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De ware Vrijheid.
Lezinggehoudenvoor deLedenvanden

St.Chomas-kring
door

P. fr.Ambr.Kuijpers.

Monseigneur
Z. Eerw. Paters en Fraters
Dames en Heeren

Vóór alles, een woord van dankaan den Z. Eerw. Pater Directeurvan dezen welbekenden St. Thomas-kring, voor het vertrouwen doorZ. Eerw. in mij gesteld, mij uitnoodi-gend op dit jaarfeest het woord tevoeren.
Met blijdschap heb ik die taakaanvaard, het een voorrecht vin-dend gekozen te zijn, iets bij te dra-gen tot opluistering van dezen avond,den glorie-avond van denkring, die inzijn vaandel voert het: „Deus scien-

tiarum Dominus est", God ie de Heerder wetenschappen."
Alléén het opschrift reeds van uwvaandel, doet mij er aan herinne-ren, dat deze vereeniging een weten-schap met gelooven verbindt.Ziet, mijne vrienden, dat is het inU, wat mij zoo aantrekt. Te groot,veel te groot is het aantal derge-nen, die om wille van een weinigwetenschap, een groóte dosis onge-loof bezitten. Dit is niet de schuldvan de wetenschap, maar van hunhalf-weten. Grondige kennis tochvoert tot God, oppervlakkige kennis

voert van God af. Een vereenigingdus, die gelooven verbindt aan we-ten, en beiden gelijktijdig doet aan-wassen — zulk eene vereenigingdient geëerbiedigd te worden. Enals men dan een uitnoodigingontvangt, iets bij te dragen tot be-reikmg van dat verheven doel, danwijst men dat verzoek niet van dehand, maar men neemt met graag-te ook dit werk nog, bij het veledat men reeds heeft.
Dit alles echter belet niet, dat ikmet een zekere vrees vervuld werd.Gewoon te spreken tot de vereeni-ging, — de mij zoo sympathieke„Keunion chikitoe San Hosé" —eene vereeniging waar véél geloofm is, maar weinig wetenschap —(doch daarom geenzins te minach-

ten, want geloof is en blijft het voor-
naamste) en zich dan op eens ver-
plaatst te viuden te midden vandit uitgelezen publiek; — ziet dan
is men als een visch buiten zijnelement, meu gevoelt zich minderthuis, men is bang een brutaalwaagstuk aan te durven

Toch ik zeide tot mij zelf: „Moedgevat, de pen opgeuoraen en daar-

na gesproken tot heil van den jon-
geling, die geloof en wetenschap in
zijn leven wil verbinden.

Op Curagao is zulk eene vereeniging
van onschatbare waarde, en al kan
ik dan slechts aanbrengen een po-
ver aandeel, alle moeite voor deze
vereening is een verdienstvol werk,
een sociaal werk tevens."

lutußechen Dames en Heeren, wil
ik mij nog schuilen achter het
spreekwoord der ouden „8i desint
vires, tarnen est laudanda voluntas" al
ontbreken de krachten, toch is de
wil te prijzen."

En nu ter zake.
Tot onderwerp heb ik gekozen:
Het wezen deb ware vrijheid.

Wat beteekenb het woordje „vrij-
heid" zoo dierbaar aan ons allen?
Wij gaan er groot op, als wij ze
bezitten, willen haar veroveren met
geweld en eenmaal ze genietend, niet
missen voor wat ter wereld ook.

Vrij zijn, is de wensch van het
kind, dat nauwelijks komt kijken
en blijft het liedje van verlangen
nog in hoogen ouderdom.

Zaagt gij uooit een kleinen dreumes
met zijn bloote voetjes stampvoeten
van drift, als hij zijn zin niet kreeg?

Zóó is de eerste uitiug der vrij-
heidszucht. Kent gij ze niet die ou-
de, afgeleefde menschen van deur
tot deur bedelen om een stukje
brood? Daar zijn er onder hen, die
zich een veel beteren ouden dag
zouueu kunnen verzekeren als zij
maar wilden leven binnen de gast-
vrije muren van het hospitaal, maar

zij willen vrij ziin. Zóó met
individuen, zóó m¿t volken.

De wensch van Amerika is het,
te zijn het land der „vrijheid" en
de fransche revolutie begon haar
strijd onder de leuze; vrijheid, gelijkheid
en broederschap, deze drie, maar vrij-
heid wae nummer één.

En toch wordt vrijheid zoo dik-
wijls verkeerd begrepen, en daarom
kan zij zoo gevaarlijk zijn.

Ik vraag U, geacht publiek, weet
gij wat vrijheid zeggen wil? Ver-
staat gij onder vrijheid: miskenning
van gezag, verachting der wet? Ik
hoop van niet. Want, verstaat gij
vrijheid aldus, dan hebt gij geen
recht tot klagen als men TJ heden
avond nog Uw geld ontrooft. De
vrijheid immers heeft dan alle ver-
bod en alle bezit afgeschaft.

Maar ik begrijp, dat een ieder
uwer zal terugschrikken voor zulk
een consequentie; ieder uwer zal
zeggen dat het onzin is, te rooven
of te moorden in naam der vrijheid.
Vrijheid moge vrijheid zijn, maarrecht is recht, en de vrijheid van
mijn buurman, heft mijn rechtma-
tig bezit niet op.

Zeer juist; vrijheid heft geen rechtop; vrijheid heft geen wet op. Dievrijheid aldus verstaat, verwart het
met willekeur, met bandeloosheid,
met anarchisme. De vrijheid moet

staan naast de wot, naast het
recht, de vrijheid moet de wet eer-
biedigen en de wet de vrijheid, zij
moeten hand aan hand gaan, tot
welzijn van het algemeen, tot bloei
en zegen van de maatschappij.

Waarin dan bestaat de ware vrij-
heid? Het moet U, leden van de St.
Thomas-kring aangenaam zijn, de
woorden van Uw glorievollen pa-
troon letterlijk te vernemen. Welnu.
Iv het V. deel van zijne Summa theo-
logica zegt Sint Thon-ae: „Libertas cu.
juslñet rei est dominium et petestas sui
actus ad opposita" d. w. z. de vrij-
heid bestaat in het volle bezit van
zijne handeling, zoodat men tevens
macht en vermogen behoudt het
tegenovergestelde te kunnen doen."

Zoo sta ik hier voor u, vrij d.
w. z. op het oogenblik dat ik voor
U sta, verlies ik het vermogen niet
ook te kunnen zitten; al spreek ik
thans, zou ik ook kunnen zwijgen,
ik spreek over vrijheid, maar ook zou
ik kunnen spreken over electriciteit
indien ik zulks verkoos. Een derge-
lijke vrijheid nu, bezitten alléén de
wezens die verstand en wil bezitten ;
en daar alleen de mensch die bezit
vau de ondermaansche schepselen,
zoo is alléén de mensch vrij en
niet het dier. Bij dieren spreek ik
van instinct, van natuurdrift, maar
niet van vrijheid.

Na deze kleine uitweiding etellen
wij opnieuw de vraag. Waarin be-
staat de vrijheid vpu den mensch?

Het verstand en de wil ziju de ze-
tels der vrijheid. Geen andere vrijheid
is den mensch geschonken dan deze
beide.

Vraagt gij nu, waarin bestaat de
vrijheid van het verstand, waarin
de vrijheid van den wil, dan ant-
woord ik; de vrijheid van het- ver-
stand bestaat in het zuiver zijn van
dwaling; de vrijheid van den wil in
het streven en verlangen naar ze-
delijk goed. Beide zullen wij behan-
delen, doch op de eerste plaats de
vrijheid van het verstand.

De vrijheid van het verstand be-
staat iv het zuiver zijn van dwa-
ling. Immers de leugen maakt het
verstand tot slaaf, het bindend aan
datgene wat valecb is, bedrogen
door schijn van waarheid,

Indien iemand uwer door schoone
taal verleid, door soflamen bedrogen,
bewogen zou worden als waarheid
aan te nemen, wat geen waarheid
is, dan maakt die persoon zich naar
den geest tot slaaf. Dit moet U
allen duidelijk zijn. Het verstand
heeft tot doel, het ware ale zooda-
nig aan te nemen en het valsche
als leugen te verwerpen. Doet het
dit uu niet, maar neemt het, wat
leugen is voor waarheid, dan is het
verstand blind en oordeelt over de
zaken, juist tegenovergesteld aan
haar wezen en innerlijke waarde.
Een mensch in dwaling ie als een
die lijdt aan dattonisme, wat groen

is noemt hij blauw, wat bruin is,
zwart.

Dwaling maakt het verstand tot
slaaf. Denkt daar een weinig over
na, M. H. het is onze. aandacht
overwaard.

Een slaaf is overgeleverd aan de
nukken van zijn heer, zoo ook het
dwalend verstand aan de leugen.

Een veretand bezijden de waar-
heid, bevindb zich als op een hel-
lend vlak, en zinkt dieper en die-
per, van de eene dwaling tot de
andere. Het veretand is dan gewor-
den als een schip zouder roer, ge-
vaar loopend stuk te slaan op de
rots.

Hoe ellendig ook die toestand
moge zijn, hoe vernederend ook
voor den redelijken mensch het ge-
vaar van te kunnen dwalen dreigt
ons allen. Denkt slechts een oogen-
blik aan de wisselingen welke de
wijsgeerige meeningen, alléén reeds
in de vorige eeuw, hebben onder-
daan. In het begin der 19e. eeuw
schitterden Schelling en Hegel als
sterren van de eerste grootte aan
den hemel der wetenschap. Spoedig
namen anderen hun plaats in, die
ook weder verdwenen en stap voor
stap ging het afwaarts tot aan
Hartmann en Hackel. Nu begint er
tegen de ontkenning van al het
hoogere eene reactie naar het idea-
lisme merkbaar te worden. Van al
die tegenovergestelde meeningen, kan
in het gunstigste geval, slechts ééne
de ware zijn, maar welke het is,
kan deze wetenschap ons niet klaar
maken. Een feit ie het, dat geen
van allen op duurvoldoet, en daarom
weder spoedig verlaten wordt. Om
ook weer meer kracht bij te zetten
aan de wanhoopekreet der dwalen
de wetenschap: „Tgnoramus et ignora-
Umus" wij weten het niet en zullen
het niet weten.

