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WEEKBLADVOORDE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Curacao, 13 Mei.

Pinksteren.
De H. Geest, Wiens wonderbare

mededeeling op den Pinksterdag
herdacht wordt, was door den Ver-
losser Zijn leerlingen toegezegd als
de Trooster, Die hun overvloedig
het gemis van den heengaanden
Meester vergoeden zou. Alle waar-heid zou Hij hun leeren en tevens
zou Hij hun de kracht zijn, in wel-ke zij allen druk, hun in de wereld
voorspeld, zegevierend moesten teboven komen. De Trooster, Wiens
goddelijk bijzijn hun onontbeerlijk
was in den arbeid, tot welken zij
door hunnen Heer waren gezonden,
maar Wiens komst dan ook hen
zou vervullen met een overvloedvan vreugde, die de aarde als tot
een hemel maakte en hun voor hetlijden van dit sterfelijk leven schieralle aandoenlijkheid benam. Troos-ter metterdaad, omdat Hij, tot inhet diepst van het menschelijk we-
zen doordringend, de geesten verlicht-
te, de harten verwarmde, den glansvan Zijn goddelijk Licht schitteren,het vuur Zijner goddelijke Liefdebranden deed niet enkel boven dehoofden van hen, die daar in Jeru-salem's opperzaal vereenigd warennaar het profetisch woord: „ZendLwen Geest en zij zullen geschapenworden en Gij zult het aanschijuder aarde vernieuwen."De Geest, der waarheid, de Geestder liefde! Dáárom de Trooster, deeenige, Wiens troost de aarde ma-ken kan tothetgeen zij zijn moet In deliefderijke beschikking Gods, en dusnaar den eisch van het door Godbovennatuurlijk begenadigde wezender menschen: een voorportaal tothet eeuwige en volmaakte geluk desHemels. Want de mensen — van Gods
geslacht! — wil kennen en beminnen;maar voorwerp van en middel totdie kennis, tot die liefde, zal hij ner-
gens anders vinden dan in Hem,die zijn oorsprong was en zijn laat-
ste doel moet wezen.

Helaas! elders al te vaak heefthij ze gezocht! — Niet enkel in den
vóórtijd, in de dagen toen, met uit-
zondering van een enkel volk, heelde wereld verzonken lag in een poelvan zedeloosheid en verduisteringdes verstands; maar nog na het
schitterend wonder van den Pink-
sterdag, bestendigd in die Kerk,
welke naar het\voord des Zaligma.
kers zou zijn als „de stad op den

berg," zichtbaar voor ieder, die in
oprechtheid des harten zoekt wathij vinden moet, zijn heil voor dit
en voor het andere leven.

Elders heeft men de waarheid ge-
zocht dan in de openbaring desGeestes, die ons werd geschonken:
Men heeft ze gezocht in een driest
ontkennen van het goddelijk rechtop onderwerping van het mensche-lijk verstand aan Gods Geheimenis-
sen. In een meewarig schouderopha-
len voor de achterlijkheid dergenen,
die nog geloofden aan wonderen, alsgetuigenis van goddelijke tusschen.komst; — in een aanvankelijken twij-fel althans aan de eerste waarhe-den, die haar grondslag, haar re-den van bestaan dan zoude moe-ten vinden in den menschelijken geestalleen; —in een, zoo niet geheel dantenmmstegedeeltelijk wegcijferen vande Godheid, waar het geldt denkring van. het menschelijk weten endenken voortdurend verder uit tezetten. De leer der Kerk, nu ja! menhad er niets tegen dat zij aan demenigte, aan het groóte publiekwerd voorgehouden; men wilde welaannemen dat voor het onontwik-
kelde volk_ in „het geloof" iets goedswas te vinden, mits de zooge-
naamde ontwikkelden maar vrij ble-
ven om, op min of meer openlijke
wijze, met den eenvoud der geloovi-
gen den draak te steken. Waarheid,
men zou ze vinden — meende men— t^or een steeds omvangrijker stu-die van de natuurwetenschappen,door een steeds dieper nasporen van
de schatten die in den schoot der
aarde liggen verborgen, door meer
van nabij den blik te slaan langs
eindelooze banen van het hemelge-
welf. Waarheid, men zou ze vinden
in de empirie alleen en daarom....
weg met alle bovennatuurlijk ge-zag, met alle geloof in een geeste-lijke wereld, die boven het bereik
onzer zinnen ligt!

De uitkomst heeft bewezen hoedwaas dit zoeken was. Of klinkthet ons niet tegen uit den mond van
hen, die de vertegenwoordigers derwetenschap mogen heeten, het troos-teloos ignoramus et ignorabimus. Wij we-
ten het niet en wij zullen het nooitweten?

En waar men, de Liefde van denGeest Gods afwijzend, elders gezocht
heeft, was men daar soms gelukkiger?
Waar de levensregel door het Smaldes Nieuwen Verbonds voorgeschre-ven, beschouwd werd als een vroombedrog op zijn hoogst, waar men de
vrijmaking des vleesches geprediktheeft als de hoogste wet van men-

schelijk kunnen, heeft daar de uit-
komst meer bevredigende tooneelen
te zien gegeven ? — Laat ze antwoor-
den, de rampzalige slachtoffers van
een onchristelijke en daardoor ver-
dierlijkte maatschappij ! De werkman,
wien met zijn geloof aan een vergel-
ding hiernamaals den ijver en deníust
heeft benomen tot het volbrengen
zijner vaak harde dagtaak; het kind,
dat men door de ontkenning van zijn
verantwoordelijkheid voor een alwe-
tenden Rechter den krachtigsteu prik-
kel onthoudt toteen echt zedelijk le-
ven; de vrouw, welke men door haar
de waardigheid te ontzeggen, die het
geloof haar toekent, verlaagt, zelfs
tot beneden het peil, waarop het
oude heidendom haar had dof _-
ken ! —Laat ze antwoorden, de muren
der gevangenissen en derkrankzinni-
gen-gestichten en hospitalen, waar
vaak meer zedelijke dan stoffelijke el-
lende wordt geleden ! Laat ze spre-
ken ook, de paleizen der geldkonin-
gen van onze eeuw, die een nieuweén schrikwekkende kwaal heeft aan
te wijzen in de levenszatheid, waardoor
zoo menig menschelijk bestaan op
misdadige wijze moedwillig wordtverkort. Men zou de oude zedenwet
straffeloos kunnen opheffen, meendemen, en daarvoor in de plaats zou
men de vrijheid geven, die door den
mensen zou worden aangewend tot
louter mensonwaardige daden, die degouden eeuw, aan welks bestaan inhet verleden men _->iet geloofde, tot
werkelijköeid maken zou voor de zo-
nen van onzen tijd, voor de deelge-
nooten aan cene nieuwe beschaving.
Klinkt de verzekering niet als een
spotternij, waar wij de samenleving
onzer dagen zien?

De volken gewapend tot de tanden,
verpletterd onder lasten, wier druk
aanhoudend wordt verzwaard, —overal verwarring en wantrouwen en
in de onderste lagen der maatschap-
pij een sombere en wrokkende vijand-schap tegen de meer bemiddelden,
straks zich lucht gevend in het werk
van geweld en verwoesting dat her-
innert aan de dagen van Genseric
en Attila.

In dien nood der tijden sprak Z.
H. Leo XIII z. g. het woord van ge-
nezing, toen hij dekatholieke wereld
vermaande, door eenparig gebed, den
Geest Gods over dien bajertaf te smee-
ken. Reeds eenmaal—in den aanvang
der tijden — zweefde die Geest
over den afgrond en bracht or-
de en schoonheid en vruchtbaarheid.
Dat wonderwerk Zijner liefde, wíj bid-
den aanst. Zondag vooral, datHij het
herhale, het bestendige, het bevestige

in de zielen van zoovelen; die vau den
weg der waarheid, den weg des heils
zijn afgeweken !

Dit niet alleen — wij die het voor-
recht bezitten ons de levende tempels
van den Geest Gods te mogen noe-
men, wij willen ons beijveren, in de
mate van het vermogen ons geschon-
ken, de werken te doen van dien Geest
ten bate ook dergenen, wier afdwaling
ons met zooveel zorg voor de toe-
komst vervult. Wij zullen dat doen,
naar de vermaning van Christus' Ste-
dehouder, allereerst door de beoefe-
ning der liefde — het gebed — voor de
vereeniging van al degenen, die in den
Geest hun God en Schepper erkennen,
door in onzen omgang met hen blijk
te geven van de gevoelens, die ieder
oprecht Christen ten opzichte zijner
in Christus medeverlosten bezielen
moeten. Wij zullen dat doen, niet
minder door de verdediging der waar-
heid: door, zooveel en waar wij kun-
nen, de heerschappij te breken van
den geest des twijfels en des ongeloofs,
door welken onze tijd zich ziet ge-
teisterd.

VARIA.
Ver zien.

Door den ingenieur Armengaud
werden op de jaarlijksche tentoon-
stelling van de Fransche physische
vereeniging interessante proeven ge-
nomen. Hij heeft een ingewikkeld toe-
stel vervaardigd, dat de oplossing
schijnt te brengen van het probleem
van 't „ver zien". Als men de verze-keringen van den „Temps" wil ge-looven, dan zullen we behalve de te-lefoon binnon een niet al te langentijd ook een „telephot" bezitten. In
een spiegel zal men dan kunnen zien,
wat er zeer verwijderd gebeurt.

De bescheiden uitvinder verklaart,
dat hij slechts het allereerste beginheeft gemaakt en tevreden zal zijn alsde geleerden op den ingeslagen weg
voort willen gaan.

Wat is neutraal?

In het raadsoverzicht van „De Te-legraaf" schrijft J. C. S.:
Wat is neutraal? Als neutraal re-

dacteur van het neutraalste dagblad
van Nederland wil ik het wel even
zeggen: neutraal ben je, als je een
ding, dat groen is, dwars tegen je

overtuiging in blauw noemt, en danden volgenden morgen de eene helft
van je abonné's woedend is, omdat je
het niet wit, en de andere helft ver-ontwaardigd is, omdat je het nietzwart hebt genoemd. Dat is neutraal.

