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Onze Passaatwind
ALS VOORTBRENGERVAN

Electrischen Stroom
Sinds ongeveer een maand verheftzich aan den zeekant hoog boven de

batterijen vvv het Riffort bij den in-
gang der haven een gewone Ameri-
kaansche windmolen, die tegenover
*ccl bekijks en een korre vermelding
in onze weekbladen, evenwel tot nu
toe hij ons publiek nog niet die waar-
deering gevondeu heeft, waarop hii
rechtens aansprak kan maken. Bij
dozijnen zijn de Amerikaansche wind-
molens over ons eiland verspreid,
maar deze vari het Riffort is in zijn
soort en voor het donl waartoe hij
dient, nl. als electrische beweegkracht «en
eersteling hier in onze kolonie, j
misschien misschien wel in geheel
Zuid- en Noord-Amerika.

Voor nog betere waardeering moe
ten wij nog eenige jaren teruggaan.
Ruim 17 jaar geleden schreef de Ne-
derlandsche Maatschappij ter Bevordering
van Nijverheid een prijsvraag uit, lui-
dende:

„De Maatschappij wenscht een aan-
wijzing van de middelen, die dienen
kunnen om arbeidsvermogen, doorwindmolens te verkrijgen, langs elec-
trischen weg op te zamelen, over te
oreugen of vervoerbaar te maken endaarbij meer in het bijzonder een
antwoord op de volgende vragen :

10.Io. Hoeveel arbeidsvermogen kan
een gewone windmolen in vereeniging
met een electrischen accumulator ge-
middeld per etmaal leveren; welke
motorische inrichting is hiertoe noo-dig en hoeveel kost in dat geval
een^ paardekracht-uur?

2*. Kunnen de nieuwe windmoto-ren uit een economisch oogpunt opuitgebreide schaal tot het accumu-leeren en tot het benutten van debewegings-energie van den wind wor-den toegepast fZoo ]a, welke inrichtingen zijnhiertoe noodig ?"—
In Juni 1894 kwam onder het

motto „meer Licht" van de hand vanden civiel-ingenieur J. van Heurn het
antwoord in, datookbekroond werd:„Electrische beweegkracht verkregen door
windmolens."

Het is een taaie studie, die op elke
bladzijde getuigt van een nauwkeu-
rig onderzoek 'en fijne berekingen,
doch uitteraard alleen voor vakman-den te genieten ia. Vreemd en zeker
door de ontwerpers dezer prijsvraagallerminst verwacht, het resultaatdezer studie was weinig bemoedigend,omdat de kosten van een dergelijke

inrichting, ten gevolge van den be-
trekkelijk geringen en onregelmati-
gen wind in Holland, „zoo hoog ble-
ken, dat uit een economisch oogpunt
van een benuttiging op groóte schaal
vooralsnog geen sprake kon zijn".
Vreemde en onverwachte oplossing
van dit vraagstuk voor een land,
dat wemelt van windmolens, en waar-
van JehÖme K. Jeröme eens schreef:

De Hollander heeft den wind tot
„zijn knecht gemaakt; —vóórhij hem
„laat gaan, heeft hij tienduizend mo-
„lens moeten ronddrpiiei wnfpr ge;
„pompt,hom gez-i _ ■■->gr....,.e lrn>.
„me schuiten geduwd en gespeeld
,met de kindertjes in den tuin. Her
is et-ii zwakke wind die terugkeert

„UHtir de zee afeelu-uld en vermoeid."
Doch wat in 1894 nog vrijwel on-

mogelijk bleek, of ¡dthars afstuittp
op ongeëvenredigd hooge koeten, is
in de lafitste jaren door gestadig
zoeken en proefnemingen en den
vooruitgang van de techn sche we
tensehappen reeds in daden omgezet
en de ondervinding sinds opgedaan
heeft deze toepassing als een deugde-
lijke verbetering en een aanzienlijke
kostenbesparing in het bedrijf bewe-
zen. Denemarken — misschien wat
de kracht en de regelmaat van den
wind in betere conditie dan Holland —is het eerste land geweest, waar de
windmolens zijn aangewend als voort-
brenger van electrische kracht. In
een nummer van het Elektrotechnische
Zeitschrift van 2 jaar geleden werd dit
ontwerp uitvoerig besproken en stel-¡.g kau 't ook voor onze kolonie, ueie-
gen midden in 't gebied van den Pas-
saat, nut afwerpen, die resultaten,
in Denemarken verkregen, in wijder
kring bekend te maken Voor Cura-
<jao en voor de mannen, die dit plan
ontwierpen en uitvoerden steekt er ze-
ker een groóte eer in, die vinding reeds
zoo spoedig op eigen terrein te heb-
ben overgebracht.

De Deensche Regeering, voor haar
land de groóte beteekenis begrijpend
van het praktisch gebruik van den
wind, begon in 1897 aanzienlijke
sommen voor proefnemingen in deze
richting toe te staan. Tot nu zijn
reeds 72.000 gld. hieraan ter koste
gelegd. Menbegon meteen proefmolen
op te richten in Askov op Jutland.
Die eerst3molen in Askov werd ge-
bruikt om water electrolytisch iv wa-
terstof en zuurstof te ontleden. De

fassen werden in een kelder in loo-
en reservoirs verzameld en voor ver-lichting met kalklicht gebruikt.

Deze inrichting werd later vervangendooreen wind-electriciteits-inrichting.De nieuwe molen, waarvan de as
ongeveer 18 M. boven den grond ligt,heeft 4 wieken van ruim 11 ¡VI. lang
en 2.5 M. breed, hij drijft 2 dynamo's
ieder van 12 paardenkracht Eendeel van het arbeidsvermogen wordt

nog steeds voor waterontleding ge-
bruikt; het overige dient voor de la-
ding van een accumulatoren-batterij,
die weer dient om den stroom te le-
veren voor gloei- en booglampen
en electromotoren. Vele proeven zijn
genomen en theoretische onderzoekin-
gen zijn gedaan door den directeur
van den proefmolen, professor Paul
la Cour, (zeer bekend o. a . door zijn
phonisch rad), om te komen tot de
beste inrichting van den molen. (Zie
onk het werk van P. la Cour: Die
Windkraft. Leipzig 190f)— Nadat de-
ze inrichting een iijdlimr had be-
staan, is in Denemarken de belang-
stelling in bet electrisch gpbruik van
«ten wind zeer groot *rfpw<>rdf»n en i«
in 1903 de Da»ischfi-Wind-E'ektricitats
Gesellschaft opgericht, een vennoot
schap, die zich ten d<»el stelt voor een
¡reringe vergoeding plannen- en kos-
fen-berekpningen voor eWtrischewind'-inrichti"gen ie maken en om dedoor de proefneminsren te A«kov op-
"redaiïH ervaringen door een tijd
Boh"ifr ter kennis van het publiek te
hrengen. Deze vereeniging kan oo eenschoon resnltnat harer werkzaamheid wijzen, daar in Denemarken bij
het verschijnen van dat genoemde
artikel in het E Z. reeds 30 groo-
tere en kleinere wind-electriciteits-inrichting in gebruik waren gebracht.
Als een voorbeeld daarvan kan ge-
noemd worden de inrichting bij deVolks-hoogeschool te Vallekilde in
Noord-Seeland, w arbij een windmo-
len is opgericht, die bij een wind-
BtielLeid vau Ï*"M. per bec-oudt*
een vermogen vau 8.(? P. K. heeft.De dynamo daarbij behoorend geeft
5,5 tot 8 kilowatt. Verder is er een
accumulatoren-batterij met een ca-
paciteit van 600 ampère-uur. Als re-
serve heeft men een petroleum-motor
van 8 P. K, Ofschoon het jaar 1904
met betrekking tot den wind ongun-
stig was, is die petroleum-motor in
dat jaar slechts 90 uur gebruikt, en
in de 7 maanden van Maart tot Sep-
tember in het geheel niet. Tot zoo-
ver het E. Z.

