruimte is opgesteld. Maakt de zwa
re dienst, één machine onklaar ofverhindert een lek de werking, dankan nummer twee nog altijd dieuetdoen.

Hetze!fde geldt, wanneereen schroef-
as mocht breken of de schroefbla-
den, iets wat meer voorkort t, dan

Transatlantique, die staat en valt
met den bijslag* vau het Fransche
Gouvernement.) Bovendien staat de

men vermoeden zou. Zíj maken ookhet manoeuvreeren gemakkelijker,omdat de een vooruit, de anderegelijktijdig achteruit kan werken.Zelfs al breekt het roer, dan noo-kan de stuurman alleen met zijn
twee schroeven het schip meesterblijven, zooals nog niet lang gele-den bewezen is, toen een schip metgebroken roer, alleen met de schroe-ven sturend, de haven van Ham-burg binnenkwam. Naast deze groo-
te uitgaven staan evenwel groóteuitgiven. Want twee monden eten
meer dan een, dat gaat ook voor
machines op, di. daarbij door hunafzonderlijke opstelling meer ruimtemeer personeel, gevolgelijk meer ka-pitaal vragen Daarom behooren
twee schroeven bij de vrachtschepennog tot de luxe-artikelen, bij de
groóte passagiersbooten echter' totde noodzakelijke vereiscbten, omdathier de veiligheid der talrijke reizi-gers een woordje meespreekt. Andere voorzichfigheid.sm.intregelen, alsdubbilen bodem, waterdichte deurenen schotten, inrichting van de red-dingsbooten kunnen wij hier slechtsvermelden.

Komen wij nu tot het verloop vandeu strijd om „den blauwen band
van den Oceaan." Dez*> trekt in hoo-
ge mate de belangstelling van 't
groóte publiek en de dagbladen tee-kenen nauwkeurig op, wanneer hetrecord weer geslagen is. De overwin
ning weifelde in 't begin tusschenEngeland, Duitschland en Frankrijkdat zich spoedig terugtrok, totdat
in 1891 de dubbelachroefboot FürstBismarck der Hamburg-Amerika-lijnop eenmaal alle mededingers verachter zich liet. Zij stak in (5 dagen14 uur 7 min. van Soutliampton naarNew-York over met een vaartsnel-heid van 3G.11 K.M. Op die over-
winning volgde in Duitschland eeni-ge jaren van stilte, welke de Cunard-
¡jn gebruikte, om in 1893 met haarbeide zusterschepen de Campania en

Lucania het record weer op Engel-
scjien naam te schrijven. Zij liepen38.39 K.M. per uur en waren ín leng-
te reeds uitgegroeid tot 183 M. bij
een breedte van 19.8 M. De maehi'.nes wezen 27.000 á 30.000 P.K. Hier-op antwoordde in 1807 de Noord-Duitsche Lloyd of liever Duitschland,
want in den strijd om de superiori-
teit op zee subsidieeren beide landenhunne lijnen met zware geldsommen,door de Kaiser Wilhelm der Grosse, ende Hamburg-Amerika-lijn in 1900
met de trotsche Deutsclüand, die ge-
middeld 43.52 K.M. per uur aflegt
en de reis naar New-York in 5 d7i-gen, 7 uur, 88 min. volbracht. Demachines wijzen .¡50.000 P. Li. ¿au
den de Engelschen op die uitdaging
antwoorden ? Men vermoedde hetaanvankelijk, toen op de beroemdewerf van Harland en Wolff te Bel-fast de Oceanic op stapel gezet, werd
voor de White-Star-lijn, spoedig gegevolgd door het evenwaardige
tal Ce-'tie, Cedric en Baltic, de laatste
meteen waterverplaatsing van 40 000ton. Maar de practische Engelsche
maatschappij kwam tijdens het bon-
wen tot andere gedachten, zij vondde kosten van die „sport" te hoog
en liet liever wat van de snelheidvallen, om dan haar winst te verze-
keren door enorme vrachten tegen
lage prijzen te vervoeren, iets waar-in de Frauschen haar al waren voor-
gegaan. Wel werkte de Britschepersop het nationaliteilsgevoel harer

landgenooten en wees op de waarde,
welke die Duitsche snelstoomers heb-ben als verkenningsschip en kaper,!
in tijd van oorlog, terwijl dan Eofgeland geen enkel vaartuig zou hebt
ben, dat hen kon inhalen en geen en-ï
kei handelsschip, dat hen ontkoment
kon. Maar de \Vhite-star-lijn voeldsjjzich niet geroepen, om die zware"
taak op zich te nemen, eu zorgde.
eerst vcor 't geldelijk voordeel. D<3
Cunard-lijn, die hoofdzakelijk hefl
personenvervoer beoogt, kon dat be-j
ter doen en werkelijk, dezenam de uit-J
daging aan en antwoordde met de*
Lusitania en Mauritania, zeemonsterM
met machines van 70.000 P.K. die]den blauwen band van den Duitscherhebben teruggehaald. De afmetingen!
volgen hieronder. De machines ver-jbruiken per dag bijna 900 ton steen-I
kolen. De schepen hebben elk4 schoor-j
steenen 51 M. hoog, en 9 boven el-i
kaar gelegen dekken. Alles is inge-
richt op het personenvervoer, zcodatl
zij slechts 1500 ten koopwaren kun-t
ríen meenemen. leder schip kost 10 j
uïillioen gulden. Waar ligt uu het]einde van dien strijd, de grens? Vol-
gens de Duitschers iv het „Vierta- 1geschif". In vier dagen over deu'
oceaan naar de Nieuwe Wereld ! Maar !

dat vordert ongeveer 50 K. M. per
uur, (de Mauritania loopt 40 K.M.) I
110.000 P. K. volgens de gewone I
machines en een aanzienlijke uitbrei-j
ding der kolenlaadruimteh. Is het!bereikbaar? Met de turbine wellicht,
wat de toekomst leeren moet.

De volgende eenvoudige cijfers mo-
gen den groei van het" stoomschip
duidelijk maken. Om te toonen, dat
ons land flink meedoet, plaatsen wij
er de maten bij van de Rotterdam,die in grootte als vierde schip volgt
op de Mauritania, de eerste in de rij.