Een nieuw soort examen.

In de Londensche kranten wordenenkele vragen medegedeeld, die on-langs op het toelatingsexamen voorde marine-academie te Osborne zijngedaan. Die vragen waren er meer opberekend, het gezonde verstand dande schoolkennis van de jongens tetoetsen.
Een van die vragen, welke ondanksharen eenvoud nog menig volwasseneeen oogenblik in de war zal brengen,was: „Wanneer een trein, uit Edin-

burg vertrekt en tegelijkertijd een
trein, meteen snelheid van 20 mijlen
in heb uur, Londen verlaat, welketrein is dan, wanneer zij elkaar pas-
seeren, het dichtstbij Londen?"

Een andere rekensom luidde: „Eenhorloge met sl-.gwerk heeft zes secon-
den noodig, om zes uur te slaan. Hoe-veel tijd heeft het noodig, om twaalf
uur te slaan?" Natuurlijk 12 secon-den, zullen de meeste lezers antwoor-den. Toch is dit niet juist.

De automobiel en vooruitgang.

De reis van prins Borghese, den
Italiaansehen automobilist, die van
Peking naar Parijs tuft, is van groó-te beteekenis.

De tocht van de „ítala" door zware
regens en verzengende hitte, dagen,
weken en maanden feitelijk zonder
averij; door woestijnen, bergen, moe-
rassen en langs ellendige wegen, overal
waar paard en wagen kunnen rijden,
en met een vaart, welke die van een
spoortrein nabij komt, bewijst dat de
automobiel een tot dusver niet bekend
middel is om de ontzaglijk vruchtba-
re en delfstofhoudende streken ten
N. enZ. van de Transsiberisehe spoor-
lijn en ook in China en Midden-Azië,
om van andere vastelanden niet te
spreken, in gemakkelijke verbinding
te brengen met de hoofdlijnen van het
verkeer per spoor en te water.

Wat deze automobiel bereikt heeft,
zal een ontzaglijken stoot aan emi-
gratie en kolonisatie van deAziatischewildernis geven. De automobiel is be-
stemd om de pionier naar onbekende
landen te worden, en later kan de
spoorweg dan volgen om nieuwe dis-
tricten met de overige wereld te ver-binden.

De reis van de „ítala" heeft een
diepen indruk gemaakt op dekooplui,
in net bijzonder op hen die in boter,

huiden en landbouwgereedschappen
handel drijven. ,

Zij verzekeren, dat zij van plan
zijn om auto's te koopen, die hen
in staat zullen stellen om zelven te
zien en te oordcelen over het voor-
uitzicht van den oogst om schik-
kingen te treffen voor in- en uitvoer,
prijzen te bepalen en vrijelijk te
verkeeren met hun klanten voor ver-
schillende artikelen.

Prins Borghese verklaart dan ook
terecht, dat zijne reis niet uitsluitend
beteekenis heeft als sportgebeurte-
nis en legt er nadruk op, dat de
automobiel op dit oogenblik waar-
schijnlijk in den toestand der groóte
wereldstreken een omkeer teweeg zal
brengen. Ook op Curagao ?

OPENINGSREDE
van den H.E.G. Heer Gouverneur

Mr. Th. L A. Nuijens.
Mijne Heeren.

Ten zeerste waardeer ik het voor-
recht hier in Uw midden te mogen
verschijnen, om, ingevolge art. 77
van het Regeeringsreglement, Uwe
vergadering voor het komende zit-
tingjaar te openen.

Op de eerste plaats meen ik een
woord vau hulde te moeten bren-
gen aan de nagedachtenis van den
Óndervoorzitter van den' Kolonia-
len Raad, den heer Moller, die U
dit jaar door den dood is ontval-
len.

Zijn trouwe plichtsbetrachting, zijn
groóte ijver om in alles de belan-
gen der kolonie te dienen, verwier-
ven hem, met recht, de achting zij.
ner medeburgers, en deden ons al-
len zijn heengaan ten zeerste betreu-
ren.

Wanneer wij een blik slaan op het
afgeloopen zittingjaar, Mijne Heeren,
dau valt er —al moge de toestand
onzer kolonie niet in alle opzichten
zoo zijn, als wij dat zouden wen-

schen-toch, — hetzij dankbaar er-
kend —op menig lichtpunt te wij-
zen.

De gezondheidstoestand was op
alle eilanden gunstig.

Van de zoo gevreesde pestziekte,
die zich in de naburige landen nog
nu en dan vertooude, bleven wij
gelukkig wederom bevrijd.

Over den geest der bevolking viel
in het algemeen slechts te roemen.

De oeconomische toestand was in
1909aanmerkelijk beter dan in 1908.

De veelvuldige regens, die er op
de benedenwindsche eilanden zijn ge-
vallen, gaven ons een voordeelig
oogstjaar en maakten, dat er voor
het vee overvloed was van voedsel.

Voor den kleinen man in de bui-
ten districten was het jaar dan ook
over het algemeen goed.

Helaas gold dit minder voor ve-
len der groóte plantagehouders.

Het mislukken van den dividivi-
oogst, van welk produkt de prijs
bovendien nog laag was, en het
feit, dat de gewone markten voor
het Curacaosche zout, n. 1. Ameri-
ka en Columbia, nog zoo goed als
gesloten bleven, maakten dat de
voornaamste bronnen van inkom-
sten voor vele plantages dit jaar
maar weinig opleverden.

Gelukkig is er echter in den laat-
sten tijd voor den zouthandel eeni:
ge verbetering te constateeren, die
weer hoop geeft voor de toekomst.

Op St. Martin was de afzet van
zout dit Jaar zeer aanzienlijk, eu
ook op Bonaire kon men den oogst
verkoopen.

Met voldoening kan worden ver-
meld, dat Zijne Excellentie de Mi-
nister van Koloniën heeft toegestemd
in het verleenen van een renteloos
voorschot van f. 30.000 aan de eer-
ste Sisal-Maatschappij, waardoor
het mogelijk znl worden op afdoen-
de wijze te doen uitmaken of de
sisal hier, in het groot, met winst
verbouwd kan worden.

Gelukt die proef, dan zullen zeker
nog groóte uitgestrektheden groud
in onze kolonie meer productief kun-
nen worden gemaakt.

Voor de katoencultuur op St.
jVlartin was dit jaar verre van gun-
stig, door dat de regens te ongere-
geld invielen. De lust om katoen
te planten was er dan ook maar
zeer gering.

Op St. Eustatius daarentegen
ging de cultuur vooruit. De uit-
komst er van was zeer bevredigend
en de kleine landbouwers gaan zich
meer en meer op het verbouwen
van katoen toeleggen.

Eenpiano voor de jeugd.

Door prof. Zabludowski, te Berlijn,
is een nieuw klavier geconstrueerd,
speciaal voor de jeugdige pianisten.
De breedtedertoetsenistot22,sm.M.
gereduceerd, zoodat de spanning van
een octaafongeveer 17 c.M. bedraagt.
Hierdoor is dus een instrument ge-
bouwd, dat zich voor jeugdige han-
den eigent, evenals een'% of % viool.
Daardoor wordt een tijdig begin
der studie mogelijk gemaakt en een
te sterke spreiding der vingers ver-
meden. Wilhelm Mersgel, te Berlijn,

heeft een piano gebouwd met twee ver-
stelbare klavieren, waardoor het jon-
gen en volwassenen mogelijk is van
eén strument gebruik te maken. En
ten slotte wordt melding gemaakt
van een uitvinding van Johaunes
Rehbock, uit DuisDurg, nl. een vrij
zwevenden resonanz-kast, waardoor
de toon grooter draagkracht krijgt.

Een modern schietwapen.

Maxim Junior heeft een schietwa-
pen zonder schot uitgevonden. De-
ze nieuwe vinding kan een vau de
belangrijkste worden genoemd op
krijgskundig gebied.

Men behoeft geen groot krijgskun-
dige te zijn, om de beteekenis van
deze vernuftige vinding te begrij-
pen. Gaat rook en knal van de
ontploffing weg, dan is er niets
meer, dat de standplaats van den
schutter en van betkanon verraadt.

Men wordt in den strijd neerge-
schoten, zonder te weten van waar
eu hoe. Zoo zal het in den modernen
strijd toegaan. Men zal de slacht-
offers zien vallen zonder iets van
den vijand te bespeuren. Overigens
zal geen geluid meer aanduiden,
dat er een quaestie aan den gang is.

In hel knerpend geratel van het
feweervuur, in het gedonder van

et geschut is nog íets grootsch,



De goudindustrie op Aruba, die,
toen de Aruba Gold Concession Li-
mited het werk opgaf, ten doode
scheen gedoemd, begon dank zij het
krachtig initiatief van de Arubianen
zelf —flink te herleven.

Ofschoon de tegenwoordige Aruba
Goud Maatschappij nog met een
betrekkelijk klein kapitaal werkt,
waren toch de in dit jaar verkre-
gen resultaten zeer gunstig.

Zoo de ontginning op practische
wijze wordt voortgezet en uitgebreid,
belooft zij voor de bevolking van
het eiland een niet onbelangrijke
bron van inkomsten te worden.

Voor de phoephaat-ontgiuning op
Aruba was het afgeloopen jaar niet
zeer goed.

De prijzen waren laag en de afzet
niet groot. Toch belooft 1910 hier-
in eenige verbetering te zullen bren-
gen.

Ofschoon de vlechtindustrie nog
dikwijls te kampen had met gebrek
aan goed vlechtmateriaal en de
prijs der stroohoeden over het alge-
meen niet hoog was, zijn er toch
teekenen, die er op wijzen, dat de-
ze industrie, zoo zij practisch wordt
ontwikkeld, in onze kolonie nog een
groóte vlucht kan nemen.

