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ONZE BEGROOTING
IN DEN

Kolonialen Raad.
Aan de openbare behandeling onzer

begrooting in den Raad op Woens-
dag 11. namen 10 leden deel. De Heer
B. v. n. Veen Zeppenfeldt had ken-
nis gegeven wegens ziekte verhinderd
te zijn, terwijl de Heeren V. Fenhohn
en H. P. de Vries buitenslands ver-
toeven.

Als gevolmachtigden van het Be- (

Btuur waren tegenwoordig de Heeren '
A. Land, wn. Administrateur van Fi- 'nanciëu, W. A. J. Th Zelle, tijd. Di-
recteur van O. W.; Dr. P. J. van
Breemen. Adviseur iv visscherijza-
ken, en W. Vei.sluys, Landbouw-
kundige.

De belangstelling van het Publiek
was zeer groot.

De Voorzitter, de Heer My. S. L.
Maduro opende de vergadering en
sprak allereerst den Griffier, den Heer
J. F. Haayen, toe om hem welkom te
heeteu na zijn terugkeer iv de Kolo-
nie, de hoopuitsprekend, dat de Raad
nog lang de uitstekende diensten van
zulk een goeden Griffier zou mogen
blijvengenieten. Daarnarichtte Z. E. A.
zich tot de Heeren Gemachtigden van
het Bestuur, heette hen welkom, ver-
zekerde hun, dat de Raad rnetibelaog.
stelling hunne adviezen zou verne-
men en dat de Heereu de vrijheid
hadden tot spreken, zoo dikwijls zij
dit zouden verlangen.

Na goedkeuring der Notulen der
vorige vergadering en voorlezing der
ingekomen stukkeu werd onmiddeiijk
de algemeene beraadslaging over de
Begrooting voor het dienstjaur 1911
geopend.

De Heer Ed. S. Lansberg vroeg het
eerst het woord en constateerde met
genoegen, dat de tegenwoordige Gou-
verneur verklaard had de richting
van bezuiniging in te zullen slaan.
Herhaaldelijk had Spreker bij vroege-
re gelegenheden daarop aangedron-
gen. Eenigszins was hij echter teleur-
gesteld door het M. v. Antwoord van
net Bestuur. Immers bij erkenningdat
de nieuwe belastingwetten meer kan-
toorwerk hadden medegebracht,
meent de Gouverneur, dat bij dere-
gistratie en successiebelasting geen
verdere vereenvoudiging mogelijk is.

Tot dusverre was nog nimmer de
controle op de Notarissen noodza-
kelijk gebleken, de huwelijkscontrac-
ten worden ook bij het Kantonge-
recht bewaard. En waarvoor dient
het opnemen van Deurwaarders-
akten ? Theoretisch kan de Regis-
tratie zóó moeten worden ingericht,
maar de wetten zijn er niet ter wille
der theorie, maar moeten ziju over-
eenkomstig de gebleken behoeften.

Ook kon, volgeus speker, meerde-
re bezuininging worden betracht,
wanneer geen ambtenaren boven de
40 jaren uit Nederland hierheen wer-
den uitgezonden, noch personen die
reeds vele dienstjaren tellen, daar
anders de pensioentoekeuning spoe-
dig op de Koloniale Begrooting zal
komen drukken.

De >*.sultaten op landbouwkundig
gebied zijn niet bemoedigend, maar
waarom moet dan een definitieve
aanstelling van den landbouwkun-
dige volgen? Deze is slechts voor
tijdelijk uitgekomen en heeft van af
den beginne reeds kunnen bomerken
dat hij nimmer definitief zou worden
benoemd. De Raad is zeer zeker dank-
baar voor de groóte vrijgevigheid
van het Moederland, maar waar de
dure landbouwproeven geen resul-
taten opleverden, is het des Raads
plicht verdere credieten daarvoor te
weigeren. Als beter bekend met de
Elaatselijke toestanden is de Raad

eter tot oordcelen bevoegd en de
Raad is reeds lang van meening,
dat een landbouwkundige in onze
noodlijdende kolonie overbodige weel.

de is. De Raad moet niet zuiniger <
willen zijn dan het Moederland
eischfc, meent het Bestuur, maar i
men moet ook niet vergeten, dat ¡
opgedrongen weldaden geen welda-
den meer genoemd mogen worden. ,
Ten slotte waarschuwt Spreker tegen -
nog hoogere opvoering der belas ,
tingen, de draagkracht der bevol-
king is bijna overschreden.

Ook wat de proeven voor de vis ,
scherij betreft, kan bezuinigd worden.

De daarvoor uitgetrokken bedra-
gen zijn zeer groot en de te ver-
wachten resultaten nihil. ¡

Bij deze gelegenheid meent Spreker
het Bestuur te mogen verzoeken, dat
de Raad gehoord worde, alvorens
de Comptabiliteitswet hier zal wor-
den ingevoerd.

De Heer C. S. Gorsira J. P. Ez. ves-
krijgt hierna het woord en be-
tuigt instemming met het door den
Heer Lansberö gezegde, doch meent
er nog het een en ander aan te
mogen toevoegen.

De nieuwe belastingverordeningen
veroorzaken zeer zeker grooten
overlast aan het publiek, maar in
't bizonder meent Spreker te moe-
ten wijzen op een fout in desamen-
stelling der Raden van Beroep, die
dikwijls o verrechtsquaesties hebbente
beslissen, terwijl zij voor het meeren-
deel uit leeken bestaan. Daarenbo-
ven, de burgers die bezwaar hebben
tegen hun aanslag in de Inkom-
stenbelasting, moeten hunne zaken
open ïeggeu aan een Raad, waarip
hun concurrenten, hun schuldei-
schers misschien zitting hebben. Het
is waar, met groóte zorg werden
de voornaamste, de meest billijke
leden onzer maatschappij in die Ra-
den benoemd en hebben zij steeds
getracht naar eed en geweten zich
van hun taak te kwijten. Maar een
koopman kau nu eenmaal moeilijk
zijn bewaren tegen den aanslag in
de Inkomstenbelasting indienen, als
in den Raad van beroep zijn schuld-
eischer zitting heeft ofzijn concuren t.

Mag men verder de beslissing over
rechtsquaesties overlaten aan een col-
lege van leeken? Spreker meende
daarom het Bestuur in overweging te
moeten geven om bij de herziening der
Belastingverordeningen de beslissing
over bezwaren van de aangeslagenen
op te dragen aan de rechtscolleges.

Spreker is het verder niet eens met
wat gezegd wordt in de Memorie van
Antwoord over de diefstallen in de
buitendistricten. Na hulpbehoevende
en gegoede planters in het 2e en 3e
district gehoord te hebben i« Spreker
tot de overtuiging gekomen, dat de
diefstallen in de buitendistricten zoo-
zeer in omvang zijn toegenomen,
dat een ingrijpen door het Gouverne-
ment dringend noodzakelijk is. Iv
vergelijking met wat voor de stads-
bewoners gedaan wordt, worden de
eigendommen der plantages al heel
weinig beschermd.

De Districtmeester van het 2e en 3e
District ontkent het feit, maar dat
kan bij ook zeer goed, want, daar
de politie in de buitendistricten toch
niet bij machte is, iets er tegen te
doen, worden de diefstallen maar
niet meer aangegeven. Dat de Dis-
trictmeester geen kennis draagt van
die vele diefstallen is nog geen bewijs,

" dat zij niet gepleegd worden.
Aanleiding tot de vele diefstallen

! gaf de onoordeelkundige uitgifte
van tal van kale stukjes grond aan

" de buitenbewoners, die op deze kale
f grondjes geen middel van bestaan
i kunnen vinden en het dus op debetere
i gronden, op de groóte plantages gaan- zoeken.

Marskramers koopen het gestolene
op, eigenarenvan kleine stukjes grond
geven vervoerbiljetten voor veel
meer dan hun kleine gronden kunnen
opbrengen.

Het toezicht der politie op het ver-
voer der goederen is totaal onvol-
doende. Dat derplantagehouders ook,
zegt het Bestuur. Spreker komt tegen
deze bewering op. Elke plantage heeft
ihaar opzichter, elke kudde haar

wachters; daarbij zijn de meeste plan-
tages omheind. Nergens wordt het
der Politie zoo gemakkelijk gemaakt
als hier om hare plicht te doen.

Een beschamend voorbeeld zien wij 1
op de Engelsche eilanden waar de i

kostbare cacao geteeld wordt op (

open terreinen. 1
Doch niet slechts op Curagao, ook 1

op Bonaire zal de kleine man spoe- <
dig hoofdzakelijk op diefstal zijn i

aangewezen als middel van bestaan, i

Per jaar worden 40000 zakken houts- í

kool en meerdan 3500 vatenkalk uit-
gevoerd, ± de helft van Gouverne-
raentsgronden afkomstig. Spoedig zul-
len ook op dat eiland de Gouverne- '
mentsgronden kaal zij n gekapt en niets
meer opleveren. Diefstal op de Plan- (
tages zal dan de eenige uitweg zijn om
te blijven bestaan. Spreker haalt ver- ,
schillende bewijzen aan dat het bran-
den van houtsknol op Gouvernement*- ,
gronden grooter is dan de Gezagheb- '

ber wil laten voorkomen.
Vroeger kostte een zak f 0,75, nn- ,

dat het systeem om houtskool te la-
ten branden op de Gouvernement»-
gronden was ingevoerd, nog slechts
f 0.35.

Bit wijst op veel grooter aanbod,
op overproductie. Thans, nu de be-
volking aan het maïs oogsten is,
steeg de prijs weer tot f 0,50.