Geluk men in Zweden en Noorwe-
gen, Zwitserland, Spanje en aan Niá-
gara watervallen gebruik maakt van
de geweldige kracht van watervallen
en stroomversnellingen tot het in
beweging brengen der waterturbines,
die de motoren zijn van dynamo's,
die spanningen van duizenden volts
leveren, zoo kan ook de wind en ze-
ker de meer regelmatige en constante
Passaat,— wel is waar op veel min-
der reusachtige schaal, maar daar-
entegen ook met veel minder kost-bare installatie,— datzelfde resul-
taat tot stand brengen. De wind-
molen op het Riffort, die de dynamo
in beweging brengt voor de draad-
looze telegraphie, is er het doorslaan-
de bewijs van.

De molen verheft zich boven het
Riffort tot 16 M. hoogte en ont-
wikkelt 10 P. K. Het groot schep-
rad dat door den wind wordt rond-
gedraaid, heeft 16 voet- middellijn
dat bij een matigen wind, zooals die
in onze kolonie de regel is, dat is
van 8-9 M. per seconde (No. 4 van
de schaal van Beaufort) ongeveer 20
omwentelingen per minuut maakt.
Bij de windmolens hier op de planta-
ges, die voor het opvoeren van wa-
ter gebruikt worden, verkrijgt de
ijzeren stang, die dezuiger in de pomp
beweegt, een op-en-neer-gaande be-
weging. Hier evenwel wordt deze
bovenin molen door een stel konische
tandraderen terstond in een rond-
draaiende beweging van den stang
omeezet.

Het heeft heel wat arbeid gekost
door het 1.80 M. dikke gewelf van
de batterij een ruime opening te bre-
ken, waardoor deze stang in de ma-
chinekamer nper komt. Rustend in
een stalen koker, Is deze stang tege-
lijk de as van een horizontaal kam-
rad, waarvan de houten kammen in
de tanden van eene de helft klei-
ner vertikaal tandrad grijpen, dat
reet dezelfde as verbonden is aan
het groóte vliegwiel, waarover de
drijfriem loopt, die de dynamo
met een duizeling wekkende vaart
van minstens 1600 omwentelingen
per minuut ronddrijft.

Alléén door 3 maal de beweging
van een groot wiel over te bren-
gen op een veel kleiner wiel wordt
ue oorspronkelijke od wenteling» snel-
heid van het molenrad van 20 wen-
kelingen per minuut eerst 5, daarna
2, vervolgens 8 maal versnelt, tot
men bij de dyname komttot 1600om-
draaingen in de minuut. Men hoort
natuurlijk het gonzen en -snorren
van de wielen, maar alles gaat zoo
rustig zoo geregeld. Men hoort hier
niet dat snerpen en knarsen van
tandraderen, zooals de meeste wind-
molens op de plantages te hooren
geven, die dan ook bijna geregeld
m reparatie zijn. Boven aan de
molen is een automatische olie-in-
richting die alle draaiende deelen
gelijkmatig en van zelf van de noo-
dige olie voorziet. Zelfs geen dreu-
nen en stooten en stampen wordt
opgemerkt in de machinekamer. Ter-
nauwernood merkt men een lichte
trilling als men zijn hand legt op
het houten blok waartegen de rond-
wentelende as ligt vastgeklemd.

Van uit de dyname gaat een stel
dikke zorgvuldig geïsoleerde draden
over twee afzonderlijke veilig-
heids-inrichtingen naar het naast-
gelegen vertrek waar de batterij
van 60 accumulatoren in rijen staat
geschaard. Hier wordt de electri-
sche stroom van den dynamo opge-
zameld. Dieveiligheids-inrichtingen,—

één, voor het geval de molen bij
te hevigen wind te snel zou draaien
en dus stroom van te hooge span-
ning zou leveren, de andere in-
richting voor het geval bij gebrek
aan wind de molen zou stil gaan
staan, - bespreken wij later af-
zonderlijk, wanneer wij ons bezoek
aan de draadlooze een volgenden keer
verder voortzetten. Werkelijk zoon
bezoek is interessant en ge treft
in den Heer H. Timmerman, den
Chef van onze Draadlooze, uiet alleen
een degelijk vakman, die voor eijn
taak berekend is, maar tevens een
cicerone, wien het een genoegen is U
overal rond te leiden, alles tot in
onderdeeleu te laten zien, en U van
alles tekst en uitleg geeft zoo klaar
en duidelijk, dat ook een minder
deskundige het begrijpen kan Wij
brengen van onzen kant bier onzen
oprechten dank voor het aangena-
me en leerrijke uurtje, dat wij daar
onder de leiding vau den Heer Tim-
merman hebben doorgebracht.

Wat is nu het groot* voordeel
voor ons station der Draadlooze
door dezen Amerikaanschen windmo-
len ? Hetzelfde werk wat vroeger
door een beuzinemotor, die door de-
zelfde aB, onmiddelijk op ecu dyna-
mo gekoppeld is, verricht werd, wordt
nu gratis door den windmolen overge-
nomen.

Doch die benzinemotor verbruik-
te per maand, ale hij één dag per
week gedurende 7 uur werkte, 150
liter benzine á 20 ets per liter, het-
geen dus een besparing geeft van
150X20X12=360 fl. per jaar.

Wanneer de beide stations op Bo-
naire en Aruba zijn opgericht, zou
dat benzine-verbruik nog veel aan-
zienlijker geworden zijn, omdater dan
meer stroom moet geleverd worden

Die molen behoeft niet meer dan
7 uur 's weeks te werken, om de ac-
cumulatoren te vullen en ofschoon de
benzine-motor als reserve behouden
blijft, is het niet waarschijnlijk dat
hij nog dienst zal behoeven te doen.
Die eenvoudige molen verdient dus
werkelijk meer waardeering, dan waar
mee men hem tot nu toe vereerd
heeft. Hij ontlast onze begrooting
jaarlijks voor een aanzienlijke som.

St. Eustatiaansche Ditjes en Datjes.
Daar deunt mij dezer dagen voort-durend 'n oude melodie door 't hoofdwaarop gelierd de volgende hoog-

poëtische ontboezeming:
„Miet katoen,
„Kom morgennoen,
„En we zullen 'n pintje driuken."

Ja, die goeie oude deun l't Was in diedagen van onverstoor-baar jolijt, vau 'n optimisme zonderweerga, van idealen stout kloek on-
vervaard-brutaal, soms tè brutaalin die dagen toen 'n etmaal uá 'tscheren van je baard je kin alleen
nog maar schaduwde, en niet zooalsnu. dan veel weg heeft, van 'n ietwat
roestige muziekdoosrol.Toen ziineen we dien goeieu oudendeun.

Hoe dat poëem weer naar boven
geweld is?Heel eenvoudig. Dat noemen de
fleerde lui, geloof ik, 'n geassocieerdidee. Bv.: 'Groene zeep is in de Westiets zeldzaams,

Ik zag 't bij toeval hfer *n tijdje

geleden, en dadelijk dacht ik aan 't
glimmend voorhoofd van Mie onzeoude keuken-prinses nu reeds ter ziele'n 30 tal iaar.

Automobiel getoeter doet me ben-
zine ruiken, al is op heel 't eilandzoon wagen met worstwielen niet te
bekennen.

Komt stokvischlucht in mijn nens,
dan zie ik duidelijk 'n calqueerplaatje
op 'n glazen deur in 't onderhuis
van 'n Rotterdamschen vischwinkel.