De deelneming aan de Amsterdam-
sche Middenstandstentoonstelling is
voor haar van groot nut geweest.
Men heeft daardoor beter de eischen
van den handel leeren kennen, wat
noodzakelijk was.

Voor goed gevlochten hoeden is
de prijs in den laatsten tijd, ge-
lukkig, flink gestegen.

De verbetering der betrekkingen
tusschen Nederland en Venezuela, en
de daarop gevolgde intrekkiug van
voor onzen handel en scheepvaart
belemmerende bepalingen, bracht in
het afgeloopen jaar weer een verle-
vendiging van den handel eu scheep-
vaart mee.

Ook het vreemdelingenverkeer nam
beduidend toe, waarvan het gevolg
was, dat in 1909 de totale waarde
van de ingevoerde goederen weer
ongeveer de normale hoogte bereik-
te, die zij had vóór het zoo ongun-
stige jaar 1908.

De doorvoerhandel nam in het. af-
geloopen jaar weer een flinke vlucht,
voornamelijk voor hout en mangro-
vebast, die met Curacaosche schoe-
ners van Maracaibo werden aange-
bracht.

Met voldoening kan ook worden
vermeld, dat — dank zij het prij-
zenswaardig streven van de beide
kolen leverende firma's, om doorgoe
de en vlugge bediening de stoom-
vaart te gerieven — onze haven als
kolenstation gestadig in beteekenis
wint.

De invoering der nieuwe belas-
tingwetten bleek voor de scheep-
vaart een groóte verbetering te zijn.

Wat het gevolg zal zijn van het
onderzoek door den Heer Leezer cum
suis ingesteld, omtreut de mogelijk-
heid om, met het oog op het Pa-
namakanaal, hier groóte havenwer-
ken aan te leggen, is nog niets be-
kend.

In alle gevallen zal getracht wor-
den door verbetering van den ha-
venmond, onze haven voor groote-
re schepen goed toegankelijk te ma-
ken.

Naast het station voor draadloo-
ze telegrafie op Curagao zullen ook
Btations gevestigd worden op Aru-
ba en Bonaire.

Ofschoon er nog betrekkelijk wei-
nig telegrammen op Curagao wor-
den verzonden en ontvangen, blijkt
toch reeds, dat het station in vele

gevallen voor de scheepvaart van
groot nut kan zijn.

Ik eindig, Mijne Heeren, met den
wensch, dat dit nieuwe zittingjaar,
door samenwerking van Raad en
Bestuur, vruchtbaar moge zijn voor
het welzijn der kolonie.

Daartoe schenke de Goede God
zijn on misbaren zegen.

Ik verklaar de vergadering van
den Kolonialen Raad voor het nieu-
we zittingjaar geopend.

nog iets romantisch. Doch ook dat
wordt nu weggenomen. Men blaast
cle levenslampjes uit, als de wind de
lichtjes bij een illuminatie van kaar-
sen.

Zooals wellicht bekend ia, is Hiram
Maxim een uitvindersfamilie. De heer
Maxim Senior heeft zijn naam aan
de bekende machine-geweren, de Ma-
xim-kanonnen, gegeven.

Potlooden van aardappel.

Men vervaardigt tegenwoordig
potlooden van aardappelen. Voor
de vervaardiging van potlooden is
een enorme hoeveelheid hout noodig,
vooral cederhout, dat zeer duur is
en steede moeilijker te verkrijgen.
Het is inderdaad moeilijk een hout-
soort te vinden, die gemakkelijk te
snijden is zonder plotseling af te
breken.

Te Berlijn heeft zich een maat-
schappij gevormd om potlooden te
vervaardigen van aardappelen. Schei-
kundig worden de aardappelen be
handeld en gevormd tot een vaste,
dichte stof, die gemakkelijk te snij-
den is. Er worden er reeds groóte
hoeveelheden van gefabriceerd. Hun
inkoopsprijs is zeer gering.

Dun straaldraad.

Straaldraad kan met de nieuwste
machines zóó fijn getrokken worden,
dat 15,000 staaldraden samen een
draad vormen van êén duim dikte.

ONZE BEGROOTING
IN DEN

Kolonialen Raad.
Vervolg

Nadat al de vier Gemachtigden
van het Bestuur aan het woord
wareu geweest, vroeg de Heer Eu.
S. Lansberö weder het woord en
meende eenige tegenspraak te ont-
dekken in de verklariug, dat het
Bestuur diligent is om vereenvou-
diging in te voeren, maar dat de
registratie niet vereenvoudigd kan
worden.

De Landbouwkundige is uitgeko-
men op proef en heeft van af het
begin geweten, dat hij uiet op een
definitieve aanstelling te rekenen had.
Tot dusverre hebben de proeven op
landbouwkundig gebied nog niets
uitgehaald en daarom blijft Spre-
ker tegen definitieve aanstelling van
den landbouwkundige.

Zij die krachtens hun ambt beter
vertrouwd raken met de geheimen
in bet huishouden van vele fami-
lies zullen het met Spreker eens zijn
dat de draagkracht der bevolking
werd overschreden door de nieuwe
belastingen en daarom waarschuw-
de hij tegen nog verder opdrijven
der belastingen. Suriname betaalt
veel meer dan Curagao. Zeker, maar
Suriname heeft ook Exportartike-
len, welke Curagao mist.

Spreker is volstrekt niet tegen
proeven ter verbetering der vissche-
rij, maar hij is tegen niet-rente-
gevende proeven.

Ten slotte vraagt hij, of het niet
mogelijk is de Comptabiliteitswet
niet reeds het volgend jaar, maar
op een nader te bepalen datum in
te voeren, dan zou Curagao nog ge-
hoord kunnen worden.

De Heer CS. Gorsira JPEz. be-
dankt het Bestuur voor de toezeg-
ging, dat bij de samenstelling van
den Raad van beroep getracht zal
worden ook rechtsgeleerden daarin
op te nemen.

Best mogelijk dat 20 á3O jaar
geleden evenzeer geklaagd werd over
diefstal in de buitendistricten, maar
de aanleiding tot stelen is thans
toch zeker veel grooter dan vroe-
ger. De buiteubevolking is in die
jaren minstens verdubbeld, terwijl
haar middelen van bestaan zeer ge-
ring zijn, en zij dus aangewezen is
te teven ten koste der groóte
plantages.

Van deze diefstallen wordt geen
aangifte meer gedaan bij de Poli-
tie, omdat dit toch niets uithaalt.
Verleden jaar werden er 40 geiten ge-
stolen op de Plantage „Blauw".
Het vleesch werd in een put ge-
vonden; 't was blijkbaar alleen om
de vellen te doen geweest. De aan-

gifte bij de Politie haalde niets uit.
Zoolang er geen beter toezicht komt
in de buitendistricten, zoolang zal
ook de Politie niet bij machte zijn
deze diefstallen op te'sporen en in
het vervolg tegen te gaan.

Beter politietoezicht is dringend
noodzakelijk.

Spreker 'bedankt verder den Heer
Gemachtigde voor de toezegging,
dat het verschil van opgave in den
uitvoer van houtskool van Bonaire
ernstig onderzocht zal worden. Vol-
gens door Spreker verkregen inlich-
tingen waren het zakken van den-
zelmen inhoud.

De Heer Albebt Statius Mui.ler
bedankt den Heer Gemachtigde voor
diens waardeerende woorden over
zijn broeder, den Heer C. Statius
Muller, Administrateur van finan-
cien, met verlof in Nederland.

Hij geeft toe dat misschien niet
alle plantages omheind zijn in het
2e en 3e district, waar Spreker min-
der bekend is, maar in 't 4e. Eu se.
zijn zoo goed als alle plantages
omheind en worden zij ook voldoende
bewaakt door particuliere bosch-
wachters.

Zeker, als dit toezicht nog verbe-
terd werd, als bij iedere geit een
wachter werd aangesteld, zou dief-
stal onmogelijk worden. Dat de vee-
stapel ook verminderde wegens ver-
plichten verkoop, geeft spreker gaar-
oe toe, maar die verkoop van zeer
veel geiten vindt zijn oorzaak niet
zoozeer in den achteruitgang der
plantages, dan wel in het verlies
der groóte weidegronden door uit-
gifte dier gronden in huurperceelen
aan den kleinen man.

Op sommige plantages moesten
tot 2000 geiten om deze reden ver-
kocht worden, waardoor de gere-
gelde inkomsten dier plantages zeer
verminderden. Curagao bij Holland
vergelijken gaat niet, maar nog veel
minder een Curagacsche plantage
met een Ilollansche boerderij.

Diefstallen worden niet meer aan-
gegeven, omdat de «erste vraag
bij^ elke aangifte steeds luidde: Wie
heeft het gedaan? Ja, als men dat
wist, dan had men de Politie ook
niet meer noodig, dan zou zoon
dief onmiddelijk wordsn overgele-
verd aan de Justitie. Spreker haalt
voorbeelden van diefstal aan op de
plantage Siberië, waar d iet alleen klein
vee maar ook zout gestolen werd.

De Heer A. Land geeft zijn ver-
wondering te kennen, dat de Heer
Lans-berg bleef persistieren bij zijn
aandringen op vereenvoudiging iv
ríe registratie .rf>ok nadat het Re-
Stuur zulke formeele verklariug heeft
afgelegd, dat de Registratie op Cu-
ragao nog geen uur en op de eilan-
den zeker niet meer dan een kwartier
werk eischt. Niet. de registratie,
maar de successiewet kan vereenvou-
digd worden en hierin is het Bestuur
diligent en hiernaar wordt reeds
ernstig gestreefd. Spreker herhaalt,
dat hij volstrekt niet heeft willen
uitmaken of de draagkracht der
bevolking reeds wordt overschreden,
maar hij heeft alleen geprotesteerd
tegen de waarschuwing dat de be-
lastingen niet vermeerderd mochten
worden. Dergelijke waarschuwing
had veilig achterwege kunnen blij-
ven.

De kans, dat de Raad nog ge-
hoord zal worden vóór de invoe-
ring der Comptabiliteitswet is zeer
gering, omdat het Ontwerp al te
ver gevorderd is.

