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ONZE BEGROOTING
IN DEN

Kolonialen Raad.
VOORLOOPIG VERSLAG.

81. Terwijl de Afdeelingen met in-
genomenheid hadden kennis genomen
van de verklaring vau den Gouver-
neur, dat er bij de samenstelling van
deze begrooting ernstig gestreefd is
naar bezuiniging, en dat het ziin ern-
stig streven zal zijn te zorgen, dat
de aangevraagde credieteu niet wor-
den overschreden — konden verschei-
dene leden niet nalaten te betreuren,
dat wederom het eindcijfer der uit-
gaven van deze begrooting hooger
is, dan dat van vorige begrootin-
gen.

Het is waar: voor de verbetering
van de Sint Anna-baai is een aan-
zieulijk bedrag uitgetrokken, dat als
buitengewone uitgaaf slechts tijdelijk
de begrooting zal drukken; verschei-
dene andere posten totdusverre ge
woonlijk pro memorie geraamd, zijn
thans onder cijfer gebracht; verschei
deue andere posten, welke totdus-
verre geregeld werden overschreden,
zijn thans meer overeenkomstig de
vermoedelijke, werkelijke uitgaven ge-
raamd.

Toch hadden verschillende leden
rerwacht, dat op deze begrooting
meer zoude zijn bezuinigd; toch had-
den zij verwacht, dat met het optre-
den van den tegeu woordigen Gouver-
neur verschillende posten, waarmede
men meende te mogen veronderstel-
len, dat hij het niet eens zoude zijn,
van de begrooting zouden zijn ver-
dwenen.

Van andere zijde werd er echter
op gewezen, dat van den Gouverneur,
die zich, kort na zijn optreden, vond
gesteld voor het samenstellen der
begrooting, niet had mogen worden
verwacht, dat hij zonder nauwgezet
onderzoek zich zoude zetten aan het
afbreken; daargelaten nog, dat hij
waarschijnlijk, evenals zijn voorgan-
ger, rekening heeft te houden met
wenschen en verlangens van het Op-
perbestuur.

Algemeen werd het vertrouwen uit-
gesproken, dat het den nieuwen Gou-
verneur zal gelukken paal en perk te
stellen aan de immer, en in de laatste
jaren lu sneller tempo, toenemende
uitbreiding der werkzaamheden aan
de verschillende Gouvernementskan-
toren; dat hij zal weten meer een-
voud te brengen in de inwendige huis-
houding der kolonie — het beheer en
de administratie meer in overeenstem-
ming te brengen met de eischen, wel-
ke aan de bestuursinrichting van ee-
ne kleine en arme kolouie als Cura-
gao kunnen en mogen worden ge-
stald.
ín dit verband werd voor de zoo-

veelate maal gewezen op de groóte
wanverhouding, die er bestaat tus-
schen de inkomsten en uitgaven van
b. v. Sint Eustatius cu Saba. Voor
eerstgemeld eiland, een eilaudje met
ongeveer 1300 inwoners (volgens het
Koloniaal Verslag namelijk; in wer-
kelijkheid schijnt het zielental veel
geringer te zijn) zijn de inkomsten
geraamd op I 8,260.—, de uitgaven
op f 30,875.—, ongerekend de uitga-
ven voor den politiedienst, de stoom-
vaartverbinding en pensioenen. Men
meende dat hier dringend verande-
ring in moest komen; dat het niet
aangaat voor een klein plaatsje met
eventjes 1000 zielen de bestaande
kostbare bestuursinrichting te be-
stendigen.

Algemeen achtte men de vereeni-
ging van de betrekkingen van Gezag-
hebber en Ontvanger op gemelde ei
landen zeer wel mogelijk en beval men
die vereeniging aan het Bestuur ten
sterkste aan.

Betreurd werd, dat niettegenstaan-
de de verklaringen, door het Bestuur

bij de behandeling der belastingher-
ziening afgelegd, n. 1. dat de invoe-
ring derregistratie geen noemens-
waardige vermeerdering van werk
zou geven op de Ontvangerskanto-
ïen, inderdaad de werkzaamheden
daar loor toch beduidend zijn toe-
genomen.

Ook de Successiebelastingverorde-
ning was, meende men, te ingewik-
keld eo stelde aan de ontvangers,
vooral aan die op de klein, re eiluu-
den, te zware eischen, speciaal op
het gebied van het Rurgerlijk recht.

Men moest niet vergeten — zoo
werd betoogd — dat de Ontvangers
wegens het geringe traktement, dat
aan hen kan worden toegekend met
het ong op de weinig belangrijkheid
van hun nntvangersgebied, uit de
jonge ambtenaren moeten worden
gerecruteerd. die geen speciale oplei-
ding hebben genoten. Evenmin dat
de opbrengst der opgelegde belas-
ting, zoowel opCuraQao als op de ove-
rio-e eilanden, zeer gering zal kunnen
zijn. Riike boedels behooren in de
Kolonie tot de groóte zeldzaamhe-
den.

Nno. werd, gelijk vroeger reeds is
geschied, de aandacht van het Be-
stuur gevestigd op de inrichting van
de begrooting. Door het noodeloos
specificeeren van allerlei kle^ pos-
ten wordt de administratie moeilijk
en ingewikkeld en de controle tij'<roo-
vend gemaakt.

Men wenschte nogmaals te verkla-
ren, dat de Raad geen prijs stelt op
in te kleine bijzonderheden afdalende
specificatie in' de hegrooting. Voor
de beoordeeling der aangevraagde
eredieten achtte men het voldoende
als, waar het pas geeft, de noodige
specificatie bij de toelichting wordt
gegeven.

Algemeen vertrouwde men, dat de
nieuwe Gouverneur bij het aanbren-
gen der door hem mogelijk geachte
vereenvoudigingen, zich niet zal laten
weerhouden door bestaande wetten
of regelingen. Waar noodig. kunnen
wetten gewijzigd, regelingen door an-
dere vervangen worden, 's Raads on-
verdeelde steun werd hierin den Gou-
verneur al bij voorbaat toegezegd.

§ 2. Van verschillende zijden werden
klachten vernomen over den last en
het tijdverlies, dat het publiek onder-
vindt van de Registratie-, de Succes-
siebelasting- en de Zegelverorde-
niDg.

Men achtte herziening van die ver-
ordeningen noodig.

Wat de registratie betreft merkte
men op, dat, waar voor alle onder-
handsche en buitenlandsche stukken
de formaliteit alleen dán noodig is,
wanneer die stukken voor de ambte-
naren der Kolonie moeten dienen,
het nut der registratie als hulpmid-
del voor de uitvoering der Successie-
belasting- en Inkomstenbelastingver-
ordening vrijwel illusoir is.

De weinige gegoeden in de Kolonie
toch —de kooplieden —doen in hoofd-
zaak alleen in buitenlandsche effecten.
die nooit in de Kolonie verhandeld
worden, die dus nooit den ambtena-
ren onder de oogen komen.

En het registreeren alleen van de
akten van notarissen, waarin het
meest altijd over in de Kolonie gele-
gen onroerende goederen gaat en die
dus toch in de registers van den Hy-
potheek-bewaarder moeten worden mo-
f overgeschreven, eu van niets bedui-
dende akten van deurwaarders,
heeft toch waarlijk geen doel.

Ook voor de voldoening van de
overdrachtsbelasting en de verkoo-
pingsbelasting is, meende men, Ce re-

Sistratie volstrekt niet noodzakelijk,
ie belastingen konden zeer wel, en

op veel gemakkelijker wijze, voldaan
worden door het gebruiken van plak-
zegels.

Wat de Successiebelasting aangaat,
behoorden, meende men, de kleine
boedels geheel daarbuiten te vallen.

Van nalatenschappen van lieden,
van wie een ieder weet, dat zij zoo
goed als niets bezaten, moest, meen-

de men, geen aangifte gevorderd
worden.
de men, geen aangifte gevorderd
worden.

In den regel toch zijn de belang-
hebbenden zelf niet in staat eene me-
morie van aangiftf. op te maken. Zij
moeten zich vervoegen bij een notaris
of een praktizijn. Vaak zullen zij
da .rdoorop kosten gejaagd worden,
terwijl ten slotte toch zal bi;jken,
dat er geen belasting, of misschien
een zeer luttel bedrag verschuldigd is.

Resumeerende drongen de Afdee-
lingen bij het Bestuur aan op af-
schaffing van deregistratie, althans
de formaliteit alleen te laten be
staan voor zoover zij noodig kan
zijn voor de verzekering der dag-
teekening van onderhaudsche ge-
schriften.

Voor zooveel de Successiebelasting
betreft, meenden eenige leden, dat
de verordening wel zulk eene milde
toepassing, als door de Afdeeling
hierboven gewenscht, toelaat. De
Ontvanger heeft immers te beoor-
deelen of hij al dan niet eene aan-
gifte zal vorderen. Welnu, hij vor-
dere die niet, wanneer het hem be-
kend is, dat de overledene niets of
zoo goed als niets heeft nagelaten.

Urgent achtte men voorts de in-
trekking der bepding der Zegel-
verordening, dat audientiebladen
in Burgerlijke Zaken gezegeld moe
ten zijn; dát bet formaatzegel een
bepaald aantal regels en lettergre-
pen moet bevatten: dat declarutién
van schuldeÍHi.'liers van de Kolonie
op gezegeld papier moeten zijn ge-
steld.

Ook werd nog de aandacht van
het Bestuur gevestigd op het schrij-
ven van de Commissie van Rappor-
teurs uit de Afdeelingen, dd. 10
Augustus 1909 eu op het antwoord
van het Bestuur daarop dd. 2 Sep-
tember 1909.

Het destijds door den Raad ge-
daan verzoek om verplaatsing van
den grens der bela.tingplichtigheid
werd ook thans herhaald.