Bij 't zien van 'n merliton, hoor ik
fenetrant stemgeluid van sanguineus
'arijzenaartje in den Franschen

bazar :
Oui, ja Mousieur, 6 centimus, 3

(jan ten.
En tot buitenlui verdacht-vinge-

reude in de 5 centsartikelen: Sapris
ti, cochons I

Afbleifen avec de klauwen daarrr! 1Nog heel wat copie zou ik kunnen
vulleu met zelf meegemaakte voor-
beelden van deze eigenaardige idea
associata, maar nu snapt u reedsdat dit bewonderingswaardig epos
gewijd aan die bewuste katoen-Mietper sé naar boyen moest komen,
moest wellen, omdat we hier nu le-ven, ademen in, en lievlokt wordendoor 't stapel product van St. Eus-

tatius' toekomst, katoen.
Buiten ons dorp reien zich nog

steeds de wuivende katoenstruiken
met wiegelende bloesems over 'n 300
akkers verspreid, en'n tweede oogst
is dra rijp gestoofd door glunderen
zonnestraal.

En immer onvermoeid stoot onze
motor zijn puf en puf en puf 't blau-
we hinein in, en verandert in 'n mini-
mum van tijd den witten zonnehoed
van nieuwsgierige buiten-toeschou-
wers in 'n soort van ongerezen kren-
tenbrood.

Maar hij weet nog meer en vrij wat
beters te prestoeren, dan imitatie-
krentenmikken te fabriceeren.

Johney Lispier, 'n statiaansche zes-
voeter, die veel gevaren en 'n brok
wereld gezieu heeft, en snugger eu
schrander ze'n oogen de kost gege-
ven en partij getrokken heeft van al
dat geziene, is des motors trouwe
verzorger en baas.

Van 's morgens tot 's avonds wen-
telen reeds wekenlang dedrijfriemen
de assen om en omstuwen de
tanden van de 2 katoen-gins ratelend
heen en weer, zoodat 't zaad als ha-
gel omlaag knettert, en 't nu zaad-
loos katoen zijig, smedig, souple uit
de rollen wordt rondgeklemd.

Daar heerscht nu bedrijvigheid, 'n
zaakrijk rumoer-lawaai, 'n iets dat
aanpakken niet schroomt in ons ka-
toenhuis aan de baai.

D:e lucht die er hangt — neen, noem
't geen stank —, dat monotoon ma-
chine-gestamp werkt kalmeerend en
doemt voor je verbeelding op soms
lang vergeten tafercelen in 'n kouder
klimaat, uit dagen lang geleën.

En 't lint—ik bedoel de van zaad
gezuiverde katoen — wordt geperst,
in zakgoed gepaknaald, in reepen-ge-
slagen-ijzer gecorset alles up to date,
daarna gewogen en gemerkt, en on-
ze statiaansche katoen is gereed tot
verzending naar de Engelsche wereld-
markt.

Zoon baal weegt ± 200 pond.
'n Pond katoen staat nu, volgens

't laatstecablegram op f 1. (1 gulden)
geprijsd.

Vandaag is de 64ste baal afgegind
en reisvaardig gemaakt; laat nu uw
kleine meid maar eens eventjes uit-
rekenen hoeveel duizend pop die 64
balen waard zijn.

Allemaal zuivere winst is zulks na-
tuurlijk niet, dat verstaat zich, maar
dat onze katoenplanters minstens
100% op dit exportartikel verdienen

is buiten kijf, geloof me, mijn raming
is absoluut niet te hoog.

Èn in magazijn liggen er nog, laat
ik maar zeggen n 8000 pond katoen,
maar 't is veel meer, te wachten om
door de gin gefolterd te worden.

Honderd pond katoeu met zaad
geeft ± 25 pond lint, dus tel nog
maar gerust 'n 10 balen bij die 64.
Laat ook dat uw kleine meld uitre-
kenen, 't Is goed voor haar kleine
brambox.

En nu komt nog de ll' oogst.
Wat diezal opbrengen, moeten we

natuurlijk nog afwachten.
Maar tot nu toe doen ze goed, be-

weren de vakmannen in hun eigen-
aardige terminologie, 't Al of niet

felukken en de resultaten van dien
I' oogst —natuurlijk katoen van iet-

wat inférieure qualiteit — vertel ik u
later wel eens.

" "»

'n Vriendenband uit enfin dat
komt er niet op aan, pende me dat
ie omtrent Curagao gelezen had in
de „Pocket guide to the West-
„lndies-by A. E. Aspiuall (Loudon
„1910) : „Curacao, the ieland of the
„Liqueur. Salt is the principal
„export, but sugar and cottoo are
„also produced.

BLADVULLING.

— De dankbaarheid is zulk een
groóte last, dat slechts flinke ka-
rakters dien kunnen dragen.

— Edel zijn heet: Offers als iets
natuurlijks te beschouwen.

— Schade maakt voorzichtig, ou-
derdom omzichtig, egoïsme kort-
zichtig.



Daar stond ik van te kijken,
vooral van die katoen.

Zou iemand mij niet omtrent dit
Curagaosch product kunnen inlich-
ten. Want ik vrees dat Curagao dan
mettertijd 'n gevaarlijke katoen-
concurrent zou kunnen worden vau
St. Eustatius.

Misschien ook maak ik mij bezorgd
voor niets, is die mijnheer Aspinall
minder betrouwbaar, want wat hij
gelieft te beweren omtrent St.

¡ustatius geeft wel 'n weinig aan
leiding tot die onhoffelijke suppositie

Van St. Eustatius schrijft ie :
„The island is a Dutch protecto-

„rate, but ouly the governor and
„the Doctor speak Dutch."

„Englisch, Frenh, Dutch all bried
„to subdue the island but coulü
„never do so, and at last for the
„sake of peace the inhabitauts placed
„themselves under Dutch protection,
„and now fly the Dutch flag with
„a cabbage palm in the comer."

Een ander vriend, 't komt er weer
niet op aau wie, stuurde me dezer
dagen 'n plattegrond van Rotterdam,
en na belangstellende bestudeeiing
van die kaart moet ik ietwat be-
schaamd bekennen, dat ik St. Eusta-
tius in alia hoeken eu gaten vrij
wal. beter ken, dan mijn eigen
Vaderstad.

En daarom laat ik nu met een
gerust hart in de Amigoe drukken,
dat die goeie Mijnheer Aspinall's ge-
schrijf over dit eiland kant noch
wal raakt.

't Eenige ware in al dat beweer,
is dat de gezaghebber hollandsch
spreekt, maar dat is ook het eenige,
en daarvoor behoeft men heusch geen
„guide to the West-Indies" aan te
schaffen.

Haast zou ik u afraden dat boek-
je te bestellen, maar dat doe ik niet,
't kan u misschien nog 'n paar amu-
sante oogenblikken bezorgen.

En amusante momenten zijn vaak
geld waard in dit ondermaansche.

„Miet Katoen,
„Kom morgennoen,
„En we zullen 'n pintje drinken V

Alweer warrelt dit zoet poeëm me
door den brein.

,t Is, dunkt me, 'n waardig pas.
send slot voor dit geschrijf over
katoen en nog eens katoen.

Op katoen, vijfmaal met goud be-
kroond op de Bruselsche world-ehow,
is, 'n piutje te drinken zeker goed
besteed.

Jan Paul.
1 Mrt. 1911.

Ontwerp-Begrooting voor 1912.
Deze week is verschenen de nieuwe

Begrooting, voor 1912 zooals zij
door den gouverneur ontworpen en
spoedig door den Kolonialen Raad
in de afdeelingen en later in open-
bare behandeling zal besproken
worden.

Deze week bepalen wij er ons toe
enkel de Memorie van Toelichting en
de Staat die een Overzicht biedt af
te drukken, om in de volgende
nummers eenige bijzondere punten
te releveeren.

Memorie van Toelichting.

Ter voldoening aan artikel 101
van het Regeeringsreglement heeft
ondergeteekende de eer den Kolo-
nialen Raad hierbij het ontwerp der
Koloniale Huishoudelijke Begrooting
voor het dienstjaar 1912 aan te
bieden.

Het volgende strekke tot toelich-
ting.

De totalen van de geraamde ont-
vangsten, uitgaven en nadeelige sal-
do's, bedragen:

Ontvangsten Uitgaven Nad. saldo's
TOOT

1913 t 690,390. f 1,017,807. 1327,417.
„ 1911 „677,934. „1,005,997. „328,063.