Savannah Mauritania Kotteidam
1818 1907

bengte 30.48 AI. 239.5 M 203 7 MBreedte 7.!>2 26.85 „ 2348diepte — 18.45 „ 17.38,,Diepgang 4.27 „ 11.1 lo.fl
Waterverp. — 43000 ton 37190 tonBruto rg t. 300 ton 33200 „ 24170

Het ligt buiten ons plan hier ver
der in te gaan op de inwendige
uitrusting en vorstelijke pracht dierdrijvende steden. In de voorrede eener
publicatie over haar beide nieuwste
schepen Amerika en Kaiseiin Augusta
Victoria beschrijft de Hamburg-Ame-
rika-lijn zelf de beteekenis der mo-derne transatlantische booten. „Aan
een drijvende prachtige stad geüjk
noemt het stoomschip deu tegen-
woordigen reiziger in de haven op.De stad maakt zich los van hetland, wandelt rustig en zeker over
de wijde watermassa naar nieuwewereld leelen, om zich opnieuw met
't land te vereenigen. Verdwenen is
de dreigende verse'hrikkelijkheid der
waterwoestijn, de onbuigzaamheid
vau 't woeste element. Dikwijls dringtzich bij den verwonderden passagier
de vraag op, of hij inderdaad wel het
vaste land met zijn geriefeljke wo-
ning, gezellig verkeer en verstrooiin-
gen, ja. of hij zijn gewone dage-
lijksche levenswijze wel verliet. Ook '
do eens zoo meuschenarme wereld-
zee is een koninkrijk geworden met
honderd drijvende steden en honderd-
duizend menschen, die het vroolijk
bevolken. Steden vindt men er on-
der, die in inwonersaantal met me-
nige gemeente wedijveren, internatio-



mie steden en badplaatsen met ur-
ine en rijke burgers, niet kurgasten
Dn eenige honderden beambten. In
jien vergeet men van 't eerste oogen-
" >!ik af zee en gevaar zoo geheel, als

9 men in een stad, sterk ge-
\d op een rots aan 't zeestrañd,¡vn niet opeen schip van alle zijden

omspoeld door de golven".
Dat behalve voor passagiers hel

[snelverkeer voor 't brieven vervoer
[naar Amerika van belang is, spreekt
'vanzelf. En dat zoon „mair wal

kent, moge een enkel voorbeeld
ijzen. Toen de Kuiser Wilhelm II

[in -luni 1904 Bremerhaven verliet.
jßcheepte zij 500 postzakken in. Den
! volgenden "morgen te Southampton
Frekomen, stond daar een trein van
12 wagons op haar te wachten, die
de post bracht van Groot-Brittan
nië en Europa, deze laatste over
Ostende en Viissingen. In den voor-
middag brachten twee overvolle
Wagons nog een nazending. Hier-
mede beliep het aantal postzakken
te Southampton ingenomen 1920.
In den namiddag arriveerde de mail-
boot te Cherbourg, waar 420 post-
zakken lagen te wachten. Bij het
verlaten dezer Fransche haven had
de Kaiser Wilhelm II dus 2310 zak-
ken aan boord, wegende ongeveer
85000 K.G. Deze enorme post kwam
'«iet alleen uit Europa, maar uit
Egypte, Klein-Azië, en zelfs uit Ar-
gentinië.

Uit is in groóte trekken de ont-
wikkeling der stoom vaart. Neder*
land is ook op dit gebied niet" ach-
tergebleven, al mag onze vlag
niet meer heeten „de beheerscheres-
se van den Oceaan en onze ree
derij zich niet meer verhoovaardi-
liigen „de vrachtvaarster van ge
he?l Europa te zijn", zooals Potgie-
ter haar noemde uit de dagen dei-
Republiek. Kr is veel geklaagd, dat
wij de stoemvaart niet aanstonds
öiuk hebben aangedurfd, toen bet
zeilschip niet meer winstgevend bleek,
maar dat de bedachtzame Hollan-
deis hun gelden liever belegden in
fondsen, dan ze in onbekende nieu-
wigheden te steken. Hierdoor zijn
Wij een groot eind weegs achteruit
geraakt, en 't is altijd moeielijk, dat
«eer in te halen. Maar op 't oogen-
blik doen wij naar krachten mee,
zooveel als een landje van 5 mil-
Hoeu concurreeren kan tegen rijken,
die 40 of 60 millioen inwoners tellen.
Want, en dit is het groóte versch 1
punt met den toestand van vóór
dr\e eeuwen, allerwege heeft het scheep-
vaartverkeer zich reusachtig ontwik-

in aantal sch. pen, éi: in
grootte voornamelijk. Om zich dfvar
Van te overtuigen, behoeft-men slechts
in de nieuwsbladen de lijsten na te
gaan met binnengekomen en uitge-
varen schepen en het moet U treffen,
welk een menigte dagelijks in alle
richtingen de groóte verkeerswegen
voor deu wereldhandel doorkruisen
Wat is hiervan het gevolg? Dat,
du nog afgezien van het personen-
vervoer-, door het stoomschip als
vrachtvaarder een algemeene wereld-
uitwisseling en verplaatsing der
meest verschillende voortbrengselen
mogelijk werd, en wat vroeger met
gi'of geld moest betaald worden,
thans soms tot lager prijs dan de
eigen producten van 't land verkrijg-
baar is. Een gevolg, dat diep iv-
Ri'ijpt zelfs in het dagelijksch leven.

„Wij eten tegenwoordig", zegt
Wibth in zijn werkje Der Weltverkehr,
„kaviaar uit Astrakan, cornedbeef
van Chicago, schapenvleesch en
öchildpad-densoep van Australië, met
Argentijnsch vleeschextract, rijst van
Siam, anana*s uit Nat; 1, dadels uitSyrië en Tunis, en drinken daarbij
koffie rit Brazilië, Arabië en Java,
thee uit Ceylon en China, punch uit
Zweden, rum uit Jatnaika, Arak uit
Batavia en wijn kunnen wij zelfs
ujt Californië halen." En waarschijn-
lijk stond het graan voor ons brood
e<**ns als golvende aren op de wijde
vlakten van de korenstaten der Unie
°f in de Pampa's van Argentinië.