Meer en meer blijkt, dat er thans te
véél lieden in degebruiksbelasting aan-
geslagen worden, die niet in aanmer-
king behooren te komen voor betaling
van directe belastingen. Meteen kleine
verhooging van den grens van vrij-
stelling zullen vele arme lieden voor
onaangenaamheden worden behoed
en zal de aanslagregeling der ge-
bruiksbelasting zeer vereenvoudigd
worden.

§ 3. Ter sprake kwam de toestand
van den landbouw; mede in verband
met het districtsbeheer.

Verscheidene leden schreven de fi-
nancieele moeilijkheden, waarmede
vele eigenaren van groóte plantages
op Curagao te kampen hebben, voor
een groot deel toe aan de diefstal-
len van vee en landbouwproducten,
inzonderheid dividivi, die op de plan-
tages op groóte schaal schijnen
te worden bedreven.

En het euvel wordt in de hand
gewerkt, althans ter zeerste bevor-
derd, door het gebrekkige politietoe-
zicht op het vervoereu van land-
bouw-en-veeteelt producten naar
de stad.

Verschillende maatregelen werden
aan de hand gedaan.

Zoo meenden eenige leden, dat door
eeue verdeeling van het eiland Cu-
ragao in drie districten, waardoor
een der districtmeesters zijn stand-
plaats zou kunnen hebben .op Cas
Chiquito, een flinke verbetering zou
wordeu aangebracht.

Anderen meenden, dat het kwaad
alleen zou kunnen worden beteu-
geld door versterking van de po-
litiemacht in de buitendistricten en
betere regeling van het toezicht op
het vervoer.

Niet zooals totdusverre, aau of
vlak bij de politiewachthuisjes —
zoo betoogdeD zij — moeteu de ver-
voerbilletten aangenomen eu de la-
dingen gevisiteerd worden. Maar
op willekeurige punten, midden op
den weg. De ambtenaren, met het
toezicht belast, moesten zich zelfs
van tijd tot tijd verdekt opstellen

langs de plaatsen, waar vermoed
kan worden, dat clandestiene ver-
voer plaats vindt.

Gevraagd werd of de kornmiezen
der belasting ook niet kouden be-
voegd verklaard worden om de
verordening op het vervoeren van
producten van de plantages uitte
voeren.

Men had vernomen, dat het iv de
bedoeling van den Inspecteur der
belastingen lag, om in de toekomst
Van lijd tot tiji] op de buiteuwe-
gen door de kommiezen visitatiën
op accijnsgoederen to doen verrich-
ten. Ileze gelegenheden zouden dan
zeer wel kunnen worden benut tot
tweeërlei doeleinden.

Verscheidene leden gaveu als voor-
naamste oorzaak van den achteruit-
gang der plantages op, de daling
der veeprijzen tengevolge van den
invoer van buiteulandsche run-
deren.

Terwijl de vleeschprijz.n in gee-
oen deele zijn gedaald, is het bin-
uenlandsch vee toch zeer dikwijls
zoo goed als onverkoopbaar.

Eo dit is te wijten, meenden zij,
aan het soort monopolie, dat de
invoerders van rundvee, die over
meer kapitaal kunnen beschikken
dan de kleine slagers, hebben ver-
kregen.

De ledeu aan het woord bevalen
aan het Bestuur deze aangelegen-
heid in overweging aan. Zij meen-
den, dat alvast ecu groóte verue-
tering zou worden verkregen, als de
accijns op runderen kon worden
afgeschaft en het invoerrecht zoo-
wel van runderen als van klein vee
kou worden verhoogd. Het inlandsch
vee zou daardoor in betere conili-
tie komen, zouder dat er op de
vleeschverbruikers zwaardere lasten
zou worden gelegd.

Verschillende leden verklaarden te
betreuren het kort geleden door
den Gouverneur , genomen besluit,
om aan een aantal pachters van
gouveruemeutsgronden de achterstal-
lige pachtpenningeu kwijt te schel-
den.

Zij wezen er op, dat in den geno-
men maatregel eene onbillijkheid
schuilt tegenover die huurders, die
steeds hunne verplichtingen trouw
zijn nagekomen.

En dat niet alleen, maar ook de
wanbetaling van de pacht kan er
zeer door wordeu in de hand ge-
werkt. Menige pachter zal vooitaan
maar al te zeer geneigd zijn, zijn
schuld te lateu oploopen in de
hoop later kwijtschelding te krijgen.

Men had als rechtsgrond van de
kwijtschelding hooren noemen: de
verjaring. Het wilde evenwel aau
verscheidene leden voorkomen, dat
hier geen sprake kau zijn van ver-
jaring, waar de pachters_toch voort-
durend tot betaling "worden aange-
maand, en bovendien het middel
van oplegging vau den eed ter be
schikking staat van het Gouverne
ment.

Enkele leden merk teu op, dat de
kwijtschelding misschien geschied is
omdat de achterstallige pacht niet
te innen was wegens onvermogen
van de pachters.

§ 4 Algemeen betuigde men aiju
ingenomenheid met de plannen tot
verbetering van de Sint Anna-baai.

Te vaak reeds was, meende men
door den Raad op het groóte be-
lang van handel en scheepvaart ge-
wezen, dan dat men dit ook thans
weer zou behoeven te doen.

De verzanding vau den haven-
mond stelde reeds sinds geruimen
tijd een groóte belemmering daar
voor de ontwikkeling van Curagao
op handels- en scheepvaartgebied.
Het is algemeen bekend, dat dik-
wijls groóte stoomschepen Curagao
voorbijvaren en het eiland niet dur-
ven aandoen wegens den te nauweu
havenmond.

Eenige ledeu verwachtten veel nut
eu voordeel voor de Curagaosche
zeelieden van een cursus voor de
opleiding tot de zeevaartkunde. Men
gaf het Bestuur in overweging om,

indien dit zouder te groóte kosten
kon geschieden, een cursus in den
geest als de op Saba bestaande ook
op Curagao te willen doen openen.

In het belang van handel eu scheep-
vaart, werd het zeer wensehelijk
geacht, dat van den post voor
internationale seinen in het Water-
fort op Curagao ook va zonsonder-
gang door agenten van scheepvaart-
lijnen en particulieren gebruik zou
kunnen worden gemaakt, om zich
in verbinding te stellen met in zicht
zijnde schepen.

Men gaf in overweging daarvoor
lichtseinen aan te schaffen.

. "». Naar aanleiding van hetgeen
iv de iMemorie van toelichting ge-
zegd wordt omtrent de opbrengst
van het nieuwe belastingstelsel, n.l.
dat gebleken is dat de uitkomsten
van dat stelsel in overeenstemming
zijn met het bij de belastingherzie-
ning vooropgestelde beginsel, dat
de wijziging niet beoogde eene ver-
zwaring van den nelangst ingdruk,
doch slechts eene betere verdeeling
daarvan — meenden verscheidene le-
den niet te mogeu nalaten te doen
uitkomen, dat h i. uit de uitkom-
sten van het jaar 1909 ecu, aan die
van het Bestuur tegenovergestelde,
conclusie is te trekken.

Als men toch bedenkt — zoo be-
toogden zij — hoe bijzonder ongun-
stig de economische toestand van
het eiland Curagao in het begin van
1909 was, tegevolge van de gespan-
nen verhoudiug met Venezuela, hoe
weinig er op handels- en scheep-
vaartgebied omging, met hoeveelmoeilijkheden de hoedenindustrie te
kampen had, en daarbij in aanmer-
king neemt, dat de naweeëu van de
doorstane crisis zich tot het einde
van het jaar hebben doeu gevoelen
en tot op het oogenblik nog doen
gevoelen, dan, meenden zij, moet er-
kend, dat het feit, dat de opbrengst
der middeleu ooder zulke ongunsti-
ge omstandigheden over 1909 toch
nog f 25,000. — hooger is geweest
dan het gemiddelde over de vijf
voorafgaande jaren, alleszins wet-
tigt de conclusie, dat de belasting-
druk door het nieuwe belastingstel-
sel ter dege is verzwaard.

Zeker, zoo vervolgden de leden aan
het woord, er is naar gestreefd van
het nieuwe stelsel eenzelfde totaal-
opbrengst als van het vroegere te
verkrijgen, doch toegegeven mag
toch worden dat men zich bij de
ramingen van de equivalenten voor
afgeschafte of verlaagde heffingen
steeds al te veel Han don veiligeu
kant heeft gehouden; waarbij nog
komt, dat de statistieken waarover
men beschikken kon, uiet al te zui-
ver gebleken zijn.

ARTIKELEN.
Hoezeer men ook doordrongen wás

vau de noodzakelijkheid van be-zuiniging, toch konden verscheidene
leden niet nalaten de aandacht vau
het Bestuur te vestigen op de slech-
te conditie waarin de jonge amb-
tenaren langzamerhand gekomen
zijn door de gestadige uitbreiding
van het corps geëmployeerden, zon-
der evenredige uitbreiding van hetcorps kommiezen.

Verscheidene leden wezen op den
onhoudbaren toestand, dat onder
de tegenwoordige regeling, de meeste
klerken eerst dan aan de beurt van
eene benoeming tot adjunct-kom-
mies komen, waaraan een aanvang-
salaris van f 1,200. — verbonden is,wanneer zij reeds diep in de der-
tig jaren zijn en den Lande, eerst
als geëmployeerde en daarna alsklerk, reeds gemiddeld 15 jaren ge-
diend hebben, waarvan eenige jareuongesalarieerd.

Wil men niet, dat de jongelieden
van den stand waaruit ambtenaren
behooren te worden gerecruteerd,
n.l. jongelieden uit de beste kringen,
hoe langer hoe meer afkeerig zullen
worden van den ambtenaarsloop-
baau; wil men niet, dat elementen



tot het corps zullen moeten worden
toegelaten, die daar niet in thuis
behooren, dan behoorde — zoo meen-
den de leden aan het woord—in
den huidigen toestand verbetering
te worden gebracht.