Meervoor
1812 f 12.458. f 11,810.

Minder „
1912. f 646.

Al mogen dus de uitgaven voor 1912
hooger zijn geraamd dan voor 191 J,
het subsidie wordt lager gesteld,
daar het verwachte aceres der mid-
delen dat der uitgaven overtreft.

De hoogere raming der uitgaven
op zich zelve behoeft bovendien niet
te verontrusteu.

Bij vergelijking der cijfers van de
overzichten voor 1912 met die voor
1911 blijkt, dat hooger geraamd
zijn de uitgaven voor de eilaaden
Curagao en St. Eustatius en voor
de Geheele Kolonie, lager de uitga-
ven voor de eilanden Aruba, Bonaire,
St. Martin en Saba.

Óp het eiland Cnragao blijkt de
verhoogitig voort te vloeien uit het
vermeerderen der uitgaven op Afdee-
ling VI en wel uit de buitengewone
uitgaaf van artikel 41, kosten van
verbetering der kust- en- havenver-
lichting, geraamd op f 12,000.—

Op St. Eustatius moet de oor-
zaak dervermeerdering gezucht wor-
den op afdeelingen IV en VI eu
spruit zij voornamelijk voort uit
de buitengewone uitgaven, op ar-
tikel 106 wegens eene subsidie van
fl,ooo.—voor herstelling der kerk
vau het Methodisten genootschap
en artikel 114 e voor herstelling vau
het katoenhuis.

Bij de uitgaven voor de Geheele
Kolonie is de oorzaak der stijging
te zoeken op Afdeeling IV.

Pensioenen en wachtgelden zijn
f 7,253.— hooger geraamd en bo-
vendien is, als artikel 140, eeoe
nieuwe post van f 10,000—,—uitge
trokken voor toelagen voor waar-
neming vau tijdelijk opengevallen
betrekkingen. Uit de toelichting op
die post en op artikel 143 blijkt,
dat hier geen kwestie is van een
reëel nieuw bezwaar en dab eenvou-
dig voor uitgaven die voorheen ten
laste der post voor Onvoorziene
Uitgaven werden gebracht, thans
een afzonderlijk hoofd is geschapen.

Vermindert men het voormelde
cijfer van f 11,810.— met deze
f 10,000.— dan wordt de som waar
mede de raming der uitgaven voor

1912 die voor 1911 overtreft slechts
flBlO —De raming der ontvangsten voor
1912 wijkt niet belangrijk af van
die voor 1911.

Meer is geraamd:
voor belastingen f 16,175.—
voor pensioenkortingen
(op Geheele Kolouie) , 1,000.—

Samen f 17,175.—
Minder voor inkomsten
van onderscheiden aard

op de verschillende
eilanden „ 4,719.—

Rest meer f 12,456.—
De raming der opbrengst van be-

lastingen geschiedde in het algemeen
op den grondslag der opbrengst
over 1910. Het is niet wenschelijk
voorgekomen het gemiddelde der op-
brengsten over 1909 en 1910 als
vermoedelijke uitkomst voor 1912
aan te nemen, aangezien de op-
brengst over eerstgemeld jaar spe-
ciaal beïnvloed werd door de in-
voering van een geheel nieuw be-
lastingstelsel en ook eenigszins door
de gespannen verhouding tusschen
Venezuela en Nederland gedurende
1908 en begin 1909.

Hooger zijn geraamd:

Invoerrecht f 4,250.—
Accijns op gedistilleerd „ 17,300.—
Inkomstenbelasting „ 50.—
Loodsgelden „ 1,500.—
Vergunningsrecht 50.—
Hondenbelasting , 25.—

23.175.-
Lager zijn geraamd:

Accijns op ge-
slacht f 75.—
Zegelbelasting 850.—
Overdraehts-
Belastiug 75.—
Belasting op
openbare ver-
kooping van
roerend goed „ 700.—
Grondbelast. „ 3,100.—
Gebruiksbe-

lasting , 2,100.-
Successiebelast. 100.—

Samen... „ 7,000.-

Rest hooger geraamd „ 16,175.—
De hoogere raming is dus in de

eerste plaatste verklaren door hoo-
gere schatting der opbrengst van
deu accijns op het gedistilleerd.

De verandering in de cijfers voor
invoerrecht, zegelbelasting en ge
bruikebelasting zijn mede het ge-
volg van de in 1910 tot stand ge-
komen wijzigingen ia de belastiug-
verordeningen.

De lagere raming der opbrengst
van de grondbelasting houdt ver-
band met de overgangsbepaling,
krachtens welke op Curagao het
percentage der beffing gaandeweg
vermindert.

Wat de opbrengst der iakoaisten
van onderscheiden aard op de ver-
schillende eilanden betreft, is o. a.
lager geraamd dan voor 1911 :
wegens afschaffing der leges f 750.—
inkomsten postorij 1,950—
schoolgelden I,loo—
opbrengst draadlooze Lele-

graphie „ 2,400.—
De huur van landsgrouden daaren-

tegen, kon, tengevolge van uitgifte
van meerdere perceeleu en het goe
de resultaat der opmeting van het
domein op Aruba f 2,435.— hooger
geraamd worden.

Over het afgeloopen jaarwerd, voor
zoover bekend,

Ontvangen Uitgegeven
f 708,829. f 1,033,053.

Er was ge-
raamd „656,205. „ 966.995.

Meer ontvan-
gen en uit-
gegeven ... f 52,624. „ 66,053.

zoodat naar deze cijfers eene ver-
hooging van het voor 1910 toe-
gestane subsidie met f 13,434.— zou
moeten worden gevraagd.

Bij deze cijfers zijn niet in aanmer-
king genomen de bedragen, die zul-
len worden geboekt op de pro me-
morie geraamde kosten betreffende
den aankoop van het stoomschip
Prinses Juliana.

Die bedragen zullen geen veran-
andering brengen in het cijfer van
het subsidie, daar de uitgaaf wordt
bedekt door een ontvangst tot ge-
lijk bedrag voor verkoop van een
deel der kapitalen afkomstig van
het West-Indisch Pensioenfonds.

De overschrijding der raming van
uitgaven is voor een bedrag van
f 59,538.— toe te schrijven aan boe-
king op pro memorie geraamde
posten.

Zoo werd uitgegeven :
op de artikelen 25 e, 56 en 74 (voor

draadlooze telegraphie) f 12,417.—
op artikel 28 (renteloos

voorschot sisalonder-
neming) „ 30,000.—

op artikel 34 h (onder-
zoek naar delfstoffen) „ 10,552.—

op artikel 133 e,f (proe-
ven en credieten vis-
scherij) „ 4,960.—
Vermindert men f 66,058. - met

f59,538.—dan blijkt het, dat van
eene overschrijding ín eigenlijken zin
slechts voor een bedrag vau f 6,520
sprake mag zijn.

Overschreden werden onder meer de
volgende posten:

Subsidie aan de bijzondere scholen
met f 5,880.—

Uitgaven ter voorziening
in de politie-dienst (bij
deramingwas gerekend
op de ¿,haus nog niet
ingevoerde reorganisa-
tie) met 20,214.—

Weduwen- en Weezenpeo-
sioen met 5,235.—
Onvoorziene Uitgaven
met „ 12,683.-
-(l>e laatste overschrijding is voor-

namelijk toe te schrijveu aan het
hooge bedrag der toelagen aan
ambtenaren voor waarneming van
vacante betrekkingen eu kosteu van
gezondheidsmaatregelen).

Minder dan de raming is onder an-
deren gebruikt voor:

Garantie telegraphische gemeen-
schap f 5,000 —
Uitgaven in het. belang

van cultures op Cura-
gao 17 125-

Als boven opSt. Martin,, 3.000 —

Kosten voor de werken
in het belang der wa-
terverschaffing 7,660.—
De meerdere ontvangst in 1910 van

f 52,624. — wordt aldus verklaard.
De opbrengst der belastingen over-

trof de raming met f 60,749.—
Waartoe hebben mede-
gewerkt:

Invoerrecht met f 10,423.
Accijns op gedis-
tileerd met 43,350.
en Grondbelas-
ting met, , 7,129.