Slechts één ie er onder de men-
schen geweest die alwetend was
en niet kon dwalen; maar deze
ook was méér dan mensch. Hij
was de Christus, Zoon van den le-
venden God. Uit Zijn mond kwa-
men de woorden des eeuwigen Le-
vene, woorden vol van waarachtig-
heid en waarheid. Hij is het gezag,
het hoogste gezag bij uitnemend-
heid. Hij heeft recht tot spreken en
wij het voorrecht deemoedig toe te
luisteren. En vau Hem, hebben wij
het vernomen, dat vrijheid van het
menschenverstand gelegen is, in het
bezit der waarheid.

Christus sprak: „Gij zult de waar-
heid kennen en zij zal u vrijmaken." Gij
zult de waarheid kennen en in die
kennis zal uwe vrijheid gelegen zijn.
Let wel M. H. Christus zeide niet:
Ik zal u doen zoeken naar de waar-
heid. Neen, gij zult haar kennen —bezitten. Hij zeide niet: „Zietdaar een
boek, leest het, neemt het in u op
en zoekt naar de waarheid, en
mocht gij haar vinden, dan doet gij
wèl; mocht gij haar niet vinden, zoo

bezit gij haar toch, omdat gij er
naar streeft, — neen niets van dat
alles. Christus zeide: „Gij zult de waar-
heid kennen en bezitten en de waarheid
zal u vrijmaken."

Vandaar dan ook, dat de waar-
heid alléén, de vrijheid geeft.

Christus is heengegaan, doch zijne
stichting bleef, en met hetzelfde ge-
zag als Christus weleer zeide: „De
waarheid zal u vrijmaken", en „Ik ben
de Weg, de Waarheid en het Leven,"
zoo spreekt thans de kerk met god-
delijk gezag. Wie niet met die kerk
is, is tegen haar, omdat de leugen
etaat tegenover de waarheid. En
wil de mensch thans vrij zijn, dan
moet hij behooren tot deze kerk,
die hem zal geven de vrijheid der
kinderen Gods.

Waarlijk, M. H. welk een heerlijke
vrijheid geeft de kerk aan ons ver-
stand! Zeker, allerzekerst zijn wij
van de waarheid. Voor ons is de
waarheid klaar en helder. leder kind
kan zoo juist weten, wat de kerk
leert, hare uitspraken zijn ondub-
belzinnig, hare geboden niet onbe-
grijpelijk.

Welke een contract tusschen onze
leer eu die tallooze dwalingen! Door
de eeuwen heen, bleef ons geloof
ongeschonden bewaard, wel mocht
het nader verklaard worden door
den eisch der ometandigheden, maar
het geloof veranderde niet, het ver-
meerderde niet, Christus werk was
volmaakt. En thans in de 20ste
eeuw belijden wij dezelfde waarheden,
waarvoor do eerste christenen in
de arena hun bloed vergotenj en
als one zouden worden voorgelegd
dezelfde vragen als weleer aan de
apostelen, zouden wij nu na 2000
jaren ook antwoorden: „¡Son possumus"
wij kunnen niet. Gij kunt ons ge-
vangen nemen, ons dooden, maar
dwingen de leugen als waarheid aan
te nemen. „Non possumus." Ziet dat
is de vrijheid der kinderen Gods.
Het lichaam kan gedood worden,
maar niet de geest.

Denkt gij M. H. zulk een vast-
heid te vinden in de andere belijde-
nissen? Onmogelijk 1 Voor een men-
schélijk woord eterft men niet; en
mag het dan zijn, dat een of an-
dere belijdenis meent zich te mogeu
beroepen op een enkeling, wij tel-
len onze vrijen tot in den dood bij
duizenden en millioenen.

Veronderstelt, dat men het Pro-
testantisme had vervolgd, gelijk ons
geloof; meent gij dat het nog zou
staan? Ondanks gunstige omstan-
digheden heeft het zich niet staande
kunnen houden gedurende ééu eeuw.
Wat men nu na 3 eeuwen nog Pro-
testantismo noemt,*is niets dan de
naam alleen.

Vanwaar die kracht der katholie-
ke kerk? Zij is gebouwd op de
rots der waarheid. Zij is gegrond-
vest op Hem, Die wederom waar-
heid sprak toen Hij zeide: De poor-
ten der hel zullen haar niet overweldi-

Feuilleton.
St. Eustatiaansche Ditjes en Datjes.
Neen, om den drommel niet, mijnopbeller heeft gelijk.
Reken er maar op, mailde ie, datt steamertje niet vóór Januari 11 inde vaart is.
Ende 6 uur 17 minuten nieuwjaars,ochtend 1911, stoomde de „PrinsesJuliana" de baai van St. Kitts bin-nen, ging tegen den middag onderstoom naar St. Eustatius, en vingaldus aan haar route tusschen deBoven-en Benedenwindsche eilanden.De „Prinses Juliana", was in devaart.
Ik beu deze publieke rehabilitatie

eenigermate verschuldigd aan mijn
conscientieuzen opbeller, omdat ookik, snood genoeg, aan 't twijfelen bengeslagen, toen ik las dat de „Juliana"einde Oct. uit Holland vertrokkenwas.

Dus —en die „dus" bleek te zijn 'n
pyramidale „latius hos," dus komt
ze begin December op St. Eustatius en
dus ga ik tegen dien tijd naar Saba
of St. Martin en retourneer als 'n
Amerikaansche petroleumkoning inmijn brandnieuw eigen steamyacht.

Met 't oog daarop liet ik zelfs den
vouw opstrijken in mijn 1'" klas-pan-
talon.

En 't geschiede dat ik begin Dec.
met 'n verweerd groentje zonder
vouw, in 'n vunzig zeilsloepje op
reis ging, en ná 'n dag of wat wach-
tens en hoopvol kijkens naar deSt.
Martijnsche seinballen, weer metzoonzelfde gelegenheid en weer in datzelf-
de vouwlooze groentje de terugreis
aanvaarde.

En die 15 lange uren van zee-ellen-de op dat glibberig dekje heb ik ge-leden met neroïeke berusting, als 'nsoort van expiatie voor mijn twij-felzucht aan de waarheidsliefde vanden man, die 't beter wist dan ik
en geheel de Curagaosche pers.

" " *

Dolgaarne pende ik mijn impres-
sies neer over onze nieuwe stoomver-
binding, helaas: Mij rest 'n antwoord
op 't Engelsen stuk tegen Jan Paul in
Amigoe van den 12den Nov. 11.

Zeg ouwe, schreef me 'n vriend uit
Curagao, hier uitstekend met de
toestanden bekend, dat zal je ook
geen hoofdbrekens kosten om dat te
weerleggen, multa non multum.

Precies, wat mij bij 't lezen door
't hoofd speelde.

Ineens maar met de deur in huis
gevallen.

Ik persisteer in mijn bewering, dat
we hier op St. Eustatius rijk zijn niet
500 maar 2000 H. A. bebouwbaar
land.

Men is zoo beleefd zulks 'n fabel
te noemen, mijn trouw rijpaard Sul-
tan wordt om zulks te bewijzen ook
al van stal gehaald. Maar....

De heeren kunnen die fabel zwart
op wit lezen, als ze zich slechts de
moeite getroosten, eventjes naar 't
archief op ons eiland te stappen, in
'n ojgtoie_l stuk, onderteekend door ge-

zaghebber Joh. de Veer.
Niet noodig daarvoor naar den

Haag te reizen, hier op St. Eusta-
tius heb ik maandenlang in de ar-
chieven geneusd, en heelemaal niet
in 't moederland, daar had ik wel
wat anders te doen.

En in dat offleieële stuk staat, ik
citeer letterlijk:

„Volgens eene in den jare 1829 ge-
daneopmeting van de plantaadje-
,,gronden, wordt het getal akkers
„door ingezetenen in eigendom be-
„zeten op nageuoeg 8000 gesteld,

stelt men hiervan 3000 akkers op-
pervlakte voor onvruchtbare heu-
,,vels, welke geheel voor den Land-
„bouw of tot weiland ongeschikt zijn,
„dan blijft er voor bebouwbaar
„grond 5000 akkers oppervlakte."

En daar 5000 akkersgelijk zijn aan
2000 H. A. concludeerde ik en con-
cludeer ik nog zoo logisch mogelijk,
dat we geen 500 maar 2000 H.A. be-
bouwbaar land rijk zijn.

Heeft men nu eenig recht om mijn
opgave 'n fabel te noemen?

Zoo fabelachtig idioot zal ik toch
niet zijn, om zulk 'n stuk te phanta-
eeeren.

Kom nou !
Men lanceerde ook weer in heel veel

lange zinnen „the great exodus" van
hier naar Amerika en andere regio-
nen.

En ik kan 't geruet niet helpen,
maar ik kan nog maar niet vinden,
dat 't daarmee nu zulk 'u vaart
loopt.

In 1909 — let wel weer officieele
cijfers — in 1909 vertrokken er 8 en
kwamen er 8 terug.

Verleden jaar in 1910 vertrokken er
33 en retourneerden er 23.

Is dat nu „the great Exodus to
the U. S. at present time", 10 heele
menschen in 2 jaar ? !

Dan exodiißsen ze in St. Kitts er
erger op los. Op 'n mooien namid-
dag gingen er ineens 450 St. Kitts-
mannetjes op reis naar Costa Rica.

Nu weet ik ook drommels goed, dat
er heel wat Statianen wegtrekken
naar Amerika en dat hebben ze vroe-



gen." Zij gaat den tijd door, als de al-
tijddurende zuiveraarster der men-
schelijke begrippen. Die in de kerk is,
heeft slechts te luisteren en gehoor-
zaam te zijn als een kind. Wie zal
anders spreken dau zij, die de woor-
den heeft der eeuwige Waarheid?

De waarheid is één dus die te-
gen haar spreekt, dwaalt en moet
worden uitgeworpen, wijl de leugen
geen recht heeft van bestaan. Hoe-
vele vijanden, sekten groóte en kleine
zijn opgestaan tegen de waarheid.
Maar zij konden haar niet dooden.
Zij zelven sneuvelden, de een na de an-
dere en dekerk ging de eeuwen door
gedachtig het woord van haar stich-
ter „Laat de dooden, de dooden begraven,
gij echter volgt Mij."

De glorievolle historie der kerk, is
de glorievolle historie der waarheid
en der vrijheid.

Nooit heeft de kerk eenig mensch
gekend aan wien zij zich moeet on-
derwerpen. Noch koningen, noch kei-
zers, noch hunne legermachten. Zij
weken terug, omdat tegen de macht
der waarheid geen macht bestaat.
Altijd zal de goddelijke waarheid ze-
gevieren, nooit zal de „vrije" kun-
nen gemaakt worden tot slaaf, nooit
of be nimmer.