Spreker is ook van meening dat
de bevolking in de laatste 00 jaar
verdubbeld is, en haar middelen van

bestaan, zeer gering zijn; maar \

waarom wordt er dan steeds ge- i

protesteerd als het Bestuur nieuwe i

middelen van bestaan zoekt voor de i

buitenbevolking door middel van het 1
uitgeveu vau huurgronden. Mocht 1
deze uitgifte vroeger al eens onoor- i
dcclkundig zijn geschied, tegenwoor-
dig gebeurt dit zeker niet meer.

Verder meent Spreker, dat het
juridisch niet het zelfde is : vele geiten
zijn er weg, en, vele geiten werden
gestolen. Als er geiten zijn zoek ge-
raakt, moet het eerst nog bewezen
worden, dat ze gestolen werden. Zij
kunnen ook wel zich vereenigd heb-
ben met de wilde kudden, of op de
uitgestrekte terreinen verdwaald zijn
geraakt.

De werkzaamheden der PoMtie bij
het rondbrengen van belastingbiljet-
ten werden reeds verminderd. Zij zul-
len dat voortaan niet meer behoeven
te doen; zoodat er meer tijd zal over-
blijven voor het eigenlijke politie-
toezicht.

Spreker heeft de Curagaosche plan-
tage vergeleken met een Hollandsehe
boerderij, niet wat opbrengst betreft,
maar enkel en alleen ten opzichte
van dehier en in Holland voorkomen-
de diefstallen.

De veel kleinere, beter afgesloten,
■ scherper bewaakte Hollandsehe boer-
■ derij is niet gevrijwaard tegen diefstal,
■ hoe wil men dan de diefstallen voor
" goed doen ophouden op de zoo uitge-
j strekte plantages van Curagao ? Het
" is echter wel een opmerkelijk ver-
il schijnsel dat de goed beheerde en
- bewaakte plantages zeer weinig kla-
i gen over diefstal, terwijl juist van

slechter beheerde vele klachten inko-
! men.

De Heer CS. Lansberg repliceert,. dat het Bestuur toch toegeeft, dat de
r. nieuwe belastingen vermeerdering
[ van werkzaamheden hebben mede-
-1 gebracht, en daarom persisteerde
j Spreker bij zijn aandringen op ver-

eenvoudiging.
De Heer A. Land erkent dat bij de, invoering der nieuwe wetten zeer veel

1 van de ambtenaren geëischt is, maar
3 nu zij er eeumaal in zijn, en met het
: nieuwe systeem vertrouwd raakten,¡ zal het op den duur geen vermeer-. dering van werkzaamheden geven.
- De Heer CS. Gorsira JPEz. geeft
; toe, dat het niet altijd juridisch het-
,' zelfde zal zijn: de geiten zijn weg, en,

de geiten zijn gestolen. Maar hij heeft
' gesproken over 40 geiten waarvan. het vleesch in een put was geworpen,
i Die geiten waren dus wel degelijk ge-, stoleu enkel en alleen ter wille van de. vellen.

De Heer A. Land verklaart in het
[ algemeen gesproken te hebben en dat

hij niet speciaal het geval van den. Heer Gorsira op het oog had.
De Heer Albert Statius Muller

'. meent, dat het over het algemeen wel. hetzelfde zal zijn. Van 1 Januari —
i medio April waren er 40 geiten weg

van Siberië. Spreker is er zoo goed
\ als zeker van, dat meer dan de helft

gestolen is. Sommige geitjes kunnen
wel eens weg raken, maar het groot-
ste getal der vermisten wordt zeker. gestolen.

Spreker meent van deze gelegenheid
" gebruik te mogen maken om te spre-
[ ken over dat schenken der zooge-

naamde verjaarde pachtpenningen
aan de kleine huurders. Spreker
meent dat hetBestuur hierbij meer. consideratie heeft gebruikt met de

, kleine luyden dan met de plantage-
eigeuareu. Immers, deze laatsten heb-
beu zich bij requesl tot het Bestuur. gewend om vrijstelling van achter-, stallige belasting. Deze vrijstelling

werd hun geweigerd, omdatde wet het
niet toestond, wel werd later op een
nieuw request uitstel van betaling
verkregen. Toen de slechte tijden aan-
hielden, de divi-divi-oogst mislukte en
het zout onverkocht bleef, werd op-
nieuw uitstel aangevraagd. En het
werd geweigerd, omdat de Gouver-
neur gebonden was aan de eigenaar-
dige bepaling der Verordening, welke
geen verder uitstel toeliet.

Was dat niet allertreurigst, en niet
eenigszins onbillijk tevens ? Den klei-
nen huurders werd uit eigen
beweging door het Bestuur vrij.
stelling gegeven van achterstallige
huurpenningen, terwijl op herhaalde
aanvrage den plantage-eigenaren
verder uitstel van betaling werd ge-
weigerd.

Was het ook niet onbillijk ten op-
zichte der goede betalers der huur-
penningen ?

Ue Heer A. Land wijst in zijn re-pliek op het verschil tusschen belas-
tiugenhuur, alsmede op het groóte
bedrag der achterstallige belasting
en de geringe som welke den armen
huurders werd vrij geschonken.

De staatsmachine kan nu eenmaal
zonder geregelde inkomsten niet loo-pen. Op de groóte bedragen der be-
lasting wordt als vaste inkomst ge-rekend. In Holland kan men bij mis-
oogst een jaaruitstel geven, omdat
na het slechte jaar bijna zeker weder
een goed jaar volgt en het achter-

' stallige dus ook zeker binnenkomt.
Werd echter ook hier op Curagao uit-
stel van betaling verleend wegens
misgewas, dan is men er heelemaal
niet zeker van, dat het volgend jaar
de oogst zal medevallen en de scha-
de weer zal zijn ingehaald. En zoo

* kunnen er hier wel 4 a 5 slechte jaren
; op elkander volgen. Hier verder uit-' stel te verleenen zou onbegonnen
* werk zijn.

Het innen der achterstallige huur-
penningen veroorzaakteeenzeer groo-

s teu overlast en bracht; een zeer om-¡ slachtige administratie mede. Som-
, mige huurders waren 12 jaar achter.. Utiliteitsoverwegiugen hebben er dan
J ook toe geleid die verjaarde huur-
' penningen maar vrij te schenken met

de ernstige aanzegging, dat van nu; af streng zal worden toegezien op het
' geregeld betalen van de huur.

De Heer Albert Statius Muller
! blijft het een slecht voorbeeld noemen,
J dat nu gegeven werd aan de goede

betalers, die door lui te worden in 't
' betalen ook vrijstel van betaling kun-
| nen krijgen.

Daar niemand het woord meer ver-i langde werd de algemeene beroadsla-- ging gesloten verklaard en stelde de, Voorzitter voor de vergadering voor
een wijle te schorsen om daarna tot

E de artikels-gewijze behandeling over
[ te gaan.

De Chineeschemuur.

De laatste meting van den Chi-
neeschen muur gaf: achttien voet
hoog en 2152 kilometer lang.

Nijverheid.

Een nieuwe methode voor de electri-
sche overseining van portretten is
door den heer Pascal Berjonneau te
Parijs getoond aan een groóte verga-
dering in de zalen van de „Sociétë des
ingeneurs civils". Het sein- en ont-
vangtoestel werd eerst verbonden met
een van Parijs naar Marseille en te-
rug naar Parijs loopende dubbele
geleiding van 1726 K.M. lengte en een
portret van den oud-minister voor
posterijen en telegraphie werd meer-
malen uitstekend overgebracht, het-
geen iederen keer een tijdsruimte vor-
derde van 15 minuten. Daarop scha-
kelde Berjonneau de geleiding uit en
voerde een overseining van het por-
tret langs draadloos telegraphischen
weg uit. De aangevraagde medewer-
king van het station voor draadloo-
ze telegraphie op den Eiffeltoren kon
niet verleend worden, omdat proeven
aan den gang waren van het marine-
bestuur-met Casablanca. Er bleef dus
niets anders over, dan het sein- en
ontvangtoestel in dezelfde ruimte op
te stellen, hetgeen principieel geen ver-
schil maakt en de belangrijkheid van
het resultaat niet vermindert.

* # #

Over den nieuwen tunnel van den Penn-
sylvania-spoorweg, dieonder de Hud-

sonrivier doorloopt, verneemt de
Matin eenige bijzonderheden.

Bij de opening warendegouverneurs
van de Staten New-York eu New-
Jersey, de burgemeesters en enkele
bevoorrechte gasten tegenwoordig.
President Roosevelt bracht met zijn
druk op den knop den eersten trein
in beweging. Toen hij in den tunnel
het midden van de rivier bereikte,
""af een lijn van gekleurde lichtende
scheidsgrens tusschen de staten New-
York en New-Jersey aau. De heele reis
duurde elf minuten.

De aanle»* van den nieuwen tunnel
heeft acht laar geduurd en $70 mil-
lioen gekost. Er zijn ten naaste bij
6500 man geregeld aan werkzaam

De 150 000 'werklui en beambten,
die vroeger eiken dag met de veer-
boot overgezet moesten worden, zul-
len voortaan tien minuten tijd uitha-
len In de Vereenigde Staten wordt
dat als een ontzaglijke winst be-
schouwd. , , T

Daarmee, zegt Stéphane Lauzaune-
de te New York vertoevende hootdre,
dacteur vau de Parijsche Matin, is
het verschil tusschen twee werelden
aangegeven. Amerika geeft 350 mil-
lioen francs uit, om tien minuten te
winnen, in Frankrijk zou men er nog
geeu 350 frs. voor over hebben, om
een heelen dag uit te sparen.

De datum vau Christus' dood.