De hoogere opbrengst
der twee eerstbedoelde
middelen is zeker voor een
belaugrijk deel veroor-
zaakt door de overvloe-
dige maisoogst van het
jaar 1909|1910, terwijl
de goede uitkomst voor
de grondbelasting mede
is toe te schrijven aan
betaling van achterstand.

De gezamenlijke op-
brengst der inkomsten
van onderscheiden aard
voor elk der eilanden af-
zonderlijk overtrof de ra-
ming met „ 4,217.—
voornamelijk door een
hoogere opbrengst van
f 5,016. — der huur van
landsgronden en door
eene pro memorie ge-
raamde uitkeering der
kabel-maatschappij van
f 3,511.-

Samen... f 64,966.—
De aanzuivering van

achterstand, waartoe
de goede maisoogst in
staat stelde, eu de uit-
gifte van meerdere per-
oeelen heeft de opbrengst
der bovenbedoelde huur
voor 1910 hoog doen
zijn.

De inkomsten vau on-
scheiden aard der ge-
heele kolonie brachten,, 12,341.—
minder op dan de ra-
ming, daar de inkomsten
van den Btoomvaart-
dieust tuss:hen de eilan-
den waren geraamd op
f 20,000 — terwijl tenge-
volge van het eerat ein-
de 1910 in de vaart
komen van het stoom-
schip in dat jaar slechts
weinig werd ontvangen.

Voor pensioenkorting
daarentegen werd f 1,600.
meer dan de raming ont-
vangen.

Rest meer ontvangen f 52,624 —
Willemstad 4 Maart 1911.

De Gouverneur van Curagao.

Nuyens.

De Stroohoeden-Industrie
In

Onze Kolonie.

In de laatste maanden van het
vorig jaar hebben wij in ons blad
het werkje van Dr. P. Rivet over de
„Stroohoedeu-industne in Ecuador
en Peru" bij gedeelten in vertalingge-
publiceerd, en het doet ons genoegen,
dat die publicatie reeds in zoover
nut voor onze industrie heeft af
o-eworpen, dat verschillende wenken
met betrekking tot de bereiding van
het stroo en het vlechten en af-
werken derhoeden, thans in Venezuela
en op den vlechtcursus in Pietermaai
in toepassing worden gebracht en
de waarde onzer hoeden hebben doen
stijgen.

Maar de perfectie is nog niet be-
reikt. Daar moet nog veel meer tot-
staud gebracht worden om onze
volks-industrip tot bloei, tot grooten
bloei op te voeren. En dat moet en dat
kon, wanreer allen,— het bestuur on-
zer kolonie, de verschillende vlecht-
cursussen, dekooplieden, de Handels-

bond en de Landbouwmaatschappij
en de vlechtsters eendrachtig en met
energie samenwerken. Het Be-
stuur onzer Kolonie heeft ook dit
jaar weer een bewijs gegeven het le-
vensbelang onzer kolonie en vooral
der arme bevolking ter dege te be-
grijpen en te willen bevorderen door
de vorige subsidies te continueeren
en zelfs uit te breiden.

„De hoeden-vlechterij" aldus zegt
Gouverneur Nuyens in de Toelich-
tingen op de pas verschenen Begroo-
ting voor 1912, „de hoedenvlechterij
„verkeert nog in een stadium, waar-
„in zij bepaald den steun van het
„Gouvernement noodig heeft, om be-
„hoorlijk tot ontwikkeling te ko-
„men.

„De vraag naar betere kwaliteit
„hoeden is zeer groot, doch het is
„uiterst moeielijk de vlechtsters te
„bewegen, het werk zoo te leveren
„als het gewild is. Het mndel, de
„grootte en de afwerking der hoeden
„voldoen in vele gevallen niet aan
„de eischeu door den handel ge-
„steld. Kunnen de orders, die wor-
„den ontvangen, niet worden uit-
,,gevoerd, dan bestaat het gevaar,
„dat zij in het vervolg uitblijven.
„Daarom is het bepaald noodig

„dat door het uitgegeven van bol-„len, het uitleenen van modellen„etc. etc. alles in het werk wordt„gesteld, om de vlechtsters te he-rwegen degelijk werk te leveren.„Telkens deed zich bij een pogen„daartoe het gemis aan beschikba-re gelden gevoelen. Met het oog„daarop is dit bedrag uitgetrokken„om het Bestuur in staat te stel-„naar omstandigheden deze voor de„kolonie zoo allerbelangrijkste in-dustrie te helpen ontwikkelen.".ü»B.")r heeft de Gouverneur1 ui.' sT °P deze begrooting ge-bracht. Bovendien wordt nu op al-Ie kostelooze scholen, openbare zoo-wel alsbijzondere, met steun en subsi-die van het Gouvernement onderrichtgegeven in het vlechten.Uit Suriname vernemen wij, datde Gouverneur van Curagao aan denLandvoogd van die Kolonie ge-vraagd heeft, een proef te nemenof de palm, waaruit het hoeden-stroo wordt verkregen, in Surinamekan aangekweekt worden.Door de welwillendheid van denHeer H. Cohen Henriquez — wij
zijn er ZEd. van harte erkentelijk
VOO
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~ »jn wij in de gelegenheid

gesteld, het Rapport van zijn reisnaar Maracaibo in het belang on-zer industrie te publiceeren. Waardeze twee personen — nl. de HeerA. C. Henriquez en de hoofdvlecht-ster Mejuffrouw I. Crefte geheelbelangeloos zich zoozeer hebben in-gespannen voor de bevorderingdezer industrie, daar hopen wij dathet voor de Kamer van Koophan-del, voor den Curagaosche Handels-bond, de Landbouw-Maatschappij,de vlechtcursus, en voor alle par-ticulieren, een spoorslag zal zijn omieder naar zijn vermogen, die wen-keu in toepassing te brengen of inwijder kring bekend te maken en al-le* te doen wat maar mogelijk is,om onze stroohoeden-industrie nogmeer leven in te blazen, opdat zijvoorspoedig moge groeien en ge-
dijen Men behoeft in het Koloniaalverslag maar den Slaat van Uüvoer
te lezen, om zich te overtuigen hoe-veel geld nu reeds deze industriein de kolouie en onder de metischenbrengt.

Met de publiceerig van het Rap-
port van Heer H. Cohen Henri-quez rraken wij de volgende weekeen begin.

OVERZICHT.
Verschil.

ínkonBten. uitgaven. |mi
voordeelig i nadeel.lg.

Curasao /"493,100 - f 490,369 - f 2,731 - f

Aruba 84,525 - 46,125 - 38,400 -
Bonaire 24,050 - 47,504 - - 23,454 -
St. Martin [N. ».]... 19.*25 - 45,720 - - 26,295 -
St. Eustatius 10,085 - 32,090 - " 12.005 -
Saba 6,205 - 25,480 ~ " 19.275 -
Geheele kolonie 53,000 - 330,519 ~ ~ aT7^19 '_

f690,390 - f 1,017,807 - f 31,131 - f 358,548 -
ÍÜE 327,417 - — - 327,417 _ _-—_ :

Z1.017,897 -V 1,017,807 - f 358,548 - f 358,548 -

Ingrezonden stukken.
Curacao, 8 Maart 1911.