Laten wij u die vrijheid nog dui-
delijker maken door een voorbeeld uit
het dagelijksch leven.

Nog niet lang geleden, kwam een
zeker man uit zijn dorpje ineeuegroo-
te stad. Hij ging daar zonder het te
vermoeden eene Anglikaansche kerk
biunen, meenend dat het eene Room-
eche was. Alles wat hij daar zag was
volkomen ale in eene katholieke kerk:
het altaar, de brandende kaareen, de
miegewaden, alles in één woord deed
de man denken, dat hij was te mid-
den zijner geloofegenooten. Dan de
preek begint. En bot zijn verbazing
merkt onze vriend dat de spreker
zich voortdurend beklaagt over het
gebrek aan geloof, dat gevonden
wordt bij priesbers en bisschoppen,
met betrekking tot het dogma der
Eucharistie. Al luisterend hoort on-
ze vriend dat de epreker leeraart,
dat de tegenwoordigheid vau Chris-
tus in het Allerheiligste Sacrament
meer een vrome meening is, dan een
onfeilbaar leerstuk des geloofe,
en de man neemt zijn hoed en gaat
heen.

Ik vraag u, wie onder al die
toehoordere, was de vrije man? Was
het niet onze Katholiek, die niet
alleen de leugen uiet wilde gelooven,
maar zelfs niet aanhooren ? Gold
het een zuiver wetenschappelijk punt,
o, hoe licht had men dien eenvou-
digen landsman kunnen bedriegen;
maar in zake van geloof? de waar-
heid had dien man vrij gemaakt
van dwaling,

Wat het geloof is voor dezan man,
M. H., kon het zijn voor ieder
Katholiek. Het komt er maar
op aan, dat men zijn geloof
praktizeert. Dan krijgt men, wat

feheeten wordt de „sensus caiholicus,"
ie voelhorens voor de waarheid,

die trillen van verontwaardiging bij
het hooren der dwaling. Voor hem,
die zijn geloof in praktijk brengt,
heeft de waarheid een muur
opgetrokken tegen de dwaling-
en een afgrond gegraven tevens.
De muur is te hoog, de klove te
diep dan dat zulk een Katholiek
zich zoo ongemerkt zal laten roo-
ven de „vrijheid" derkinderen Gods.

M. H. ik wenech U allen zulk een
benijdenewaardige vrijheid ale zoete
vrucht van een in-prachtijk-gebracbt
geloof.

ger gedaan en dat zullen ze wel al-
tijd Blijven doen, precies als van de
andere West-Indische eilanden.

Sla mijn vroegere Ditjes en Datje?
maar eens op, daarin heb ik zulks
vaak ruiterlijk gepubliceerd, hoopte
zelfs dat er tegen die wegtrek-baccil
'n serum zou kunnen uitgevonden
worden.

Maar 'n exodus, en nog wel 'n great
exodus heb ik 't nooit betiteld, heel
eenvoudig omdat zulks is besliet on-
juist.

J'apelle un chat vn chat, eu dat is
je ware.

En nu die bewuste winkelkwestie.
Men betwijfelde of de stock in tra-

de van al onze winkels meer beliep
dan 'n totaal var. f 5000.

Diende ik v^n antwoord, dat alleen
de firma Johnson meer dan 't dubbe-
le rijk is aan stock in trade.

Men blijft ongeloovig en glimlacht
sceptisch.

Dan maar weer met officieéle cij-
fers aan 't werken, dat demonstreert,
slaat door, want cijfers zijn soms ake-
lig brutaal.

De firma Henry H. Johnson ver-
kocht in 1910:

Cash $ 4.583.02
AmouDts received monthly 4 737.02

_ 9.320.04
Negen duizend drie honderd twintig

dollar en 4 centen — Drie en twintig
duizend, driehonderd gulden en 10
centen.

En op ultimo December 1910 was
winkel en magazijn van H. H. John-
eon nog opgepropt met goederen van
allerlei aard.

Op hoeveel taxeerde men ook weer
de stock of trade van al onze win-
kels ?

Op vijf duizend gulden, neen geen
dollars, maar hollandsche guldentjes,
is not it! ?

Had ik dan niet 't volste recht
om te vragen wat dan toch in he-
melsnaam die restende 6 winkels in
magazijn hadden? I

Geen gekookte sneeuwballen, maar
lantarens van Diogenes om avond-
wandelaara te behoeden hun nek te

breken, antwoordt men hyper-
ironisch.

Weer duidelijk dat de klassieken
den schrijvers totaal onbekend ziju,
want 't typische in Diogenes' doen
was juist, dat ie op klaarlichten dag
met 'n brandenden lantaarn op de
boulevards van Athene rondscharrel-
de, dat is mij tenminste in mijn stu-
dentenjaren zoo gedoceerd.

Maar nu alle kortswijl op zij.
Die onnoozele taxatie van 5000 pop

is niet goed te praten.
Door zulk klakkeloos geschrijf

zonder schijn van bewijs in 'n veel gele-
zen blad, onderteekend door mannen
van positie, krijgt 't crediet van on-
ze kooplui 'n leelijke knauw, en daar-
tegen protesteer ik, protesteer ik in
alle recht en billijkheid, en ieder man
van karakter zal moeten bekennen,
Jan Paul daar heb jegroot gelijk in.

Ten slotte vraag ik nog't woord
voor 'n persoonlijk feit.

(U ziet de kamerverslagen spelen
me door 't hoofd.)

Voor Amigoe, copieerde ik opnamo
van regenval op 7 Sept,

In 'u etmaal viel er in 'b dorp 142v

„buiben opZeelandia 215 m.M. regen-
water.

Nu wordt nota bene aan die offi-
cieele opgave ook al getornd.

Nog niet genoeg, men insinueert
zelfs mogelijk geknoei bij 't regen-
valmeben.

Op deez' insinuatie van zoo min
allooi ga ik niet in, maar wel ontzeg
ik 'n iegelijk, wien ook, 't recht bij
Amigoe-lezers de minste suppositie
op te wekken, dat ik met opgave van
regenval en meer, gefraudeerd heb.

Officieele cijfere heb ik genoemd,
die nog te controleeren ziju, en al
ben ik maar 'n eenvoudig Ditjes en
Datjeeechrijver, mijn goede naam is
mij toch nog dierbaar.

Dat 't mij niet te doen is om de
waarheid, maar alleen om 'n vriend
te helpen, moet ik ook al 'n paar
maal slikken.

Zou 't niet rationeeler zijn, de ver-
onderstelling te wagen, dat ik als
Amigoe-correepondent verplicht was
tot repliek, en dat dit zijn hulpbe-

toon toch eigenlijk wel wat laat
komt aanzetten.

Waarschijnlijk nooit gehoord dat
gezegde van de ouden - Amicus Só-
crates etc., dat geeft anders precies
mijn opinie weer.

Mij dunkt, 't is welletjes nu.
Hoop van harte, dat dat sollen

met onze nobele waarheidsgodin nu
toch eindelijk eene mag ophouden.

Men hanteert haar te veel als 'n
hansworst.

Ook iv journalistiek heeft men ze-
kere usances in acht te nemen.

Met vergeet dit zoo licht.
Vooral als men geen repliek voor-

ziet, wordt men vaak overmoedig.
Wat soms faliekant uitkomt.
Maar dat is mijn schuld niet.

Jan Paul.

St. Eust. 11 Jan. 1911.

BLADVULLING.

Als alle leed der menschheid in één
klank kon worden saamgevab, dan
zou de hoop er toch nog altijd het
harmonische aceoord voor vinden.

ALOE.
Uit de Handelsberichten bladz, 46.

van de beroemde chemicaliën-fabriek
van Gehe & Co. Aktiengeselschaft,
Dresden van heb vorig jaar verta-
len wij het volgende:

„De markt voor Áloe uit de Kaap
was aan veel schommeling onder-
hevig. Toch bleef over het algemeen
vaste stemming overheerschend, daar
de oogst van de Aloë in de Kaap-
Kolonie in werkelijkheid veel gerin-
ger was als ooit te voren, terwijl
ook de berichten van daar tijdens
den duur der campagne (van het lek-
ken en koken) die eerste ongunstige
berichten bevestigden. De vraag naar
deze Aloë wae buitengewoon leven-
dig, waardoor de neiging van de
marktprijzen om te stijgen nog meer
ondersteund werd.

Tot omstreeks het midden des
jaars (1909) bleef de prijs omtreeks
10.— mark voor de 100 KG. In Au-
gustus kwameu bijna tegelijk tijdig
verschillende partijeu te Londen aau,
hetgeen een kleine daling voor een
korten duur ten gevolge had, die
reeds in de laatste maanden van
het jaar werd ingehaald en toen
voor een vasten prijs plaats maakte.

Van de Aloe uit Curacao bereikte
de toevoer nog steeds niet de hoogte
van vroegere jaren; toch was de
hoeveelheid die in 1908 ter markt
kwam, voldoende voor de vraag
en de behoefte, hoewel de voorraad
op de importplaateen nu en dan
een vermindering onderging en dien
ten gevolge ook de prije een kleine
stijging onderging.

Nieuwe toevoer bracht in zulke
omstandigheden spoedig weer de
markt op den ouden prijs. De veel
gezochte, zwartglanzende eoort,
zeer gelijkend op die van de Kaap-
kolonie was bijna voortdurend in
voorraad. In tegenstelling met vroe-
gere perioden ontbrak ook de le-
verkleurige evenmin, doordat som-
mige bezendigen bijna uiteluitend
uit die eoort beetonden; daardoor
kon de prijs ervan ook wat lager
gesteld worden.

De Aloe uit Sicilië, afkometigvan
de Aloë vulgaris Lam, is tot nu toe nog
weinig in cultuur gebracht. Deze is
zeer rijk aan Aldin, aangegeven door
de formul: Cis H2O 07, zoodat
vóór deze aloïn zelfs een anderen
naam nl. Sikaloïn (Aloïn-gehalte in
de Aloë van Sicilië) is voorgesteld.
Dit Sikaloïn is verwand met het Na-
taloïn (aloïn-gehalte in de Aloë van
Natal) en met het Capaloïn (aloïn-
gehalte in de aloë van de Kaap) eu
onderscheidt zich echter van het
Barbaloïn (id. in de aloë van Bar-
bados) Cic Hiö 07, dat uit Aloë
vulgaris, die op Barbados in cul-
tuur is. gewounen wordb. Heb hooge
aloïngehalte van de siciliaansche
aloë belooft blijkbaar voor de ver-
dere aanplanting van deze soort
goede vooruitzichten."