Het is waar — zoo werd door de-
ze leden beantwoord de tegenwer-
ping van andere leden, n.l. dat de
jongelieden in volkomen bekendheid
met den toestand en de vooruit-
zichten, in dienst treden,en dus in
den tragen gang der proraotiën geen
gegronde aanleiding tot klagen mo-
gen vinden — het is waar, tot dus-
verre overtreft de vraag het aan-
bod niet. Maar toch — zoo werd
door hen gevraagd — mag het Gou-
vernement, als elk ander werkge-
ver op winstbejag uit, misbruik, of
zelfs ook maar gebruik maken van
allerlei bijzondere omstandigheden,
die verschillende jongelieden vau
goeden huize beletten hun bestaan
in den vreemde te gaan zoeken en
hen noodzaken in Gouvernements-
dienst te treden ? Zij, ledeu aau het
woord, althaus, konden deze vraag
niet bevestigend beantwoorden.

Resumeerende gaf de meerderheid
aan het Bestuur in overweging om
het aantal adjunct-kommiezen met
een paar, drie of vier, uit te brei-
den, het aantal kierkeu met een te
verminderen en het aantal geëm-
ployeerdeu beduidend in te krimpen
door voorioopig de vacatures niet
aan te vullen.

Financieel zal de maatregel niet
veel kosten. En daartegenover staat
dat de jonge ambtenaren dan tegen
dat zij de dertig jaren naderen, aan
de beurt zulleu komen om tot
adjunct-kommies te worden be-
noemd, iv welken rang zij door pe-
riodieke verhoogingen het tot een
salaris van f 1,500. — kunneu bren
gen.

De andere leden hiervorenbedoeld
evenwel verklaardeu hunne mede-
werking niet te kunnen verleenen tot
een maatregel, die het budget weder-
om zal opdrijven. Zoolang er aan-
bod is voor de betrekking van geëm-
ployeerde is het bewijs er — zoo oor-
deelden zij, dat de jongelieden elders
niet beter terecht kunnen, en zoo-
lang bestaat er geen reden om aan
lotsverbetering der jonge ambtena-
ren te deuken.

Meu drukte zijne voldoening uit
over het verdwijuen vau de begroo-
ting van het voormalig art. 2.

De resultateu van deu detachee-
ringsroaatregel ziju zoo pover ge-
weest, dat men de hoop uitsprak.
dat een dergelijke post niet weer op
de begrooting zou verschijnen.

Om de redenen bij art. 1 reeds
uiteengezet, n. 1. dat aan den Gou-
vernementsambtenaar een menson-
waardig bestaan moet worden ver-
schaft, zelfs, al heeft hij, gelijk de
tegenwoordige titularis, met kennis
van zaken de "betrekking tegen eene

feringe bezoldiging aanvaard, mem-
e de groóte meerderheid zich niet

te moeten kanten tegen de voorge-
stelde traktements-verhooging van
den Cipier.

Vrij algemeen meende men echter
bezwaar te moeten maken tegeu het
verleenen van fouragegeld aan den
Procureur-generaal.

De vorige titularissen immers heb-
ben het zonder gedaan en uit niets
blijkt, dat de dieust eronder geleden
heeft.

Men was niet ongeuegen mede te
werken tot de voorgestelde verhoo-
ging der toelage aan den Hypotheek-
bewaarder, diens verantwoordelijk-
heid toch is groot. De werkzaam-
heden echter zijn niet omvangrijk,
al moet de titularis dagelijks op
het kantoor aanwezig zijn.

Wilde men dus het verlangde cre-
diet toestaan, men meende dat meer
partij zou kunnen worden getrok-
ken van den beter bezoldigden amb-
tenaar en hem ook ander werk zou
kunnen worden opgedragen.

In overweging werd, in verband
met de aanbevolen wijziging der re-
fistratieverordening, gegeven hem

e registratie, die na de wijziging
lang zooveel werk niet meer zal ge-
ven als thans, op te dragen. Het
werk der registratie toch ligt geheel
in de lijn van dien werkkring van
den hypotheekbewaarder en stelt
gelijke eischen van nauwgezetheid
en stiptheid.

Men bracht in herinnering de me
dedeeling van het Bestuur bij de
behandeling van de belastingher-
ziening, dat de belasting-dienst door
Curagaosche ambtenaren zal kunnen
worden verricht.

Ook de Afdeelingen achtten dit
zeer wel mogelijk en vertrouwden,
dat zoodra mogelijk de aanstelling
van een Curagaosch ambtenaar tot
Verificateur zal volgen Aan zulk een
ambtenaar zal dan een geringer
traktement kunnen worden toege-
legd dan voor den Nederlandschen
il uitgetrokken.

Vrij algemeen werd geklaagd over
daling van bet peil van het onder-
wijs aan de Hendrik- en de Wilhel-
mina-school.

Men merke op, dat de kinderen,
die een tiental jareu geleden de school
doorlitopen hadden, veel beter on-
derlegd waren dan die tegenwoordig,
voorzien van het einddiploma, de
school verlaten.

Eenige leden hadden den indruk
gekregen, dat het onderwijs er niet
met de gewenschte toewijding gege-
ven wordt.

Anderen meenden de oorzaak van
den achteruitgang meer te moeten
zoeken in de omstaudigheid, dat
sinds de opheffing van de negende
klasse aan de Hendrikschooi (de
achtste aan de Wilhelmina-school)
dezelfde leerstof, die vroeger iv negen
(of acht) jaren werd verwerkt, te-
genwoordig in een jaar minder den
kioderen moet worden ingebracht

Het program met zijn vier vreemde
tóleu en tal van vakken was, meen-
den deze leden, veel te uitgebreid
voor een school van Bjarigen cursus,
en in een land waar voor vele kio-
deren, die voor het eerst naar school
komen, ook zelfs het Hollandsch
een vreemde taal is.

Enkele leden beweerden dat, al-
hoewel erkend moet worden, dat
het onderwijs op gemelde scholen
niet die resultaten oplevert, die men
daarvan vrwachten mag, er echter
geen daling van het peil te con-
stateeren valt.

t

Men zou gaarne willen vernemen
welk bedrag er in het afgeloopen
jaar voor den cursus in het rekenen
en teekenen is uitgegeven. Was men
goed ingelicht, dan is de leider van
den cursus langen tijd van Curagao
afwezig geweest. Heeft hij gedurende
zijn afwezigheid de toelage verbon.
den aan den cursus behouden ?

Algemeen had men bezwaar tegen
de toelage van 120 gld. 's jaars
aan den schoolopziener voor kan-
toorhuur. De werkkring van den
Schoolopziener is niet van dien aard,
dat hij kantoor behoeft te houden.
Hij heeft niet veel met het publiek
te maken.

Algemeen had men bezwaar tegen
het toekennen van traktement aan
den Landbouwkundige.

De resultaten, metdesknndige voor-
lichting op landbouwgebied behaald,
zijn tot dusverre volstrekt uiet van
dien aard, dat tot bestendiging van
die betrekking kan worden besloten.

Eenige ledeu, van oordeel dat in
zulk een kleine kolonie als Curagao
op laudbouwgebied wel nooit iets van
belang te verrichten zal ziju, achtten
de tijd nu gekomen om geheel aï te
zien van verder deskundige voorlich-
ting.

Auderen weuschtten echter de defi-
nitieve beslissing hieromtrent n >g, al
was het voorioopig maar voor een
jaar, uit te stellen, en zulks met het
oog op de in uitzicht gestelde exploi-
tatie van de sisal-aanplant op Wel-
bedacht en den proef, die met Ricinus
genomen wordt. Deze leden durfden
alsnog niet zoo pertinent als de vori-
ge verklaren, dat er van den landouw
op Curagao niets te maken is, al
moesten ook zij erkennen, dat de re-
sultaten totdusverre zeer ontmoedi-
gend ziju.

Enkele ledeu gaven in overweging-
de betrekking van landbouwkundige
te combineeren met die van district-
meester, en zulks in verband met het
in de algemeene beschouwingen aan-
gegeven denkbeeld van het aanstellen
van éénderden districtmeester.

Enkele leden wenschtten de volgen
de vragen gesteld te zien:

10. Welke zijn de resultaten tot-
dusverre verkregen v._n de pogiugen
om den landbouw in de Kolonie te
verbeteren ?

20. Hoeveel geld is er in het geheel
reeds aan besteed, voor elk der eilan-
den?

30. Is er eenofaodere cultuur in-
gevoerd, die loonend is?

Men was van oordeel, dat met
kleine voorschotten alleen niet veel
bereikt kan worden in de richting
van aanmoediging van de dividivi-
cultuur. Op hoe kleiner schaal ge-
werkt wordt, hoe duurder betrek-
kelijk de aanleg wordt. Behoorlijk
en scherp toezicht was, meende men,
hier het eenige noodige.

Men vond het uitgetrokken be-
drag van f3,650 voor landboavv-
proeveu te hoog. Allerlei proeven
met verschillende soorten van ge-
wassen, als het ware luk of raak,
meende meu beslist te moeten ont-
raden. De proefnemingen dieuden
altijd beperkt te blijveu tot die plant-
soorten, waarvan meu roet eenigen
grond kan verwachten, dat de cul-
tuur loonend en vau eenige betee-
kenis kan zijn.

Men gaf in overweging voor het
verleeneu van laudbouwcredieteu eene
verordening in het leven te roepen

in den geest van de bij de Kolo-
niale Staten van Suriname ingedien-
de verordening tot regeling van de
overeenkomst van landbouwleening
onder bedrijfsverband. Speciaal de
bepaling vau gemelde verordening,
dat de vorbandhouder gemachtigd
is het bedrijf van den verbandge-
ver over te nemen, achtten eenige
leden voor de Kolonie wenschelijk.

Men herioüerde de toezegging van
het Bestuur bij het verleenen van
subsidie aan het Militair Tehuis aan
den Raad gedaan, n. 1., dat zij ge-
leidelijk zal verminderd worden.
Thans wordt echter eene verhooging
voorgesteld. Meu verzocht 't Bestuur
te willen onderzoeken of het verleenen
van subsidie wel langer noodig is.