Dit jaarviel, door een toevalligen
samenloop van chronologische om.

standigheden, de Goede Vrijdag op
25 Maart, den feestdag van Maria
Boodschap. Volgens het meer alge-
meen gevoelen, steunend op belang-
rijke documenten, had de Kruisiging
plaats op 25 Maart. In sommige ker-
ken der vroegste eeuwen werd de
25e Maart gevierd als de gedenkdag
van den dood van den goddelijken
Verlosser. Tertullianus vermeldt, als
een toenmaals algemeen bekend feit,
dat Christus stierf onder het Consu-
laat van RubbelliuB Geminus en Ru-
tius Geminus, op 25 Maart, onder de
regeering vau keizer Tiberius. De H.
Augustinus verklaart hetzelfde zeer
expliciet op twee plaatsen, en de H.
Joannes Chrysostomus, en de H. Gre-
gorius van Tours en de Eerbiedw. Be-
da spreken van dit feit ia denzelfden
geest.

Een oud Calendarium van het jaar
138, aangehaald door den geleerden
pater Andrea Ferrato, onder den da-
tum van 25 Maart, verklaart, dat de-
ze de gedenkdag is van den dood van
Christus, en tot staving hiervan ci-
teert dezelfde schrijver nog twee ca-
lendaría van niet later dan de 5e
eeuw.

Dit jaar 1910 vielen dus de ge-
denkdagen van het Lijden, den Dood,
en de Verrijzenis van Christus op
de juiste datums.

Hetzelfde had in de vorige eeuw
driemaal plaats n.l. in de jaren 1842,
1853 en 1864; en in deze eeuw zal
het nog tweemaal voorkomen, t.w.
in 1921 en 1982.

Nieuwsberichten.

Curacao.

Kerkelijke berichten.

De Hoogeerw. Pater Provicarisheeft bericht ontvangen, dat Pas-
toor van der Veer niet op PaterGijlswijk zal wachten, maar metde Prins Frederik Hendrik uit Neder-
land zal vertrekken op 29 April.

Muggenverdelging.
Volgens dr. Sauzeau de Puyber-

neau is de in tropische landen zoo
algemeene Cactus Opuntia vulgaris
een uitnemend middel om muggen-
larven te dooden. Als de plant in
stukjes wordt gesneden en met wa-
ter gemengd, vormt zich een slijm-
achtige massa, die, op stilstaand
water verspreid, een laag vormt,
waardoor de ademhaling der mug-
genlarven wordt belet en deze iv 15
tot 50 uren worden gedood. De
voordcelen boven petroleum zijn,
dat de visch wordt gespaard, dat
de methode goedkooper is en dat zij
slechts eens in de maand behoeft te
worden toegepast. (T. v. G ]

Eenchirurgisch kunststuk.
Van een verwonderlijk chirurgisch

kunstwerk wordt uit Koningsbergen
feschreven. Op een bijeenkomst van

octoren heeft prof. Lexer een pa-
tiënt vertoond, die met een gebrek-
kige knie geboren was en altijd op
krukken had moeten loopen. Eenige
weken geleden moest professor bij
een ander man, die een ongeluk had
gekregen, een been afzetten. Uit dit
been verwijderde hij het knie-
gewricht, dat in volkomen gaven en
gezonden staat was. Dit stelde hij
bij den eerste patiënt in de plaats
van het onontwikkelde gewricht. De
operatie had de beste gevolgen en
naar de doctoren zagen, kon de
kreupelgewordene nu loopen als
een kievit.



Goede reis!

De Heer H. K. A. Michelsen, Hoofd
der Hendrik-school alhier, zal deze
dagen naar Nederland vertrek-
ken met verlof. ZEd. mocht van
de Onderwijzers en van de leerlin-
gen der Normaal- en Hendrikschool
menig bewijs van sympathie ont-
vangen.

Naar Scheveningen.

Met voldoening zal menigeen uit
achterstaande advertentie gezien
hebben, dat de verschillende arti
kelen voor de Huisvlijttentoonstel-
ling te Scheveningen bestemd, eerst
hier ter bezichtiging worden gesteld.
Wij hopen, dat belangstellenden een
goed gebruik van deze vriendelijke
gelegenheid zullen maken.

Opening van den Kolonialen Raad.

Volgens het gebruikelijk ceremo-
nieel werd Dinsdagmorgen de Ko-
loniale Raad door den Gouverneur
plechtig geopend, nadat in vooraf-
gaande zitting het vorige zitting-
jaar door den Voorzitter namens
ZHEG. onder dankbetuiging aan
de Leden was gesloten.

De Commissie van ontvangst be-
Btond uit de Heeren Ed. S. Lans-
berg, A. W. S. Muller en B. E.
Van der Veen Zeppenfeldt.

De Edelgrootachtbare Heer Mr.
J. B Gorsira, Onder-Voorzitter van
den Raad van Bestuur, en de Hee-
ren Dr. H. Ferguson en Mordy. C
Henriquez, ledeu van den Raad
van Bestuur, woonden de opening
bij, waarbij ook een talrijk publiek
van zijn belangstelling blijk gaf.

De Komeet.

Met den dag wordt de kern schit-
terender en de staart langer en
schuiner, meer dreigend naar de
aarde gericht. Van Woensdag op
Donderdag om 2 ure des nachts
¡tal de vermoedelijke ontmoeting van
de aarde met de Komeet, of liever
met haar staart, plaats hebben. Wij
hopen er de volgende week iets
meer van te kunnen vertellen.

Ook de aarde heeft een staart.

Camille Flamarion, de Fransche
sterrenkundige, erkent, dat de weten-
schap nog altijd zeer weinig weet om-
trent den aard der kometen, de ver-
onderstellingen der geleerden blijve.-
legio en met zekerheid is er nog niets
uitgemaakt.

Maar nu heeft Mr. W. H. Pickerinö
weer wat nieuws gevonden. De staart
der komeet is eigenlijk nietsbizonders;
de sterrenatmosfeer, door de zon ver-
licht, wordt namelijk eenvoudig door
de electrische uitstraling der zonne-
warmte afgestooten in tegenoverge-
stelde richting van de zon.

Maar dan moet hetzelfde toch ook
Íjebeureu bij onze aarde, wier atmos-
eer evenzeer door de zonne-electri-
citeit moet worden afgestooten.

Het antwoord vau den geleerde is
bevestigend. Ook de aarde heeft een
staart. De electrische uitstralingen
namolijk aan Noord-en Zuidpool met
hun prachtige gekleurde hemelbogen
van 800— 1000K.M. hoog zijn, niets
anders dan 't voor ons zichtbaar wor-
den van den staart der aarde, electri-
sche uitvloeiing der aard-atmosfeer.
Omdat echter de aantrekkingskracht
der aarde grooter is dan de wegstoo-
tende kracht der zon, is de staart der
aarde korter dan die van een komeet.

Volgens waarneming van Baldet
op het observatorium van Flamarion
heeft dekomeet van Halley twee staar-
ten, die samen een hoek vormen van 70
graden. De noorderstaart is 't langst
en schittert het meest.

Postspaarbank.

Gedurende de maand Maart werd
ingelegd:

Curagao:
Willemstad f 6,963.67
2e district 20,50
3e „ 0,25
4e „ 14,77
Se .. 3,-
Oranjestad Aruba : 376,07
3e district „ 535,—
Kralendijk Bonaire : 315,78
Rincón „ 18.85
Philipsburg.St.Mart. NG. 575,—
Oranjestad, St. Eust. 90,50
Bottom, Saba 150,—
Windwardside „

Totaal: f 9,063,39
Terugbetaald: f 5,286,68#

Prins Willem II.

Ook de Koningin-Moeder heeft een
gift doen toekomen aan het Comité
in Den Haag voor de nagelaten be-
trekkingen der slachtoffers va» de
„PrinsWillem II".

Katten en Muizen.

Gedurende de laatste 8 dagen
werden in hjet fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd.

736 ratten
2921 muizen.

G.B Lockbart.

De Chef van het handelshuis Foul-
ke dt Co te New-York de heer G.
B. Lockhart is Donderdagavond al-
daar overleden. De firma S. E. L.
Maduro & Sons ontving telegrafisch
bericht van dit overlijden.

Curagao verliest in deu Heer Lock-
hart een waar vriend, die het goed
met ons meende en ons gaarne goed
deed. Hij ruste in vrede.

Prinses Juliana.

Het Boletin Comercial maakte gis-
teren een kabelgram uit Londen van
11 Mei openbaar, waarin beweerd
werd, dat H. K. H. Prinses Julia-
na zeer ernstig ziek was. Men wist
het reeds, maar hield het geheim
om het Nederlandsche volk niet in
onrust te brengen. Thans echter
was het niet langer mogelijk het
geheim te bewaren, en men voor-
zag, helaas, een noodlottige ontknoo-
ping.

Als laatste bericht werd, God-
dank, het voorgaande telegram
tegensproken door een kabelgram
uit Amsterdam gedateerd 12 Mei
en waarin gezegd wordt, dat Prin-
ses Juliana een volmaakte gezond-
heid geniet en dat de geruchten door
de pers daags te voren verspreid
geen enkelen grond hadden.

In de New York Herald van 30
April wordt een telegrafisch verslag
opgenomen over Roosevelt's ont-
vangst door de Koningin op 't Loo.
Daarin lezen wij, dat aau het ver-
zoek van Roosevelt om de Prinses
te mogen zien door de Koningin niet
voldaan kon worden, daar de klei-
ne den vorigen dag was ingeëut.

Hoogstwaarschijnlijk is de Prin-
ses een weinig ongesteld geweest
na de inenting en zal men daarin
de aanleiding hebben te zoeken tot
het hoogst alarmeerend bericht, wat
gelukkig, weer is tegengesproken.

H. M. de Koningin en Prinses Juliana.

Bij gelegenheid van den eersten ver-
jaardag van Prinses Juliana heeft
net Gemeentelijk Electrisch Bedrijf,
van Den Haag daartoe gemachtigd
door B. en W., een electrischeillumina-
tie geconstrueerd, bestaande uit een
vele malen vergroot lichtbeeld der be-
kende fotografie van H. M. de Ko-
ningin met de Prinses. De gelij-
kenis — in aanmerking genomen,
dat de lijnen van het portret uit-
sluitend door electrische gloeilampjes
samengesteld worden — mag geluk-
kig getroffen genoemd worden en is
verkregen doordat men een nagatief
der bekende fotografie met een too-
7erlantaarn vergroot heeft.