» » »

Aan dit Handelsbericht, knoopen wij
de volgende beschouwiug vasb.

Wab de prijs van 10 Mark per
100 kilo betreft, echijnt deze—wan-
neer er ten minste geen drukfout
bij in het epel is. — zeer raadselach-
tig.

Immers de marktberichten elke
maand opgenomen in de Tropen-
pflanzer geven voor het jaar
1908 aan : 65—70 mark per 100
kilo, melke prijzen steeds stationair
bleven tot in het einde van 1909.
Eerst voor December van 1909
vonden wij een aanzienlijke stijging
genoteerd nl. 75—80 mark per 100
kilo. Die prijzen zijn berekend voor
de Duitsche markt van Hamburg,
zonder dat daar de waarde van
de accynsen of invoerrechten bij ge-
rekend zijn. Mogelijk is dus, dat
100 m. bedoeld is (in plaats van

10 mark), doch met inbegrip van de
invoerrechten.

Wat hier ale Curacao-aloe wordt
aangeduid, is natuurlijk dealgemeene
naam van de aloë uit degeheele ko-
lonie afkomstig, zoodat daaronder
eveneens de aloë van Aruba en
Bonaire begrepen is.

Nog iets anders van groot belang
voor de aloë-cultuur in onze kolo-
nie, valt uit dit Handelsbericht af te
leiden. Daar blijkt uit, dat door de
Pharmacopaea de waarde van het aloë-
extract bepaald wordt naar het
hooger of lager gehalte aan alo'in,
en dat juist om dat hooge percen-
tage aan aloïn de aloë-cultuur op
het eiland Sicilië zulk een schoone
toekomst tegemoet gaat.

Nu misseu wij evenwel in boven-
genoemd bericht van de firma Gehe
& Co. een opgave van het aloïn-
gehalte van onze Curagaosche aloë,
zoodat juiet het punt van vergelij-
king ontbreekt.

Het ligt voor de hand, dat het
voor deze cultuur op onze eilanden
van veel gewicht ie, iete naders hier-
omtrent te weten te komen, om dat
juist in deze richting onze cultuur zich
zal moeten ontwikkelen. Mogelijk, dat
een onzer chemici op Curagao dat
aloïn-gehalte van onze aloë kan bepa-
len. Andere zal heb Actiengesélschaftw an
Gehe& Co. in Dreeden ons hieromtrent
kunnen inlichten. Dan moet er een
middel gezocht worden, om dab alo'in-
percentage in onze aloë te verbete-
ren. Misschien is het wel mogelijk,
dat reeds een verandering in de
wijze van koken van het aloësap een
stijging ervan kan te weeg brengen,
maar meer waarschijnlijk, dat alleen
door kruising of veredeling van on-
ze soort aloë een betere kwaliteit
met meer aloïn-gehalte kon ont-
etaan. Doch dat is niet het werk
van den eersten de beste. Daarvoor
zouden we iemand als Luther Bur-
bank van Californie in ons midden
moeten hebben, wien o. a. door
kruising van verschillende soorten
van oíais, in het belang van olie-fa-
brikatie uit mais, eindelijk mais
kweekte die een 4 maal hooger olie-
gehalte had, dan alle andere be-
staande soorten.

In de laatste jaren neemt onze cul-
tuur gelukkig in omvang toe. Nog
steeds ie Aruba echter de beide an-
dere eilanden vèr vooruit. Doch ook
hier begint iv den laatsten tijd deze
cultuur steeds meer de aandacht te
trekken. Op Plantersrust zijn reeds
40 H. A. en op Mahuma verscheidene
perceelen voor de aloë-cultuur uitge-
geven. Ook op Bonaire zijn in de
laatste jaren meer gronden met aloë
beplant. Het ware te wenschen, dat
van Gouvernementswege op Bonaire
vooral in den omtrek van Rincón
meer gronden met aloë in cultuur
worden gebracht. Risico ie er voor
het Gouv'. niet aan verbonden, daar
de opbrengst van den grond tegen
een vasten prijs of bij opbod ver-
pacht wordt. En op Bonaire, waar
zoo weinig werk is, vinden juist in
den drogen tijd veel menschen creen
aardig dagloon bij.

De uitvoer onderging in de laatste
jaren heel veel schommeling. De waar-
de van het product steeg eveuwel
voortdurend. Het Koloniaal Verslag
geeft de volgende cijfers :

CURAgAO

Hoeveelheid in KG. Waarde
1904 18.000 f 252.-
-1906 2.144 536.-
-1909 500 140.-
-1910 8.352 1.282.-

BONAIRE

1904 44.751 f 2.237
1905 24.815 1.240
1906 33.273 1.663
1907 30.447 9.134
1908 19.299 5.790
1909 36.099 7.220
1910 45.453 9.815

Aruba

1904 171.669 f 17.166
1905 212.215 21.221
1906 282.510 28.251
1907 1.121.224 59.545
1908 362.407 92.257
1909 433.762 124.232
1910 393.921 111.754

Zooveel ie zeker, wil men op den
duur aan de concurrentie het hoofd
kunnen bieden, dnn moeten degenen,
die op onze eilanden de aloë-cul-
tuur in handen hebbeu, hun uiterebe
krachten inepannen, om hun product
op peil te houden en zoo mogelijk
te verbeteren. In geen enkel geval
mogen zij zich laten verleiden om
door vervalschiug of knoeierij deze
cultuur — een rijke brou van verdien-
sten—, in gevaar te brengen, zooale
in vroeger jaren in den gouden tijd
dezer culture soms werd in praktijk
gebracht.

Berichten uit de Kolonie.
De Feestavond in den

„St. Thomaskring."

Eigenlijk had deze feestavond reeds
den 28 Januari 11. den dag van den
H. Thomas van Aquino, den patroon-
heilige van de feestvierende Veree-
niging, plaats moeten hebben. Wel
was die dag voor de buitenwereld
onopgemerkt voorbij gegaan, toch
had men zijn H. Patroon niet verge-
ten. Dien dag waren al do ledeu in
de kapel van 't St. Martinus-gesticht
tegenwoordig bij de H. Mis, opge-
dragen door Z. D. H. Mgr. M. G.
Vuylsteke en ontvingen de H. Com-
munie. Door bijzondere omstandig-
heden was de feestviering uitgesteld
en had plaats Maandagavond den
6 Febr. in de groóte zaal van het
Sb. Thomascollege. Een talrijk schare
van belangstellenden, geestelijken
zoowel als ouders der leden en ge-
noodigden was reeds aanwezig, toen
ben 8 uur de Aposb. Vicaris de zaal
binnentrad.

Het wae de eerste maal dat deze
Vereeniging Z. D. H. in haar midden
zag, het was de eerste huldiging van
het geestelijk hoofd der Missie door
den St. Thomaskring. Links in de
zaal prijkt het beeld van den pa-
troonheilige te midden van planten
en bloemen, waarboven de zinrijke
banier uitstak.

Reeds terstond bij het binnentrede
klonken detonen van een feeetmarsch
ter verwelkoming van den geeerbie-
digden Kerkvorst.

Daarna was 't woord aan den Zeer
Eerw. Pater P. I. Verriet, den direc-
teur der vereeniging om Z.D.H, en alle
aanwezigen een hartelijk welkom toe
te roepen. In een gloedvol woord,
tintelend van leven en begeestering,
zette de Directeur het hooge ideaal,
dat bij de oprichting van den St.
Thomaskring heeft voorgezeten, uit-
een, de intellectueel- godsdienstige
vorming der Cur. Jongelingschap, om
hen van de waarheid van het, Kath.
geloof tot in het diepste hunner ziel
te overtuigen, en hen met ecu dege-
lijke apologetische kennis toe te rus-
ten, opdat zij in etaat en bereid zou-
den zijn om het te verdedigen waar
het pae geeft en plichb gebiedt, opdat
zij in alles en ten allen tijde zonder
vrees of schroom zich katholieken
zulleu toonen van de daad en den
gloed hunner godsdienstige overtui-
ging doen stralen in hun handel eu
wandel.

Een geestdriftig applaus gaf het
bewijs dat dit bezielend woord had
doel getroffen.

Een cansonetta voor viool en pia-
no zorgde voor eenige muzikale af-
wisseling, waarna de Z. E. Pater A.
Kuypers, kapelaan van de St. Anna-
kerk het spreekgestoelte betrad om de
feestrede te houden over „de Ware
Vrijheid", die wij heden en volgende

week in extenso in ons blad opne-
men.

Ook het jaarverslag, waarin de Di-
recteur een terugblik wierp op 't afge-
loopen jaar, getuigde inderdaad,
dat in de behandelde stoffen zoo-
wel het nuttige met het aangename
vereenigd is, en niets aan degelijke
heid ontbreekt om een goeden intel-
lectueel- godedienstigen en zedelijken
grondslag te vormen voor den lateren
leeftijd der jeugdige leden. Onder de
pauze werden er ververechingen rond-
gediend. De muziek bracht telkens
nieuwe verpoozing, ontspanning en
aangename afwisseling, totdat de
spreker het 2de deel van zijn belang-
wekkende rede voortzette. Die rede
was meer als een lezing gelijk ze werd
aangediend.

Het was een stuk, kloeke forsche
welsprekendheid, vol heldere nobele
gedachten, in klaren stijl, met een
logischen gedachtengang, een prak-
tisch woord uit het hart van den
priester vol praktische levenswijsheid.
De redenaar heeft zijn gehoor al dien
tijd weten te boeien, zoodat het niet
te verwonderen was, dat na het
slot het auditorium door een lang-
durig geestdriftig applaus uiting
gaf aan zijn stille bewondering.

Ook de Jongeheeren W. en J/Hel-
burg S. Chapman, F. Krijt en A. La-
clé onder de bekwame leiding van
hun leermeesters Fr. Candidus on den
Heer J. de Palm hebben door hun
verdienstelijk piano- eu vioolspel
blijk gegeven van meer dan gewonen
muzikalen aanleg, en veel bijgedragen
tot opluistering van dien avond.

Werkelijk het was een mooie genot-
volle feestavond. De St. Thomaskring
wint steeds meer en moer waardeering
en steun en verdient het ten volle.

R. P. P. Poiesz.

Daar is weer een boekje van de
pers gekomen van onzen bekenden
conferencier Pater Poiesz.