Om rechtvaardig te zijn, mogen
wij echter niet verzwijgen, dat dit
Vervoer niet geheel op rekening der
Btoom komt. Zij heeft het zeilschip
teruggedrongen, niet vernietigd. Dat
is ook het doel niet. Zeilers moeten
er blijven als hulp en aanvulling der
stoomers, vooral waar deze voor
sommige artikelen niet met hetzelf-de voordeel kunnen worden aange-
wend. Dit geldt o. a. voor de salpe-
ter uit Chili, de rijst vau Achter-Indië,het hout uit Noordwestelijk Ameri-
'ca, Fugelsche kolen bestemd voor
Verre havens enz. Hieruit is ook de
gedeeltelijke herleving te verklarenm zich toont in den aanbouw van
groóte zeilschepen, zooals de bekende
v'jfmaster Potosi en andere. Op dit
°°genblik nog komen op rond 70
?tuomschepen 30 zeilers, terwijl de'"houd der gunsche stoomvloot vier-
maal die der zeilvloot overtreft, dooorlogsschepen altijd buiten rekeninggelaten.

Kn nog altijd nemen wij een toe-
nemende uitbreiding aller handels-vloten waar. De volgende cijfers
t°onen de Nederlandsche ontwikke-
lng> waarbij valt op te merkeu, iet

wat zich in dezelfde mate in alle
overige rijken voordoet, dat het aan-
tal vermindert, maar de inhoud
sterk toeneemt.

Jaar Stoom- en zeilschepen Keg. ton
niet 100 Keg. ton in-
boud en meer.

1885 «94 358985
1895 62-1 400595
1907 522 719215
En om de plaats van Nederland te

kennen, volgt hier de staat der vloten
volgens Llovds Register voor 1906—
1 907.

Stoom
Landeu en zeil- Heg. ton

schepen
Groot-Brltannië met
Koloniën 11411 17611096
Vereenigde staten
van N. Amerika. 3590 4241589
Duitschland 2027 8810353
Noorwegen 2190 1837879
Frankrijk 1508 1741195
Italië 1181 1204128
Japan 782 100009:1
Rusland 1335 918133
Zweden 1558 856698
Spanje 559 7225 in
Nederland 522 719215

Dit is nog slechts een gedeelte der
stoomvaart. Wij bespraken niet, hoe
dezelfde stoom de rivieren bezaaid
heeft met duizenden grootere en klei
neie vaartuigen, van de fraaie, rus-
tige salonbooten en zware vracht-
schepen, tot d) kleine, bewegelijke,
zenuwachtig jagende sleepbootjes
„op platte snorrende watertorren ge-
lijkend, nu eens rechts, dan links
schietend, soms gekalmeerd in hun
ren door de stevige trossen, waar-
mede zij nu, vastgemeerd, een groo-
teren, hulpeloozer, onhandiger broe-
der moeten voortsleepen." Evenmin
hebben wij nader ontwikkeld, hoe
uit den toenemenden bloei der stoom-
vaart onze groóte havensteden zijn
opgegroeid, met haar bewonderens-
waardige waterwegen, die met hun
pieren ver in zee uitsteken, als om
met open armen de schepen uit alle
deeien der aarde inliet land te ont-
vangen. Uit het behandelde echter
zal reeds eenigszins blijken, wat wij
in de afgeloopen honderd jaar aan
de stoom op het gebied van scheep-
vaart danken, zonder ons nog in
voorbarige gissingen te verdiepen
over hetgeen bij voortgezette ont-
wikkeling de naaste toekomst bren-
gen kan. Studiën.

Nieuwsberichten.
Curaçao.

Scheepvaart.

Van 10 — 31 Mei liepen onze haven
binnen :

Stoombooten 20
Goeletten 1G
Bijlanders 27

Totaal G 3schepen,
die met de 50 gedurende de eerste
twee weken l _nnengeloopen, een ge-
heel vormen van 113 schepen voor
de maand Mei.

Jan Helenns Ferguson.

De reeds hoogbejaarde Dr. G. A.
L. Febguson werd dezer dagen droe-
vig getroffen door den dood van
van zíjn broeder J. H. Feiíoi.sov, te
Padang op SI jarigen leeftijd over-
leden.

Wij ontleenen aan De Vrijmoedige
het volgende levensbericht:

Do heer Ferguson begon zijne loop-
baan, — als wij ons niet vergissen,—
als officier van administratie bij de
Ned. zeemacht. In den civielen dienst
overgegaan, was hij achtereenvolgens
gezaghebber van een paar dei* onder-
hoorige eilanden der kolonie. Als
gouverneur van de Goudkust (St.-
(.eorge-d'Elmina) deed hij iv 187*2,
ingevolge verdrag tusschen Engeland
on Nederland, de overdracht dier-
kolonie aan eerslgenoenid land. Ge-
ruimen tijd was hij minister der Ne-
derlanden in China, uit welk eer
vol ambt hij. wegens zijn hoogen
leeftijd, eenige jaren geleden ontslag
nam.

Vau zijne hand verschenen verschei-
dene werken en geschriften. Wie kent
o. a. niet zijn belangrijk Manual oj
International Lqio, dat hem eene voor
name plaats onder de schrijvers op
het gebied van het Internationaal
Recht en de benoeming tot lid van
het „Institufc de Droit International"
bezorgd heeft? Bij den aanvang van
zijne loopbaan werd een uitgeloofde
prijs toegekend aan een door hem
geschreven brochure over de behan-
deling of verzorging van gewonden
aan boord van oorlogsschepen in
tijd van oorlog.

Zijn borst was versierd met natio-
naal en buitenlaudsch eeremetaal.

Curagao verliest in den overledene
een zijner grootste zonen."

Wij betuigen Dr. G. A. L. Feb-
guson ouze oprechte deelneming in
dit onherstelbaar verlies.

Ons Verslag.