Wederom, gelijk steeds te voren,
werd door verschillende leden be-
streden de nooilzakelijkheid van een
vasten eersten opzichter aau het De-
partement vau Openbare werken.

De staf van het Departement is,
vond men, veel te uitgebreid voor
den omvang der werkzaamheden.
Groóte werkeu — behalve dan de ver-
betering van de Sint Anna baai, waar-
over hieronder vader — zijn er niei te
verrichten. Het onderhouden van de
Gouvernementsgebouwen en bet nu
en dan bijbouwen vau enkele ge-
bouwtjes, vereischt waarlijk niet zoo-
veel techuische kennis, en geeft niet
zooveel te doen, dat naast den Direc-
teur, ook nog een technisch ouder
legde opzichter aau het Departement
behoeft te zijn verbonden.

Ook de damaanleg vordert, wanneer
maar meer systematisch werd ge-
werkt, eerst iv het eene eu dan in het
andere district en niet zooals tot dus-
verre op schier alle punten vau het
eiland tegelijk, niet veel van den tijd
van den Directeur.

Men bracht iv herinnering, dat niet
lang geleden het personeel aan het
Departement van Opeubare Werkeu—destijds het Bouwdepartement —
slechts'bestond uit een Chef en één
Opzichter.

Verscheidene leden waren dan ook
van oordeei, dat de betrekking van
technisch opzichter (eersten opzich-
ter) niet langer moest worden besten-
digd. Die leden althans konden huune
medewerking to¡, handhaving ervan
uiet verleenen.

Andere ledeu echter waren bereid,
met het oog op den damaanleg en het
bouwen van een steiger en kantoor-
lokalen op Aruba, het crediet toe te
staan voor toelage aan den eersten
opzichter.

Algemeen was men van oordeel,
dat er in de werkwijze van het De-
partement van .Openbare werken
iets moet zijn, dat verkeerd is. Er
wordt te duur gebouwd. Men kon
zich niet voorstellen, dat b. v. het
gewoon onderhoud der gebouwen,
waaronder alleen schijnt te moeten
worden verstaan de zeer kleine re-
paratiën — immers voor elke repa-
ratie van eenige beteekenis wordt
een afzonderlijk crediet aange-
vraagd—, fB,OOO.— 'e jaars zou moe-
ten kosten. Eenige leden zouden
gaarne vernemeu, welke uitgaven
zooals uit den post gewoon on-
derhoud" in 1909 gekweten zijn.
Voorts zouden zij ook van het De-
stuur eene opgave willen krijgen
hoeveel onder opzichters, ploegba-
zen, magazijnbewaarders of kuech-
ten aan den dienst van het Depar-
tement verbonden zijn.

Eenige leden merkten op, dat het
misschien zeer goed mogelijk zou
zijn om de portierswoning van het
krankzinnigen-gesticht, die toch reeds
aan den weg ligt, ecu muurop te trek-
ken, waardoor op veel goedkoopere
wijze dan door het Bestuur aangege-
ven, het beoogde d.el bereikt zal
worden.

INAUGUREELE REDE VAN

Prof. Dr. J. Th. Beysens
in de Aula der Utrechtsche Universiteit.

Slot.
Hoe echter valt met zulk een oor-

sproi.g 's werelds onvolmaaktheid te
rijmen ? De vraag is hier zeker op
haar plaats. En onverstandig ware
het de moeilijkheden te loochenen, die
er in liggen opgesloten. Toch zijn die
moeilijkheden niet zóó groot, als zij
wel oppervlakkig schijnen.

Ten eerste is er — eo dit raakt niet
het kleinste deel der moeilijkheden ~
heel wat voor ons menschen onbe-
grijpelijks in de wijsheid van het we-
reldbeleid. Maar tegen de oneindige
wijsheid ervan pleit dit zeer zeker
niet. Integendeel, het is in iedere op-
vatting, teleologische en anti-teleolo-
gische, vooraf gegeven. Onzegeestes-
blik is nu eenmaal niet wereldom-
vattend. Het overleg, dat het wereld-
plan ontwierp, was in ieder geval een
bovenmenschelijk beleid.

Vervolgens wordt bij de beoordee-
ling dier moeilijkheden, veel»l verge-
ten, wat streng wordt vastgehouden
bij de bepaling der orde, dat men
zich op het standpunt plaatsen moet
dezer werkelijk bestaande wereld, cD

alle optimistische overdrijving, alle
anthropo-en zoöeentrisme zorgvuldig
moet vermijden.

Zoo beweert men, dat in bijzonder-
heden, die meer onder ons bereik val
leu, de ongeëvenredigdheid der ge-
bruikte middelen, hetgebrekkige, nut-
telooze, ja het schadelijke, ook in som-
mige onderdeelen der veelgeprezen or-
ganismen, als in het oog springt. Eu
in menig voorbeeld heeft men wel ge-
lijk, zoolang men zich beperkt tot de
aangevoerde bijzonderheden op zich
en afzonderlijk. Maar juist op dit be-
perkte standpuut plaatst men zich
buiten de werkelijkheid der wereld,
waarin niets, ding noch gebeurtenis,
op zich zelf bestaat, noch in zich zelf
alleen doel en bestemming draagt.
Ook voor anti-teleolof>ÍBChe beschou-
wing blijft het waar, dat alles en al-
len een integreerend deel der groóte
wereld vormen. De opoffering bijv.
van millioenen kiemen en zaden moet
verkwisting schijnen, als het doel al-
leen ware eenige weinige organismen
tot ontwikkeling te brengen. Die
schijn echter bestaat alleen door
bloot-willekeurig dit ééne enkele doel
aan de productie te stellen, terwijl de-
ze tocl» in de werkelijkheid der be-
staaude wereld verhoudingen zeer ze-
ker niet tot dit ééne alleen dienstig is.

Ook behoeft de wereld niet vol-
maakt te zijn, al is haar Maker zelf
iv zich oueindig groot en wijs. Afge-
zien van ziju innerlijke onmogelijk-
heid is zulk een eisch ook voor de
werkelijk bestaande wereld een onre-
delijkheid. Dat het wereld proces ver-
loopt overeenkomstig den aard en de
natuur der bestaande dingen, zal
toch niemand onredelijk en onwijs
kunnen noemen. Maar vanwaar dan
die verwondering over alterlei afwij-
kiugeu eu onvolkomenheden in afzon-
derlijke gevallen, als men weet, dat
het wereldverloop geen marionetten-
spel is in Gods hand, maar voltrok-
ken wordt, door de eigen werkingen
der dingen, die wel aan wet en regel
gehoorzamen, maar uiteraard ook
aan allerlei wisselvallige wijzigingen
onderhevig zijn. Misschien ware een
wereld beter, waarin dergelijke afwij-
kingen niet voorkwamen. Maar iv
de bestaande orde, de eenige die wij te
beoordeelen hebben, passen zij na-
tuurlijkerwijze.

Ten slotte zijn authropocentrische
gemoedsoordeelen uit den booze in de
auti-teleologie evengoed nis in <Së te-
leologie. Klachteu over de ongemak-
ken en rampen, die onze plaats in
deze werkelijke wereld natuurlijker-
wijze voor ons en anderen medebrengt,
outevreden verzuchtingen over dik-
werf beklagenswaardige gebeurtenis-
sen, en over het feit, dat het almach-
tig wereldbestuur ons en anderen
daarvoor niet vrijwaart, droomerijën
over wat er beter wezen kon in een
denkbeeldig utopia, helpen ons in de
beoordeeling van het teleologisch
vraagstuk geen stap verder, omdat
ons gemoed en verlangens kwalijk
als maatstaf van wereldordende wijs
heid kunnen worden aaugelegd. Inte-
gendeel, zij benevelen het nuchter
oordeel, dat, als er van ordende
wijsheid sprake is, alleen vraagt, of
dewereld, zooals zij nu eenmaal is, ook
is ingericht, zoo als zij naar haar ei
gen aard en natuur behoort ingericht
te zijn; of met name de onvolmaakt-
heden, die somtijds voor ons rampen
en lasten worden, iv die eenig werke-
lijke orde tehuis behooren, daarin bun
natuurlijke plaats en beteekenis heb-
ben. Zoo ja, dan kan men de werke-
lijke wereld een in zich onvolmaakte,
desnoods ecu tranendal noemen,
wat wel niemand zal bestrijden; maar
tegen de wijsheid van den bouwmees-
ter, die het wereldverloop bestuurt
overeenkomstig den aard der werke-
lijke dingeu, pleit dit iv geenen deele.
Of wij van Zijn goedheid mogen vra-
gen, dat'Hij een meerwaardige had
geschapen, staat buiten het vraag-
stuk en vraagt overwegingen, die een
geheel ander karakter dragen.

Allerminst zijn wij van meening,
dat door deze en dergelijke beschou-
wingen alle duisternis wordt weg-
genomen. Integendeel ook voor ons
blijft de oecouomie van het wereld-
bestuur vol van raadselen. Alleen
blijkt het bij nuchter nadenken dui-
delijk genoeg, dat de anti-teleolo-
gische opwerpiugen volstrekt niet
zoo gevaarlijk zijn, als zij opper-
vlakkig schijnen, en in geen geval
ongedaan maken, dat de werkelijke
wereld, al is zij dan ook niet onder
alle opzichten volmaakt, een orde
en regelmaat omvat, welke zonder
een oneindig wijze oorzaak, als vol-
strekten- werkelijkheidsgrond, unbe-
staanbaar is.

Zeker behoeft, wat ik u in hoofd-
trekken vooratelde, toelichting en
uitwerking naar alle zijden, in ver-
band vooral met de- meest funda-
menteele wijsgeerige vragen.