Ook de officieele opgave van den
uitvoer klopt niet met de boeken
der plantage-eigenaren.

Spreker meent dpt een gedeelte
vim de op Bonc-ir. gebrande kalk
verwerkt wordt door Openbare Wer-
ken op Curacao, waardoor dit De-

(

partement thans goedkooper kan ¡
werken. Maar waarom bouwt het (

Gouvernement geen behoorlijke kalk-
ovens op Bonaire ?

Een studie oVer den toestand der
domeingronden op Bonaire acht
Spreker ten zeerste gewenscht, op-
dat voorkomen worde, dat aldaar
een zelfde hopenlooze toestand wor-
de geschapen, als helaas, hier op Cu-
ragao bestaat in de buitendistricten.

De Heer Albert Statius Muller kan
zich ten volle vereenigen met de
vorige sprekers. Hij meent ech-
ter nog verder te mogen gaan en
te moeten protesteeren tegen den
aanval van het Bestuur op de Plan-
tage-eigenaren, als zouden dezen
zelven de hoofdoorzaak zijn der vele
diefstallen door hun gebrekkig toe-
zicht. Hij herhaalt met de vorige
sprekers: iedere plantage heeft zijn
opzichter, iedere kudde zijn wachter,
ook zijn de meeste plantages om-
heid en hebben daarenboven nog
eigen boschwachters, die den heelen
dag alles nagaan. Het Bestuur wil
dat er meerdere wachters zullen
worden aangesteld op de plantages,
maar dat helpt geen zier, zoolang
de groóte plantages omringd blij-
ven "door dekleine grondjes. Dieven
zijn slim en loeren er op om niet ge-
zien te worden. Bij voorkeur stelen
zij des nachts en wachten het ge-
schikte oogenblik af. De kleine
grond jea werden uitgegeven op de
omliggende terreinen, waarop de
groóte plantages het weiderecht heb-
ben Tot dusverre is nog nergens
bewezen, dat de plantage-eigenaren
dit weiderecht verloren en toch wer-
den die gronden maar uitgegeven
door het Gouvernement. Doordat de
plantages nu minder weiden bezit-

i ten, moest hun veestapel worden ge-
i dund, de opbrengst der planta-

' ges werd daardoor verminderd en
i nu zou het Bestuur cisehen nog meer-

" dere uitgaven te doen om de wach-
i ters te verdubbelen? Dit zou toch

niets baten, evenmin als de aanstel-
> ling van «en districtmeester meer.
I Het eenige wat helpen kan is de

1 verwijdering der kleine grondhuur-
i ders rondom de groóte plantages

en een scherper politietoezicht, ook
- over het vervoer der goederen. De
" rijzadels " aioeten worden opgelicht,, de zakken langs de ezels nagezien,
i de dichte karren der marskramers
b geopend worden. Eerst dan zal de
r toestand kunnen verbeteren.

De Heer A. Land, gemachtigde van
het Bestuur, vraagt het woord om
ook namens de overige Heeren den
Voorzitter dank te zeggen voor het
hartelijk welkomswoord. Spreker
vooral verheugt zich ten zeerste over-
die groóte welwillendheid van den
Raad, daar hii wel eenige tegemoet-
koming zal behoeven, vooral tijdens
de debatten, waar hij het gebrek aan I
voldoende locale kermis, wegens zijn
nog kort verblijf in de Kolonie, zeer
zeker zal gevoelen.

Spreker verwondert zich erover, dat
de Heer Lansbebo nog bleef aan
dringen op meerdere vereenvoudiging
ook bij de registratie, daar het Me-
morie van Antwoord toch dui-
delijk genoeg zegt, dat op Curacao
nog geen uur en op de eilanden ze-
ker geen kwartier daaraan behoeft
besteed te worden. Niet de registra-
tie en successie-belasting, maar voor-
al de verordening op in- uit en
doorvoer had vermeerdering van
werk gegeven. En nu heeft de Heer
Lansbeko niet aangegeven hoe juist
deze verordening zou kunnen ver-
eenvoudigd worden. Intusschen het
Bestuur is diligent in deze en zal
vereenvoudiging iuvoereu, waar mo-
gelijk.

Bezuiniging betrachten bij het
uitzenden van ambtenaren is zeer
zeker gewenscht, maar niet altijd
zal men geschikte personen vinden
onder de 40 jaar en met nog slechts
weinig dienstjaren. Veel zal hierbij moe-
ten afhangen van oraataudighed--.

Dat definitieve benoeming van
den Landbouwkundige niet noodig
is, daar de titularis slechts als tij-
delijk is uitgekomen, ziet spreker
niet in.

De heer Vebsluts is immers reeds
5 jaar hier werkzaam en dan be-
gint de post toch wel zijn tijdelijk
karakter te verliezen.

Ten sterkste protesteert de Ge-
machtigde van het Bestuur tegen
de waarschuwing om de belastingen
niet hooger op te voeren. Of de
draagkracht der bevolking reeds is
hereikt, of misschien al overschreden,
wil spreker niet beoordeelen, maar
een waarschuwing t»gen opvoering
van belasting h.d hier niet gehoord
moeten worden, waar het Moeder-
land zoo vrijgevig is ten opzichte
der Kolonie en bij de reorganisatie
van het belastingsysteem ten krach-
tigste heeft verklaard, nimmer ge-
dacht te hebben aan vermeerdering
van inkomsten. In Curasao betaalt
men per hoofd f 8 in Suriname f 24.
Er is hier dus geen reden tot klagen.

Wat de Comptabiliteitswet betreft,
de M v. A. is reeds verschenen,
het is nu te laat om te vragen,
dat ook Cura-jao hierin gehoord
worde. Daarbij, de Wet regelt de
geldmiddelen, hoogstens zou men
kunnen vragen om een afzonder ijke
contrOle, zooals de Indische Reken-
kamer.

Den Heer Gorsiba beantwoordend,
verklaarde Spreker de aandacht van
het Bestuur op de meer juridische aa-
menstelling der Raden van Beroep te
zullen vestigen, echter kuunen ook de
practische elementen daarin volstrekt
niet gemist worden.

Wat betreft de vele diefstallen
op de groóte plantages, Spreker
heeft veel in onze oude archie-
ven moeten snuffelen en heeft daar-
in gezien, dat een 30 á 40 jaar
geleden evenzeer geklaagd werd over
diefstallen. Maar hebben de plan-
tage-eigenaren niet zelf een weiuig
schuld, als zij de diefstallen niet
aanbrengen, worden zij natuurlijk
ook niet onderzocht.

Moeilijk kan op het oogenblik over

het weiderecht in discussie wor-
den getreden, maar, daar de Com-
missie van het groot landbouwbe-
drijf deze quaestie ook aanroert, kan
zij hier veilig tot later blijven rusten.

Het verschil van uitvoercijfers van
Gouvernementeele en particuliere op-
a-aven zal gezocht moeten wordeu in

het verschil van zakken. Groóte

zakken worden voor 2 gerekeod.l
Ernstig onderzoek wordt echter gaarj
ne toege/egcH
rT)en Heer Al,

oordend, meent Spreker dat raia-
schien vele, maar toch zeker niet
alle plantages omheind ziju. Om-
heining echter zegt op zich zelf nog
niet veel ; de plantages zijn te uit-
gestrekt, soms 500 — 1000 H. A.
groot. Ook worden niet overal
boschwachters aangetroffen, althans
geen goede.

De Heer Gorsiba beweerde, dat
nergens gemakkelijker dan op Cu-
rasao diefstal zou ziju teg. u te gaan,
Spreker meent, dat het nergens moei-
lijker zal vallen.

In Nederland bijv. wordt een klei-
ne boerderij, omringd door een sloot,
streng bewaakt; en toch komen er
vele diefstallen voor, vooral in d»
nabijheid van groóte stoden. Hier
zijn de plantages tien—twintigmaal
grooter en kunnen minder goed be-
waakt worden, hoe zou hier dan el-
ke diefstal zijn tegen te gaan? Spre-
ker protesteert tegen de voorstelling
der Plantage-eigenaren alsof dief-
stal hoofdoorzaak van hun achter-
uitgang zou zijn. De veestapels ver-
minderden ook door verkoop van
vee uit gebrek aan contanten.

De Heer Zelle z<*gt te zullen over-
wegen, of het Gouvernement met
voordeel eigen kalkovens kan bran-
den op Bonaire.

De Heer Veriluys geeft toe, dat
veel proeven nog geen resultaten
opleverden, maar alle proeven op
landbouwkundig gebied kunnen nog
geen zichtbare re;ultateu toonen.
De Caouchouc en de vrucluboomen
hebben nog tijd noodig.

De Heer Dr. van Breemen meent
dat bij de verbetering der visscherij
uitvoer van het product geen hoofd-
zaak is, ofschoon betere producten
van zelf wel uitgevoerd zullen wor-
den, of minstens in de plaats treden
der ingevoerde van elders. De eilan-
kunnen elkander van visch voorzien.
De West is een groot vischverbrui-
ker. De proeven zijn hier zeer lastig
te nemen en nog in gang; die proe-
ven kosten geld, maar zonder geld
geen resultaat. De tegenwoordigheid
alleen van een deskundige is niet
voldoende, hij moet ook kunnen
werken. Veel geld der credieten sal
terugkeereu in de Koloniale Xas.
De aangevraagde gelden zijn in even-
redigheid met de te verwachten re-
sultaten.