Die boekjes hebben succes. En
geen wonder. Alleen voor een klei-
nen beperkteu kring werden ze ge-
houden. Rn zelfs wie ze gehoord heeft,
wil ze gedrukt voor zich zien, om ze
te lezen en nog eens te lezen, die
gedachten in zich op te nemen, zich
nog dieper te overtuigen van de
redelijkheid van ons H. Geloof, zich
te verkwikken aan de geestige zegs-
wijzen, en de mooie taal en stijl
te genieten.

Ook dit boekje: Algun discursitori-
ba Liberpensamentoe is van dat goede
eoorb. Het is zijn geld (10 ets)
dubbel waard. Wij hopen dat het zijn
weg wel zal vinden en spoedig een
nieuwen druk zal noodig blijken.

Wij danken den schrijver voor het
pres.-exemplaar aan ons geschonken.

Montecristo.

De Eerw. Zuster Maria Aldegon-
da (in de wereld Petronilia Hen-
drica Farla) geboren te Zevenber-
gen 20 Dec. 1859 vierde Woensdag
haar zilveren profeseiefeeet. En bij-
na al dien tijd heeft Zr. Aldegon-
da in onze kolonie door-
gebracht, het zij in heb St. Elisa-
beths-Gasthuis, Zaquitó, of Monte-
cristo. De laatste 5 jaren wijdt de
ijverige, onvermoeide zuster haar
zorgen aan de kapel eu de moeie-
lijke verpleging der krankzinnigen
iii Montecristo, een werk verborgen
en ongekend voor heb oog der we-
reld, maar rijk aan verdiensten
voor God. Wij brengen ook van
onzen kant de jubilarisse onze
hartelijke gelukwenschen en wenschen
haar nog vele jaren moed en kracht
tot vervulling van haar zware taak.

Toeristen.

Het was Donderdag een heele
drukte en beweging in de stad. De
New-York een prachtige boot van
576 voet lengte en 10.800 ton in-
houd met ± 375 passagiers aan
boord, bracht leven en bedrijvigheid.

Wordt vervolgd.



Den geheelen dag rolden de rijtui-
gen met de toerieten af en aan,
overal ontmoette men de vreemde-
lingen, met de camera telkene er op
uit, een aardig kiekje te snappen.

Zij hebben de felle koude der win-
termaanden in Amerika willen out-
vluchten, doch onze tropiecbe hitte
scheen voor de meesten toch wat
ongewoon. Men kon het hun aan-
zien, dat ze er last van hadden.
Vele heeren hadden zelfs op hun
tocht door de stad hun jas aan
boord gelaten, en wandelden in hun
hemdsmouwen door onze straten. Of
de verwachting, dat de Amerikanen
onze winkels zouden leegkoopen, is
verwezenlijkt, betwijfelen wij.

Aan hoeden en snuisterijen is er
wel wat verkocht. Zooveel wij echter
reeds vernamen, werden geen ameri-
kaaneche prijzen besteed.

De verhuurders van paarden en rij-
tuigen zullen zeker wel de beste zaken
gemaakt hebben. Vergissen wij ons
niet, dan is de New York de langste
boot die ooit onze haven binnen-
kwam. En het mag gezegd worden,
dat zoowel het binnenkomen als
uitvaren zonder eenige moeilijkheid
plaats vond.

Vermelding verdient nog dat zich
onder de Toeristen bevond Hon. Os-
cars Straus, uitNew-York City, lid
van het Hof van Arbitrage te 's Gra-
venhage, en in den laatsten tijd Ame-
rikaansch Gezant te Consbantinopel
en vroeger lid van het kabinet van
President Roosevelt. Vergezeld van
den Amerikaanschen Consul bracht
Mr. Straus een bezoek aan den Gou-
verneur, hetwelk door den Gouverneur
beantwoord werd.

Het was een majestueuech gezicht,
toen de boot, een drijvende Btad
gelijk, tegen half 6 's avonds de ha-
ven uitvoer.

Velen hadden zich langs den Wa-
terkant en op het Rif toen opgesteld,
en brachten de Amerikanen een har-
telijke ovatie.

Het reisplan van de New-York is
als volgt: 28 Januari uit New-York
vertrokken, om den 28 Februari
daar weer te keeren, worden de vol-
gende havens aangedaan: Porto-Rico,
St Thomas, Guadeloupe, Barbados,
Martinique, Trinidad, La Guayra,
Curasao, Panama-Colon, Haiti, Cu-
ba, Pahama-eilanden, New-York. De
boot kwam echter direct van Tri-
nidad zoodat La Guayra niet werd
aangedaan, omdat men in Trinidad
vernomen had, dat te La Guayra
of Caracas gevallen van gele koorts
waren voorgekomen. Het stoomschip
vertrekt den4 Maart opnieuw uit New
lork met een nieuwe groep toeristen,
volgt dan meer geheel hetzelfde
reisplau en komt dus weer op Cu-
ragao en wel den 17den Maart.

Koloniale Baad.

In de zitting van Maandagavond
werd de Ontwerp-verordening om-
trent gebruik van Stoomketels in
deze kolonie zonder verdere be-
raadslaging aangenomen. Behalve
den Voorzitter en vice-Voorzitter
waren slechts 5 leden aanwezig nl.
de Heeren Dr. Casseres, Forres,
Pensó, Senior, en de Vries. De
drie leden, Casseres, v. d. V. Zep-
penfeldt en Fensohn, die aan de
beurt van aftreding waren, werden
herkozen. Als 2e candidaat voor denHeer Casserfs, werd gekozen de
Heer Elias M. Pensó, als id. voor
den Heer Zeppenfeldt behaalde bij
eerste stemming niemand de volstrek-
te meerderheid, bij 2e stemming
kreeg de Heer F. I. A. v. d. Donk
2 en de Heer M. Boom 4 stemmen.
Als de 2e candidaat voor den Heer
Fensohn kwam Dr. J. P. Evertsz Hz.
gekozen uit de bus.

Koloniale Postspaarbank.

Gedurende de maand December.
Willemstad f 6,613,43
2e district 109,60
3e „ 100.-
-4 e „ 23.75
5e „ 56,75
Oranjestad Aruba : 1264,03
3e district „ 47,60
Kralendijk Bonaire : 500,48
Rincón „ 44,21
Philipeburg, St. Mart. NG. 357,-
Oranjeetad, St. Eust. 101,70
Bottom, Saba 23,13
Windwardeide „ 16,75

Totaal: f 9,259.23
Terug betaald : f 4,745.55%

„Aruba Goud Maatschappij"
Wij ontvingen in dank van bo-

vengenoemde Mij. „het Beredeneerd
Verslag van werking en den toestand van
de N. V. „Aruba Goud Maatschap-
pij", over het huishoudelijk Jaar 1 Dec.
1909 — 80 Nov. 1910.

H. M. „Utrecht"

Donderdagmorgen keerde de Utrecht
van zijn reis naar Bonaire terug.
Er was sprake, dat heden het SS.
een tocht naar Trinidad zou onderne-men, waar het ongeveer 14 dagendenkt te verolijven. Daarna worden

de onderbroken schietoefeningen op
Bonaire weer hervat. Misschien komt
dan het lang uitgestelde bezoek aan
Colon-Panama aan de beurt.

MarktberichtvandenCuracaoschenHandelsbond.

Van 10 Februari 1911.

ZOUT per vat van 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G 0.07
ORANJESCHILLEN perKG. lstkw. „ 0.70

id. per KG. 2e kw. „ 0.60
HUIDEN per K.G „ 0.60
GEITENVELLEN per K.G „ 1.20
WOL per K.G „ 0.12
SCHAPENVELLEN per stuk , 0.40
BEENDEREN per K.G „ 0.02
STROOHOEDEN (hipijapa) :

Kwaliteit No, 1 per dozijn 3.„ 2 „ „ 4.50.. ■> 3 » » 2'ZZ.„ 4 „ , „ 5.50„ 5 „ „ (OLA) „ 6.50

„ 7 „ 7.50„ 8 „ „ (OLA) „7.50„ 9 „ 10-50„ 10 „ (OLA) „ 9.-
-„ 11 „ , -12-50„ 12 „ „ (OLA) „12.-
-., 13 „ „15.-
-„ 14 „ „ (OLA) ,15.-

-„ „ 15 „ „ 18.—
STROOHOEDEN (lataí) :

Kwaliteit X per dozijn„ XX „ -„ XXX „ „ -
Batten en Muizen.

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

94 ratten
36 muizen.

Stroohoeden.

Naar wij vernemen heeft de Gou-
verneur van Z. E. den Minister van
Koloniën de mededeeling ontvangen,
dat voortaan bij de taxatie van
stroohoeden, die van Curagao in de
Vereenigde Staten van Noord-Ame-
rika worden ingevoerd, rekening zal
worden gehouden met de prijsop-
gaven, die worden gegeven door de
commissie, bestaande uit den Secre-
taris van de Kamer van Koophan-
del, een koopman en een ambte-
naar, daartoe door den Gouverneur
aangewezen.

Onze begrooting in de 2e Kamer.

Bij de behandeling van de Suri-
naamsche begrooting in de 2eKamer
besprak de Heer van Vuuren de
motieven, die o. a. geleid hebben tot
de late behandeling dier begrooting
in de Staten Generaal en die ook op
onze kolonie van toepassing zijn:

„Ik heb behoord tot de leden die
in het Voorloopig Verslag den Mi-
nister dank hebben gebracht voor
de spoedige indiening van de be-
grooting. Ik heb dit echter gedaan
in de veronderstelling; dat het de
bedoeling was van de Kamer om
voortaan wederom die Surinaamsche
begrooting te behandelen onmiddel-
lijk na de Indische begrooting. Waar
dit niet geschied is, en waarschijn-
lijk niet meer geschieden zal, — iets
waarvoor te zeggen valt, omdat ik
begrijp dat het voor den Minister
onaangenaam is te gelijker tijd met
zijn hoofd in Oosten West te zijn,—
wenech ik te vragen, of het in die
omstandigheid niet goed zou zijn te
gemoet te komen aan het verlangen
van de Koloniale Staten om deze
begrooting geruimer tijd in Surina-
me in behandeling te laten. Men zal
het er over eens zijn, dat het in
het algemeen gewenscht is, de be-
grooting te behandelen zoo kort
mogelijk voor het tijdvak, waarvoor
zij dienen moet."