Dat is dan ook, mijns inziens, de

froote beteekenis van mijn optre-
en ouder u, dat ook aan deze we-

r_ldbeschouwing, die het leven van
talloozen beheerschte en aog be-
heerscht, lucht en leven wordt ge-
gund, dat het ook haar gegeven zij
aan deze hoogeschool haar woord
te spreken, en openlijk voor wie het
hooren wil, de redenen harer ziens-
wijze volledig bloot te leggen.

" " "
Dat mij deze taak werd opgedra-

gen, dank ik rechtstreeks aan het
vertrouweu door het Hoogwaardig
Episeop iat van Nederland en het
bestuur der S. Radboud-stichting
in mij gesteld. Ik acht het dus
mijn plicht hun allereerst daarvoor
hier mijn dank te betuigen en blijf
mij gaarne in hun voortdurende
belangstelling en die der curatoren
van St. Radboud aanbevelen.

Mijn grooteo dank vervolgens ook
aan Curatoren eu Seuaat dezer
Rijksuniversiteit en meer in het
bijzonder aan de faculteit der Let-
teren en Wijsbegeerte, die met
heuschheid en belangstellende wel-
willendheid de oprichting van dezen
door mij te bekleeden bijzonderen
leerstoel hebben toegelaten eu be-
vorderd.

Vooral ook gebruik ik gaarne deze
gelegenheid om mij aan te bevelen
ín de welwillendheid van ieder der
hoogleerarea en andere docenten in
het bijzonder. Op zoo menig punt is
het lot van een wijsgeerig inzicht me-
de afhankelijk vaii de gegevens der
bijzondere wetenschappen. ITw kritiek
eo de voorlichtiug uwer erkende we-
tenschap zal mij daarom van on-
schatbaar uut ziju. Het vertrouwen,
dat ik op uw welwillende medewer-
king mag rekenen, maakt mij de
aanvaarding mijner taak te gemak-
kelijker.

Dames eu Heeren Studenten, niets
zal mij aangenamer zijo, dan dat
veleu uwer mij zullen veroorloven
ook voor mijn bescheiden deel te
mogen bijdragen tot uw wijsgeeri-
ge kennis en vorming. Gaarne ver-
klaar ik mij dan ook bereid u daarin
naar best vermogen steeds ter wil-
le te zijn. Zooals de titel mijner
aanstelling luidt, zal wijsgeerige taak
onder u een bijzonder karakter dra-
geu. Een positief-wijsgeerige denk-
richting zal ik voor u vertegenwoor-
digen, die met ecu eeuwenoude voor-
geschiedenis nog altijd of liever op
nieuw een krachtig leven over geheel
de beschaafde wereld ontplooit.
Vetera novis augere is ons program.
De aloude wijsheid blijkt, zonder
haar beproefde beginselen op te offe-
ren, ruim eo breed gevoeg te zijn,
om ook de nieuw ontdekte weten-
schappelijke waarheden in hare be-
schouwingen op te nemen eu te
verwerken. Daarom wenschen wij
haar te behoudeu maar ook te ver-
rijken met wat er goeds en waars
door latere geslachten werd ontdekt.
Ook van zuiver-wetenschappelijk
standpunt is dus haar leer waard
te worden gehoord en overwo-
gen, en door critische bespreking
te worden verhelderd eu gezuiverd.
Van het eerste hoop ik de gelegen-
heid te hebben u te overtuigen, ter-
wijl ik mij voor het laatste aan u
allen gaarue aanbeveel.

Nieuwsberichten.

Curaçao.

Vaarwel!

Geheel onvrijwillig vergateo wij
de vorige week te melden, dat ook
de Eerw. Zuster Leonila van het
St. Elizabeths-gasthuis alhier met
de Prins Willem V naar Nederland
zou terugkeeren.

Wij wenschen H. Eerw. een voor-
spoedige reis.

Welkom!

De Gouvernements-secretaris, de
Heer F. J, Haayen wordt met de
Prins der Nederlanden van verlof te-
rug verwacht Wij hopen dat ZEd.
geheel en al hersteld zij en roepen
hem van harte welkom toe.

Hr. Ms. „Utrecht"

is Maandagmiddag naar Martinique
vertrokken om te dokken en zal
daarna Suriname aandoen eu ver-
der koers zetten naar Bueuos-Ai-
res om onze natie te vertegenwoor-
digen bij het eeuwfeest der onafhan-
kelijkheid van Argentinië. Op de
heen- en terugreis zulleu nog ver-
schillende Zuid-Amerikaansene ha-
vens worden aangedaan tot vlag-
vertoon. Kapitein De Booy zal 27
Juni te Paramaribo het commando
van Kolonel Coi_enbbandeh over-
nemen. De Utrecht kan hier dus niet
vóór medio Juli terug verwacht
worden.

Wordt vervolgd



Z. K. H. de Prins.

viert Diusdag a. s. zijn 34s*.en verjaar-
dag. De goede God scheuke Hem nog
vele en gelukkige jareu.

Het zal weinigen bekend wezen, dat
Z. K. H. zich in zijn Koninklijk Paleis
ook bezig houdt methet timmermaus-
vak. Onder leiding van een baas tim-
merman is de Prins op het oogeublik
bezig een eiken-houten kast in elkan-
der te timmeren.

Deze eigenaardigheid heeft de Prins
met de zonen des Duitschen Keizers
gemeen. De Keizer en zijn zonen oefe-
nen allen een of ander ambacht uit
voor liefhebberij.

19 April.

Op den verjaardag van Prins
Hendrik op Dinsdag a.s. 19 April,
zal Venezuela op schitterende wijze
het eeuwfeest der Onafhankelijkheid
inzetten.

Hoe jammer, dat Nederland en
Curagao niet op officieele wijze deel
kuunen nemen aan deze feesten.
Hopen wij, dat in dit jubeljaar de
vriendschappelijke betrekkingen tus-
schen Venezuela en Nederland we-
der hersteld worden en een handels-
verdrag tusschen beide landen tot
stand kome.

Een militie-plichtige.

Met de Pi-ins Willem V is de Jonge-
heer E. E. Ecker naar Nedeilaud ver-
trokken om als milicien zijn dienst te
vervullen.

Daar moet aan de Nederlandsche
militiewet toch iets haperen, want zij
's oorzaak van vele onbillijkheden.

De Jongeheer Eckek viel tijdens zijn
studie in Nederland aan de landbouw-
school te Wageningen in de loting.
Begin Juni 1908 legde hij met goed
gevolg zijn eind-taaien af, maar zou
fierst in Mei van het volgend jaar
worden opgeroepen om dienst te doen
*.)**■ miliciëu. Hu nu zou hij verplicht
z'ju geweest al dietien maanden in Ne-
derland te blijven, buiten betrekking,
«onder eigen verdiensten, maar wel op
eigen kosten, om het volgend jaaron-
der dienst tegaau. Ecu verzoek om
dadelijk in dienst te mogen treden
werd vau de hand gewezen.

Gelukkig werd hij, bij Gouverne-
mentsbeschikkiug van 28 Mei 1908,
ingedeeld bij den topografisehen
dienst in de Kolonie Curagao en
vertrok hij hierheen.

Zoolung zijn dienstverband met de
Kolonie duurde, was hij vrij van mi-
li* iedieust in Nederland, nu dit ver-
band werd opgeheven, is hij opge-
roepen ou moest op eigen kosten we-
der naar Nederland vertrekkeu, om
als miliciëu het Vaderland te dieneu.

Daar kleeft toch eenige oubillijk-
heid aau dit alles.

Als de Jongeheer Eckek niet da-
delijk na zijn eind-examen in dienst
kon treden in Nederland, waaromkon hij het dan hier niet op Curacao,
althans nu nadat hij als topograaf
ontslagen werd? Het kader hier is
immers steeds verre van compleet.

Waarom toch al die onpleizierig-
heden en noodelooze onkosten ?

Venezuela betaalt zijn schuiden.

"Sinds de regeling der zakeu iv 1905,
heeft Venezuela reeds 612 duizend
pond sterling afbetaald of bijna 12%van de geheele schuld. De schuld der
Mogendheden die niet aandeblokkade
deelnamen is door geregelde afbeta-
Üug van £ 835.884 verminderd tot
£ 561.713, terwijl de vorderingen
der verschillende handelsverenigin-
gen bijna allen reeds zijn voldaan.

Air. Roosevelt

zal ook een bez>ek aau Den [Jaagbrengen.

Handel en Industriemaatschappij
Curado.

Voorgesteld werd om dit jaar 9%dividend uit te keeren.

De Huisvlijt-tentoonstellingete
Scheveningen.

Wij vestigen de aandacht onzer
lezers op achterstaande adverten-
tie aangaande de huisvlijt-tentoon-
stelling te Scheveniugen.

Op Curagao, waar zoo weinig te
verdienen valt, wordt er thuis zeer
Veel geknutseld. En juist deze voor-
werpen zijn bizonder in trek op eenhuisvlijt-tentoonstelling. Een mooie
gelegenheid derhalve om met knut-
selen ook eens iets te verdienen.

Vergeten wij echter niet, dat wat
van Curacao komt een specifiek Cu-
fagaosch karakter moet dragen om
bizoudere waarde en aantrekkelijk-
heid te hebben, en dat het goedkoop
Daoet zijn, wil het verkocht worden.Van hoeden en kantwerk is reeds
gesproken.

.Maar wij brengen in herinnering de
specifiek Curacaosche aardigheden,
als daar ziju: strooien hutjes, kleiue

sierlijke lampehangertjes van schel-
pen, poppen in Curagaosche kleeder-
dracht, poppeuwiegstoeltjes en kader
tjes, luchtballonnetjes van uitgebran-
de electrische lampjes meteen Cura-
gaosch canoa van vlechtwerk er
onder, panamá-poppenhoedjes, kleine
ingelegde d< osjes, stoom- en oor-
logsschepen van cartón, waarin licht
moet branden om alles beter uit
te laten komeu etc. etc.

De Uurag losche geest is vinding-
rijk genoeg. Als meu er maar voor
zorgt, dat het een eigen karakter
draagt, aardig is en mooi en goed-
koop.