SURINAME.
Voor ons liggen deMem. van Toel.

en het voorl. Verslag op de b«-
grooting voor het dienstjaar 1911.
Ofschoon men volgens eigen verkla-
ring zijn best heeft gedaan kort te
zijn en allen ballast over boord te
werpen, zijn de twee stukken nog
van respectabelen omvang. De Mem.
van Toel. telt 49 en het Voorl. ver-
slag 54 bladzijden. Men ziet het; de
Kol. Staten winnen het. Moeten wij
hieruit besluiten, dat de breed-
sprakerigheid is aan den kant der
Kol. Staten?

Dit ter inleiding.
Zooals het past, doen beide stuk-

ken hun intrede met een beschou-
wing over den oeconomischen toestand
der kolonie. De Mem. van Toel.
meent, dat in vergelijking met 1908
het verloopen jaar 1909 ecu voobuit
gang teekent. Wij lezen:

„Bij de aanbieding aan de Staten
van de koloniale huishoudelijke be-
grooting voor het loopende jaar
meende de Gouv: te mogen aanna-
men, dat er geen rede was om on-
gerust te zijn over den oeconomi-
schen toestand der kolonie in 1909
en meende hij gerust te mogen zeg-
gen dat er gegronde hoop bestond,
dat de toestand een weinig voor-

Wordt vervolgd



uitgaande zou zijn (zie blz. 8 der
Mem. van Toel.) De Gouv. kan
thans bij de aanbieding der begroo-
ting voor het dienstjaar 1911 ver-
klaren dat het vertrouwen, waarme-
de hij verleden jaar de toekomst te
gemoet "_ag, niet beschaamd is, ook
al moet erkend worden dat het met
de bacovencultuur niet zoo gunstig
geloopen is als verleden jaar ver-
wacht werd"

Verscheidene leden verklaren in het
V. V. dat ook zij een vooruitgang,
zij 't dan ook een geringe, bespeu-
ren. Volgender wijze hebben zij hun-
ne meening in het V. V. uitgezegd.

„Met genoegen en met instemming
hadden verscheidene leden keunis ge-
nomen van de verklaring van den
Gouv. dat het vertrouwen, waarme-
de zijne Exelleutie verleden jaar de
toekomst te gemoet zag, nl. dat er
geen reden was om ongerust te zijn
over den economischen toestand
der kolonie en dat er gegronde hoop
bestond dat de kolonie een weinig
vooruitgaande zou zijn, niet be-
schaamd is, ook al moet erkend
worden dat het met de bacovencul-
tuur niet zoo gunstig geloopen is
als verleden jaar verwacht werd."—
Ook huns inziens bestaat er thans
wel reden om de toekomst met ver-
trouwen in te zien."

Vergissen wij ons niet dan wordt
én door de Mem. van Toel. én door
die „verscheidene leden" in het V. V.
dien economischen vooruitgang ge-
haald uit het feit, dat 1909 meer
geld in de kol. kas heeft doen
vloeien dan 190.8. In het V. V. toch
lezen wij:

„Dit vertrouwen"—[aldus die ver-
scheidene leden] — mag gegrond zijn
op het verblijdend verschijnsel ilat
de flnancieele uitkomsten over 1909
zooveel gunstiger zijn dan die over
1908, al wordt daarbij niet over
het hoofd gezien dat de belasting-
verhoogingen, die in de tweede helft
van 1907 zijn tot stand gekomen,
wegens de destijds groóte inslagen
der hooge artikelen eerst in 1909
in volle werking zijn gekomen.

Andere leden ziju niet zoo opti-
mistisch gestemd en zijn van oor-
deel, dat oeconomische vooruitgang
nog niet te vinden is, „al bestaat
er hunnerzijds geen grond om te
beweren dat de toekomst met be-
zorgdheid moet worden te gemoet
gezien, al moet in ecu ad<mi wor-
den verklaard, dat de financie- .e
toestand niet gunstig kan genoemd
worden, waar het subsidie voor 1911
niet veel minder zal bedragen dan
voor het loopende jaar."

Wij hebben dus .twee meeningen
omtrent deu oeconomischen voor-
uitgang.

Welke van deze twee zou nu het
dichtst bij de waarheid komen? Iv
zooverre wij den toestand kunnen
beoordeelen, lijkt ons de laatste
meening de ware.

Dat er inderdaad oeconomischen
vooruitgang is, gelooven wij niet.
Waarom? Wie eenigzins met het

volk in aanraking komt, weet dat
zoowat alle klassen der maatschap-
pij steen en been klagen. De win-
kelstand is gedrukt; het ambacht kan
de werkgereedschappen voor een
aanzienlijk deel van het jaar in rus-
te laten. En wordt er nog gewerkt,
dan is het een heel. toer het geld
binnen te krijgen om de eenvoudige
reden, dat het er niet is. Daarenbo-
ven velen snakken naar werk en
kunnen het niet vinden.

Hierbij komt nog dat de hypo-
thecaire schulden op huizen en erven
voortdurend toenemen. De hypo-
thecaire schuld binnen Paramaribo
grenst bijna aan het ongeloofelijke.
Dat bij zulk een toestand verkoo-
pingen van huizeu en erven krach-
tens art. 1207 van het B. W. aan
de orde van deu dag zijn, kan geen
verwondering baren, Van 11 Decem-
ber 1909 tot 13 April jl., d. i. iv 4
maanden tijds, ziju 26 zulke verkoo-
pingen geannonceerd. Dit cijfer
spreekt, teekent ons den oeconorai-
-Bchen toestand van Paramaribo.

Wij voor ons gelooven, dat er he-
laas van 'u oeconomischen vooruit-
gang nog niet gesprokeu kan
worden.

Het, bewijs, voor den oeconomi-
scheu vootuitgang, dat iv het V. V.
wordt gegeven vinden wij al zeer
zwakjes. Zeker! 1909 heeft ruim hon-
derd zestig duizend gulden meer aau
belasting opgebracht dan 1908 Maar
om hieruit, tot de oeconomischen voor-
uitgang te coucludeereu, vinden wij
hoogst gewaagd. Met ons zal men
moeten erkcnuen dat dit argument
slechts een zeer betrekkelijke waarde
heeft.

De Surinamer.

VARIA.
Aardsche nood in cijfers.

In de „Parijsche Revue" leest men:
Van sommige landen zegt men,

dat zij rijk aijn — van Duitschland
bijvoorbeeld. Nu bedraagt echter het
gemiddelde inkomen van een Duit-
scher per dag maar 33 centimes,
en er zijn in Berlijn woningen, waar-
in zes menschen in elke kamer hui-
zen. Er zijn er, die gelooven, dat
de nood op aarde aanmerkelijk ge-
lenigd zou worden wanneer men al-
le inkomsten, hooger dan 10,000
frs. in het jaar, verbeurd verklaarde,
om ze gelijkelijk te verdeelen onder
menschen, die minder dan 10,000 frs.
verdienen. Het inkomen vau de-
se minder bedeelden zou dan ech-
ter slechts met 12 ten houderd toe-
nemen, zoodat een werkman, die nu
'2 frs. daags verdient, dan 2 fr. 24 c.
zou verdienen. Met 24 centi
mes meer kan men echter geen

frooter staat voeren. Men zegt,
at Pierpont Morgan menig jaar

een inkomen van 83 millioen frs
heeft. Verdeelde men deze zuivere
winst onder alle Amerikanen, dan
zou ieder Amerikaan in het jaar
nog niet een franc meer hebben dan
hij nu heeft.

Dergelijke cijfers zijn over den
oeconomischen nood van het mensch-
dom aan te halen. In 1907 bedroeg
de geheele graanvoortbrenging van
de wereld 87 milliard kilogram.
Wanneer men aanneemt, dat ieder
mensch aan brood, meelspijzen enz. elk
jaar 200 KG. graan noodig heeft, dan
zou de voortbrenging 300 milliard
K.G. moeten bedragen. Er is dus drie-
maal minder graan dau het mensch-
dom noodig zou hebben. Er zijn
natuurlijk volken, die zoo goed als
heelemaal geen graan eten, maar
juist zij gebruiken minder deugdelijk
voedsel, dat door graan vervangen
diende te worden. Neem verder suiker;
iemand, die rijk genoeg is, om zoo-
?M_ «aiker te kunnen eten als hij

noodig heeft, verbruikt 50 K.G.
in liet jaar. Voor de h.ele mensch-
beid zou er 75 milliard K.G. noo-
dig zijn. Maar elk jaar worden er
maar 12 milliard K.G. voortge-
bracht.

Een ander zeer noodzakelijk voort-
brengsel is katoen. Wilde men het
hcclc menschdom kleeden, dan zou-
den er bijna 10 milliard K. G.
noodig zijn. Elk jaar komen er ech-
ter maar' 4 millard K.G. op de
markt, en dnuivan wordt een groot
gedeelte voor duizenderlei andere doel-
einden gebruikt,

Van de 83 millioen vierkante kt
lometers van het oude continent
ziju er verder 12 millioen volsla-
gen van water verstoken.

n zoo kau men voortcijferen.

KOMETEN EN... TOEKOMST.
Vervolg

Bij de verschijning der laatste ko
meet, in Januari jl., schreven de cou
ranten:

„Aan allen, die haar zullen waar-
nemen, zoo betrekkelijk laag aan den
hemel, glanzend met rossigou gloed,
zal duidelijk wordeu hoe vroeger de
verschijning van kometen het volk
met vrees en beving kon vervullen."

Voorzeker, in vroeger tijd waren de
plotseling verschijnende, vaak zon-
derling gevormde kometen, wegens
hanr geheimzinniger) aard en schijn-
baar onregelmatige beweging, voor-
werpen van verbazing niet alleen,
maar ook vau ontzetting en vrees,
wijl ze beschouwd werden als voor-
boden van groóte rampen.