In De Vrijmoedige van -i Juni 11. la
zen wij het volgende:

„Naar wij van personen, die de ver-
gadering van den Kolonialen Raad
van 27 Mei j.l. bijwoonden, vernamen,
is de groóte rede van den heer Dl_
Jonckheere in de „amigoe di Cura
(jao" yerre van juist weergegeven.

Onze collega zegt trouwens zelf, dat
hem veel van de rede ontging."

Door dat ons veel ontging wegens
het onduidelijk spreken van den Heer
de Jonckheere, en wij de zaakrijke
rede volledig wilden weer geven en nie'
meer of min denzin zijner woorden,
beloofden wij de vorige week die rede
in haargeheel, zooals zij inde uotu
len zal verschijnen, te zullen mede-
deeien.

In de verste verte dachten wij er
toen niet aan, dat men uit deze rond
borstige, eerlijke verklaring een ar-
gumentzou smeden om ons met eigen
wapenen op het lijf te vallen en te
dwingen tot, de. bekentenis, dat ons
verslag „verre van juist" is.

Onvolledig, dit hebben wij zelf rui-
terlijk verklaard, volledige aanvul-
ling belovend.

„Verre vau juist", dat ontkennen
wij ten sterkste.

Wat wij niet goed verstaan kon-
den, teekenden wij ook niet op.
Wat wij neerschreven is ook ge-
sproken.

Best mogelijk, dat in het verkort
verslag van den Verslaggever van
den Raad, wanneer het in druk ver-
schijnt, sommige woorden niet ge-
vonden zullen worden, die wel voor-
komen in ons stenogram. Dat ge-
beurt wel meer, dat het verslag
eener courant niet overeenkomt met
het officieel uitgegeven verslag.
Maar is daarmede ook bewezen,
dat de woorden welke niet in het
officieel verslag gevonden worden
ook niet gesproken zijn?

Tegenover het beweren van per-
sonen, die de vergadering bij-
woonden en ons verslag verre van
juist vinden, staat het oordeel van
anderen, die het wel juist vonden.

Beiden echter steunen slechts op
hun herinnering. Wij voegen daar
nog bij onze arnteekeningen, ge-
schreven, terwijl de rede werd uit-
gesproken.

Het is ook niet de eerste maal
dat wij een uitgebreid verslag op-
maakten. En slechts hoogst zelden,
in 7 jaren tijds 2 of 3 maal, heeft
men ons op een of andere klei-
ne vergissing kunnen wijzen, die
steeds onmiddellijk werd goedge-
maakt.

Wel vreemd, dat in dit geval
geen bepaald woord werd aange-
geven, maar slechts in 'talgemeenge-
zegd: „verre van juist weergegeven "

Zulk een algemeene beschuldiging
zonder eenig bewijs moeten wij ge
heel en al afwijzen.

Een woord van dank.

Een woord van dank, van oprecht
gevoelden dank mogen wij wel rich-
ten tot den Heer Loman.

Of Curacao voordeel zal behalen
bij de opening van het Panama-ka-
naal is voor ons wel een veelbe-
sproken vraagstuk, maar nog bij
lange na niet uitgemaakt. Dank-
baar zijn wij den Heer Loman, dat
ZWEG. dit oude vraagstuk, wat een
weinig op den achtergrond geraakt
was,.nu het nieuwtje van de door-
graving der landengte van Panama
er weer af is, weder naai voren heeft
geschoven. Het is gewichtig genoeg
om het nog eens flink in de oogen
te zien en wint hoe langer hoe meer
aan belangrijkheid, nu de werken
aan het Panama-kanaal zoo goed
vorderen.

Wat de Heer Loman ons mede-
deelde over de haven van Cjlon en
Panama, geeft weder een nieuwen
kijk in de toekomst. Jammer, dat
St. Thomas niet als mededinger werd
toegelaten. Daar zijn wij hier juist
het'bangste voor. 't Ligt nog be-
ter in de vaart dan Curagao.

Maar middenhaven voor eventuee-
le nieuwe Nederlandsche lijven kan
Curagao toch zeker worden.

Intusschen, wij blijven den Heer
Loman dankbaar, dat de sneeuwbal
aan het rollen is gebracht. Moge

zijn edel pogen met goeden uitslag
worden bekroond, moge de Regee-
ring in Nederland haar volle aan-
dacht schenken aan zijne alleszins
belangrijke lezing.

Het volijverige Bestuur der Groep
Suriname van het A. N. V. deelt in een
Naschrift achter de lezing mede, dat
de Heer H. Doyeb, Ingenieur etc.
rubn een jaargeledeu bij het Bestuur
van Suriname eene Nota heeft inge-
diend, waarin deze heer in ongeveer
gelijken zin als de Heer Loman* het-
zelfde denkbeeld besprak. Wij hopen,
dat het aan het Groepsbestuur mo-
ge gelukken deze Nota in druk te
doen verschijnen en houden ons voor
toezending daarvan beleefd aanbevo-
len, oprechten dank brengend aan
genoemd Groepsbestuur voor het toe-
zenden der lezing van deu Heer Lo-
man.

Muziek.

De Militaire Kapel heeft den moed
niet lateD zakken na de ondervon-
den teleurstelling, overtuigd dat de-
ze te wijten was aan de omstandig-
heden en niet aan gebrek aan be-
langstelling bij het Publiek.

Woensdagavond werd weder vol-
gens een rijk program een zeer mooi
concert gegeven aan den Waterkant
Overzijde. Met vreugde begroetten
wij de eerste uitvoeringvan een nieuw
stuk : Illusion (Ouverture) van Zieg-
LEB.

Dankbetuiging.

ín dank ontvangen van de Ileeren
C. Winkel en Zones agenten der Bald-
win Compány verschillende reclame -
ktarten en nog twee muziekstuk-
ken dezer Firma, tot aanprijzing ha-
rer piano's, harmoniums etc.

Koloniale Raad.

Wegens lichte ongesteldheid waren
wij verhinderd de zitting van den
Raad op Woensdag 11. bij te wonen.
Aangenomen werden, na kortere of
langere behandelingen: HetGeslachts-
accijns, Uitvoerrecht van zout op St.
Martin, Gebruiksbelasting en Vergun-
ningsrecht. Woensdag a.s. weder ver-
gadering.