Een stap tot den vrede.

In de Gaceta Oficial van Venezuela
dato 7 April 11. komt het volgend ver-
blijdend bericht voor:

Door deo Consul der Republiek te
Curagao gevraagd zijude, hoe hij moest
handelen meteenige koopmansgoede-
ren, welke op Curagao zijn aangeko-
men van SintThomas met bestemming
naar Maracaibo, maar die op Sint
Thomas niet konden worden over-
fgescheept, omdat aldaar geen ge-
egenheid was tot verscheping naar
Maracaibo. heeft de waarnemende
President der Republiek, gedreven
door het verlangen om den Handel
alle mogelijke gemakken te bezor-
gen, verordend, dat de Consul van
Curagao, of van welk ander eiland
der Autillen ook, in dergelijke ge-
vallen, niet voorzien bij de Wet,
wauneer zij in het vervolg weder
voorkomen, gemachtigd is om de
overscheping toe te staan, en de pa-
pieren in orde te brengen, na zich
goed overtuigd té hebben dat het
werkelijk dezelfde goederen zijn en
dat er naar waarheid iv de opge-
geven haven geen schip was voor
de bestemde Veuezolaausche haven.

Gele Koorts op Trinidad.

De kabel berichtte Donderdag, dat
zich op Trinidad twee gevallen van
gele koorts hadden voorgedaan.

In- en oiitschepiugskantoor
voor passagiers te La Guaira

Do Heer T. Pekeika Lozaua maakt
bekend, dat de passagiers voor me-
n outscheping hunner goederen
zich moeten vervoegen op zijn kan-
toor en zonder bekomen verlof geen
besprekingen met reeders of be-
vrachters kunnen aangaan.

Zij zullen te betaleu hebbeu vol-
gens een vast tarief, dat aau de
achter zijde van het verlofbiljet ge-
drukt staat.

Katten en Muizen.

Gedurende de laatste 8 dagenwerden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-delgd.

664 ratten
3037 muizeu.

De Prins op reis.

De uitreis van Hr, Ms, pantserschip
„Heemskerck" voor het maken van
den oefeningstocht naar de noorsche
wateren is bepaald op 7 Mei, zul-
lende Prins Hendrik aau boord van
dezen oorlogsbodem de reis medema-
ken naar Scandinavië, ten einde eeni-
ge weken in Zwedeu, Noorwegen eu
Denemarken te verblijven, bij " welkegelegenheid Z. K. H. voornemens is
een Dezoek te brengen aan de Ho-
ven te Stockholm, Christiania en
Kopenhagen.

Johanniterriddennaar Jeruzalem.

Uit Berlijn schrijft men aan het
Vad :

Aan den pelgrimstocht van den
Heerenmeester der Johanniterorde,
Prins Eitel Friedrich van Pruisen,
naar het Heilige Land, tot opening
van het. gasthuis der Sint Jans-
heeren en van de daaraan verbon-
den Hemelvaartkerk op den Olijfberg-
te Jeruzalem, zal uit Nederland wor-
den deelgenomen door de Johau-niterridders jhr. mr. A van Daehne
vau Varick, baron W. Taets van
Amerongen van Woudenberg en graaf
W. van Rechteren Limpurg.

Genoemde plechtigheid zal plaats
vinden op 9 April.

Daags daarna zal in tegenwoor-
digheid van Z. K. H. en Zijn Ge-
malin de ¡uwijding geschieden van
de kerk der Dörmitio Sanctae Ma-
riae, welk terrein een geschenk is
van deu Duitschen Keizer aan de
R. -K. gemeente te Jeruzalen.Diusdag deu 12eu April hopen
hunne Koninklijke Hoogheden het
feest van het vijftigjarig bestaan van
het Syrisch weeshuis mee te vieren.

Alweer een.medium" ontmaskerd.

Prof. H. Münsterberg (die spoedig
als Amerikaanse!, „ruil-professor"
naar Berlijn zal komen), heeft het

beroemde (of beruchte) Amerikaan-
sebe medium Eusapi.i Paladino er
leelijk iv laten loopen. Hij en de heer
('arrington, een natuurkundige, za-
ten aan weerszijden naast, haar eu
hielden haar handen vast, terwijl zij
hun voeten op de hare zetten. Nu
mocht ze beginnen... Werkelijk raak-
ten, niet cle poppen, maar een tafel en
ecu stoel, achtereenvolgens aau het
dansen. Mijua hadden de geleerden
zich gewonnen gegeven. Plotseling
echter slaakte Eusapia Paladino een
afgrijselijken kreet, die het bloed iv
de adereu deed stollen... Wat was er
gebeurd?

De sluwe juffer had het kunst-
stukje volbracht, stiekum den voet
uit den schoen te halen, om daar-
mee met acrobatische behendigheid
te manoeuvreeren... Maar wie pro-
fessor Müusterberg (gelukkig Ber-
lijn, dat hem krijgt!) foppen wil,
moet vroeger opstaan dan l.usa-
pia! Hij had een man, zonder haar
weten, achter haar opgesteld; dwe
had alles gezien en den voet gegre-
pen. En Eusapia, in dat ééne oo-
genblik al haar roem met en bene-
vens haar broodje vernietigd zien-
de, slaakte boy. ngemelden, ouwel-
luidenden kreet.

Nederland.

Zaak-van Heeckeren-Ruyper.

Juist toen in De Standaard een
driestar verscheen, welke verklaarde.
dat indertijd de voorzitter van
den ministerraad (i c. dr. Kuyper)
nooit aan eenig minister, minister
van staat, kamerlid of aau wien
ook, de verzekering heeft gegeven,
dat door Hare Majesteit de Konin
gin van Z. M. den Duitschen Kei-
zer destijds een brief, nota of tele
gram zou zijn ontvangen, waarin
met vreemde inmenging in de bin
nenlandsche aangelegenheden van
onze landsverdediging zou gedreigd
zijn" — op de'izelfden avond 'lezer
publicatie bevatte De Telegraaf een
schrijven van een oud-minister oud-
Kamerlid", waarin niets meer of
minder wordt geïusitiueerd dan dit:

De heer van Swinderen wist, toen
hij onlangs in zijn schriftelijk ant-
woord .au de Eerste Kamer *.er-
klaarde, dat er schijn noch scha-
duw bestond van iet., dat in 1904
reden tot bezorgdheid kou geven",
dat deze zijne verklaring in lijnrech-
ten strijd w.-s met hetgeeu de ver-
antwoordelijke minister van 1904
hem verklaard hnd."

We maken van deze verbijsteren-
de aantijging alleen gewag om er
de vermelding aan vast te haken,
dat zoowel de N. R. C. als de $.
Ct. nfkeuren, dat een anonymus der-
gelijke dingen publiceert. De tijd om
over deze zaak naamloos te schrij-
ven, zoodat niemand weet wie de
verantwoordelijkheid draagt, achten
zij op het oogenblik voorbij. Eerst-
genoemd orgaan noemt zelfs het
publiceeren door een oud-minister,
oud-Kamerlid", van anonieme ver-
klaringen ten ougunste van een
der betrokkenen (in c.su den thans
verantwoordelijken minister van
Swinderen) „niets minder dan een
lafheid" en begrijpt niet, „dat een
Nederlandsch blad tot zulk een min-
ne daad zijn medewerking heeft wil-
len verleenen. Wie thans in deze
zaak een woord mee wil spreken,
hij trede in het volle daglicht. Wie
dat niet durft, heeft te zwijgen."

Met groóte instemming maken wij
van deze oordeelvellingen gewag.
De zaak is te ernstig om door naam-
looze aanklachten nog vertroebeld
te mogen worden.

Als ministers sedert 1901, die op
dit oogenblik aan de qualificatie
„oud-minister, oud-Kamerlid" beant-
woorden, noemt de N. Grt. de vol-
gende heeren:

uit het Kabinet-Kuyper de heeren
Melvil baron van Lynden (oud-Eer-
ste-Kamerlid), Harte van Tecklen-
burg eu Idenburg;

uit het Kabinet-de Meester de hee-
ren van Raalte, Veegens en Fock;

vóór 1901 de heeren Lely, Cre-
mer, vau der Kaay, van Houten,
van der Sleyden, van Tienhoven,
Smidt, Ruys deßeerenbrouck, Fock
(vader), van Heeckeren van Keil
(vader).

„Wij gaan hierbij natuurlijk uit
van de veronderstelling, dat de aan-
duiding van De Telegraaf (oud-mi-
nister, oud-Kamerlid) waarheid be-
vat, zegt de _V". Crt. Anders zou men
hier eenvoudig met grof bedrog
te doen hebben."

Aan de Niewe Amhemsche Courant
werd het volgende medegedeeld:

De heer v. Heeckeren heeft alvo-rens zijne Nota te verzenden, aan
dr. Kuyper meegedeeld, genoodzaakt
"te zijn diens naam te noemen. Hij
wenschte daarbij te vernemen, of
daartegen zijnerzijds geen bezwaar
bestond en verzocht per draad ant-
woord.

Inderdaad ontving hij telegrafischbericht, dat dr. Kuyper vooraf den

letterlijken inhoud der Nota ver-
langde te kennen.

Dit telegram was van den 14en
Febr. en mr. v. Heeckeren nam de
uoodige maatregelen om aan het in
het telegram uitgedrukte verlangen te
voldoen. Doch groot, waren zijne
verbaziug ca verontwaardiging, toen
in het do. van De Standaard" van
Maandag 14 Febr. de bekende drie-
star verscheen, waarin werd ver-
klaard dat

„Al wat dienaangaande (betreffen-
de een brief van den Duitschen kei-
zer) was rondgebazuind, rustte op
pure verzinniug".

Deze logenstraffing vau den in-
houd zijner Nota, terwijl daarover
nog van gedachten gewisseld weid,
dus vóór deze nog was verzonden,
deed den heer v. Heeckeren beslui-
ten baar onverwijld af te zenden
én openbaar te maken".