Het is een interessant schouwspel:
in gouden vlammenlijnen op zwar-
ten achtergrond wordt het lichtbeeld
met groóte snelheid geteekend. Het
beeld, dat samengesteld is uit circa
3000 gloeilampjes, heeft een mid-
dellijn van 6M. De lampjes worden
door een speciaal door de Electri-
sche Centrale ontworpen schakel-
mechanisme achtereenvolgens inge-
schakeld, waardoor de indruk ont-
staat, dat de lichtlijnen worden ge-
teekend. Het geheel is gevat in een
ronde lijst en wordt gedekt door
een koningskroon. Na twee minuten
worden alle lampen tegelijk *~ -ge-
schakeld en na een korte ' .aune
tijds begint de vlammen-te_-_enaar
zijn werk weder en ziet men het
portret weder ontstaan.

Die vlammen-kunstenaar is de
electrische stroom,*die 8 gloeilichtjes
tegelijk ontsteekt, doordien een
langzaam-wentelende trommel, met
veertjes, die den hoofdschakelaar
in- en uitzetten, contact aanbrengt.
Dat geschiedt zoo 400 maal en 400
geleiddraden brengen den stroom ter
verlichting over. Een deel van den
trommel is geïsoleerd, zoodat, als
dat deel de veertjes, die niet me-dedraaien, passeert, het portret
eensklaps verdwijnt.

Men begrijpt, 'dat het heel wat
arbeids en ook heel wat beproevens
kostte, eer dit ingewikkelde mecha-
nisme voltooid was. Dbl.

Luitenant Rambaldo.

De correspondent te Batavia van
de N. R. Ct, seinde;

De ballon Batavia, die gisteren-
morgen halfacht met de luitenants
ter zee Rambaldo, Van Steijn en
Arntzenius, en den luitenant derinfanterie Rooseboom is opgestegen,
is nog niet terecht. Er heerscht
groóte ongerustheid.

En later:
De Batavia is terecht. Hij is ivNoord-Krawang geland.

Het blad teeken ( hierbij aan:
De Batavia is ecu vrije luchtballon

met inhoud van 1680 M3., -toebe-
hoorende aan de Nederlandsch In-
dische Vereeniging voor Luchtvaart;
hij is bij de firma Franz Clouth te
Keulen vervaardigd uit een dubbele
laag katoen met gummi tusschen-
laag (de bekende continental bal-
lonstof) en volledig uitgerust met
de noodige instrumenten. Volgens
de opgaven waren er echter alleen
kaarten van de residentie Batavia
en van de Preauger Regentschap-
pen aan boord, hetgeen in dit ge-
val wel eens gevaarlijk had kunnen
zijn.

Met de Batavia worden tegen-
woordig geregeld tochten gedaan,
waarbij de luitenant ter zee Ram-
baldo, die zich ook in Nederland
zeer verdienstelijk voor de lucht-
scheepvaart heeft gemaakt, als lei-
der optreedt totdat er ook in Indië
andere geschoolde luchtschippers ge
vormd zijn.

De veronderstelling ligt voor de
hand, dat de Batavia na opgeste-
gen te zijn zeewaarts is gedreven
en daarna weer landwaarts; Krawang
strekt zich immers niet ver Ooste-
lijk van Batavia uit, zoodat het lan-
dingspunt, in het Noorden van
Krawang ook niet ver van het op-
stijgingspunt kan liggen. In rechte
lijn is derhalve in een 24 uur maar
een kleine afstand afgelegd.

Het Vaderland.

Nederland.
Aanvullingsbegrooting Koloniën

1910.

Bij het afdeelingsonderzoek van
dit wetsontwerp gaven sommige le-
den te kennen, dat zij groóte be-
zorgdheid koesterden over den on-
gunstigen financieelen toestand van
de kolonie Suriname. De groóte ver-
wachtingen, welke men gehad heeft
van de bacovencultuur, zijn tot
heden niet verwezenlijkt, de krullo-
tenziekte heeft de cacaocultuur voor
een deel ten gronde gericht; waar-
bij nog komt gemis áan zuinigheid
bij het bestuur van de kolonie, alle
oorzaken van den oeconomischen
achteruitgang van Suriname.

Men vreesde, dat hiervan het ge-
volg zal zijn, dat het moederland
steeds meer zal moeten bijspringeu
en het subsidie aau de kolonie zal
moeten verhoogen. H.'ertegen wensch-
ten eenige leden reeds nu een waar*
schuwende stem te verheffen. Zij
waren van oordeel, dat met betrek-
king tot de kolonie Surinamemen tot
een ander stelsel moest komen,
waardoor een einde wordt gemaakt
aan het teren van do kolonie op
het moederland.

De Statenverkiezingen.

Nog slechts eukele weken en we
staan weer voor een nieuwe stem-
bus. Om de drie jaren nl. treedt de
helft der Stateuleden in iedere pro-
vincie af, wat ook dezen zomer ge-
schieden zal.

Zulks is ons wederom een gereede
aanleiding hier 't ecu en ander te
laten volgen over de samenstelling
der Provinciale Staten in verband
met de naderende stembus. Want
de Staten-verkiezingen zijn in de
laatste jaren van ongemeen belang
geworden. Voornamelijk, sinds de
Christelijke coalitie aañ verschillen-
den kant in het bolwerk der libera-
len bressen schoot.

Vooreerst voeren de Staten het
provinciaal beheer en kiezen zij —wat te veel wordt vergeten — het
College van Gedeputeerde Staten,
dat het dagelijksch bestuur voert
over de provincie en dat vooral in
Gemeente-bestuurszaken en -geschil-
len zoo enormen invloed uitoefent.

Wat (zooals b. v. in Noord-Hol-
land het geval is) een zuiver eenzij-
dig samengesteld, geheel-liberaal Col-
lege van Gedeputeerden vaak voor
niet-liberalen beteekent, daarvan
weet ieder der zake kundig man èn
in zake benoemingen, èn in zake
wetsuitleggingen èn bij allerlei be-
slissingen mee te praten !

Maar een nog grooter belang is
bij de Statenverkiezingen betrokken.
De Provinciale Staten zijn immers
de kiescolleges voor de Eerste Ka-
mer en naarmate deze grooteren in-
vloed uitoefent op de politiek des
lauds, naar die mate stijgt ook 't
belang, dat met de samenstelling
der Staten gemoeid is. Wanneer
men bedenkt, dat een vruchtbare
regeering, door ons Christelijk Mi-
nisterie geleid, niet mogelijk is, wan-
neer de politieke meerderheid in de
Eerste Kamer een andere zou we-
zen dan de Christelijke meerder-
heid in de Tweede Kamer, omdat
een „loyale oppositie" tegenover een
Christelijke regeering bij liberalen en
anti-clericalen niet mogelijk schijnt
(we herinneren b. v. aan de Hoo-
ger-onderwijswet onder het minis-

terie-Kuyper), dan weet men ook,
dat het de dure plicht is van alle
Christelijke kiezers, reeds om deze
reden te zorgen voor zooveel mo-
gelijk Christelijke leden iv de Pro-
vinciale Staten.

Van welk belang de Statenverkie-
zingen speciaal voor de provincie
Zuid-Holland zijn, blijkt uit een
eenvoudige becijfering :

De vijftig leden onzer Eerste Ka-
mer worden als volgt gekozen :

Noord-Brabant 6
Gelderland <;
Zeeland 2
Utrecht 2
Overijsel 3
Limburg 3
Zuid-Holland 10
Noord-Holland 9
Friesland _
Groningen 3
Drenthe 2

We kunnen aannemen, dat dezes
eerste Staten een rechtsche meer-
derheid hebben en samen 22 recht-
sche leden voor de Eerste Kamer
kiezen (alleen voor Overijsel is het
twijfelachtig). De vier laatste Sta-
ten daarentegen hebben een over-
wegend linksche meerderheid en le-
veren 18 Eerste Kamerleden. De pro-
vincie Zuid-Holland, welke 10 le-
den der Eerste Kamer kiest, geeft
dus den doorslag en doet de meer-
derheid naar links of rechts zwenken',Voor het oogenblik, nu de Sta-
ten van Zuid-Holland overwegend
rechtsch zijn, behoort derhalve ook
de meerderheid der Eerste Kamer-
leden tot ue rechterzijde.

Zij is als volgt samengesteld : 18
Roomsen-Katholieken ; 10 Anti-re
volutionnairen ; 3 Christelijk-Histo-
rischen ; 19 Liberalen. D. i. 31 le-
den van rechts, 19 van links.

Niet alle Eerste Kamerleden tre-
den evenwel gelijk af (zooals bij de
leden der Tweede Kamer het geval
is om de vier jaren), doch slechts
een derde "gedeelte wordt om de
drie jaren vernieuwd.

Een aandachtige beschouwing van
den rooster van aftreding stelt aan-
stonds in 't licht, dat door die ge-
deeltelijke vernieuwing der Eerste
Kamer dit jaar van een algeheele
omzetting der meerderheid van rechts
naar links geen sprake kan zijn.
Er treden n.l. af voor:

R. K. A.-R- C-H. L.
Noord-Brabant 2
Gelderland 1 1
Zuid-Holland 2 1
Noord-Holland 3Zeeland 1
Utrecht 1
Overijsel i
Groningen i
Friesland i
Drenthe 1
Limburg 1

7 2 17

Te zamen 10 leden der rechter-
en 7 der linkerzijde en er blijven
derhalve zitten 21 leden der rech-
ter- en 12 der linkerzijde.

Voor het geval, dat de Stateu
van Zuid-Holland hun rechtsche
meerderheid verliezen zonden, (wat
niet te verwachten is, zooals we
wel eens nader hopen aan te too-
nen) bleef de stand der Eerste Ka-
mer nog : 28 rechts tegen 22 links.