Maar — zegt degeleerde natuurkun
dige Alexandervon Humboldt — „het
ligt diep in de somberegeaardheid der
menschen, dat bij eene ernstige be-
schouwing der dingen, het onverwach-
te, het buitengewone slechts vrees,

geene vreugde of hoop verwekt. De
wonderbare gedaante eoner komeet,
haar doffe nevelglans, hiar plotse-
ling te voorschijn komen aau hot he-
melgewelf, zijn in alle laudstreken,
aan de menigte bijna altijd als een
nieuwe, angstverwekkende, vijande-
lijke macht voorgekomen, welker be-
doeling was het bestaande omver te
werpen.

Daar het verschijnsel slechts aun
korten duur gebonden is, zoo ont-
staat de meening, dat het zich in de
gelijktijdige of navolgende gebeurte-
nissen der wereld moet afspiegelen.

De aaneenschakeling dezer wereld-
gebeurtenissen biedtdan licht iets aan,
wat men als het aangekondigde on-
heil beschouwen kan".

Zoo is het.— Wel moet Flammarion
met het oog op de a. s. nadering vau
Halley's komeet gesproken hebben
over „blauwzuur-vergiftiging", ech-
ter is int oog te houden:

10. dat deze schrijver wel eens
sterk fantaseert; 20. dat anderen de
geruststellende verzekering geven,
dat de baan dezer komeet 20 graden
helt op het vlak van de aardbaan.
('tls maar 'n eindje van 7,280,000
uren gaans!)

Ook dient niet vergeten, dat de mas-
sa van een komeet gering is, en mocht
dan ook al, een eventuëele ontmoe-
ting van zoon lichaam met de aar-
de uiet zonder invloed zijn op deze
laatste—gelijk b. v. nu door de Noor-
weegsche vorschers, die voor een
nauwkeurig onderzoek naar Halley's
komeet een expeditie naar Finmar-
ken ondernemen, magnetische stor-
men verwacht worden, zoodra de
staart dier komeet de aarde raakt
(hoewel die voorspellingslechtssteunt
op eene veronderstelling, ui. — als die
staart is een electrische vonkenreeks,
wat, we zeiden het reeds, nog be-
hoort tot de onopgeloste vragen;)—
dat dergelijke verschijnselen _ zékere
voorboden, ja, verwekkers Rijn van
oorlog, hongersnood, pest en derge-
lijke rampen is een heilloos en god-
deloos bijgeloof.

Toch is dit bijgeloof lang, zeer lang
een volkszondo geweest, voortgeko-
men uit het heidendom en helaas, nog
hier en daar aanwezig.

De lezer zal zich herinneren het be-
richt in Het Centrum vau 3 Febr. jl.,
„de Komeet 1910 A."

„De overheid in Rusland is nog
steeds beducht voor den invloed, dien
de verschijning der nieuwe komeet
gehad heeft en misschien nog hebben
zal op de lichtbewogen gemoedereu
der bijgeloovige Russische boereu.
In bijna alle gouvernementen van het
eigenlijke Rusland hebben de gouver-
neurs voor den duur dat de komeet
nog met het bloote oog aan den
hemel zichtbaar zal zijn... de politie-
macht ten plattelande versterkt."

Dat de heidenen, die hemellicha-
men, natuurkrachten, e. d. voor go-
den hielden, ze nis zoodanig aanba-
den en vereerden, ook daaraan toe-
kenden bovennatuurlijke macht ge-

lijk bewezen wordt door de goden-
vereering onzer Germaansche voor-
ouders, waaraan nog herinneren de
uameu onzer weekdagen: Zondag, die
aan de zon, Maandag, die aan demaan
was gewijd; gelijk Dinsdag aan den
uit de aarde gesproten stamvader des
volks, Tuisco. Woensdag aan Wodan
of Odiu — bestuurder of kracht welke
als bron van hooger leven de stof
doordringt; — Donderdag (Thorsdag)
aan Thor, Donar of Thoenar,— don-
dergod, die met ongemeene spier-
kracht den donderh.uuer slingerde,
Vrijdag aan Freija, godin der liefde,
enz., — dat deze heidenen, die geen
ernstige zaak zouden ondernemen al-
vorens hun godeu te hebben geraad-
pleegd, van wier bijstand zij verhoop-
ten een gelukkig slagen, waardoor
zij het bewijs leverden hoezeer de
mensch wordt beïnvloed door afhan-
kelijksgevoel van hoogere macht en
hoe hij te streven tracht de ingescha-

Ecu zucht naar het bovenaardsche te
evredigen, — dat zij dergelijke

vreemdsoortige verschijnselen, gelijk
de kometen, aanzagen alsuitingen van
den toorn hunner goden en zij, aldus
door vrees bevangen, de vreeselijke
rampen veronderstelden, is natuurlijk.

Eu het geheime verlangen des
menschen om de verborgenheden
der toekomst te weten hield die bijge-
loovige vrees in stand.

Daarom was de komeet een voor-
werp van schrik, doch alléén voor
die landen waarheen zij haar staart
had gekeerd.

Vaudaar de namen „wanschapen,
bloedig, harig gedrocht" „gelyc als
oft een spoocxel der helle waar".
Waar het verscheen en waarheen
het zijn „harige" staart keerde, had
men wel groóte oorsake van be-
viughe <-:ide anxte" want het pre-
dikte verderf eu „ondergangh".

Vertoonde zich de komeet bij Sa-
turnus dan profeteerde zij pest, den
dood van een Paus; bij Mars oor-
log, revolutie; bij de Zou schrikke-
lijke rampen over geheel de aarde;
bij de Maan iunundatien" en groó-
te droogte; bij Venus sterven van
keizers, koningen en andere „poten-
taten"; bij Mercurius rampen en
ellenden van allerlei soort.

Do „comoten en diergelycke pro-
digieuse wonderwerken Godts" wa-
ren „voorboden vau Syne nakeude
straffen over kouinckrljken, landen
ende steden".

Een volksboek uit de 16e eeuw
zegt van de komeet vau 1527: „Het
was een verschrikkelijke en afgrijse-
lijke in de gedaante van een vlam-
mende glorie of zwaard, door ecu
zeer vreeselijke en bloedige wolk om-
geven, waarin besloten waren diver-
sche sterren; en rondomme vele men-
schenhoofden, zeer bloedig, in welke
alderhaude stuckeu van oorloge, als
pieken, spitsen, lansen, messen, pon-
jaarden, zwaarden en hellebaerden
blinkende waren" door welcks
aanschouwen menich mensche door
verbaesthey t van sinne ende verschric-

kelykheyt van herten in een doo-
delycke sieckt. gevallen is".

In het kort:
..Alle miserien en jammeren, die

ons kwamen aen.
Kondigden de booze cometen aen,
Als wraeke en roeden en toorn van
God:
Wee den lichtveerdige, die er mede
spot!"

Doch Clrich Megerle (1642—1709)
beter bekend onder den naam van
pater Abraham a Sancta Clara,
zeide:

„Dat eenige sterrekijkers uyt de
hemelteekens geluk eu ongeluk aan
de Menschen willen voorspellen, zulks
is dwaasheid; en diergelijke onnut-
te Waarxeggery, welke dikmaals
oorzaak van quaade uyteynden is,
is billyk te verwerpen, want

Zulke voorspelders uyt de Starren
Zijn lauter Narren".

De loopbaan van een geleerde.

Wat ijzeren wilskracht en taaie
volharding vermogen, kan blijken
uit hetgeen ecu medewerker van
de „Vos Ztg." schrijft,

Prof. Max Muller was, zooals ie-
dereen weet, een groot geleerde, ecu
van de grootste sieraden van de
hoogeschool te Oxford, waar hij
den leerstoel voor vergelijkende taal-
wetenschap bekleedde. Het zou niet
gemakkelijk geweest zijn, voor Max
Muller een geschikt opvolger te vin-
den. Maar hij heeft hem zelf ge-
vonden en wel in den persoon van
een vroeger fabrieksarbeider, die
bovendien tot ziju mannelijken leef-
tijd lezen noch schrijven keude. Van
zijn zesde jaar af was Joseph Wright,
sedert 1901 hoogleeraar in de ver-
gelijkende taalwetenschap te Oxford,
in de fabrieken van Sir Titus Salt
werkzaam geweest. Hij kon niet le-
zen en zou misschien ook niet op
de gedachte zijn gekomen te leeren
lezen, wanneer hij niet graag ook
zelf uit de kranten vernomen had,
wat zij over de gebeurtenissen in
den Fransch-Duitschen oorlog — hij
was toen goed 15 jaar —te melden
hadden. Zijne kameraads spraken
over de veldslagen en overwin-
ningen, omdat zij ds krant konden

lezen, maar hij moest zwijgen, kon
niet meespreken. Toen besloot hij
lezen te loeren. Niettegenstaande
Wright lange werkdagen had, be-
zocht hij een avondschool en maak-
te zulke snelle vorderingen, dat hij
spoedig aan een ervan zelf les kon
geven. Daarna werd hij onderwijzer
aan een schooi te Manningham op
een traktement vau 40 pond.