Leger.

">e Kapitein der Infanterie L E.
Hinkichs, Commandant der troepen
en van het garnizoen aihier, is, met
ingang van den 4n Juni ]. 1., eer-*
vol ontheven van het commando
over de troepen en van het garni-
zoen op Curacao en is de Kapitein
der Infanterie W. V. N. van Hom-
bracht methetcomniandement voor-
meld belast.

Stadsreiniging.

Van 29 Mei, 12 uur m. tot 5 Juni
12 uur weiden inliet fiscalaat aan-
gebracht :

219 ratten.
9-44 muizen.
Door de werklieden van dereini-

gingscommissie werden uit verschil-
len koralen en erven aan de Over-
zijde 216 karren vuilnis verwijderd;
op Pietermaai en Monteberde 90
karren; zoomede eene groóte hoe-
veelheid oude blikken van opeulig-
gende gronden in het stadsdistrict
werden door middel van kruiwagens
in zee geworpen; de zeekant van de
zuidkust van het stadsdistrict werd
schoon gehouden.

Door de meerdere aangehuurde
werklieden voor Quarantaine-maat-
legelen werden uit sloppen, stegen,
binnenplaat!*eti, in de Willemstad en
van het plein beuoorden en beoosten
de Wilhelmina-s 'ï00l 107 karren vuil-
nis en afbraak van steenen en af-
gewaaide stof verwijderd: eiken dag
werd h; t geheele zeestrand langs de
zuidkust in het stadsdistrict in orde
gehouden, de slachtplaats eiken mor-
gen gereinigd en uitgeschrobd, ter-
wijl de marktplaats, alwaar versch
vleesch te koop wordt aangebodeu,
schoon werd gehouden.

Riolen en goten werden nagezien
en bevinden zich, alsmede de straten,
wat reinheid betreft, naar wensch.
De mestvaalten, zijn uitgebrand
geworden.

katoenenltuur.

In dank ontvangen van de Ver-
eeniging ter bevordering der Katoen-
cultuur in de Nederl. Koloniën, No.
19 harer circulaires. Daaraan ont-
leenen wij het volgende:

De gevoerde corresponden tien en
en daaruit voortvloeiende arbeid, in
verband met de voorgenomen ka-
toenaanplanting op het eiland St.
Eustatius, die nog altijd vorderden,
hebben gelukkig tot resultaat ge-
had, dat de katoeuaanplant aldaar
nu reeds in vollen gang is en een
streven openbaar is geworden, het-
welk de beste verwachtingen mag
doen koesteren voor het welslagen
der cultuur.
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't Zou stellig verwondericg moe-
ten wekken en tevens zeer te betreu-
ren zijn indien het niet tot eene
werkelijke cultuur kon komen van
de zoo uitnemende katoensoort,
die slechts alleen West-Indie kan
voortbrengen. Nog onlangs bekwa-
men wij een monster, direct van
ecu der planters aldaar, welke ka-
toen er in een woord prachtig uit-
zag, met buitengewoon lange, zijde-
achtige vezel.

Aangezien onze Vereeuiging met
hare circulaire No. 18 en bijlage
(Begrooting vau den katoenproef-
aanplant op St. Eustatius) niet het
gewenschte doel bereikte n.l. de op-
richting eener katoen verbouwonder-
neming in den geest als door den
Heer van Grol,' den Gezaghebber
van het eiland, bedoeld, hebben wij
hat belang van St. Eustatius en
zijue bevolking langs auderen weg
pogen te behartigen en zal onze
Yereeniging uu den planters steuu
bieden door het ter beschikking
stellen van de aanvankelijk benoo-
digde machinerie. Dientengevolge
worden binnenkort naar St. Eusta-
tius verzonden:

2 improved se'f acting Single ac
tiou Macarthv Cotton Gins vat
£19,0,6 elk en

1 groóte petroleum motor van 6
Effectieve P.k. bij 350 omwente-
lingen per minuut, in staat om
eventl. 3 flinke gins te drijven, van
f 1000.-

Voorts is het onze A7ereeniging
mogen gelukken het „Imperial De-
partement of Agrieulture for the
.Vest-Indies" te bewegen om het

voor de aanplanting op St Kusta-
tius uoodig zijnde kato_nzaad tot
denzelfden lagen prijs af te geven
als tot dusverre uitsluitend voor de
aanpiantingen op de Engelsche ei-
landen geschiedde.

Dit laatste mag inderdaad een
groot succes heeten en zal, naar wijhopen, niet weinig tot de uitbreiding-
der teelt bijdragen, daar de zeerhooge prijs, dien men tot nog toeop de niet-Enffe'sche eilanden voor
het katoenzaad had t> bestelen,
zonder twijfel mede oorzaak was, dat
■Je cultuur niet aan beteekenis won.Aan Z. Ëxc. den Gouverneur van
Curagao heeft onze Vereeniging hetverzoek gericht het daarheen tewillen leiden, dat de aanplantingenop St. Eustatius ook van Gouver-
nementswege worden gesteund, rie-pen daartoe de medewerking iv vanden Inspecteur van den Landbouwin West-Indië en wezen tevens
ZExc. deu Minister van Koloniënop het groóte belang van diensteun.

Wij leven fn het vertrouwen, datons verzeek wel in overweging zalworden genomen, aangezien wij, opgrond van de rapporten von denGezaghebber, wel overtuigd meenen
te mogen zijn, dat de katoen teeltop St. Eustatius geen onzekere toe-komst tegemoet gaat.

Het is nu wel erg jammer, datï-.t. Eustatius niet ecu grooter ei-land is, doch waar dit eiland vroe-ger een zeer welgesteld stukje landwas, het in den loop der jaren ech-
ter sterk is achteruitgegaan enthans grootendeels in armoede ver-vallen is, zou het toch eene groótevoldoening zijn als de thans terhand genomen katoencultuur het ei-land weer tot zijneu vroegeren rijk-dom zou kunnen terugbrengen.Van het Gouvernement van Cura-gao ontvingeu wij dezer dagen tweestaaltjes katoen, afkomstig van het*eiland Curagao.