Verondersteld zelfs, dat alles ons
tegen liep, dat Zeeland, Utrecht en
Overijsel weer een linksche meer-
derheid kregen, en dat dus enkel
iv Noord-Brabant, Limburg en Gel-
derland de zege aan de rechtsche
partijen verbleef, dan zou de Eer-
ste Kamer nog een rechtsche meer.
derheid van twee stemmen (26—24)
behouden.

De Betidbde.

Buitenland.

ENGELAND.
Zaterdagmorgen, toen ons blad

reeds was afgedrukt, vernamen wij
dat Z. M. Eduard VII, Koning van
Engeland Vrijdag 6 Mei des avonds
om 11,45 uur aan bronchitis ia o-
verleden in tegenwoordigheid van
Koningin Alexandra, van den Prins
en de Prinses van Wales, van de
Hertoginnen van Fife en Argyll en
de Prinsessen Victoria en Luisa. Z.
M. bereikte den leeftijd van 68 jaar
en regeerde sinds 1901.

Zijn opvolger is zijn tweede zoon
Prins George, Frederick, Ernest,
Albert, daar zijn eerste, Prins Al-
bert Victor in 1892 stierf. De nieu-
we Koning van Engeland, die on-
middellijk na den dood zijns vaders
optrad, heeft den titel van George V
aangenomen. Z. M. telt bijna 45
jaar, daar hij geboren werd den 3n.
Juni 1865.

Het stoffelijk overschot van Ko-

ning Eiluard zal 20 Mei a. s. op-
plechtige wijze ter aarde worden be-
steld.

Bij de begrafenis zullen bijna al-
le Rijken van Europa vertegenwoor-
digd zijn. De Keizer van Duitsch-
land, de Kouingen van Griekenland,
Spanje, Portugal, Denemarken, Noor-
wegen, België en Bulgarije zullen
persoonlijk tegenwoordig ziju, als-
mede de kroonprinsen van Oosten-
rijk, Turkije, Zweden en Rumenië,
en Z. K. H. Prins Hendrik der Ne-
derlanden.

Het Engelsche Lagerhuis is bezig
met de behandeling van het tweede
veto-besluit, inhoudende, dat een
wetsontwerp, na in drie achtereen-
volgende zittingen door het Lager-
huis te zijn goedgekeurd, ook zon-
der de bekrachtiging van het Hoo-
gerhuis wet zou worden.

In zijn toelichting verklaarde As-
quith nogmaals, dat hij de hervor-
ming van het Hoogerhuis ecu we-
zenlijk bestanddeel van de plannen
der regeering uoeuide. Doch de re-
geling der vêto-quaestie moest daar-
aan voorafgaan. Is die eenmaal
van de baan, dan kan met spoed
tot de andere plannen der regee-
ring worden overgegaan.

Er werd door den afgevaardigde
Hope van de oppositie een amende-
ment voorgesteld, waarin gevraagd
werd, dat van de regeeriugsresolu-
tie uitgesloten zouden worden wets-
ontwerpen, welke de grondwet en de
bevoegdheden van de Lords betref-
fen. Het amendement werd verwor-
pau met 302 tegen 193 stemmen.

Ouder de hervormingsplannen der
regeering behooren ook die betreffen-
de lerland. Aan de leren, bondge-
nooten der regeering, moeten vele
hervormingen zijn beloofd. Maar nu
heeft het hoofd' der lersche onaf-
hankelijken O'Brien een aantal ont-
hullingen over onderhandelingen, die
minister Lloyd George met hem
gevoerd heeft over de begrooting
van 1909, voor het voetlicht ge-
bracht bij een te Cork gehouden re-
devoering. Volgens O'Brien zou
Lloyd George aan de lereu alles be-
loofd hebben, wat zij maar wen-
schen; tusschen hen beideu zou zelfs
een soort overeenkomst zijn geslo-
ten. Lloyd George ontkent echter
ten sterkste de beweringen vau O'
Brien en beschuldigt hem vau ellen-
dig misbruik van vertrouwen.

Trouwens ook Redmond heeft, op
zijne beurt, eene logenstraffing der
beweringen van O'Brien laten ver-
schijnen.

O Brien zal daarom minister Lloyd
George interpelleeren. Intusschen ver-
dedigde hij zich alvast in zijn blad,
„Cork Accent", waarin hij zegt, dat
de minister meer dan de gewone
Engelsche driestheid heeft betoond,
toen hij de door hem voorgelezen
verklaringengroveom waarheid noem-
de en zijn wijze van doen misbruik
van vertrouwen.

In het Engelsche Hoogerhuis, waar.
door Rosebery een hervorming van
dat lichaam wordt voorgesteld, wer-
den door dezen de volgende moties
ingediend:

le voortaan zullen de volgende
lords deel uitmaken van het Hoo-
gerhuis:

u. die dour de vereenigde erfelijke
pairs uit hun midden zijn gekozen
of beuoemd ziju door de kroon; b.
die zitting hebben krachtens hun
ambt of de waardigheid door hen
bekleed; c. die gekozen zijn op ecu
alsnog te bepalen wijze;

2e. Het lidmaatschap van het
Hoogerhuis duurt voor alle lords
even laug; zij echter, die zitting
hebben krachtens hun ambt, verlie-
zen het lidmaatschap als zij hun
ambt nederleggen.

Het tijdstip, waarop deze moties
behandeld zullen worden, is nog niet
bepaald.

Het 'Engelsche Lagerhuis zette
de behandeling voort van de mo-
tie, waarin wordt voortgesteld het
vetorecht van het Hoogerhuis af te
schaffen. In het begin van de zitting
deelde de minister-president Asquith
mede, dat overeenkomstig een vroe-
ger genomen beslissing de behande-
ling der begrooting 1909-1910 geëin-
digd moest zijn op 27 April e. k.

Het Huis zou dan op 28 April uit-
eengaan op voorjaarsreces, dat ver-
moedelijk drie weken zal duren.

Er zal echter misschien op 29 April
een formeele zitting moeten wordeu
gehouden, teneinde de koninklijke
toestemming op de wet op de midde-
len in ontvangst te nemen.

De tweede motie over het veto-recht
werd vervolgens aangenomen met 351
stemmen tegen 246, nadat aan de
discussie te 7% uur een einde was ge-
maakt, overeenkomstig een voorstel,
eenigen tijd te voreu door het Huis
aangenomen. Even voor de sluiting,
speelde zich een levendig tooneel af.
Men verwachtte, dat minister-presi-
dent Asquith een belangrijke verkla-
ring zou afleggen omtrent de toekom-
stige politiek van de regeering. Te 7
uur 20 stond hij dan ook op en begon



met de woorden: „Indien het Hoo- f
gerhuis de moties niet aanneemt...." <

Balfour viel hem onder protest van |
de ministeriëelen en toejuichingen '
van de oppositie, in derede en wees <
den president er op, dat Asquith bui-
ten de orde ging, door het afleggen
van eene algemeene verklaring op dit -oogenblik.

De president antwoordde hierop
dat de verklaring alleen met verlof
van het Huis mocht worden afgelegd.

Balfour bleef volhouden, dat het
niet kon worden toegestaan, wijl er
tijd moest worden gelaten voor de be-
handeling der verklaring. De presi-
dent verzocht Asquith toen de ver-
klaring niet af te leggen, wat aanlei-
ding gaf tot luide protesten zoowel
van de ministerieele banken als van
die der liberalen.

Asquith verklaarde hierna dat hij
zijn verklaring zou afleggen in den
avond na afloop van de zitting.

De derde motie, den zittingsduur
van het parlement beperkend tot 5
jaar, werd vervolgeus aangenomen
met 334 tegen 236 stemmen. Er blijkt
uit de stemmingen, datdebondgenoo-
ten trouw met de liberalen medegaan.

En de parlementaire berichtgever
van de „Daily Chronicle" zegt dan
ook niet zonder reden, dat het tege-
lijk zeker is, dat de regeering zoowel
hare veto-voorstellen als hare finan-
cieele voorstellen met een flinke meer-
derheid erdoor zal kunnen halen.

Op het einde der zitting deelde As-
quith onder oorverdoovende toejui-
chingen der miuistrieelen mede, dat,
zoo het Hoogerhuis zich niet mocht
vereenigen met de strekking der veto-
moties, de regeering onmiddellijk aan
de Kroon voorstellen zou doen om-
trent hetgeen gedaan behoort te wor-
den, teneinde te verzekeren, dat de
inhoud van die moties tot wet zou
worden. Wanneer deregeering niet in
"taat mocht zijn dit te verzekeren,
zou zij of' ontslag nemen, öf het par-
lement ontbinden.

Asquith voegde daar aan toe: „Wij
tullen de ontbinding slechts voorstel-
len onder voorwaarden, die ons ver-
zekeren, dat ín het nieuwe parlement
de volksmeening gelijk die zich had
geuit bij de verkiezing, ook haar
uitdrukking zou vinden in de wet-
geving.

Asquith's rede heeft in het Lager-
huis een groóte beroering gewekt.
Er blijkt uit, datáis het Hoogerhuis
de veto besluiten verwerpt, hetgeen
het zoo goed als zeker zal doen, As-
quith de waarborgen van den Koning
_al vragen, en indien die waarborgen
niet worden verleend, zal Asquith af-
treden of het parlement ontbinden,
maar hij _.al alleen tot ontbinding
overgaan als de Koning belooft de
waarborgen te zullen verleenen, voor
het geval de liberalen bij de verkie-
zing de overwinning behalen.

FRANKRIJK
De zegenvan liet bloe-regime.

Hoe treurig de toestand in Frank-
rijk is tengevolge van de wijze,
waarop het land sinds geruimen
tijd geregeerd wordt, kan nog een
keer te meer blijken uit den inhoud
van een manifest, dat het republi-
keinsch kamerlid JulesRoche dezer
dagen tot zijn kiezers heeft gericht.
Het is te teekeuend om er niet en-
kele passages aan te ontleenen.