Staat het dus vast, dat voortaan
onze Begrooting voortaan weer einde
December in de 2e Kamer behan-
deld wordt, dan kan er ook niets
tegen zijn, dat wij hier weer tot het
oude systeem terugkeeren, nl. dat de
begrooting hier niet op het einde van
het zittingjaar van den Kolonialen
Raad in behandeling komt, maar in
het begin, dus eerst ná de plechtige
opening van den K. K. door den
Gouverneur in de maand Mei, zooals
in vroegere jaren gebruikelijk was.

Tegen de lepra.

In Demerara schijnt men zeer ge
lukkig te zijn met de proeven ter-
genezing der lepra. Het volgende
ontleenen wij aan de Argosy:

De behandeling met Nastin in deLeprozeninrichting Mahaica is een
voortdurend en wonderbaarlijk suc-
ces, dank zij de onvermoeide pogin-
gen van Dr. Nedd.

De hevigheid dezer vreeselijke ziekteis bij meer dan 50% der verpleegden
in groóte mate afgenomen, en men
verwacht dat binnenkort 40 ver-
pleegden als genezen zullen ontsla-
gen worden. De aandacht van ons
Bestuur wcrdt op deze mededeeling
gevestigd.

De wilde Tamarinde-boom.

Een geheimzinnige plant, merk-
waardig om haar werking op den
haargroei bij vele dieren, is de wil-
de tamarindeboom van West-Indië.

Ze groeit overal langs de wegeu.
alsook op onbebouwde landen in
tropiech Amerika in menigte. Op
Jamaica en Bahama komt de plant
ook voor. Daar geldt ze voor een
uitetekend voedingsmiddel, dat voor
het groeien der dieren zeer bevor-
derlijk is. Volgens de verklaringen
der veefokkers in die etreken krij-
gen de dieren na zulk voedsel op
vele plaateen of over het geheele
lichaam een eigenaardig aanzien;
paarden verliezen het haar, ook uit
den staart; dit geßchiedt ook bij
muilezele eu ezels. Zulke door ds
Jambai (zooals men de plant daar
noemt) toegetakelde paarden noemt
men op Bahama „Nassauer" of
diereu met sigarenstaarten. Voor
varkens is de kwestie niet zoo erg.
Ze verliezen hun borstels en worden
geheel srlad, waardoor ze er zeker
niet mooier op worden. Hun ge-
zondheid lijdt daar niet onder, zoo-
als die der andere dieren, die voor
de werking dier plant gevoelig zijn,
en ze blijven in een goeden voe-
dingstoestand. Zoodra hun ander
voedsel wurdt gegeven, komen ook
de verloren deelen weer, de haren
groeien weer aan, maar die krijgen
nooit hun oorspronkelijke kleur te-
rug, ze worden geel-wit.

Wanneer de voeding met Jambai
overmabig lang duurt, dan treden
ook in de hoornachtige deelen ver-
andering in. De paarden kunnen
daardoor zelfs het hoorn der hoe-
ven verliezen. Opdat het hoorn zich
ongestoord vernieuwen kan, trekt
men de paarden ter bescherming
schoenen aan.

Omtrent de chemische samenstel-
ling van die plant weet men nog
niets bijzonders.

Nederland en Venezuela.

In het Oranjeboek 1900—1910
werd medegedeeld dat de bespre-
kingen in den loop van 1910 tus-
schen den Minister van Buitenland-
sche Zaken en dr. Grieanti, afge-
zant van Venezuela om de diplo-
matieke betrekkingen met Nederland
en andere landen te herstellen en de
verhouding op vasten voet te rege-
len, geleid hadden tot een nieuw
protocol, hetwelk in de maand Ju-
ui aan de Regeering der republiek
is voorgelegd. Het antwoord daar-
op, zoo deelde destijds Minister van
Swinderen mede, is nog niet 'mge-
komen ; maar kon volgens dr. Gri-
santi eiken dag worden tegemoet
gezien.

In een onderhoud dat 't. Ehld. 17
Januari met den Minister van Bui-
tenlandsche Zaken, jhr. mr. De Ma-
rees van Swinderen, had, deelde
Z.Exc. mede, dat het antwoord op
bovenbedoeld protocol thans is in-
gekomen..

Dit antwoord van Venezuela is
zeer ongunstig. Op grond, dat zijn
pogingen om de diplomatieke be-
trekkiugen te herstellen voorloopig
niet tot een bevredigend resultaat
hebben geleid, heeft dr. Grisanti den
Minister van Buitenlandsche Zaken
medegedeeld, zijn zending als geëin-
digd te beschouwen en is hij onver-
richter zaken vertrokken.

Suriname.

Mgr. Meeuwissen.

Z. D. H. Monseign. J. C. Meeu-
wissen heeft om gezondheidsredenen
aan den H. Stoel ontslag gevraagd
als Apostolisch Vicaris van Surina-
me, welk ontslag hem bij audiëntie
van 15 Dcc, 11. door den Paus ver-
leend is.

Mr. D. FOCK.

Naar De Nederlander verneemt, zal
mr. D. Fock, gouverneur van Su-
riname, in Juli van dit jaar als
zoodanig aftreden en naar Neder-
land terugkeeren.

Dit bericht kan geen bevreemding
wekken.

De heer Fock is in Juli 1908 als
gouverneur naar Suriname vertrok,
ken. Veelal wordt dit ambt niet
langer dan 3 jaren door denzelfden
titularis bekleed.

Zijn wij goed ingelicht, dan be-
stond ook bij den heer Fock reeds
bij zijn benoeming tot gouverneur
bet voornemen niet langer dan ge-
durende dien tijd, dus tot Juli 1911,
in de West te verblijven.

Buitenland.
De versterking van het kanaal

van Panama.
Den 12 Jan. zond President Taft

aan het Congres een speciale bood-
schap, waarin hij de begrooting
voor de versterking van het Pana-
ma kanaal van $ 19,546,843 tot_ 12,475,328 terugbracht, en vroeg

dat er vast $ 5.000.000 zou wor-
den uitgetrokken om het werk te
beginnen. Deze boodschap was een
pleidooi voor de versterkiug en was
vergezeld van ecu brief van Mr. Dic-
kinsou, Secretaris van oorlog en een
rapport van de Commissie van le-
ger- en vlootingenieurs.

Mr. Dickinson zegt in zn brief
van de voorgestelde versterkingen:

Ze zullen de vloot vrij maken
en ze in staat stellen haar wettige
functies te verrichten door de vloot
van den vijand op te zoeken en er
zich tegenover te stellen. Ze zullen
een effectief bombardement van de
schutsluizen voorkomen en onze
vloot de vrijheid geven zich van
den eenen oceaan naar den anderen
te begeven om zich tegen de vijan-
delijke vloot te verdedigen. Ze zul-
len de vernietiging of bezetting van
het kanaal door den vijand voor-
komen en de Vereenigde Staten in
staat stellen zijn waarborg van
neutraliteit tot stand te brengen."

De Commissie stelt voor de ver-
dediging door 8 kanonnen van 14
duim, 12 van 6 en 24 van 12 duim.
Dit is twee 14 duimsche en vier 12
duimsche minder dan het oorspron-
kelijke plan.

Ook beveelt de commissie de con-
structie van permanente veldschan-
sen voor de verdediging van het
kanaal en de versterkingen tegen
een landaanval aan. Verder een
permanent garnizoen voor de ka-
naal-zone, in vredestijd bestaande
uit 12 companiëen kust-artillerie,
vier regimenten infanterie, een ba-
taljon veld-artillerie en een eska-
dron cavallerie. Deze macht moet
in oorlogstijd vergroot worden,
naar gelang het noodig is.

Als post voor de kust-artillerie
wordt aanbevolen de buurt van
Balboa of Naos Perco en de Fla-
mingo-eilanden, als po9t voor de
infanterie, artillerie en cavallerie de
hooge hellende grond beoosten het
kanaal tusschen Empire en Culebra.

De begrooting sluit in $4,081,500
voor het emplacemert der versterkin-
gen, $1,966,000 voor kanonnen en
vervoermiddelen, $ 1,181,188 voor
ammunitie en $ 2.314,000 voor den

permanenten post der landmacht.
Het, zekere bezit en beheer (van dit

kanaal), zeide de President in zijne
boodschap, zal bijdragen tot onzen
vrede, veiligheid ,en voorspoed als
natie."

„Volgens mijn oordeel is het 't
recht en de plicht der Vereenigde
Staten het werk. dat bestemd is een
zoo krachtigen invloed t« hebben
op haar welvaart en dat ze alleen
ten koste van zoo enorme uit-
gaven tot stand gebracht, hebben,
te versterken en in staat te stellen
zich te verdedigen !"

Wat het Hay-Pauncefote-tractaat
betreft, zeide Senator Aug. 0. Bacon
van Georgia een man van rijpe
ondervinding en kennis van zakan,"
dat het zich niet uitdrukkelijk tegen
versterkingen verzet. Het erkent
noch negeert het recht van verster-
ken. Het eerste tractaat werd door
Engeland verworpen wijl het dit
recht toestond.

In de Kamer werd het voorstel
van Taft alles behalve vriendelijk
ontvangen en de schattingscom-
missie was niet van plan een dol-
lar voor de bescherming van het
Kanaal uit te geven. Zoo zeide o. a.
Mr. Tawney, afgevaardigde van
Minnesota, en hoofd der schattings-
Commissie op de bewering van Mr.
Fred. Huidekoper van Washington,
dat de Vereenigde Staten , onvoor-
bereid" waren voor den oorlog die
dreigde: „Zijn bewering en die van
andere militaire experten bewijzen
of dat zij niet weten wat ze zeg-

fen óf dat het geld in de laatste
0 jaar uitgegeven voor den oorlog,

verkwist is. Ook beteekend het, dat
om zich voor te bereiden zooals zij het
willen, deze groóte en voorspoedige
natie bankroet zou slaan. Want,
zeide hij, laten we eens zien wat we
hebben uitgegeven, als we nu nog
niet voor den oorlog klaar zijn.
We hebben gedurende de laatste 10
jaar om ons tot den oorlog voor
te bereiden alleen reeds $400,000,000
uitgegeven, zooveel als de geheele
schuld der Vereenigde Staten op
het eind van den burgeroorlog. We
hebben gedurende de laatste 10
jaar om ons ten oorlog voor te
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i Un Alimento Poderoso i
JL JL

jl UL Aceite de Hígado de Bacalao no contiene
X *-* principios activos como pretenden algunos X
A fabricantes de medicinas secretas. X
«fr Els un alimento como la leche, y los huevos, «fr
"fr por ejemplo; yde la misma manera que á nadie «fr
«fr que tenga que alimentarse con leche y con huevos «fr
"fr se le ocurriría sustituir estos alimentos con cosas «fr
«fr que se dijesen contener sus principios activos, así «fr"fr aquellas personas que para nutrirse y engordar «fr
«fr tienen por necesidad que tomar el Aceite de A
«fr< Hígado de Bacalao, deben de tomar el mismo A
«fr aceite yno esos preparados secretos que se dicen «fr"fr estar compuestos de sus orincipios activos. O
jl La parte nutritiva* iel aceite de hígado de "2
jl bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que
jl fortalece y engorda, es la grasa especial que el
jl aceite contiene en su combinación natural.
"fr Els, por tanto, un error de los enfermos tomar «fr
"fr botellas y más botellas de esos preparados que se A
"fr anuncian como preparaciones sin sabor, com- «fr
§ puestas de los principios activos del Aceite de «fr