Aan de Redactie van de
>,Amigoe di Curacao"

Mijnheer de Redacteur,
Een stukje in het laatst verschenen num-mer van de Amigoe, getiteld „Melkonder-

zoek in de huishouding", moet den lezerin de meening brengen, dat hij nu ver-valsching, i. c. verdunning van de melkmet water, kan constateeren, Ja zelfs den«raad der verdunning beoordeelen. Dit al-les is echter onjuist Toepassing van hetmiddel berust op het vetgehalte van demelk, en dit loopt uiteen van minderdan 2% tot zelfs 9%, hoewel het gewoon-lijk niet ver van 3% verwijderd is. Menkan op de beschreven wijze dus alleeneen oordeel krijgen over den vet-r'jkdomvan de melk; tot verdunning met watermag men niet besluiten.
Wel kan het middel dienen in combina-tie met den melkweger, maar dan is eeni-ge vakkennis noodig om beider resul-taat met elkaar in het Juiste verbandte kunnen brengen.
Met de meeste hoogachting verblijf ik

Dw DwD.
W. VERSLUYS.

tijd. Landbouwkundige.

Noot van he Redactie — Demetho-de „Melkonderzoek in de huishouding" isnatuurlijk een populaire, eene ook
voor een leek gemakkelijk toe te pas-sen methode en die niet ten doel heeftde nauwkeurige chemische analysevan een melkmonster te achterhalen,
maar eenvoudig of dit in groóte hoe-veilheid met water verdund is. En datzal bij vervalsching gewoonlijk hetgeval zijn. Want te verdunnen met
een kleineonbeteekenendehoeveelheid wa-
ter geeft den melkslijter geen noe-menswaardig voordeel. In boyen-
genoemden gespecificeerd en zin dus
opgevat blijven wij vooralsnog ons
vertrouwen aan de genoemde me-thode schenken, ondanks de twijfelin-
gen van den Heer Versluys, te meerwaar die methode door ons ontleend
is aan het Maandblad tegen de verval-
schingen van Levensmiddelen en de English
Mechanic, tijdschriften dus, waar ook
bekwame chemici aan 't hoofd staan,
en wier speciaal beroep het is ver-valschingen te constateeren en tegen
te gaan. Voorloopig is dat gezag ons
voldoende en reken wij ons in goed
gezelschap. Dikwijls wordt de melk
hier in die mate met water aange-
lengd, dat het aan den smaak en aande blauwe doorschijnende kleur on-middelijk valt te constateeren. Ingeval men dus zoo op het oog nogin twijfel mocht verkeeren, geeft debewuste methode meer afdoende ze-kerheid.

Wij zouden ons méér verblijd heb-
ben, wanneer de Heer Versluys een
betere methode, om melkvervalsching



te constateeren, Ons had aan de hand
gedaan. De Heer Verbluys zou daar
een hoogst nuttig werk mede verricht
hebben in het belang vau de hygiëne
en de volksgezondheid. Kent ZKd.
die niet, wat let ons dan voorloopig
de besprokene toe te passen tot later
de wetenschap een meer volmaakte
gevonden heeft ?

Berichten uit de Kolonie.
Pastoor J. G. B. Gylswijk.

Met. de Prinses Juliana komende
van St. Martin arriveerde alhier
Maandagmiddag Pater Gulswijk.
benoemd Pastoor van de St. Anna
kerk van Otrabanda. Voor zijn vroe-
gere parochianen zal het een vol-
doening zijn het volgende te lezen,
hetgeen we uit een Correspondentie
uit St. Martin in De Vrijmoedige over
nemen :

„Dezer dagen is door de Zusters
„van Liefdadigheid een diner in bet
„St. Josephs-gesticht gegeven ter
„eere van den pastoor, den Zeereer-
„waardeu heer J. G. B. Gijlswijk,
„die als zoodanig hier vervangen
„wordt door den Zeereerwaarden

Heer Schmidt. Ook is hem door
„zijne parochianen een adres met
„een geschenk aangeboden, al het-
„geen bewijst, dat hij hier gedu-
„rende zijn achtjarig verblijf nuttig
„en ten genoegen van zijne gemeente-
„leden werkzaam ie geweest. Hier-
aan getuigt o. a. het door hem in
„het leveu geroepen San Hosé-Hoe
„pitaul [Santa-Rosa-Hospitaal, Red
„A. d. C.) dat, ofschoon klein, toch
„reeds van groot nut voor de be-
volking is."

Wij wenschen de parochie van St.
Anua met haar nieuwen pastoor ge-
luk, die ongetwijfeld in zijn nieuwen
werkkring evenzeer zijn rijke talen-
ten zal weten te ontplooien en met
hart en ziel voor het heil der hem
toevertrouwde zielen zal ijveren als
op St. Martin.

Inspectie-reis.

Donderdagavond precies ten 10 uur
vertrok de „Prinses Juliana" met
den Heer Gouverneur aan boord in
gezelschap van zijn adjudanten de
Heeren Brüsse en S. E. L. Maluro
en verder van de Heeren L. V. d.
Veen Zeppenfeldt, Advocaat-Ge-
neraalen, Zelle, Directeur van Open
bare Werken ter inspectie naar Aruba
A. s. Dinsdag avond worden de
Heeren weer hier terugverwacht.

Tijdens de afwezigheid van den
Landvoogd is de onder-voorzitter
van den Raad van Bestuur de Heer
Mr. J. B. Gorsira belast met het
dagelijksch beteid van zaken.

„Prinses Juliana."

Onze interkoloniale stoombootPrinses Juliana gaat dapper voort,de kwade geruchten die booze ton-
gen in den beginne van haar hebben rond gestrooid, te schande te
maken. De laatste reis naar en Bo-
venwindsche eilanden is een voort-durend succes geweest. Personen,die de reis meemaakten, en anders
altijd van zeeziekte te lijden had-den, konden het dezen keer zonderdie narigheid klaarspelen. Niettegen-staande vrije sterke deining in de
Caraïbische Zee was het schomme-
len vrij gering. Zelfs een vergelijking
met de vorige Christianstedt valt
ten voordeele van onze Juliana uit.
Alles, kapitein en verder personeel,
de praktische inrichting van de boot
de bediening, en het eten aan boord
alles wordt om strijd geroemd. Bi-
zondere vermelding verdient nog
dat van St. Kitts uit de Engel-sche Gouverneur van dat eilandBoxburg met zijne secretaris de reispaar St. Martin medemaakten, terinspectie van het onder zijn bestuurvallend eilandje Anguilla, gelegen inde nabijheid van St. Martin. Jam-mer was, dat ZExc. dezen tocht naarAnguilla door toevallige omstandig-heden niet eveneens per Juliana kon
voortzetten, maar per zeilboot moestafleggen. Op den terugtochtnaar St. Kitts werd wederom vanonze Juliana gebruik gemaakt. DeHeer Boxburg betuigde herhaalde-lijk zijn hooge tevredenheid overde praktische en coufortabele in-richting van het stoomschip en gafniet onduidelijk te kennen, dat ookvoor St. Kitts, dat zooveel relaties
met onze drie Bovenwindsche eilan-den onderhoudt, deze nieuwe stoom-
vaart vau groot belang is. A bon
entendeur demi mot suffit. Zouden erna zulk een bekeutenis geen vol-doende motieven aanwezig zijn, |ompp de een of andere wijze voorstel-en te doen of uit te lokken, ookvan St. Kitts een kleine subsidievoor onze interkoloniale stoombootte verkrijgen.

St. Martin.
Naar wij vermenen, heeft Dr. C.

fc>HAw, gouvemetnentsgeneeskundige
te St. Martin dezer dagen een jaar"ouiteulandsch verlof aaugevraagd.

Voor Sc. Martin beteekent dit be-
richt een droevig verlies, want Dr.
Shaw heeft zich in die jaren van
zijn verblijf op St. Martin doen ken-
nen als een bekwaam operateur,
wiens faam ook op de andere eilan-
den is doorgedrongen, als een genees
kundige, die vooral ook de armen een
goed hart toedraagt. De oprichting
en de toenemende bloei van het
jeugdige Santa Rosa-Hospitaal, on-
der de leiding der Zusters Domini-
ca nessen, zou zonder Dr. Shaw zeker
niet zoo hooge vlucht genomen heb-
ben. Het is waarschijnlijk eu tevens
te hopen, dat Dr. Hopkins van Sa-
ba door het Bestuur naar St. Mar-
tin zal worden overgeplaatst voor
tijd en wijle, want er bestaat alle
kans, dat Dr. Shaw na een jaar
verblijf in Europa weer naar St.
Martin zal terugkeeren.