„Op het ernstige tijdstip, dat wij
nu beleven, zoo zegt deze onver-
dachte voorlichter, acht ik mij
méér dan ooit, verplicht alles te
zeggen, wat mij op het hart ligt;
ik zal u een ruwe schets geven van
den tegenwoordigen politieken toe-
stand.

„De uitgaven nemen toe, en wel
met een bedrag van 503 millioen
per jaar, sedert de laatste vier jaar.
De begrooting bedraagt 4.212 rail-
Hoen tegen 3.709 in 1906, terwijl
reeds bijna goedgekeurde wetten en
wetsontwerpen, die reeds ingediend
zijn en nog in voorbereiding zijn,
enorme uitgaven met zich mee zul-
len bjengen, zoodat de begrooting
weldra meer dan 5 milliard zal be-
loopen.

„Alleen de nieuwe fiuanciënwet
vordert meer dan 150 millioen aan
belastingen.

„Het tekort en de leeningen ten-
gevolge vandezelfde wet bedragen
meer dan 186 millioen.

„De totale schuld van den staat
is, in ronde cijfers, sedert 1906
met 5 milliard vermeerderd, en be-draagt nu zoodoende 45 milliard
terwijl de geheele schuld van Frank-rijk, departementen en gemeenten
er onder begrepen, het getal van50 milliard overschrijdt.

„Het doel van den fiscus — zoobijv. in het belastingontwerp op deinkomsten —is niet meer om voor
de schatkist de noodzakelijke geld-middelen te bekomen, maar om totberooving, uitbuiting, onderdruk-king en burgeroorlog te kunnenovergaan.

De essentiëele vrjik»i_n, die tegen-woordig in alle bewhaafde landengiwaarborgd cijo; dt vrijheid van

geweten, de vrijheid van godsdienst,
de vrijheid van onderwijs, de heili-
ge rechten der ouders, de vrijheid
van arbeid, de eerbied voor den
eigendom, in één woord de heiligste
natuurrechten worden miskend en
zijn blootgesteld aan een onder-
drukking, die nu eeus direct en ruw
dan weer fijn en huichelachtig, maar
steeds beslissend is.

De industrie en de handel worden
van dag tot dag ernstiger bedreigd
door onwettig geweld, door admi-
nistratieve maatregelen, door wets-
ontwerpen, waarin de wetgever mis-
bruik maakt van zijn macht en door
de staatsmonopolies

De sectarische geest van haat,
tweedracht en tirannie wordt in al-
le gemeenten verspreid door weder-
rechtelijk benoemde administratieve
„afgevaardigden", die de macht der
gemeenteraden vernietigen, terwijl
zij toch in vrije stemming gekozen
zijn door het volk zelf dat men als
om het te bespotten, „souvoreln"
noemt.

Alle instellingen en alle wetten
worden veranderd in middelen om
het nationale, moreele en materieële
welzijn van het land te vernietigen
en om de goede burgers door de
allerslechtste te onderdrukken.

Dat is nu het droevige schouw-
spel, vertoond door de almachtige
regeering van het „Bloc", van par-
lementaire groepen, waarvan elk
voor zich durft beweren, dat zij de
republiek is.

Geen land ter wereld zou geduren-
de twaalf jaren onder zulk een re-
geerstelsel kunnen gebukt gaan, zon-
der er onder te bezwijken; alleeu
ons bewonderenswaardige Frankrijk
vermocht het, dank zij het vernuft
van zijn ras en de onvergelijkelijke
gaven van de natuur; maar nu is
cija weerstandsvermogen uitgeput.

Het bestaan van de ziekte is nu. duidelijk voor iedereen — de pre-
mier erkende het zelf dezer dagen;

j de crisis zal weldra uitbreken; er. is nog slechts één middel, om de. kwaal te genezen en de crisis te
; bezweren: het wegnemen van de
I hoofdoorzaak.

De oorzaak is gelegen in de vol-
■ strekte macht waaronder wij buk-

ken.
Een volstrekte macht, wel niet. een persoonlijke, een volstrekte, maar

i anonieme, niet-verantwoordelijke
i macht, uitgeoefend door deKamers,
" ten gevolge van het ontbreken van
; een grondwet die waarlijk grondwet
i is; ten gevolge van ons kiestelael
■ en van het systeem van de minis-
,' teriëele verantwoordelijkheid, een

stelsel, dat in zijn wezen niet an-
! ders dan monarchaal is en dan ook

in geen enkele republiek bestaat be-
halve in de onze, waarin het zijn
corruptieve en vernietigende wer-
king zoo bij uitstek doet gevoelen.
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„ Chicago 1893, en
„ Curacao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.
Curacao, vVaterkant, Otra

banda.

Adverteert steeds
IN DB

Amigoe di Curagao

het mee&t jjrelezen der

hollandsehe bladen In

de kolonie*

Advertentien.

Koloniale Afdeeling
VAN DE

Nationale Huisvlijlttentoonstelling
TE

Scheveningen.
Ondergeteekende maakt hier-

bij bekend, dat er voor het pu-
bliek gelegenheid zal bestaan
de naar bovengenoemde ten-
toonstelling op te zenden voor-
werpen op Zaterdag, den 14n.
dezer van af 3 tot 5 p.m. en
op Zondag, den 15n. dezer
van af 9. a. m. tot 12 m. in de
zaal van den vlechtcursus op
Pietermaai te bezichtigen.

Curacao, den lln. Mei 1910
De gedelegeerde,

H.J.C. Henriquez.

JOHN DEWAR'S

Scotch Whisky
BEKROOND MET

50 (íoudeQ l^iedailles
Agenten voor Curacao,

R. S. da LANNOY.

TI_J_OT-_4.__FJ_£_ Tj

van de stoomschepen der „Red D Line" tusschen
NEW-TORK,

PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.
1910. Marcb. Philad. Zulia. Carca». Marcb. Philad.

Vertiekt van Nrw-Yokk April 2 April» April 16 April 23 April 30 Mei. 7
Komt aan te San Juan 1* 28 ljj

Vertrekt van *° J» 1»
Doet CüKAgAO aan \' k_, - }_
Komt aan te La Guaiba 9 18 23 2 Me. 7 18

Vertrekt van „ _ ll ¿» J» _* *Komt aan te Pro. Cabki-_o 18
Vertrekt van „ " ° 20

Komt aan te CuuAgAO 12 ¿A J« 7 10 31
Vertrekt van " 24. Me,. 1 8 15 __

Doet La Guaiba aan I» "* l-

Doet San Juan aan - *2 i« 24
Vertrekt van J' „ JJU 26
Komt aan te Nbw-Yobk 26 - V ) 1_ I 28 80

Dienst tusschen Curagao en Maracaibo.
Marcb. l Merlda Zulla Merlda Marcb. Merlda

Vertrekt van Cubacao April 12 Apr.llB April 26 Ml. 2 Mêl. 10 Mei. 16
Komt aan te Mabacaibo -.. 13 1» 27 3 11 17

Vertrekt van „ }« 22 80 6 14 2n
Komt aau te .u*a<;ao 171 28 Mei. 1 7 16 2l

LONGMAN & MARTÍNEZ

NEW YORK.
(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soorten,
in poeder en in olie; Vernissen, niet inbijtende verf voor hout
en ijzer; Verf voor vloeren, die in één nacht droog zijn; Wit-
te lak voor badkuipen; Verf in vernis om de mooie vlammen
der kostbare houtsoorten na te maken; Verf in vernis voor
rijtuigen; Oliën om te glansen, etc.

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden.
Drukker :

AÍ-.FBIÍDO F. BINTIAGO.

_M»-M* <HH> <»*|M» II .*> M tl II IH> II <t4HMMHI \j_\

:!_¿EfitülBÍóñi

| l^^^^^^ï de AceltC I
iffl|T!»«f Hígado de t
mili Si\H SI aca'ao con I

a EN USO PORMA^DE 35 AÑOS <¡
% NO CONTIENE ALCOHOL, ?
£ CREOSOTA, GUAYACOL NI NIN- X
X GUNA SUBSTANCIA IRRITANTE. X
X _NO CAUSA NAUSEAS-NO g
X DAÑA EL ESTOMAGO. X
X Es el alimento más sano, más puro V
í y más concentrado que la ciencia
"0»^ conoce para nutrir y fortalecer^ á las Y
Y Criaturas Delicadas, á los Débiles, á X
X los Tuberculosos, á los Ancianos, á los a
X Convalecientes de largas enfermeda- o
X des y, en general, á toda per- <^X Y
*9 sona que está escasa de san- áfr-^jgk
Y gre, de carnes yde fuerzas. rcyjfjL a% LA UNICA EMULSIÓN I *O QUE RECETAN TODOS IfUf X
X LOS MÉDICOS DEL jftll JX MUNDO. a
JL Hlnfim- ea Mtf/ OV SCOTT A BOWNE. Químico*. U-u iln «■GT"*

N..v. York »« A

ÍAAAA&SttA4<&lrW**W***4&

Bekendmaking.
De ver&oop 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 dei. verkoop tevoorkomen
door de aanzuivering der ver-
schuldigde interesten.

Curacao, den 2 Mei 1910
De Voorzitter,

A. JESURUN.

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 Curacao.

Curagao den 4 Mei 1910.

Bekendmaking.
Het publiek wordt herinnerd aan

art. 2 der Verordening van 81 Octo-
ber 1901|02 Januari 1902 P. B. No. 7
luidende:

ledere hond moet voorzien lijn 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 in de maand Mei door een ander
wordt vervangen ca van wege het
plaatselijke hoofd der politie, tegen
befaling, van de in art. 1 bedoelde
belasting, wordt geslagen of wel in de
plaat, of in een afzonderlijke penning
die aan den halsband moet worden
vastgehecht.

In het belang eener goede controle
en ter tegemoetkoming aan klachten,
dat het inslaan der merkletter in de
plaat van den halsband, die plaat
doet breken, lal demerkletter niet dan
In de in artikel 2bedoelde penningwor-
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. GORgIBA.
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