Hígado de Bacalao, las que no contienen ni una A
sola gota de! aceite yno son otra cosa que «fr"fr mezclas desubstancias extrañas á él, en las cuales <fr

"fr predomina el alcohol y que carecen en absoluto $p
"fr de todas las propiedades que han hecho del *$
"fr Aceite de Hígado de Bacalao el alimento más tfr
"fr poderoso que existe. \>
T Los enfermos atacados de Tisis, de Anemia,

de Escrófula, Raquitismo y otras afecciones que
exigen el uso continuado del Aceite de Hígado

*fr de bacalao, como alimento, deben siempre tomar X

I La Emulsión de Scott !
ag» que está compuesta del aceite más puro y que ha
A sido recomendada por más de 35 años por todos

f
ios médicos del mundo como la única
forma en que debe tomarse el Aceite de
Hígado deBacalao, por ser así mejor tole- X
rado por el estómago, más digerible y
másasimilable,y quepermite el uso libre
del Aceite de Hígado de Bacalao tanto
en lasestaciones frescas del año como en Xlas de rigurosc calor, sin perjuicio para
las funciones digestivas del enfermo. "»?
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bereiden uitgegeven viermaal het
geheele verlies van de Ver. Staten
en Canada door vuur in de laatste
85 jaren. We hebben uitgegeven een
■som, waarvoor men vijf Panama kana-
len zou kunnen bouwen. We heb-
ben viermaal zooveel uitgegeven als
de geheele Spaansch-Amerikaansche
oorlog gekost heeft.

Als we na zooveel uitgaven nog
niet klaar zijn, wie kan dan de kos-
ten schatten die er noodig zijn om
dit land gereed te maken voor den
oorlog?

In een toespraak tot de Pennsyl-
vania-Society te New-York zeide
President Taft dat de Vereenigde
Staten het Panama kanaal verster-
ken moeten. Deze bewering wordt
beschouwd als een der eerste „zwa-
re kanonnen," die de voorstanders
der versterking zullen afvuren om
de publieke opinie te beheerschen.

De strijd wordt thans ernstig.
Met de publieke opinie er tegen

en de opinie der beste experten om
den tegenstand te steunen zullen
er heel wat argumenten noodig zijn
om het voorstel er door te krijgen.

Wat de begin-uitgave van
$ 12.000.000 betreft, komt het ve-
len vloot-en leger-autoriteiten voor,
dat men even goed de Niágara met
een steenen muur kan indammen, als
voor dien prijs en zelfs voor 10
maal dien prijs het kanaal tegen
eiken aanval te verzekeren.

De vloot-experten zijn bereid om
aan te toonen dat de voorgestel-
de versterkingen, vooral aan den
kant van den Atlantischen Oceaan,
het kanaal niet zullen beschermen
tegen een aanval van slagschepen.
De Gaturn-sluizen liggen binnen het
bereik van de kanonnen der slag-
schepen ; schoten van kanonnen van
het zwaarste kaliber kunnen Gaturn
bereiken van af een aanzienlijken
afstand. Een ingenieur zegt, dat het
kanaal niet tegen slagschepen kan
verdedigd worden, zelfs al werden
er meer dan 100 miljoen aan de
de versterkingen besteed. Hij zegt
dat de groóte ontwikkeling in de
draagkracht der zware kanonnen,
die nu 20 mijlen bedraagt, en de
kromming der aarde het schip in
staat stellen buiten het gezicht te
blijven en toch de sluizen te ver-
nielen, terwijl ook wanneer het
schip zichtbaar zou zijn, het zijn
stelling zou veranderd hebben of
onder stoom zijn voor een terug-
schot het bereiken kon. Langs de
heele Atlantische kust is laag land
en kaarten van de Kanaal-zone
zijn in handen van alle vreemde
natiën. De juiste ligging der Gatum-
sluizen is nauwkeurig bekend.

De kosten van de versterking heeft
tot de meest verschillende schattin-
gen aanleiding gegeven. Men spreekt
van twintig miljoen tot een half
biljoen dollars. Maak een begroo-
ting der kosten en verviervuldig
het dan en ge zult half genoeg heb-
ben, is veler gevoelen.

Sommigen zijn van oordeel dat
de vloot een betere bescherming
aan het kanaal bieden kan dan wel-
ke versterkingen ook. Admiraal
Evans verklaarde dat „één slagschip
beter is dan een heele linie van
forten, wijl een slagschip een be-
weegbare kracht is, die kan gaan
waar het op 't oogenblik noodig is.

Ten gevolge van de onderhande-
lingen van Amerika en Cuba, zal
het Cubaansche gouvernement waar-
schijnlijk meer land rondom Guata-
namo geven. Dit zal Amerika in
staat stellen om zijn positie te ver-
sterken en er een groot blijvend es-
kader te onderhouden ter verdedi-
ging van het kanaal.

Alle marine-autoriteiten geven
toe, dat, zelfs wanneer het kanaal
niet versterkt is, met een voldoend
aantal oorlogschepen te Guantana-
mo, geen vreemde vloot zijn weg
door het kanaal zou kunnen for-
ceeren. Dit is vooral waar aan de
zijde van de Pacifico. De baai van
Guantanamo is misschen de mooi-
ste haven ter wereld voor de vloot.
Ze beheerscht het kanaal en de
zee-ëngten er naar toe.

SPANJE
Ferrer.

Het is nu wel voorgoed gebleken,
hoe onvoorzichtig de liberale we-
reldpers heeft gehandeld, toen zij,
zonder voldoende kennis van zaken
en, zich latende leiden door een
blind anti-clericalisme en een on-
gemotiveerd geloof aan clericale
kuiperijen, Ferrer voorstelde als een
vrijheidsheid en martelaar. De re-
republikeinsche fractie in de Spaan-
sene Kamer had nl. den besten ju-
rist van Madrid Melguiades Alva-
rez, tevens den schitterendsten rede-
naar der partij, opgedragen de be-
handeling der zaak in het Parle-
ment te openen.

Na een nauwkeurige stndie der
proces-stukken heeft Alvarez nu
echter verklaard, daarin niet de ge-
ringste juridische fout te hebben
ontdekt en derhalve de zaak niet
te kunnen inleiden.

Daarmede is de zaak nu wel af-
gedaan en is gebleken dat de Fer-
rer-ophemelaars zich onsterfelijk ge-
blameerd hebben 1

— Het materiaal betreffende het
proces „F err e r" zal in 33 ban-
den & 300 bladzijden worden gedrukt.
Het omvat ook de acten betreffende
den aanslag op het jonge konings-
paar op 31 Mei 1906, waarbij
Ferrer reeds zijdelings is betrokken
geacht, dan de onlusten van Bar-
celona in- Juli 1909 en ten slotte
het proces „Ferrer" zelf.

De sociale beweging in Spanje.

Het eociaal-katholicieme in Span-
je heeft in 1909 zijn etijging ge-
handhaafd. In cijfere uitgedrukt ie
ze ale volgt: 255 katholieke krin-
fpen, 47 werkmanepatronaten, 556
andbouwbanken, 297 landbouwkas-
sen, 95 vakvereenigingen, 33 ver-
bruikscoöperaties, 29 spaarkassen,
92 vereenigingen van onderlinge
hulp, 33 diocesane raden, 8 volks-
bibliotheken, credietbanken. De so-
ciaal-katholieke pers is toegenomen
met 17 publicaties. Totaal 60 bla-
den verdeeld over het geheele schier-
eiland.

De practische werkzaamheid der
sociaal-katholieken heeft iederen dag
iets tot haar voordeel te boeken.
Vooral openbaart zij zich door de
verbreiding der voorzorg-instituten.
Het Nationaal-Voorzorg-Instituut,
dat vooral werkt onder de Katho-
lieke arbeidersvereenigingeu, geeft
ons de volgende inlichtingen:

Dit Nationaal-Voorzorg-Instituut*
werd opgericht naar het model der
Belgische pensioenkassen. Het heeft
tot doel te zorgen voor werklieden-
pensioenen, hoewel er sommigen
zijn die zeggen, dat „vooruitzorgen"
niet ligt in het karakter van ons
land. De resultaten, die het eerste
jaar bereikt werden zijn zoo schit-
terend als men in geen ander land
van Europa kan aanwijzen. Als we
de Belgische of Italiaansche instel-
lingen van dezen aard met de on-
ze vergelijken, zien we dat België
het eerste jaar uitgaf 4 boekjes per
millioen inwoners, Italië 14, Span-
je 61. Dank aan de enthoueiasti-
sche medewerking der sociaal-katho-
lieken, die er een eer in stellen, om
door woord en geschrift het her-
scheppingswerk van het Nationaal-
Voorzorg-Instituut te ontwikkelen,
nemen de inteekeningen toe. Een
teekenend feit: Z. M. de Koning
overhandigde, bij de inwijding van
het pensionaat der Franciscanen
„de Onbevlekte Ontvangenis" te
Madrid de eerste pensioenboekjes
aan kinderen.

Een onzer meest scherpzinnige
prelaten, Mgr. Joseph Maria Sal-
vador, bisschop van Madrid, was
overtuigd, dat de parochie niet al-
leen is de haard en het middelpunt
van het godsdienstig leven, maar
van alle leven, en dat, hoe beter
deze haard brandt, dit den gods-
dienst des te meer zal ten goede
komen. Om die reden, en in om
terug te keeren tot de traditio-
ueele opvatting der Kerk : de
parochie de kern van alle orga-
nisatie, richtte Z. D. H. een jaar
geleden comités op van paro
chiale actie, in drie secties verdeeld :
godsdienstige sectie, sectie van wel-
dadigheid, sociale sectie. Deze co-
mités hebben twee maal per jaar
vergadering. Den 20en November
1909 verschenen de voorloopige bis-
schoppelijke reglementen en de prac-
tische regels van kerkelijke actie,
uitgegaan van de eerste vergade-
ring. Den 29en, 30en, en 31en Dec.
1.1. hield Mgr. te Madrid een twee-
de vergadering om van de resulta-
ten der godsdienstige en sociale ac-
tie verslag te hooren. Het feit, dat
men rekenschap te geven heeft, is
een machtige prikkel tot ijver.