Scheepvaart-Bonaire.

De nieuwe Begrooting brengt goed
nieuws voor de scheepvaart van
Bonaire.

Onder No. 79 komt een nieuwe
post voor: „het maken van een
boei en het aanschaffen van de
daarvoor benoodigde ankers en
kettening en het leggen ervan
2000. — fl."— In de Toelichtingen
schrijft de Gouverneur: „De koop-
vaardijvloot van Bonaire is in de
laatste jaren met groóte schepen
toegenomen; zij bestaat, behalve uit
een aantal kleine kotters en schoe-
ners uit: een schoener boven de 300
ton van 2.83 MB, drie schoeners bo-
ven de 100 ton en 2 schoeners bo
ven de 50 ton, tezamen vertegen-
woordigende een waarde van
=fc 120.000.

Deze schepen en ook andere in
de kolonie thuis behoorende groóte
schepen moeten meermalen in het
jaar gedurende een aantal dagen
ter reede van Kralendijk ten anker
liggen en zijn gedurende dezen tijd
dikwijls aan groot gevaar bloot-
gesteld, want zij moeten dicht on-
der den wal ankeren, aangezien het
water zeer diep is. Zij kunnen dan
bij opkomend ongunstig weer (Zuid-
Westen-wind Red A.diCur )nietalsde
kleinpreschepenzeekiezen. Menigschip
is dientengevolge op Bonaire veron-
gelukt en velen anderen werden ter
nauwernood gered. Wel is creen
gouvernementsboei, maar deze dient
speciaal voor bet oorlogschip, zoo-
dat een ander schip er niet gemeerd
kan worden, wanneer een dier vaar-
tuigen de boei noodig heeft. Is zij
disponibel. dan kunnen er ook hoog-
stens twee groóte schepen tegelijk
aan vastgelegd worden. Het komt
ondergeteekende daarom noodzake-
lijk voor, dat nog een tweede boei
als de bestaande op de reede van
Kralendijk gelegd worde in het
belang van de scheepvaart en ter
verzekering van de eigendommen
der ingezetenen; desnoods zou er een
billijke vergoeding geheven kunnen
worden bij gebruikmaking daarvan."
Wij zijn het zoo volkomen eens met
deze toelichting dat wii het alleen jam-
mer vinden, dat ook in het meest
gunstige geval, dat deze post hier
en in Holland wordt goedgekeurd,
Bonaire toch nog bijna 2 jaar zal
moeten wachten alvorens deze nut-
tige verbetering zal tot stand zijn
gekomen.

Station-Draadlooze op Bonaire.

Hedenavond vertrekt met do „Prin-
ses Juliana" de Heer H. Timmerman,
Chef van de Draadlooze alhier met
het apparaat voor de draadlooze te-
legraphie naar Bonaire, om daar den
windmolen die als motor moet die-
nen, en de mast en verdere toestellen
op te richten en in werking te stellen.
Over een drie á vier weken kunnen
wij dus verwachten met Bonaire te
ziju aangesloten.

Een Antiquiteit.

Bij de kraan dicht bij bet Riffort
is er een antiquiteit te zien. Het
is een ouderwetsch kanon, ongeveer
14 dagen geleden door de bagger-

machine uit de havenmond opge-
vischt. Een afgebroken ketting ligtin schuine richting nog rondom hetkanon gewonden. Het geheel isomkorst door een vrij dikke kalk-aanslag, juist alsof het met port-land cement ie bestreken. Sommigen
meenen, dat het door den orkaanvan 1877 van een der forten wasafgeslmgerd, anderen dat het eenoude meerpaal is geweest, die metketting en al door een der schepen,die door dien orkaan de haven uitnaar zee dreven, met geweld uitden grond is losgerukt en laterdoor het breken van den kettingop den bodem der haven is blijvenliggen. Behalve eenige hietoriseheherinnering heeft het nu niet veelmeer waarde dan van oud-roest.

Marktberichten.

NB. De marktberichten van dezeweek ziju geheel gelijkluidend aau de
vorige week. Alleen merken wij eenklein verschil op. Er is weer een
nieuw artikel in het lijstje opgeno-men, nl. Ricinus-zaad per K. G. 5 ets.Het komt ons voor, dat nu nogwel niet iedereen zal weten, welkekooplui Ricinus-zaad opkoopen, al-thans een courant artikel was hettot heden nog niet.

Als die kooplui nu een kleine ad-vertentie plaatsen, dat zij ricinuszaad opkoopen, zullen de buiten-lui, die wat van dat zaad in voor-raad of nog te oogsten hebben, ter-
stond weten, waar ze het tegelde kunnen maken. Zoo kunnende kooplui van hun kant er oppraktische wijze toe bijdragen, datde wekelijksche marktberichten vanden C. Handelsbond nog beterdoeltreffeu.

Deurwaarder-Crimineel.

In plaats van den brigadier K.Post is met b «vengenoetude betrek-king belast de marechaussee Istekl. J. A. van Bruggen met ineranc
van 16 Maart e. k.

Feestcommissie.

Bij Gouvernements-beschikking isbepaald, dat tot de feestelijkheden,
waarmede de verjaardag van HareMajesteit de Koningin op den 31
sten Augustus a. s. zal worden ge-
vierd, belmoren zal een volksfeest;
en ziin de heeren Joseph Ellis,
Ph. F. de Haseth PLz, C. H.
JoNOKHEER W/., VJ. B. MAAL, JOS
hpa L. Maduro, Virgilio de Mar-
chena en C. van Roggen uitgenoo-digd zich wel in commissie met devoorbereiding en de leiding van datfeest te willen belasten.

Kroningsfeest.

Den dag, waarop het 12& jaar
was geleden, dat onze beminde Ko-
ningin Wilhelmina hare zegenrijke
regeering aanvaardde, werd door
den Gouverneur aan liare Majesteit
het volgende telegram verzonden :

..Bevolking Uura^ao biedt Uwer
„Majesteit en Zijner Koninklijke
„Hoogheid den Prins der Nederlán-„den eerbiedig hare meest hartelijke
„gelukwenschen met Rege^rings-
jubilé."

Hierop mocht Ziju Hoog Edel
Gestrenge Dinsdag morgen van
Hare Majesteit het volgende tele-
gram ontvangen :
„Wij betuigen U en bevolking op.

„rechten dank voor gelukwenschen;
„waarvoor Wij zeer gevoelig ziju."

WILHELMINA.
O. O.

Offlcieele Berichten.
Aan den assistent-opzichter bij

den vuurtoren op Boca Spelonk op
Bonaire Johan van Meel, is tot
herstel van gezondheid, veertien da-
gen verlof verleend.

Aan den heer C. R. Debbot, Rooi-
meeBter op Bonaire, is om gewich-
tige redenen veertien dagen"verlof
verleend.

Aan den heer L. G. Bergen, Gou-
vernements-geueeskundige op Bo-
naire is wegens gewichtige redenen
van den 25sten t|m den 31sten de-
zer verlof toegestaan.

Aan den heer C. J. Krijt, hoofd
der EmmaBchool alhier is een eer-
vol ontslag verleend als plaatsver-
vangend Kantonrechter op Bonai-
re en in diens plaats benoemd de
heer H. J. (J. B. Hellmund.

Aan den marechaussee der Iste
klasse B. A. F. Waterfort is tot
herstel van gezondheid, veertien da-
gen verlof verleend.

Garnizoen.