Van zijne spaarpenningen kon hij
3 maanden te Heidelberg leven, om
Duitsch te leeren, en acht jaren
nadat hij het abc had geleerd, werd
hij aan de Londensche hoogeschool
ingeschreven. Wright studeerde nog,
voornamelijk van de spaarpeuningeu,
die hij uit ziju fabriekstijd had over-
gelegd, drie jaar te Heidelberg en
duarna te Leipzig. Hij onderscheidde
zich zoozeer, dat Max Müller's aan-
dacht op hem gevestigd werd eu
deze hem in 1891 tot hulpprofessor
benoemde. Later werd hij Müller's
opvolger. Zijn groóte werk: Englisch
Dialect Dictionary heeft zijn naam
duurzaam gevestigd. Hij kon er ech-
ter geen uitgever voor vinden eu
moest hot risico zelf dragen. Ter
erkenning van zijne verdiensten, jó-
treos do taalkunde in het algemeen
en de Engelsche dialectstudie iv het
bijzonder, kreeg Wright echter in
1899 een koninklijke toelage van
£ 200 s' jaars.

Een ander Engelsch geloerde had
nog grooter moeielijkheden te over-
winnen, voor hij zijn werk openbaar
kou maken. Dr. Oswald was een
eenvoudig ambtenaartje bij het ge-
recht, toen bij in 1898 zijn verlof
in Armenië doorbracht. Ofschoon
geen geoloog van beroep, bracht
hij toch een massa delfstoffen mee
naar huis, waarvan de bewerking
hem acht jaar tijds kostte.
Maar nu vond hij niemand, die de
uitgave van zijn werk aandurfde.
Zelf kon hij er de kosten niet van
dragen. Hij besloot toen zijn werk
bij de Londensche hoogeschool in
te dienen, als dissertatie tot ver-
krijging van den graad van doctor.
Maar ook de dissertatie moest ge-

drukt worden. Daar het hem aan
het noodige geld daarvoor ontbrak,
loerde Oswuld het zettersvak, kocht
wat letters en ecu klein porsje voor
het trekken van drukproeven. Na
zijne kantooruren ging hij aan het
zetten. Had hij een bladzijde khiar
dan ging die ter perse, want voor
meer dan een bladzijde reikte zijn
letterkast niet toe. Zoo zette, druk-
te, bond hij het werk, dat zijn naam
bekend maakte.

Ingenieurswerk.

Een der brutaalste, maar ook
merkwaardigste ingenieurswerken,
die ooit zijn ondernomen, is een
goed eind nader gebracht aan zijn
voltooiing. De aanleg van den via-
ductspoorweg over de eilanden eu
ondiepten, welke een lange, maar
telkens door stukken open zee on-
derbroken verbindingslijn vormen
tusschen Miarai op het vasteland
van Florida en het eilandje Key
West, is nu gelukkig gereed geko
men tot Knights Key. Enkel een
blik op de kaart ter bepaling van
de onderlinge ligging van Florida,
Havana en de verschillende Key's,
kan het vermetele opzet van dezen
modernsten spoorweg naar waarde
doen schatten. De lijn van Miami
naar Key West zal, zoodra zij vol-
tooid zal wezen, een lengte hebben
van 250 K.M. En voor ougeveer de
helft daarvan gaat de lijn door de
open zee, waar, öf dijken moesten
worden gestort öf over geweldige
afstanden een boogviaduct moest
worden gebouwd. De beteekenis van
deze lijn voor het groóte handels-
verkeer zal zijn, dat zij den tijd
van overtocht tusschen Havana (op
Cuba) en Miami (op het vasteland)
met 10 uur zal verkorten. Op het
oogenblik is het eindpunt der lijn
nog op Knights Key, vau waar
stoomponteu vertrekken, zoowel naar
Key West (het latere eindpunt) als
naar Havana. Is de lijn eenmaal
voltooid — en zoowat viervijfden,
waaronder de moeilijkste gedeelten,
cija al klaar — dan aal dereie New-

York-Havana in tweemaal vier-en
twintig uur kunnen worden volbracht.

Dat om deze lijn door de zee te
bouwen reusachtige technische moei-
lijkheden moesten worden overwon-
nen, spreekt wel vanzelf. Ook de
kosten zijn ontzaglijk. Voor de via-
duct spanningen is veel gebruik ge.
maakt van gewapend beton-con-
tructies. Bij den aanleg zijn her-
haaldelijk door plotselinge zware
stormen groóte verliezen aan men-
schenlevens te betreuren geweest. De
man, door wieu de stoute onderne-
ming werd bedacht — en ook finan-
cieel op stapel gezet —is de 78-ja-
rige heer H. M. Flagler, een ener-
giek ondernemer en exploitant van
spoorwegen, badplaatsen, hotels enz.
Het is zijn droom, nog vóór zijn
dood, de lijn tot Key West vol-
tooid te zien, en daardoor Cuba
nadergebracht te weten aan het vas-
teland. De ingenieurs, die de leiding
hebben van den aanleg, zijn J. R.
Parrott en J C. Meredith. Het eeni-
ge nog te bouwen lange spoorweg-
viaduct door open zee, zal het ei-
landje Knights Key verbinden met
Bahia Honda, dat ca. 11 K M. ver-
der in den oceaan ligt. Deze 11,000
meter zullen worden overbrugd door
twee viaducten, elk van 2% K.M.,
terwijl in het resteerende vak een
dam van rotspuin wordt gestort.
Dat dergelijk werk mogelijk en uit-
voerbaar blijkt, is natuurlijk te
danken aan het feit, dat de zee
tusschen de verschillende Keys ui-
terst ondiep is.

Maar hoewel dit dus aan den eenen
kant een groot voordeel is, bemoei-
lijkt het het transport te water van
materiaal, dat voor den aanleg noo-
dig is. Een ander bezwaar, dat
slechts kan worden overwonnen door
moeilijke en hoogst kostbare inge-
nieurswerken, is bij Key West, het
definitieve eindstation, een goede,
veilige en diepe haven aan te leggen,
vanwaar de groóte spoorwegveer-
ponten met heele treinen op den rug,
naar Havana kunnen vertrekken,
of van Cuba arriveeren,

Godsdiensotifeoingen op Oorlogsschepen.
De Minister van Marine heeft zich

den laatsten tijd onledig gehouden
met het uitwerken van plannen om-
trent de godsdienstige viering van
deu Zondag aan boord van oorlogs-
schepen. Het N. v. d. D. vervam er
hot volgende van en „De Tijd ver-
klaart reeds, dat z. i. de Minister
zich bij zijn streven op den eenigen
waren weg bevindt: n.l. handhaving
van de godsdienstige viering van den
dag des Heeren met vrijheid, wat de
wijze van viering aangaat, geheel ei-
gen godsdienstige overtuiging te vol-
gen. Wat de Minister speciaal aau de
Katholieken wil toestaan, is juist dat-
gene, wat reeds meermalen door het
blad werd verlangd.

„Aangaande de wijze, waarop de
godsdienstoefeningen aan Hr. Ms.
oorlogsschepen behooren te worden
gehouden, in verband met het in de
Staten-Generaal besprokene over de
daarbij gehouden preeken, heeft —
naar „Het N. v. d. D." verneemt —
de minister van Marino zich thans
gewend tot de verschillende Kerkbe-
sturen in ons land om voorlichting.

Do minister zelf is van oordeel, dat
niet kan verwacht worden dat de op-
lossing te vinden is door het aanne-
men van een preekenbuudel, door de
verschillende kerkeu in onderling
overleg aanbevolen of vastgesteld.
Daarom acht de miuister het wen-
schelijk, te streven naar een zooda-
nige regeling van de godsdienstoefe-
ning, dat deze door haren eenvoud
kans op algemeene voldoening zal
geven. De minister meent, dat eene
zoodanige regeling is te verkiezen,
waarbij degodsdienstoefening—thans
bestaande uit het voorlezen van een
gebed en van ecu leerrede —in de toe-
komst zal bestaan uit het voorlezen
vau een berijmd lied (indien er gele-
genheid is, dit lied te zingen) eu het



voorlezen van een gedeelte uit den
Bijbel en van een formuliergebed. Het
Bijbelgedeelte alsdan zoodanig te re-
gelen, dat voor eiken Zon- of feestdag
een bepaald onderwerp wordt
aangegeven. Voor het samenstellen
van de formulier-gebeden en de keuze
van de Bijbelgedeelten en geschikte
liederen, zou de hulp van een of meer
predikanten kunnen worden ingeroe-
pen.

Verder stelt de minister zich voor,
dat het voorlezen van het bedoelde
lied en van het Bijbelhoofdstuk zou
moeten worden opgedragen aan den
commandant, met de bevoegdheid dit
ook te kunnen overdragen aan een
officier die voor dezen arbeid roeping
(genegenheid) gevoelt.

Tot dezegodsdienstoefeningzou dan
ieder moeten worden toegelaten,
tenzij hij vraagt er niet bij tegen-
woordig te zijn. Voor minderjarige
schepelingen zal dat niet tegenwoor-
dig zijn door hun ouders of voogden
moeten gevraagd wordeu.

Aan R-Kath. schepelingen zal gedu-
rende deze godsdienstoefeningen gele-
genheid kunnen gegeven worden om
zich in ecu ander gedeelte vau het
schip bezig te houden met het lezen
van stichtelijke boeken en gebeden-
boeken.

Hun, die verzoeken naarhunne mee-
ning den Zondag te vieren, zal, naar
's ministers plan, ook gedurende den
tijd, dat op het schip stilte wordt ge-
boden, gelegenheid worden gege-
ven zich af te zonderen.

Over dit plan vraagt de minister
nu het oordeel der Protestantsche
Kerkbesturen. Ook is de minister
voornemens indien deze regeling
wordt uitgevoerd, te overwegen in
hoeverre het wenscholijk is, in de
scheepsbibliotheken stichtelijke lec-
tuur op te nemen ten dienste van hen*-
wier godsdienstige behoeften door be-
doelde godsdienstoefeningen niet ge-
heel worden bevredigd. In die biblio-
theken zouden dan ook gebedenboe-
ken voor de Roomsch Katholiekenbeschikbaar worden gesteld."