Deze katoen wordt niet geculti-veerd, maar groeit in het wild. Zij
is van zeer mooie qualiteit en meteen buitengewone vezellengte. Devezel is zeer zacht en zijdeachtio-
en bereikt eene lengte van 34—36m_L

Is het wonder dat, waar dergelijkeprachtige katoen in het wild groeit,wij nog steeds de beste verwachtin-gen voor de katoencultuur onzerWest-Indische eilanden mogen blijvenkoesteren !
Het eenige bezwaar voor het eilandCuragao is, dat de regeuval aldaarzeer gering is, doch waar wij debewijzen hebben dat de grond " bui-

tengewoon geschikt is voor de ka-toencultuur, zou het zeer zeker vangroot belang zijn door het aanleg-gen van goede irrigatiewerken aandit bezwaar tegemoet te komen.Het zal U niet onbekend zijn ge-bleven, dat iv het begin van Maaithet eiland St. Martin" door een or-kaan zeer geteisterd werd.Wij vreesden terstond voor de al-daar zich meer en meer uitbreidendekatoencultuur, maar ontvingen daar-omtrent gelukkiggeen enkelongunstio*
rapport. Zelfs bleef detijdens het nood-weer ter reede liggeude bark met eenelading van over de honderd balen ka-toen door den orkaan gespaard."

Buitenland.
OOSTENRIJK.

Naar aanleidiug van het Keizerlijk
jubileum verscheen in De Maasbode

onderstaand hoofdartikel van de
hand van C. L. E.

Verrukkelijk schoon is vaak de
avond.

Schooner, dan de ochtend, waar-
op nog een droeve, vaalgrijze dag
volgen kan; schooner ook, dan de
middag, die al te dikwijls de voor-
bode is van storm en onweer. Maar
als de zon zachtkens neerzinkt in de
violette lichtzee van het Westen,
prachtig door gbuden wolkvlokken
omspeeld, — als de diepblauwe hemel
hier en daar met een room-blanke
windveer gesierd is, — dan rusten we
bewonderend, de ocgeu vreugdevol
richtend naar den verren gezichtein-
der, dan vergeten we gaarne de
onaangenaamheden der vervlogen
stonden

Niet anders gaat het met ons men-
schelijk ¡even. Wauneer de jeugd
zichzelf rozen in de haren vlecht,
wordt zij vermaand; geen handge-
klap weerklinkt, als de werkende,
zwoegende man bezig is een eere-
prijs te veroveren in den levensstrijd;
doch voor de waardige grijsheid
wordt een jubellied gezongen, worden
kransen gevlochten en palmen ge-
strooid.

Terecht heeft eens een dichter ge-
zegd, da het einde des levens des le-
vens kern openbaart, des levens
krone brengt.

"In breeden stoet zijn dezer dagen
de vorsten opgegaan naar de onde
keizerstad Weenen, om den grijzen,
goedigen monarch Frans Jozef thans
hunn-J hulde te brengen.

Een zestigjarig regeerings-jubileum
wordt door het gansche volk van
Oostenrijk-Hongarije met blijden zin
gevierd. Van alle kanten, uit alle
streken-klateren de feestklanken naar
Schönbrunn, waar thans de keizer
troont met al de bemin nilijk-
heid zijner jaren, met al de goedig-
heid van den ouderdom, met al de
warme liefde van een bezorgd va-
dérhart, met al de waardigheid en
wijsheid van een keizer. De wilde
strijd der partijen, de felle, harts-
tochtelijke kamp om stelsels en.'ge-
dachten, wordt gestaakt, als de
landskinderen, in schoone eendracht
nu, naderen om hun ¡ied van liefde
en tranen te zingen.

Niemand doorbladert het levensge-
schiedenisboek van den keizer. Alleen
de eerste bladzijde, de regelen, waar-
in verhaald staat, hoe deemoedig de
achttienjarige Frans Jozef de keizers-
kroon ontvangt, waarin verhaald
staat, hoe zijn voorganger-kroon-
drager hem een levensprogram als
een patriarchen-zegen meegeeft:
„Moed, mijn keizer, en vertrouwen
op God!" — die regelen worden nog
eens met welgevallen gelezen, worden
in de binnenkamer opnieuw bespro-
ken en verder verteld. Maar van
den strijd, die Frans Jozef iederen
dag opnieuw te strijden had, van
de ellenden en ongelukken, die hij
beleven moest, zwijgt men liever, om-
dat men in de warme vreugd-koes-
tering niet graag den killen adem
der smart voelt waaien rondom het
hoofd. De eerste regeleu uit het le-
vensboek eu —de laatste ook wor-
den overdacht en besproken.

Wat zulleu wij dan gaan spreken
van vroegere, droevige dageu. nu
alles ons uitnoodigt slechts naar het
heden en het jongste verleden te
zien ? Waartoe zullen wij ons dan
begeven op de verraderlijke wateren
der wereld-politiek, nu we zonder
vrees, zonder omkijkeu, kunnen zien
naar deu jubilaris alleen ?

Frans Jozefs beste onderdanen
vertellen ons allerlei intieme dingen,—
laten we hier eenige levensbijzonder-
heden van de laatste jaren in herin-
nering brengeu.

Als den keizer gevraagd wordt,
waaraan hij zijue uitstekende gewond-
heid meent te moeten danken, dan
is zijn antwoord steeds: aan mijn
gewoonte, om 's avonds vroeg naar
bed te gaan en 's morgens zeer vroeg
op te staan.— Zeer vroeg, dat is in
den zomer vijf uur, in den winter zes
uur! -En'savonds? Ja, het gebeurt
wel eens, dat alles rustig is in het
keizerlijk paleis, wanneer de zon nog
even de boomkruinen iv 't Schön-
brunn-park bestraalt... Zoo kondeu
wij dezer dagen in Weeusche kran-
ten lezeu, dat de keizer daags na de
feestelijkheden al om vijf uur .aanstaatszaken arbeidde. Een acht en
zeventigjarige!