Naar aauleiding van het artikel
van Een oud-Minister en oud-Ka-
merlid" betreffende de zaak-van
Heeckeren van Keil heeft een ver-
slaggever van Het f ad. getracht
bij dr. Kuyper nadere inlichtingen
iv' te winneu. De verslaggever kreeg
teu antwoord, dat dr. Kuyper hem
niet te woord kon staan.

De Residb.
» * #

De Stdrd. bevat weer een driestar
over deze onverkwikkelijke zaak. wel-
ke slechts druppelsgewijze behandeld
schijnt te kunnen worden. Blaam"
heet dit nieuwe stukje en het zegt:

Ten onrechte wordt het voorge-
steld, als bedoelde onze driestar:
„Spanning", op den heer Van Heecke-
ren de blaam te leggen, dat zijn be-
weren louter verzinsel zou zijn. Daar-
van staat iv wat we schreven geen
woord. Er staat alleen in wat hem
niet kan verzekerd zijn. Het dilemma,
waarvau men bij deze averechtsche
voorstelling uitging, zondigde tegen
de stellige eisenen der logica.

De eenige grief, die onze driestar te
berde bracht, is dat de Heer van
Heeckeren, indien zijn voorstelling
juist is, alsdan ten hem toevertrouwd
geheim heeft geschondeu. Een Ka-

merlid raag aan zijn Kamerlidmaat-
schap nooit het recht ontleen, n, om
wat hem in een vroegere betrekking,
in vanzelf sprekend geheim, is toever-
trouwd, als Kamerlid in het publiek
uit te dragen. Nog pas heeft de Twee-
de Kamer in soortgelijk geval zich
ten duidelijkste uitgesproken.

Over het positieve in deze zaak
mochten we ons daarentegen niet uit-
laten. Gelijk we uitdrukkelijk op-
merkten, zou hiertoe machtiging van
Hooger hand noodig zijn; een mach-
tiging die naareen aanleiding, als zich
hier voordeed, nietkon worden aange-
vraagd. Wie uit zucht tot zelfrecht-
vaardiging ging sprekeu, waar zwij-
gen plicht is, zou in casu den eerbied
jegens de Kroon verzaken."

Buitenland.

PRUISEN.
Iv Pruisen brengt nog steeds het

verzet tegeD de voorgestelde kieswet
eiken dag nieuws. In verschillende
steden van Pruisen worden bijeen-
komsten belegd. Te Berlijn werden
niet minder dan 30 vergaderingen
gehouden, diebijgewoond werden door
ongeveer 80.000 man. Op al de mee
tinge werd eene dagorde aangeno-
men, waardoor de aauwezigeu zich
verbonden, de woeling in heel Pruisen
te doen voortduren, zoolang niet het
algemeeu stemrecht is ingevoerd.

Te Maagdenburg was buiten weten
der politie eene straatbetooging op
touw gezet, waaraan 6000 man deel-
namen. De politie heeft den stoet de
stad laten doorloopen.

Te Halle, daarentegen, is er na ee-
ne meeting eene lichte botsing ge-
weest tusschen de politie en de ma-
nifestanten. Het is overal rustig af-
geloopeu behalve te Kiel, waar eenige
oploopjes hebben plaats gehad.

Het verzet tegen de kieswet zal niet
minder worden na de verklaring, die
von Bethmann Hollweg bij de der-
de lezing van het kiesrechtontwerp
in de Kamer vau Afgevaardigden ar-
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legde. De ministerpresident verklaar-
de n. 1., dat hij het compromis-voor-
stel van de conservatieven eu Cen-
trum aanvaardde.

Ook nu nog acht de Rijksregeerrag,
verklaarde Bethmann Hollweg, het
meest doelmatig, het indirecte door
een direct kiesrecht te vervangen, en
de openbaarheid der verkiezingen te
handhaven. Maar zij zal toch, in ge-
val een aanzienlijke Kamermeerder-
heid in dien geest besluit, ook een op-
lossing aanvaarden, volgens welke
het indirecte kiesrecht behouden en
een geheime stemming voor de keuze
der kiesmannen (kiezers van deu twee-
den graad) ingevoerd wordt, zonder
zich echter aan alle afzonderlijke be-
palingen van het ontwerp iv ziju hui-
digen vorm te binden.

Deze verklaring verwekte in 't Huis
groóte sensatie en was aanleiding-
tot een rumoer, zooals er nog nooit.
een was voorgekomen.

De sociaal-democraat Liebknecht
nam het woord en in zijn matelooze
opwinding noemde hij het Huis van
Afgevaardigen een schacher- en woe-
kerzaak, waar de heiligste goederen
en rechten van het volk verschacherd
worden.

Hierdoor ontstond een ongekende
verontwaardiging bij de leden der
rechtsche partijen, die: onbeschaamd !
brutaal! eruit! riepen.

Enkele afgevaardigden snelden met
gebalde vuisten en woedende gebaren
naar de tribune waar Liebknecht
atond. Het scheelde niet veel, of het
was tot een haudgemeeu gekomen.
Minuten lang duurde het lawaai.

Toen eindelijk de president zich ver-
staanbaar kon maken, riep hij Lieb-
knecht tot de orde. Deze sprak daar-
na nog een uur, waarin hij nogmaals
tot de orde werd geroepen, toen hij
over de „schanddaden" van het Cen-
trum sprak. Maar er ontstond niet
meer zulk een opschuddiug. Want
terwijl Liebknecht sprak, hadden de
conservatieven en eenige leden van
het Centrum bij wijze van protest d_
zaal verlaten.

De liberale bladen bevatten zeer
felle artikelen tegen den heer v. Beth-
mann-Hollweg, die zich, naar zij zeg-
gen, ook in Pruisen aan het zwart-
blauwe blok heeft onderworpen. Het
zou niet te verwonderen zijn, als deze
artikelen weder gevolgd werden door
betoogingen en botsingen met de po-
litie.

De Kamer nam in derde lezing het
kiesrechtontwerp met onbeteekende
wijziging met 238 tegeu 168 stemmen
aan. Tegen steraden 5 conservatie-
ven, de vrij-conservatieven met twee
uitzonderingen, alle nationaal-libera-
len, de vrijzinnige volkspartij, de Po-
len en de sociaal-democraten.

ENGELAND.
Naar we reeds mededeelden, wil

het Hoogerhuis het Lagerhuis vóór
zijn, door zelf de hand aan den ploeg
te slaan en een zelf-hervorming te
beginnen. Hierdoor zal het zeker be-
ter zijn prestige bewaren dan wan-
neer het een gedwongen hervorming
moet ondergaan.

Lord Rosebery nam hiertoe het
initiatief en men ie van meening,
dat de voornaamste pairs, zooals
de hertog van Northumberland, lord
Lansdowne en anderen, hun steun
sullen verleenen.

In het Hoogerhuis worden thans
de debatten over Rosebery's voor-
stellen voortgezet. Tot dusver heeft-
geen Unionistisch Hoogerhuis zich
tegen de hervormingsquaestie ver-
zet, maar wijl de discussie tot dus-
verre slechts een algemeen karakter
draagt, hebben de bepaalde voor-
stellen in Rosebery's motiën eigenlijk
nog geen onderwerp van bespreking
uitgemaakt.

Lord Curzon verzette zich tegen
het denkbeeld, dat de Tweede Ka-
mer (het Hoogerhuis) uitsluitend uit
§ekozen leden zou bestaan, en uitte

e hoop, dat de erfelijke pairs een
redelijke vertegenwoordiging in dit
hervormde Hoogerhuis zouden ver-
krijgen. Hij verwierp echter het
denkbeeld niet, dat een gedeelte van
het Hoogerhuis gekozen zou worden.

FRANKRIJK.
De affaire-Duez zal waarschijnlijk

niet zonder invloed wezen op de
komende verkiezingen.

Reeds vóór dit schandaal bleek
het, dat er menige scheur was in
de partij van de meerderheid, die
al heet ze „radikaal", „socialist" of
anders in haar onderafdeeling, dit
punt dan toch gemeen heeft: het
anticlericalisme.

Gedurende ongeveer een week kre-
gen we dagelijks een artikel, dat
tot titel had: „Ceux qui s'en vont".

En de een na den ander, die zich
moedeloos of met walging uit de
politiek terugtrok, gaf daarin de
redenen op van zijn besluit.

Meer dan dat van Lasies, van
Gauthier, trok het artikel van La-
bori de aandacht.

Wanneer er iemand een „volbloed
anticlericaal" is, dan is het zeker

Labori en zijn artikel had dus des
te meer waarde, wijl niemand hem
kon verdenken de rechterpartijen te
willen dieneu.

De toon vau zijn artikel is op-
recht. Maar erg troosten! is het
niet. Volgens Labori is de waarde
van het p irticulier initiatief in ons
huidig parlementarisme ongeveer
gelijk aan nul. De parlementaire ar-
beid geschiedt zonder overleg zon-
der orde en vooral zonder oprecht-
heid. Labori toont aan, dat de af-
gevaardigden slechts één groot doel
nastreven: het verwerven van de
gunst des ministers. Deze op hun
beurt sluiten allerlei compromis
(eneinde niet de gunst van de meer-
derheid te verliezen. En dus schom-
melt de Regeering — Ministers en
Kamerleden — tusschen de tegen-
strijdige eischen eaner steeds mach-
tiger wordende democratie eenerzijds
en die der fiuuncieele oligarchie an-
derzijds.

(iaat het niet goed — en dat ge-
beurt nogal eens! — dan troost men
zich met dat zinnetje: De Senaat
zal dat wel in orde brengen." Lang
was de Senaat het eenige niet zie-
ke deel van het parlementaire li-
chaam, maar thans is ook hij op
zijn beurt aangetast.

Wat vau veel beteekeuis is bij
anderen, maar om de reeds boven-
genoemde redenen meer nog bij La-
bori, is de opinie over de anticleri-
cale campagne.