Nieuwsberichten.

Curaçao.

Kerkelijke berichten.

Dinsdag laatstleden vierde de Eerw.
Zuster Elpiuia (Mejuffrouw Eusa-
betu MuTs_.Ef.-_ van Itoggel, Lim-
burg) haar zilveren professiofeost.

De eerw. Jubilaresso was eerst in
Nederland werkzaam te Wouw en te
Esschen en kwam 16 Mei 1888 hier op
Curagao, waar zij steeds verbonden
bleef aan het pensionaat Welgelegen.

" » _
De kerk van den H. Dominicusop Montaña werd dezer dagen met

*fp prachtige Rozenkransgroep ver-
rijkt, welke groep Zondagavond on-der een plechtig Lof door den
Hoogeerw. Pater Provicaris, geasis-
teerd door de Weleerw. Paters N. de
Ghoen en A. ten Brink, werd ge-
wijd.

Wij wenschen Dastoor H. Smit
geluk met deze prachtige aanwinstvoor zijn wel arm maar net ver-
sierd kerkje.

Koloniale Raad.

Wegens het vergevorderd uur wordde behandeling der begrooting op
Woensdagavond 11. geschorst bij
art. 38 en zal hedenavond verder
worden voortgezet.

Dinsdagmorgen 9 uur plechtige o-
pening van het nieuwe zittingjaar.

De „Prius Willem II".

Volgens de Telegraaf heeft het Co-mité, dat gelden inzamelt voor de
j^gelaten betrekkingen der schip-breukelingen van de Prins Willem 11,
reeds bij eerste verantwoording het
aanzienlijk bedrag van ’ 17.338,35als ontvangen opgegeven.

Mooi nafuurverschijnsel.

Hedenmorgen omstreeks half vijf
*on men rondom de komeet vanöalley verschillende vonkenspat-
"ogen waarnemen, alsof er telkens
Vuurpijlen werden opgelaten.

Ratten en Muizen.

Gedurende de laatste 8 dagenwerden in het ttscalaat aangebracht
"n door middel van petroleum ver-delgd.

892 ratten
3688 muizen.

Scheepvaart.

In dank ontviugen wij van het-Kantoor van in- en uitklariug de
Volgeude opgave;

Gedurende de maand April zijn
onze haven binnengeloopen:

Zeilschepen 110
Stoomschepen 20

Het totaal dor vorige maanden
bedraagt :
Zeilschepen 312
Stoombooton 74

Het totaal generaal der eerste 4
maanden van dit jaar .is dus :

Zeilschepen 422
Stoombooton 100

522 schepen.
Tot dusverre hebben wij, Goddank,

niet te klagen over onze scheepvaart.
Daar is een druk en gestadig ver-
keer in onze haven.

Regenval.

Gedsrende maand Maart:

Fort Amsterdam 81.1
Plantage Knip 31.5

Klein Sta. Martha 50.9
Siberië * 68.4
Hoffi abao. 71.9
Cas Chikitoe 96,3
Gr. St. Joris 38.5„ Klein St. Joris 39
Sta. Rosa 18.9
Beekenburg 50.
Noordkant 89

Prinsesjesdag.

Het weder werkte Zaterdag 11. niet
erg mee. De parade trok al heel wei-
nig volk

Toch wildo de bevolking van Cura-
gao uiting geven aan ziju Oranjelief-
de. Er werd zoor druk gevlagd, ook
met Oranjevlaggen. 's Middags 4 uur,
toen de zon weer was doorgebroken,
trok een klein troepje jongens het
fort uit, een fl inken driemaster, netjes
opgetuigd en met wapperende wimpels,
op oen wagenstel rondleidend door de
stad.

Dat was een spontane uiting vau
raderlandsliofde, van oprechte veree-
ring der Curagaosche jeugd van het
lief Prinsesje.

De militaire kapel zou om half acht
het concert begiunen, maar reeds om
kwart voor zeven weerklonk het Wil-
helmus. Het Curagaosche Weerbaar-
heidscorps gr.f, geheel spontaan, ook
ecu volksconcert.

Het Öouvëmementshuis werd geïllu-
mineerd met een gekroonde J eu het
ba! w_rd nog vrij druk bezocht, of-
schoon do telkens weer vullende re-
gen velen zal hebben thuisgehouden.

In Suriname zou op den .liiliana-
dag een Uloemen- en Wuchtenten-
toonstelling gehouden worden, alsme-
de een optocht, betrekking hebbende
op Handel, Landbouw en Nijverheid.
Ook een roeiwedstrijd was er aange-
kondigd.

Hopen wij, dat do tjoconomische
toestand dit jaar in beide Kolonies
zoo zeer verbetero, dat wij de vol-
gende jaren geregeld een mooien
prinsesjesdag kunnen vieren.

In Oraujoliefde doen wij voor nie-
mand onder, maar de nervus rerum,
het geld, ontbreekt ons thans om
feest te vieren, zooals wij dat wen-
schen.

Bravo !

Do militaire kapel geeft herhaal-
delijk blijk van groóte werkkracht
en uithoudingsvermogen, maar ook
aau lust voor het werk ontbreekt
het allerminst. Telkens mochten wij
Iste uitvoeringen aankondigen eu
zoo werden wij Zondagavond weder
aangenaam verrast door drie nieu-
we nummers :
No. 5. Leo Valllants. Pas Red. tan Frangois.
No. 6. Escaladle. Ouverture van Govaert.
No. 7. Where The Hon«ysucles Gro w. Schot-

tisch van Joaselijn.

Waar toewijding is en steeds con
amore gespeeld wordt, zal het werk
den meester prijzen. En inderdaad
de militaire kapel en haar uitste-
kende Directeur verdienen wel een
extra-pluimpje. Zij spelen zeer goed
en trachten zich nog voortdurend
hooger op te voeren. Bravo ! Ex-
celsior !

De „Prius Willem V"

moet 10 Mei te Amsterdam aanko-
men en zal 13 Mei weer vaar de
West terugkeeren.

De Eerw. Paters van de Veer en
Gijlswije «uilen dus per "Prins
Willem V" de reis naar Curagao
maken.

Een mooi Kaakje.

In de Gaceta Oficial van Venezuela
dd. 20 April 11. is het contract op-
genomen, gesloten tusschen verschil-
lende Ministers en den Heer Anto-
nio Alvabeb López—Méndez. Het

contract, aangegaan voor 2 jaar
eu wat met nog __ jaar verlengd
kan worden, staat den contractant
toe het beheer en uitsluitenden ver-
koop van briefkaarten en zegels van
allerlei klasse en waarde, en tot
welk gebruik ook bestemd, in zoo-
ver die verschillende doeleinden reeds
bestaan of nog zullen geschapen
worden ¡ti Venezuela, alsmede be-
heer en uitsluitend verkoop van ge-
zegeld papier (ter vervaardiging
van cigaretten binnen Venezuela)
en van zegels voor cigaretten, die
van elders worden ingevoerd.

Voor deze gunsten moet de con-
tractant aan de Venezolaansche
Regeering betalen de somma van
11,750,000 Bolívares, te weten: ge-
durende het eerste half jaar maan-
delijks 458,333,33 Bolívares en ver-
der iedere maand geregeld 500,000
Bolívares

De komeet van Halley.

De Kon. Vereeniging voor de We-
tenschappen te Göttingen organi-
seert een expeditie naar IJsland ter
waarneming van den overgang van
de komeet van Halley over de zon-
neschijf. Het hoofddoel der expedi-
tie is na te gaan of de doorgang
vau de aarde door den komeet-
staart gepaard gaat wet electromag-
netische storingen in de aard-admos-
pheer. Er zijn geleerden, die ervan
overtuigd zijn, dat in een komeet-
staart electrische stralingen optre-
den. Bij doorgang* van de aarde
door den staart van de komeet is
in dat geval te verwachten, dat de-
ze stralingen in de aard-atmosfeer
in het algemeen een richting zullen
volgen, die het áárd-oppervlakte
treft in den gordel van de groot-
ste talrijkheid en intensiteit der
noorderlichtverschijnselen, hetgeen
dan waarneembare electromagneti
sche storingen in de aard-atmosfeer
zal moeten geven. O m over deze
vraagstukken zoo mogelijk zeker-
heid te erlangen, zullen _.eer gevoeli-
ge zelfregistreereude elementen wor-
den meegenomen.

Het is vooral de Noorsche hoog-
leeraar Birkeland te Ühristianin ge-
weest, die deze vraagstukken heeft
bestudeerd. Van hem in ook de op-
wekking uitgegaan tot het zenden
van deze expeditie. [lij zeil' gaat
echter niet mee naar IJsland; maar
trekt naar een waarnemingsstation
in Finmarken, ia de buurt vau doNoordkaap.

De afdeeling voor het aard-mag-
netisme van de (..n¡. ',Ic Juytitutioii
zal zich niet onbetuigd laten en
gaat gelijksoortige waarnemingen
doen op een station iv Alaska.

Men weet, dat ook op den Piek
van Teneriffe komeet-waarnemingen
zullen worden gedaan.