Om te voorkomen, dat de verga-
dering ontaardde in een tentoon-
spreiden van welsprekendheid, heeft
iedere verslaggever 10 minuten het
woord, tenzij aan iemand een spe-
ciale werkzaamheid is opgedragen.
Betreurenswaardige toestanden wor-
den zoo voor ieder afzonder-
lijk bekend. Evenals alle dichtbe-
volkte plaatsen is Madrid een uit-
gebreid gebied van ellende en on-
wetendheid. De naastenliefde, de or-
ganisatie en de scholen kunnen bij
lange niet voorzien in alle behoef-
ten, die zich openbaren. Het 'goede
wat begonnen is, moestfverhonderd-
voudigd worden. Het meest werd
aanbevolen het Parochiaal Berichtblad.
Daardoor zullen godsdienstig en so-
ciaal leven en actie zich ontwikke-
len. De bisschop, die de vergade-
ring had voorgezeten en ze sloot,
wees op den vooruitgang, die reeds
verkregen was, waarvan getuigden
de avond — en Zondags-cursussen
voor korten tijd geopend, de patrona-
ten, die opgericht waren, de vertegen-
woordiging, dieverkregen was voor de
sociale werken, en vooral het feit,
dat de parochiale vereenigingen als
officieel organisme werden erkend.

Wij moeten ter wille van deield-

zame belangrijkheid, de waarde en
opportuniteit, melding maken van de
Pegels der Katholieke Bociale Aklie. Fray
Gregorio Aguirre, Kardinaal-aarts-
bisschop van Toledo heeft ze 3 Ja-
nuari 1.1. gepubliceerd. Het doel is
onze katholieke sociale beweging te
centraliseeren en te kanaliseeren. Al-
vorens gepubliceerd te worden, zegt
de Primaat van Spanje, zijn ze aan
de andere bisschoppen voorgelegd,
die, door ze goed te keuren, de
doelmatigheid ervan bevestigd heb-
ben. Op uitdrukkelijk bevel van
Paus Pius X zijn ze ontworpen, en
al zijn ze bestemd voor Spanje al-
leen, toch interesseeren ze de heele
wereld. En inderdaad geven ze hel-
der weer de bedoeling der Kerk om
de actie één te maken overeenkom-
stig hare leus.

Onze K. S. A., een weinig over-
laden, scheen verstrooid, zonder on-
derling verband. Er bestond wel de
nationale raad van Katholieke werk-
liedenvereenigingen, die vooral de
kringen had ontwikkeld, die het
landbouwcrediet geschapen had met
behulp van de bank Leo XIII en
eenige onzer sociale wetten. Maar
deze nationale Raad had geen ge-
zag, dan voor wie haar wilden er-
kennen. Toch kan men zeggen, dat
hij, althans stilzwijgend, aan het
hoofd stond van iedere sociale or-
ganisatie in Spanje. Sommigen, dat
is waar, wilden er niets van weten;
doch zeer ten onrechte, want mijns
inziens had hij zelf geen politieke
kleur, al kan men dit misschien
niet zeggen van sommige leden van
het leidend comité.

Sinds een jaar bestond er te Bar-
celona ook een Spaansch-Ameri-
kaansche Volksbond „Acción So-
cial Popular," met het doel de so-
ciale actie één te maken, waartoe
Pater Gabriel Palau S. J. het loffe-
lijk initiatief genomen had. Al was
deze organisatie geen oorzaak van
eenig meeningsverschil, toch bestond
ze naast den Nationalen Raad en
het permanent comité der sociale
werken, samengesteld uit de voor-
naamste bewonderaars der heden-
daagsche sociale actie.

De instelling van een officieel cen-
trum, belast om de K. S. A. te
bevorderen, was nuttig, bijna nood-
zakelijk.

De leidende regels door Kardinaal
Aguirre gepubliceerd, beantwoorden
aan deze behoefte. De organisatie
der sociale actie is onderworpen aan
een Centraal Bureau, gevestigd te
Madrid, en dat belast is de katho-
lieke congressen te bevorderen, hun-
ne besluiten uit te voeren, de
katholieke leerstellingen alom te
verspreiden, vooral bij den Natio-
nalen Raad der katholieke werklie-
denvereenigingen. Deze laatste zul-
len in verbinding treden met de
diocesane raden, die in allebisdom-
men moeten worden opgericht. Daar-
door zal de sociale actie hiërar-
chisch ingericht zijn.

De diocesane raden kennen op die
wijze alle werkliedenvereen igiugen,
die bestaan, en worden aangespoord
om nog andere op te richten. Meer
nog, daar de diocesane vereenigin-
gen eu de diocesane raden elkander
raken in den persoon van den Bis-
schop, is afdwaling onmogelijk, want
aan de practische leiding paart
zich de doctrinaire voorlichting,
zoowel op sociaal als op electo-
raal gebied, waarvan het program
een geheel is van wenschen, uitge-
sproken op de congressen van Bur-
gos en St. Jacobus van Campos-
tella. Ik meen, dat de algemeene
orgauisatie der sociale actie in Span-
je bij die van Italië niets ten ach-
ter staat en dat deze reglementee-
ring rijke vruchten zal afwerpen.

(K. S. W.)

COCKTAILS TERAPÉUTICOS

Carece por lo tanto depor la pie-
dad esencial de todo alimento, la
de ser asimilable y volverse parte
de los tejidos orgánicos y no puede
ni remotamente compararse con el
aceite de hígado de bacalao, cuya
propiedad de nutrir y fortalecerlos
organismos débiles lo han hecho tan
necesario y tan justamente aprecia-
do en todo el mundo.

Las grasas que el aceite de hígado
de bacalao contiene, aparte de su
poderosa facultad de nutrir, no po-
seen ningún valor terapéutico— y los
otros elementos naturales que son
parte de su composición orgánica,
existen en cantidades tan infinita-
mente pequeñas, que es imposible
que ninguno de ellos pueda ejercer
en elcsistema cualquier efecto tera-
péutico.

Dos preparados no contienen nin-
gún de las propiedades nutritivas-
y aonstituyentes del aceite ¡¡ de hí-
gado de bacalao, porque carecen de
la grasa, que en la parte del aceite
que nutre y alimenta —su composi-
ción tiene mucha semejanza con la
de los COCKTAILS—y su uso p-ue
de en ocasiones causar perjuicios
considerables á los enfermos por la
gran cantidad de alcohol que inva-
riablemente contienen —y otras sub-
stancias narcóticas, como el sulfato
de estricnina.

Como se ha pretendido por algu-
nos industriales recomendar el aceite
de petróleo como un sustituto de-
aceite de hígado de bacalao, debe-
mos advertir por el bien de los mis-
mos enfermos, que el aceite de pe-
tróleo es una substancia mineral,
que si se usa internamente es cxi
pelida íntegra por las evacuaconies
intestinales, causando á la larga
nflamación de las vías digestivas.

Las propiedades alimenticias y nu-
tritivas del aceite de higado de ba-
calao dependen en absoluto de las
grasas que entran en la composi-
ción natural del aceite. Estas gra-
sas son digeridas y asimiladas con
mucha más facilidad que las otras,
debido á la presencia en el aceite de
bacalao de ciertos compuestos deri-
vados del hígado, que permiten la
pronta emulsificación del aceite por
los fluidos del estómago—y hacen
que su absorción por la membrana
mucosa se lleve á efecto con más fa
cuidad y con más rapidez que la de
ninguna otra grasa.

TIJDTAFE X,

van de stoomschepen der „Red D Line" tuasciien

NIJW-YO R K?
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAQAO.

1910. Carcae. Marcb. Philad.l Zulia. Carcas. Marcb.

Vertrekt van NeW-Yobk DcSlIlO Jan...ll Jan..l8 Jan...25 Ian....l Feb 8
Komt aan te San Juan Jan5|ll 23 o

Vertrekt van , 6 2-t ...., "■"-

Doet Mayaguez aan -- 17 """" <»-*■—" ' "¿ "";;
Doet Cüba<jao aan » """ *° $__""_ 10 16
Komt aan te La üuaiba .,9 19 27 Feb....¿ ...... l^Vertrekt van „ «» M *° ° 12
Komt aan te Pto. Cabello 11 ¿»

lg
Vertrekt van ir «V 3 , 4 14, 18

Komt aan te Cuba-jao - .........17 ._« _81 ..........}
Vertrekt van „s ,« 35

Doet Mayaouez aan ""■■ -30 * ..„„ 17
Doet San Juan aan |" * 18

?ï£? VS "t.n^yö^:::::::.:: "m mz:::s:::::::::»c:::::ie "^^

Dienst techen Guragao en Maracaibo.
1910. Aurora. Marcb.¡Aurora Zulla, j Auora. Mareb.

Vertrekt van Cuba5ao Jan. .9 Jan...21 Jan...27Febr...4 Feb..10 Feb...l2
Komt aan te Mabacaibo 10 f_ ....J8 ...........ö .........11 ........ijl

Vertrekt van i'R 26 Febr 1 ..9! 16 89Komt aan te Curasao lo -*50 xaoT...- », *■»

LONGMAN^ MARTÍNEZ
NEW YORK.

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteurs van veriwaren 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; Veri in vernis voor
rijtuigen; Oliën om te glansen, etc.

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. o

Drukker :
_E_». _U BOGAER8.

Advertentien.
De Heer en Mevrouw

J. H. I Joubert-Schröder
geven kennis van de geboorte

van hunnen zoon

Emile Guiüaume Víctor
Cura9ao den 6de Februari 1911
Eenige en algemeene kennisgeving,

De Heer en Mevrouw

geven kennis van de geboorte
van hunne dochter

Helder 30 Januari 1911
Benig* en algemeene Kennisgeving.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 1885,„ Chicago 1893, en
„ Curagao, Eerste Prijs Eere-
medaille, 1904.

Curagao, Waterkant, Otra-
banda.

"
JOHN DEWAR'S

Scotch Whisky
BEKROOND MET

50 (...oudeQ lyledailles

Agenten voor Curacao,

R. S. deLANNOY.

Adverteert steeds
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