Schönbrunn is een der liefste ver-
blijfplaatsen van Frans Jozef. Niet
alleen om de prachtige inrichting van
den keizerlijken burcht, om de niet ie
der seizoen wisselende pracht van het
reuzenpark, — maar vooral, omdat
hij zoo gaarne geniet, van het kleu-
rige schouwspel, dat flaneerend en
protneneerena Weenen den vorstelij-
ken beschouwer biedt. En ook —waarom het verzwijgen? — omdat
hij bij iederen rit door het park inaanraking komt met zijn geliefde
onderdauen. Want degeneu, die een
verzoekschrift aan den keizer te rich-
ten, weten, dat de voortuin van
Schönbrunn de geschikste plaats is
om het zelf te bezorgen. En als zij

hun papieren opwerpen naar het rij-
tuig, vangt de keizer zelf de ver-
zoekschriften op, goedig-lachend en
den verzoekers moed-insprekend.

Meer dan eens is het gebeurd, dat
de keizer, bij vorstelijk bezoek, het
park beschouwend, tot zijn kamer-
heeren zei: „Laat de poorten maar
openmaken, zouder menschen is het
park niet eens mooi!"

Vau verzoekschriften gesproken,
daar kan in Oostenrijk-Hongarije
geen ongeluk gebeuren, geen zieken-
huis, geen gedenkteeken, geen kerk
worden voltooid, zonder dat Frans
Jozef eenige gelden daarvoor afstaat.
De som, door hem jaarlijks voor
weldadige doeleinden gebruikt, loopt
over millioenen kronen. Tt-.lloos zijn
dan ook de gebouwen eu kerken,die 's keizers naam dragen, talloos
de scholen eu weeshuizen eu zieken-
huizen, op wier gevels met (terecht!)
gulden letteren prijkt: Franz Jozef I.

Doch niet altoos kan hij een wel-
verdiende rust genieten en genoeg
lijk zien naar de gedragingen van
zijne onderdanen

Soms overweldigen hem opeens de
onaangename dingen, die hij beleeft,
maken de kleingeestige worstelin-
gen der volksmenners hem mismoe-
dig. In zijn lauge leven—dat hem
toch geen zwartzieuer maken kon,al sloeg de bliksem des ongeluks
vaak ziju schoonste idealen tot grui-
zels— in zijn lange leven heeft hij
geleerd, waar een bedroefd hart den
besten troost kan vinden. Waar hij
dien vindt? In zijn Kerk eu —in de
Alpen.

Voor het altaar voelt Frans Jo-
zef zich sterker dan elders, voor
het altaar klaagt hij vrij zijn noo-
den, viudt hij altoos opbeuring bij
Hem, die een menschenleven lang
leed en smarten onwrikbaar door-
stond.

Iv de Alpen, Ie midden van het
eenvoudige volk der bergen, gevoelt
hij zich misschien nog beter op zijn
plaats, dan in de pralerige hofza-
len. In de Alpen ontdoet hij zich
van zijn vorstelijk tenue en kleedt
zich als jager, zóó bosschen en vel-
den doorkruisend.

Het is hem een genot, te zien hoe
de Alpenbewoners, in frissche, vroo-
lijk-Zondagsche dracht komen aan-
gesneld, als „de keizer" komt. Dan
staan de dorpelingen eerbiedig-stil
naast elkaar, de mannen met ont-bloote hoofden, even-buigend, som-migen schreiend van vreugd, omdatkeizer Frans weer in hun midden is
De geestelijken, de gemeentebestuur-
deren, de onderwíjzors, — zij gaan
alleen om met den keizer als met
een besten vriend. Geen enkele,
geen stijve hoffelijkheid,— alles een-
voud en liefde.

Liefde vooral!
In de steden van zijn uitgestrektrijk, ziet Fraus Jozef zich overalomringd van politie en soldaten,om hen te beschermen (egen het

anarchistisch gespuis, dat tegen-
woordig demetropolen onveilg maakt,
dat Oostenrijk-Hongarije berooveu
durfde van de beeldschoone, moe-
derlijke—goede Keizerin Elisabeth,—Frans Jozefs onvergetelijke gema-
lin. Maar jn de bergen waakt hetvolk zélf voor de levensveiligheid
vau zijn Keizer. Eu de monarchgevoelt zich overgelukkig met dieliefde!

De Tsaar van Rusland brachtin 1903 een bezoek aan FransJozef. Samen wandelden zij in deomstreken van Mürzsteg, door ie-dereen, die hen ontmoette, eerbiedi»*
gegroet. Tsaar Nikolaas wist nietwat hem overkwam. „Maar mijn
Keizer, —zei hij— wat zijt gij geluk-
kig! Hoe heerlijk vrij kunt gij u be-
wegen in deze schooue landen. Ikkan geeu voetstap zetten, of poli
tic omringt me. En toch laat men
mij niet net rust. Want voor oeni-gen tijd wist iemand mij een briefje
te overhandigen, waarop geschre-
ven stond, dat ik-zelf een gevangene zijn zou, zoolang mijn volkniet vrij is!"

De liefde des volks voor FransJozef—hoe vaak reeds werd die op
grootsche wijze getoond aan de
gansche wereld. Hoe blijkt die ook
nu weer bij dit diamanten Keizers-
jubileum!

Inderdaad, — wanneer de twist
tusschen de beide rijken der monar-
chie niet soms zoo betreurens waar-dig woedde, zou men Frans Jozefs
land gelukkig, overgelukkig prij-
zen

Dezonno zinkt., zinkt
In ruatgouden licht pralen velden

en wateren, fier beureu de bromen
hun onbewogen kruinen omhoog.
Nog eens orgelen de vogelkoren in
luid-schaterenden jubel hun liederen
uit

Over de landen galmt, weelderig-
hartstochtelijk, de finale van het
avond-muziekfeest. Trommen roffe-
len, koper schettert, violen juichen.

Riddend, smeekend, zingen en her-
halen de ontroerde nienschen-me-
nigten:

„Gott erhalte Franz, den Kaiser,
Unsren guten Kaiser Franz!"