De Chorophoon.

leder heeft hooren spreken van de
phonograaf, de racesten hebben de
phonograaf zelf hooren spreken, ook
zijn er weinigen, die niet de platen
hebbon zien leven en bewegen in
een kinematograaf. Deze twee ver-
nuftige uitvindingen bereiden nu
weer nieuwe begoocheling, nieuwe
verwondering, nieuw genot. Voor-
taan, zal men niet meer tevreden
ziju met nu eens te luistereu naar
een phonograaf, en dan weer een
kiekje te nemen in een kinemato-
graaf, want het genot van hooren
en zien tegelijk is nu te bereikeu
door de verbinding der twee toe-
stellen. Deze schijnbaar zoo eenvou-
dige verbinding stuitte aanvankelijk
op groóte moeilijkheden, daar de
beide machines onaihankelijk van
elkaar werkend, het gesprokene of
de muziek niet volkomen juist lie-
ten samenvallen met de beweeglijk-
heid der gebaren en de plooiing
van lippen en gelaatstrekken, die
daarmee moesten gepaard gaau.
Bespottelijk zou het immers zijn,
wanneer men iemand zag met wijd-
geopenden mond, die zweeg, terwijl
hij met gesloten mond het hoogste
lied uitzong.

Langen tijd zocht men dan ook
hoe dit gebrek te verholpen en door
welk systeem de beide instrumenten
in overeenstemming gebracht kon-
den worden. De electriciteit bracht
ook hier weer redding. De kinema-
tograaf wordt in beweging gebracht
door een dynamo; maar de drijf-
kracht van den stroom, die het toe-
stel met de kinematograaf in bewe-
ging zet, laat men door achtereen-
volgende contacten en afbrekingen
afhangen van de bewegingen der
rol van de phonograaf. Door deze
kunstig gevonden afbrekingen en
verbindingen, waarbij de ring van
Gramme een hoofdrol speelt, kun-
nen de beelden in de kinematograaf
niet vlugger of langzamer verwisse-len dan de phonograaf het eischt,
aoodat de volkomenste gelijktijdig-
heid is gewaarborgd.

Het meest verrassend effect ver-
krijgt men wanneer de beelden wor-
den geprojecteerd opeen scherm in

welks onmiddelijke nabijheid de pho-
nograaf wordt op gesteld, men zou
dan meenen dat het geluid van het
beeld uitging.

Buitenland.

FRANKRIJK.
Briand heeft in een feestzaal te

St. ('hamoud te midden van een
¡j-roep bauketteerende partij-bro_ders,
wier feeststemming echter wel wat
verstoord wezen zal door het ge-
joel eu geschreeuw der oorlogzuch-
tiggestemde-roode stiefbroeders bui-
ten — een rede gehouden, waarin hij
zijn program heeft uiteengezet en
zijn ideeën over den politieken en
socialen toestand der republiek heeft
toegelicht.

Het is een verkiezingsrede geweest
iv den echten zin van het woord,
en een zooals men die van den po-
liticus Briand verwachten kon. In-
schikkelijk en toegeeflijk, ten minste
zoo op het eerste gehoor, met zeer
veel groóte woorden van verzoening
en bevrediging en kalmeering der
geesten, maar góéd beschouwd vol
eenzijdigheid en hatelijkheid.

Hij begon te spreken over den toe-
stand van algemeene kalmoering, dien
hij zoo gaarne weuschen zou, maar
blijkbaar alleen teu gunste van de
meerderheid, welke hem ondersteunt.
Zoo gaf Briand aldus de definitie
van oen waren republikein, van wien
ten slotte natuurlijk alleen de toe-
stand van geestes-kalmte te wach-
ten is.

„De ware republikein, zoo zeide
Briand, is hij, die altijd deu voor-
uitgang weuscheud, in niets zich
verzet tegeu het werk vau verlee-
king, dat iv de laatste tieu jaren
tot stand is gebracht. Een ware
republikein is hij, die dat werk uit-
breidt, beschermt en handhaaft."

En va die definitie voegde Briaud
er onmiddelijk aan toe : Na de ze-
gepraal van het beginsel der verlee-
king te hebben verzekerd, moet de
republiek niet de armen over elkan-
der kruisen. Zij kan niet rustig zich

neerleggen bij de reeds verkregen
resultaten en een soort van slaap-
politiek gaan volgen. Voor haar
strekt zich uit een breed veld, dat
van den socialen vooruitgang, dat
om zoo te zeggen onbegrensd is.
Naar dien vooruitgang moet de re-
publikein nu streven met alle kracht,
die in hem is."

Briand sluit dus in beginsel al
van de republiek uit allen, die niet
gelooven aan de noodzakelijkheid
en het nut van het leeken-karakter
der republiek, d. i. aan het stelsel-
matige atheïsme, door de republiek
in haar instellingen verbreid en toe-
gepast. Dus zijn reeds alle Katho-
lieken, volgens Briand, van de re-;
publiek buitengesloten. Zij kunnen
geen goede republikeinen zijn, om-
dat zij in opstand komea tegen het
werk van verleeking. Zij zullen dus
in de komende tijden, zoolang de
opzet van Briand kracht behouden
blijft, behandeld moeten worden als
burgers van den tweeden rang, als
parías' wieu zelfs de beginselen van
rechtvaardigheid en algemeen recht
worden ontzegd. Eu in het verleden
heeft Briand genoegzaam aange-
toond, dat hij in dit opzicht voor
niets terugschrikt.

Zoo is het ook niet te verwon-
deren, dat de republiek in Frank-
riik, zooals Briand zelf erkennen
moét, nog altijd niet vast is ge-
grondvest. Waar Briand voor zija

kiezers de groóte parlementaire her-
vorming verdedigde, voelde hij zich
gedwongen op wat klagende mee-
warigen toon uit te roepen: „Is het
juist en is het logisch, dat wan-
neer een land meer dan veertig ja-
ren lang zijn voorliefde heeft doen
blijken voor het republikeiusche re-
geeringstelsel, -alle vier .jaren weer
dat regeeringstelsel zelfs bestreden
kan worden en dat het van een
toevallige beweging kau afhangen
om dat stelsel ten ondergang te-
voeren ? Neen, men kan niet toe-
laten, dat alle vier jaren het land
wordt overgeleverd aan een agita-

tie dat alle vier jaar den kiezers
de'vraag kan worden voorgelegd
0f zij de handhaving willen van het
republikeinse!! regeeringsstelsel oï
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wel het herstel willen van de mo-
narchistische beginselen."

Wanneer Briand inderdaad zijn i-
dee van republiek beperkt tot hen,
die zich tot voorvechters van den
leeken-geest en de ¡leeken-gedachte
maken, dan is er inderdaad ieder
vier jaar gevaar voor de Fransche
republiek. Maar dan komt dat
voort uit de bekrompen en klein-
geestige opvatting van Briand zelf,
die voor de republiek het leekenka-
rakter de hoofd- en levensvoorwaar-
de vindt.

Zoo was de heelo rede van Briand
doorweven van dubbelzinnigheden
en van misvattingen, die ondanks
welsprekende en klinkende woordon
den minister-president zijn rede tot
een eenzijdige politieke partij-mani-
festatie gemaakt hebben.

Wat Briand verder nog zeide van
de hervormingen op administratief,
sociaal en rechtskundig gebied be-
vatte niets nieuws. Uit de verkeerde
princiepen uit het begin zijner rede
kon hij slechts vage en algemeene
practische conclusies trekken.

Hoe de kranten over de rede oor-
dcelen, is van te voren reeds ge-
makkelijk te begrijpen. De rechtsche
bladen wijzen op de eenzijdigheid
van Briands' rede.

„Zeker, zegt de ,Croix', Briand heeft
weer woorden gesproken vau recht-
vaardigheid en vrijheid voor allen,
waarvoor wij nooit ongevoelig zijn.
En een van zijn bewierookende die-
naren kan dan ook zeggen : „Een
adem van gerechtigheid en vrijheid
ging door die rede." Het woord
„adem" is al zeer juist, het was
slechts een „adem" dadelijk uiteen-
gedreven door de realiteit der bru-
tale feiten."

De „Univers" 4zegt : „Van alie fra-
zen door den minister-president zoo
mooi uiteengezet, zal waarschijnlijk
niets overblijven dan de naklank
alleen van de kreten uitgestooten
door de volksmenigte, die was bui-
tengesloten. Het symbool was te
juist en te scherp en treffend om
niet te worden onderstreept."

De „Gaulois" schrijft: „Briand
heeft te St. Chamond de onuitgege-
ven hoofdstukken van zijn program-
ma uiteengezet : hij verklaart zich
voor een indeeling in kiesdistricten,
diemeerdere departementen omvatton,
Dit is een opvatting, di 9royalis-
ten en Bonapartisten moeilijk kunnen
veroordeelen, omdat Briand die ge-
vonden heeft in de papieren van
den graaf van Chambord eu in de
reeds uitgegeven aanteekeningeu vau
Napoleon 11.

„De voorzitter van den minister-
raad doet geen afstand van de in-
komstenbelasting, maar hij wil die
ontdoen van alles wat er hinderlijk
aan is. Wanneer hij zijn belofte
houdt, kunnen wij rustig gaan sla-
pen, want het hinderlijkste van de
inkomstenbelasting is het betalen."

De „République francaise begroet
Briand's programma min of meer
sceptisch en vraagt zich'af: „Waar
dient het toe, de door Briand aan-
gekondigde hervormingen te bespre-
ken ? Zij zullen, meenen wij, in het
land meer nieuwsgierigheid dan geest-
drift wekken; vele er van zullen de
kamer niet bereiken, andere zullen
merkwaardig vervormd zijn voor
het zoover is". Het blad eindigt
met te erkennen: „Briand heeft zijn
best gedaan om het moreele resul-
taat van zijn rede te Perigeux te
behouden zonder het vertrouwen der
meerderheid, die hem tot dusver ge-
steund heeft te verliezen : hij wil de
man van kalmeering zijn."