Labori is van meening, dat de
scheiding van Kerk en Staat nood-
zakelijk was. Doch kort op deze
verklaring volgt zijn kritiek en
geeft hij onomwonden te keunen,
dat, onder voorwendsel van ver-
draagzaamheid en vrijheid van ge-
weten, de scheidingbevveging ont-
aard is in ecu vervolging. En het
doet pleizier te lezeu, hoe een zoo
bekend anticlericaal als Labori met
vuur protesteert tegen wat hij noemt
de „huichelarij" zijner partijgenoo
ten. En even raakt hij dit punt
aan, hoe veleu hunner in de politiek
anticlericaal zijn en lang niet in
hun privaatleveu.

Natuurlijk waren de bladen der libe-
rale meerderheid over dit schrijven
niet tevreden. Men verwijt aan Labo-
ri dat alleen vrees van niet herkozen
te worden hem uit de politiek d( et
terugtrekken. Auderen bekennen wel,
dat Labori voor een deel gelijk
heeft, doch dat zijn pogen nutte-
loos is. De Gaulois onder anderen
vergelijkt het schrijven van Labori
met het spannen van een duu
touwtje, teneinde te trachten deRe-
publiek tegen te houden op haar
snellen tocht naar den afgrond.

Het anticlericalisme heeft gedu-
rende langen tijd de linker partij-
en bijeengehouden, niettegenstaan-
de de kleine scheuringen. Niet ieder
durft als Labori zoo ronduit zijn
meening zeggen maar zou het
niet meer dan waarschijnlijk zijn,
dat velen zoo denken als hij? Eu
zou ook het schandaal-Duez niet
eenig licht werpen op het zooge-
naamde „bevrijdingswerk", voor hen,
die nog twijfelen.

Eigenaardig — om geen erger woord
te gebruiken — is de opinie der ver-
schillende bladen op dit punt.

De Lanterne bijvoorbeeld beweert,
dat het aan de anticlericalen zeer
gemakkelijk zal zijn zich te verde-
digen. Wie trok het eerst de aan-
dacht op de rekeningen der liquida-
teurs? — Combes. Wie stelde een ein-
de aan de knoeierijen van Duez?
—De Regeering en meer in bijzon-
der Briand.

Wie gaf bevel tot arrestatie van
Duez? De Regeering.

Brave, onschuldige Regeering !
Vlekkelooze Combes en onschuldige
Briand. Doch ik zou weleens willen
weten, wie anders dan de Regeering
de macht had Duez te vervolgen en
waarom die vlekkelooze Regeering
dit niet eerder deed.

De Rêpublique frangaise merkt te-
recht op dat Duez eigenlijk niet
meer heeft gedaan dan in het klein
het voorbeeld te volgen van wat
diezelfde Regeering in het groot deed.

Natuurlijk zou het overdreven zijn
te beweren', dat, wijl er een Duez ffe,
al degenen, die van ver of nabij in
deze beweging zijn betrokken, ban-
dieten zijn. Doch van den anderen
kant kan men toch moeilijk aannemen
dat deze liquidateur de eenige schul-
dige is.

Men heeft ons zoolang gesproken
over het milliard, dat de 'Congre-
gaties zouden opbrengen en dat be-
steed zou worden aan werklieden-
pensioenen ! Duez heeft vijf of zes mil-
lioen gestolen; maar dan zijn we
nog zóó ver verwijderd van een mil-
lard, dat het wel toegestaan is
te vragen waar de rest is gebleven.
En als men denkt, dat sinds 1907
men reeds wist, dat er heel veel bij
die liquidaties werd gestolen, dan
mag men wel eenigen twijfel hebben
omtrent de onschuld van het Gou-
vernement. Er is toch werkelijk zelfs
geen administratieve kennis toe noo-
dig, om te begrijpen, dat er gesto-
len wordt, wanneer men ziet, dat
Duez voor ééne liquidatie 5287 frank

rekent voor onkosten aan rijtuigen
en postzegels en eenandernaal (1908)
meer dan 11.000 fraucs voor „aller-
lei onkosten."

De Journal, ook anticlericaal, be-
kend spontaan: „Eigenlijk is Duez
niet schuldiger dan de overige liqui-
dateurs." Nu ! Als ze allen van het
allooi van Duez zijn, zegt dit genoeg.
Duez, zegt men, was alleen onvoor-
zichtiger, minder praktisch in zijn re-
keningen.

AIGLON.
De Voorbode.
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Koloniale afdeeling
Vai} de J^atioQale

Huisvlijt-tentoonstelling te Scheveningen.
De Commissie, ingesteld bij Gouvernements-Beschikking

dd. 8 April 1910, No 2757, om in overleg mei den Gedele-
geerde van de commissie voor de Koloniale Afdeeling der
Nationale Huisvlijt-tentoonstelling te Scheveningen alhier, den
Heer H. J. Cohen Henriquez, het noodige te verrichten tot
het bevorderen van inzendingen van artikelen van Huisvlijt-in-
dustrie uit de Kolonie Curacao voor de volksbond-tentoonstel-
ling, welke van half Juli tot half September van dit jaar te
Scheveningen zal worden gehouden, roept de medewerking in
van alle Ingezetenen tot bevordering van het beoogde doel.
Het groóte nut, dat deze Tentoonstelling zal kunnen opleveren
is van zulk een gewicht voor de Kolonie, dat de commissie
het niet betwijfelt, of er zal van deze gelegenheid een goed
gebruik worden gemaakt, ten einde onze huisvlijtproducten,
welke als uitvoerartikelen in aanmerking zouden kunnen komen
in het Moederland bekend te maken.

De inzendingen worden, zoolang ze in het Tentoonstellings-
gebouw zijn, verzekerd tegen brandschade, beschadiging en
diefstal, terwijl ze ook voor het vervoer over zee worden ver-
zekerd.

Van de ingezonden voorwerpen zal zooveel mogelijk wor-
den aangekocht ten behoeve van de aan de Tentoonstelling-
verbonden verloting. Ook kunnen deze voorwerpen verkocht
worden tegen prijzen, door de inzenders zelven te voren te
bepalen. 10% van de opbrengst van bedoelde voorwerpen
komt ten voordeele van de Tentoonstelling. Na afloop van
de Tentoonstelling zijn de verkochte voorwerpen terstond ter
beschikking.

Ingezonden voorwerpen, die niet verkocht worden, worden
kosteloos teruggezonden.

Voor alle afdeelingen der Tentoonstelling worden prijzen
uitgeloofd in den vorm van medailles, geldprijzen, kunstvoor-
werpen oï diploma s.

Ingezonden kunnen o. a. worden: Stroovlechtwerk, als :
grove en fijne hoeden, mandjes, kokertjes (macotjes); touwwerk;
leder- en been-bewerking; nuttige en fraaie handwerken; ar-
tikelen van teeken- en schilderkunst en photographie; artikelen
ter versiering vervaardigd uit waardelooze grondstoffen;
verzamelingen.

Geldelijke bijdragen zullen ook in dank worden aanvaard.
De inzending voor deze kolonie is opengesteld bij den

gedelegeerde van de Koloniale Afdeeling der Tentoonstelling,
den Heer Cohen Henriquez voornoemd tot 16 Mei aanstaande.

De gedelegeerde stelt zich disponibel ten allen tijde ver-
dere inlichtingen te verschaffen.

Curasao, 13 April 1910.

De Gedelegeerde voornoemd,

H. J. Cohen Henriques.

De Commissie voornoemd,

Morris E. Curiel,

Voorzitter.

B. E. v. d. Veen Zeppenfeldt,

Lid.

G. B. Dussel,

Secretaris.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFBN
VAN

H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND
de Amsterdam 18b.,.
„ Antwerpen 1885,„ Chicago 1893, en
„ Curagao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.

Curagao, vVaterkant, Otra
banda.

Drukker :
ALFREDO F SINTIAGO.

Advertentien.

Heden ontving ik telegraphisch
het dieptreurig bericht van het
overlijden van mijn geliefden,
onvergetelijken vader, den Heer

HENDRIKÜS ANTONIUS EÜWENS
te Nijmegen den 4 April^in den
ouderdom van bijna 70 jaar.
Dringend beveel ik de zie' van

den dierbaren overledene in de
gebeden van Confraters, vrien-
den en kennissen aan.

P. fr. P. Ambr. Euwens
Pastoor. O. P.

Rincón 9 April 1910.

Voor de vele blijken van be-
langstelling ondervonden gedu-
rende de ziekte en bij het over
lijden van mijnen geliefden zoon

ENRIQUE A. LEYBA,
betuig ik, ook namens mijn huis-
gezin, aan allen hartgrondigen
dank.

Curasao 11 April 1910.
Leon V. Leyba.

Bekendmaking-
De verhoop van ZILVEREN

GOUDEN en JUWEELEN
VOORWERPEN, beleend ter
Spaar en Beleenbank van 2
September 1908 t|m 28 Februari
1909, onder No. 5445 ,Z t|m N.
3542 A, zal plaats hebben op
Donderdag, den 21 April a. s.
en volgende Donderdagen.
Belanghebbenden worden ver-

zocht den verkoop tevoorkomen
door de aanzuivering der ver-
schuldigde interesten.

Curagao, den 11 April 1910.
De Voorzitter,

A. JESURUN.

\iy Explosión delá
Js&f—Lámpara debido

m¡P*¡__\- Kerosene Común. *

fciUi-yundad u»^^W {/_>S^2"LUZ DIAMAN^WiÑ I ÍDÚ Jp
Libre de /s_>£_? V_**_!/ _.

OSlon/í_Js7__

-fiIVIAN A HARTIG
.__>y YORK, u.» '

**t ...a Por L»* ■**'
AIfIMMI"

El „Luz Diamante" es el únicu
Aceite de Carbón ó Pretoleo, qoe
durante el largo período de 36
años no ha causado ninguna des-
gracia".
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