Straks nog eenige zachte, lang-
zaam-voorbijruischende tonen. Daueen treurmarsen, dan de nachtZou het waar zijn, dat de een-heid der Oostenrijksch-Hongaarsche
monarchie staat en valt met Kei-
zer Frans Jozef?

IngezondenMededeelingen.

COCKTAILSTERAPEUTICOS.

Las propiedades alimenticias y nu-tritivas del aceite de tugado de ba-calao dependen en absoluto de lasgrasas que eutran cu la composi-ción natural del aceite. Estas gra-sas son digeridas y asimiladas conmucha más facilidad que las otras,debido á la preseueia en el aceite débacalao de ciertos compuestos deri-vados del hígado, que permiten la
pronta emulsiticacióu del aceite pol-los fluidos del estómago—y hacenque su absorción por la membranamucosa se lleve á efecto con más fa-cilidad y con más rapidez que ia deninguna otra grasa.

Las grasas que el aceite de hígadode bacalao contiene, aparte de supoderosa facultad de nutrir, no po-seen ningún valor terapéutico— y los
otros elemeutos naturales que son
parte de su composicióu orgánica,existen en cantidades tan innuita-
meute pequeñas, que es imposibleque ninguno de ellos pueda ejercer
en el sistema cualquier efecto tera-péutico.

Es evidente pues - que el aceite debacalao es uu alimento y uo una me-dicina, v que todas sus virtudes ali-menticias están en las grasas que eu-trau en su coinpo.icióu—y por con-
siguiente todas las preparacionesque pretenden estar hechas de losprincipios activos del aceitey que seofreceu como sus sustitutos, son pro-ductos fraudulentos de la especula-
eiou mercantil y del charlatanismo.Dichos preparados no contienen uiu-guua de las propiedades nutritivasy reconstituyentes del aceite de hí-
gado de bacalao, porque carecen dela grasa, que en la parte del aceiteque nutre y alimenta —su composi-ción tiene mucha semejanza con lade los COCKTAILS -y su uso pue-de cu ocasiones causar perjuiciosconsiderables á los enfermos por lagran cantidad de alcohol que inva-riablemente contienen —y otras sub-stancias narcóticas, como el sulfatode estricnina.

Esas preparaciones, que se dicencontener los principios actives delaceite de hígado de bacalao, son es-pecialmeneuce peligrosas para lascriaturas, para los niños para lasjóvenes y señoras, quienes por sunaturaleza delicada y temperamen-
to especial uo pueden resistir sin
grandes quebrantos para su saludlos efectos deleterios del alcohol, dela estricnina y otras substancias
enérgicas.

El aceite de Hígado deRacalao esinsustituible como alimento —comovn reconstituyente poderoso de la
sangre, de los tejidos, de los nerviosy de los huesos—y el modo más ra-cional de administrarlo, según lo haprobado la experiencia de más de 30
años y según la opinión universal
de los médicos, es la EMULSIÓN DE
SCOTT, que está compuesta del acei-
te más puro y de otros ingredien-
tes que aumentan considerablemen-

Advertentien.
Den 13n. April 11. is mijn ge-

liefde broeder,
De Hoogedelgestrenge Heer

J. Helenus Fci «usoii
Oud-Minister-Resident in China,
lid van het Institut de Droit In-
ternational, ruim 81 jaren oud,
te Padang overleden.

Curasao, den 2n. Juni 1908.
G. A. L. Ferguson.

Inschrijving.
.\llen, die de plantage St. Marie

(a) Rif wenschen te koopen, wor-
den verzocht binnen vijftien dagen
hunne voorstellen bij de' Rank schrif-
telijk in te dienen.

De Rank ziet ook gaarne binnen
gelijken termijn tegemoet voorstel-
len tot aankoop van het zout, dat
tot garen gereed is in de bakken.

De Voorzitter,
C. S. Gorsira J PEz.

Drukker:
ALFREDO F. SINTIAGO

¿A/ Explosión déla.,
para, debido .

~*yfm °* us° del —\*%f^&- r__ro.sene Comun. *

han. __yun__d uíg/f^v / j**^
"LUZ DIAMANTÉ^»/ mifé
Übre de ¡Q Zf \\_7 JCxplosÍon(^/^m \*^y *

1 **"» ' C¿á3
L_.tVG.ttAN & nARTI&ÍP

SBW YORK, U. ft
_* /enta Por L«» ""*"Alnfac**-

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. deKoningin der Nederlanden

BFKROOND
te Amsterdam 1883,„ Antwerpen 2885,„ Chicago 1893, en„ Caracao, Eerste Prijs Eere
medaille, 1904.

Curacao, vVaterkant Otra-
banda.

,CURAQAO in 1803-1804',
DOOR

P. A. EUWENS, O. P.

formaat groot 8°.—83 bladz.

Prijs f 0,50.
De opbrengst strekt ten voordeeleder nieuwe kerk op itiueon.

Verkrijgbaaraan de drukkerij
van het

Apostolisch Vicariaat.

Adverteert steeds
IN de

Amigoe di Curagao,
het meest gelezen der
hollandsehe bladen In
de kolonie.

Curagaosche Touwslagerij
«De Ruijter"

van de Coöperatieve
Yereeniging en Nijverheid.
Groóte sorteeriug van pita-tou-

wen in alle dikten. Eerste kwaliteitmateriaal, duurzaam en sterk, goedgeolied, bestand tegen water, uit deBand bewerkt zonder chemische pre-
paraten.

Verkrijgbaar en gros en in detail inde Alpargatería Cooperativa, Bree-de Straat No. 85, in de Succursaa!Breede Straat Puuda vis-a-vis van
het magazijn van den Heer Mor-
ris Curiel en in de volgende agen-
ciaos: Hendrik Monsanto, Eustaquio
Jesurun, Otrabanda, J. J. de LeonWaterkant, Punda. P. M. Hernández
en J. Elias Goilo, Berg van Pieter-
maai en Pascual Servage Salinja.

De Touwslagerij De Ruijter neemtCuragaosche pïta-vezel in ontvangsttegen billijken prijs mits deze vezels
dehoedauigheden bezitten voor deug-
delijk touw vereischt
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