De „Aurore" schrijft o. m.: „Men
pleegt ta zeggen : „Briand is een
gelukkig ___»." De aanhoudende
successen van den voorzitter vun
den ministerraad zouden op die wij-
ze slechts het resultaat zijn van het
toeval en de omstandigheden. De
waarheid is een geheel andere. Wan-
neer Briand in korten tijd op den
voorgrond is getreden, wanneer en-
kele maanden bewind voldoende zijn
geweest om het land deu indruk te
geven, dat hij een kundig staats-
man is, wanneer hij zonder moeite
de parlementaire beroeringen heeft
gekalmeerd, dan is dat niet alleen
omdat hij bij de sympathie, die zijn
persoon inboezemt, over een groóte
intelligentie, een niet te ontkeunen
oprechtheid, over een onberispelijk
gezond verstand beschikt, maar dan
is 't vooral, omdat hij op 't juiste
oogenblik gekomen is en een nieuwe
politieke aera heeft ingeluid."

PALESTINA.
Even plechtig als de inwijding

der Protestantsche stichting op den
Olijfberg plaats had, even plechtig
is de Roomsch-Katbolieke kerk op
den berg Sion ingewijd.

Meer dau duizend pelgrims, voor-
namelijk uit Duitschland, Oostenrijk
en Zwitserland, onder wie de prin-
sen George en Coenraad van Beie-
ren als vertegenwoordigers van den
Êrins-regent, waren hiertoe naar Pa-

«tina overgekomen.
Geheel Jeruzalem vierde feest en

reedi vroeg ia dea ochtend vulden

talrijke pelgrims, waarónder er zelfs
ook uit Amerika gekomen waren, de
straten van de heilige stad.

De Duitsche pelgrims, zoowel de
protestantsche als de Katholieke, be-
gaven zich bij duizendtallen naar
den berg Sion, om zich voor de
groóte plechtigheid van den dag
van plaatsen te voorzien.

In den vroegen morgen begonnen
de plechtigheden met de wijding der
altaren, door den patriarch van Je-
rusalem, geasssisteerd door vier
Britsche bisschoppen, en drie gemij-
terde abten van de orde van den
H. Benedictus.

Te tien uur luidden alle klokken
van de nieuwe kerk en reeds was
het gebouw bezet. Naast de prin-
sen George en Coenraad van Beie-
ren was gezeten vorst Salm-Reiffer-
scheidt-Dijck, afgevaardigde van het
centrum in den rijksdag en eerste
voorzitter van de Duitsche vereeni-
ging van het Heilige Land.

Ook waren tegenwoordig talrijke
Maltheser-ridders en ridders van
St. Jan van Jerusalem gekleed in
hun prachtige en rijke ambtscostu-
mes. De laatsten, de Johanniter-
ridders, zijn protestant; zij behoo-
ren, evenals de Maltheser-ridders,
die Katholiek zijn, uitsluitend tot
zeer ouden Duitschen adel.

Te elf uur kwamen prins en prin-
ses Eitel Friedrich van Pruisen, die
keizer Wilhelm vertegenwoordigden
in het portaal der kerk aan, waar
de patriarch, omringd door de bis-
schoppen en de gemijterde abten,
de prinsen van Beieren en vorst
Salm Reifferscheidt-Dijck, hen ont-
ving.

De Pruisische prinsen werden toe-
gesproken door mgr. Muller, als ver
tegenwoordiger van kardinaal Fi"
scher, door vorst Salm Beifferscheidt
Dijck, door den Aartsabt van Beuron
eu door den prior der Benedictij-
nen van den berg Sion.

Mgr. Muller verzocht den prins aan
zijn verheven vader de dankbaar-
heid te willen vertolken van het
Katholieke Duitschlaud, dat aan
den keizer het bezit van een der
meest heilige plaatseu van Palesti-
na de „Dormitio" verschuldigd is.

Terwijl de prinsen door deu pa-
triarch naar hun zitplaatsen ter
zijde van het hoofdaltaar geleid
werden, werd de hymne Hosauna
zoou van David," van Haeudel ge-
zongen.

De plechtige Hoogmis werd ver-
volgens opgedragen door mgr. Mul-
ler, geassisteerd door den patriarch
en twee bisschoppen. De aartsabt
van Beuron hield de feestpredikatie.

Na het „Te Deum" verlieten de
Pruisische prins en prinses de kerk ;
aan den uitgang deelde prins Eitel
Friedrich mede, dat de keizer hem
had opgedragen talrijke ridderorden
te schenken aau de voornaamste
stichters van de Sionskerk, o. a.
aan vorst Salm, wien hij de orde
van den Rooden Adelaar overhan-
digde, welke orde kardinaal Fischer
op hetzelfde oogenblik te Keulen
ontving, ]aan de bisschoppen, die
de kerk wijdden, aan de leden van
de Duitscue vereeniging van het
Heilige Land en aan de bouwmees
tere van de kerk.

In het ontvangstsalon van het
klooster ontving prins Eitel Fried-
rich vervolgens de Maltheser-ridders,
bij welke gelegenheid hij aan den
prior van het klooster het portret
in natuurlijke grootte van den kei-
zer overhandigde, welk portret door
Wilhelm II bestemd is voor de eet-
zaal vau het klooster.

TE HUUR,
Het heerenhuis met bijge-

bouwen en regenbak op de
West. Werf laatst bewoond dcor
de familie van der Meulen te
bevragen bij Handel en Indus-
trie Maatschappij Curagao.

Curagao den 4 Mei 1910.

Egkcndmaking*
Het publiek wordt herinnerd aan

art. 2 der Verordening van 31 Octo-
ber 1901|02 Januari 1902 P. B. No. 7
luidende:

ledere hond moet voorzien zijn van :
10. Een halsband met een metalen-

plaat, waarop vermeld staat denaam
des eigenaars;

20. Een door den Procureur-gene-
raal te bepalen merkletter die Jaar-
lijks iv de maaud Mei door een ander
wordt vervangen en van wege het
plaatselijke hoofd der politie, tegen
betaling, van de in art. 1 bedoelde
belasting, wordt geslagen of wel in de
[>laat, of iv oen afzonderlijke penning-
die aan den halsband moet worden
vastgehecht.

In het belang eener goede controle
en ter tegemoetkoming aan klachten,
dat het inslaan dor merkletter in de
plaat van den halsband, die plaat
doet breken, zal demerkletter niet dan
inde in artikel 2bedoelde penning wor-
den geslagen.

Die penningen zijn ten parkette ver-
krijgbaar tegen betaling van vijf cen-
ten.

Curagao den 29n April 1910.
De Procureur-generaal

J. B. Gohsira.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHÖTOGRAFEN
VAN

H. M. de Koningin der Neder lande n

BEKROOND
de Amsterdam 18_-_-,

Antwerpen 1885,
Chicago 1893, en„ Curagao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.
Curacao, Waterkant Otra

banda.

Bekendmaking.
De verfioop 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 12den Mei a. s.
en volgende Donderdagen.
Belanghebbenden worden ver-

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

Curagao, den 2 Mei 1910
De Voorzitter,

A. JESURUN.

JOHN DEWAR'S
Scotch Whisky

BEKROOND MET

50 houder} lytedailles
Agenten voor Curasao,

R. S- de LANNOY.

Adverteert steeds ¡
<
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INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. debido á la presencia en el aceite da
bacalao de ciertos compuestos deri-

COCKTAILS TERAPÉUTICOS vadoB del hígado, que permiten la
Las propiedades alimenticias y nu- pronta emulsificación dei aceite por

tritivas del aceite de higado de ba- ros fluidos del estómago—y hacen
cálao dependen en absoluto de las qUe su absorción por la membrana
grasas que entran en la composi- mucosa se lleve á efecto con más fa
ción natural del aceite. Estas gra- cilidad y con más rapidez que la de
sas son digeridas y asimiladas con ninguna otra grasa,
mucha más facilidad que las otras,

Koloniale afdeeling
Var} de _>iatioi}ale

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

dd 8 April 1910, No 2757, om in overleg met 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 Huisvhjt-in-
dustrie uit de Kolonie Curasao 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 ziin 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 oi 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. ..,"_, a

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

gedelee-eerde 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.

Curacao, 13 April 1910.
De Gedelegeerde voornoemd,

H. J. Cohen Henriquez.

De Commissie voornoemd,
Morris E. Curiel,

Voorzitter.
B. E. v. d. Veen Zeppenfeldi,

Lid.

G. B. Dussel,

Secretaris.

BÊSPAA-TüW GELD.
Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de verf

DOMESTICA
VAN

LONG.IHAN & MARTÍNEZ

NEW-YORK.
FABRIKANTFN VAN VERFWAREN, VERNIS en OLIE.

De verf „Domestica" is gereed voor 't gebruik in blik-
ken van 1, 7 en 10 pond. Deze verf is machinaal bereid en
beter en goedkooper dan die met de hand bereid.

Monsters worden gratis verzonden aan koopers, die er
om vragen.

Te koop in alle verfwinkels en drogisten. -*

Drukker :
AJ.FRRDO F. SINTIAGO.

Advertentien.

St Thomaskring,
Maandag a. s. 9 Mei zal

wegens omstandigheden geen
vergaderinggehoudenworden.

De Directeur,
R. J. C. Wahlen.

Dankbetuiging.
Aan allen die bewijzen van deelne-

ming betoond hebben bij het overlij-
denvan mijn dierbaren Vaderden Heer

Hendrikus Antonius Euwens,
betuigt de ondergeteekende zijn
diep gevoelden dank.

P. fr. P. Ambbosius Eüwbns O. P.
Pastoor.

Rincón 1 Mei 1910.
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