Bij Kon. besluit is de detachee-
ring bij de laudmacht in West-In-
dië van deu lsten luit. der inf. van 't
leger in Nederl.-Idnië C. Van Roggen
met één jaar en vijf maanden ver-
lengd en alzoo nader bepaald op vier
jaren en vijf maanden.— Van den lsten luitenant der inf.
L. Schutte alhier in garnizoen is de
detacheering in Juni a. s. verstreken.

Batten en Muizen.

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

77 ratten
61 muizen.

Berieden uit het Moederland.
Debietrocht op sigaren en tabak.

De strekking van het thans spoe-
dig te verwachten ontwerp op de
heffing van een debietrecht op si-
garen en tabak is de betaling vau
10 pCt. aan den fiscus door de win-
keliers en andere kleinhandelaars
van de (bruto) opbrengst der si-
garen en tabak, door hen aan het
publiek verkocht.

De Tel. meldt over de heffing de
volgende bijzonderheden:

Volgens het ontwerp zullen alleen
diegenen een sigaren- en tabakde-
biet mogen hebben, die daartoe
vergunning hebben gekregen. Deze
vergunning zal worden gegeven, na-
dat men ze bij de bevoegde over-
heid heeft aangevraagd.

Het recht wordt geheven van de
ontvangsten.

Bij verreweg de meeste sigaren-
winkeliers ontbreekt echter, evenals
trouwens over het algemeen bij den
middenstand, ieder spoor van eeni-
ge boekhouding, zoodat zij uiet het
minste overzicht van hun ontvang.
sten en uitgaven hebben. Daarom
zullen vanwege den fiscus aan alle
sigaren- en tabakswinkeliers (en

| Tailletas de Creosotad
I DE SOOTT & BOWNE %

El método más racional j
«3» para administrar lacreo- x
S sota a los enfermos afee- %
«8» tados detisis Noqueman £&J¡ la boca ó la garganta— a
a No causan arc^ »J*^ x

<*€» Están compuestas de Creosota deHaya J«fl» pura, cubiertas de una
J¡ 'capa gelatinosa de sabor dulce, agra-

dable, qii? enmascara el olor y sabor X
2 acre de ia Creosota y evita sus efectos X
A irritantes sobre las vias digestivas. 2
J Son un auxiliar muy eficaz de la J¡
I Emulsión de Scott |
A Legítima, en el tratamiento de la A
4» Tuberculosis Pulmonar. Al paso que O
<► la EMULSIÓN DE SCOTT alimenta y *g nutre al enfermo y aumenta progresi- V

vamente sus carnes y sus fuerzas, las XS TABLETAS DE CREOSOTA detienen X
A la tos, destruyen los microbios tubercu- A
A losos que son causa de la enfermedad, v
9 y cicatrizan las lesiones hechas por los
2 microbios en los pulmones. Y
A De esta manera los enfermos tubercu- o
5 losos reciben los grandes beneficios del jj
5 Aceite de Hígado de Bacalao yde la
X Creosota yno se ven acometidos de
X Nauseas, de Diarreas, yde otros tras- X
J tornos gástricos queresultan á menudo X
A del uso de las emulsiones con Creosota ¿
O ó Guayacol, ó cuando se toma la Creo- V

J sota en cualquier otra forma. JX D. T.nt.« todw SCOTT 4 BOWNE. Qntoita» Xtßt Iw Boticw. N«w totk ■»

Staat van in- en uitgeklaarde schepen te Curasao gedurende de maand Februari 1911.
INGEKLAARD. UITGEKLAARD-

¡Aantal. Inhoud der zeilschepen. Inbond derstoomschepen Aantal. Inhoud der zeilschepen. Inhoud derstoomschepen

zeil- stoom. bruto netto bruto netto zei*- stoom- bruto netto bruto netto
schepen, schepen- ¡yja. ¡yj8. J_8. _{», schepen, schepen. j 8̂ j^8, MS. M8.

Maand Februari 104 32 12,710 11,791 231,638 140,93-4 94 31 12,567 11,584 231,607 140,896

Vorige maand 95 29 11,220 10,363 186.472 118,571 94 31 12,556 11,611 198,058 125,494

Totaal 199 61 23,930 22,154 418,110 259,505 188 62 25,123 23,195 429,665 266,390
__________________________________________

Niet opgenomen zijn de schepen, die binnenkomen van de kustvaart en van de visschery.



handelaren) staten worden verstrekt,
waarop zij dagelijks hun ontvang-
sten kunnen invullen, terwijl als
controle-maatregel bepaald wordt,
dat alle zendingen van de fabrieken
naar de winkeliers en handelaars
van geleide-biljetten voorzien moe-
ten zijn, vermeldende den aard en
den prijs der zending.

De belasting moet door de win-
keliers en handelaars in maandelijk-
sebe termijnen worden voldaan, ter-
wijl, zij bij het verkrijgen der ver-
gunning moeten beginnen, het recht
over één maand vooruit te storten.

Exportzendingen zijn vrij van
recht, doch moeten van een gelei-
debiljet vergezeld gaan, terwijl fa-
brikanten, die onmiddellijk aau par-
ticulieren leveren, evenals de win-
keliers, van de op deze wijze gele-
leverde sigaren en tabak het ver-
schuldigde recht moeten betallen.

Tot zoover in groóte lijnen de
plannen der Regeering.

Onze Vloot.

— Den 14n Februari werd in
Diligentia door de afd. 's Graven-
hage van Onze Vloot, des avonds 8
uur een lezing met lichtbeelden

fehouden voor de leden der af-
eeling door den luitenant ter zee

der 2e klasse S. W. Eijssen.
Onderwerp was: Met Hr. Ms.

utrecht naar de Weet en op de
Hudson-Fultonfeesten".

Suriname.
Bacoven-cultuur in Suriname.

Naar aanleiding van een voorstel
aan de ünited Fruit Comp , geves-
tigd te New-York, van Rotterdam-
sche zijde gedaan, om de voortzet-
ting van de bacoven-cultuur in
Suriname mogelijk te maken, is te
Rotterdam een telegraphiscb bericht
ontvangen, waaruit mag besloten
worden, dat de United Fruit Com.
plan heeft, de bacovenondernemiu-
gen in Suriname ñnaucieel te steunen,
indien met September a. s. blijkt,
dat de Congo-variëteit niet aan
ziekten onderhevig is.

Dit succes zegt de N. R. Ct. hebben
de belanghebbenden bij de bacoven-
cultuur aan de doortastendheid, van
uit Rotterdam aan den dag gelegd,
te danken.

Het blad verneemt voorts, dat de
heer C. M. Van Rijn, de directeur
van den Kon. West-Indischen Mail-
dienst, in verband met deze zaak jl.
Zaterdag naar Amerika is ver-
trokken.

Uit de naburige Republieken.

Venezuela.

Mgr. Avehsa, de Apostolische Dele-

faat van Porto-Rico en Venezuela,
ezelfde prelaat die ook onze Apost.

Vicaris Mgr. M. G. Vuylsteke de
bisschoppelijke wijding toediende, is
door Z.H. Paus Pius X. tot Apos-
tolisch Nutius in Brazilië benoemd,
welke de hoogste diplomatieke post
van den H. Stoel in ¿uid-America is.— Daar schijnt weer wat te broeien
tusschen Trinidad en Venezuela. Een
vorige maal was het een onvoorzich-
tige uitdrukking van den Engelseben
Admiraal Douglas in zijn toast in
tegenwoordigheid van eenige aanzien*
lijke Venezoïaneu. Dezen keer is het
iets van nog meer erustigen aard.
In „El Tiempo" van Caracas van 3
Maart lazen we het volgende bericht:

In de „Port of Spain Gazette" van
Trinidad van 21 Febr. komt het vol-
gende bericht voor : „Gevolg gevend
aan herhaalde verzoeken heeft Z. Ezc.
de Gouverneur Sm Geobge R. Le
Hünte K. C. M. G. den vorigen Za-
terdag een decreet geteekend, waarbij
het verbod van uitvoer van wapenen
en munitie naar Venezuela wordt in-
getrokken."

Een bericht in de Cur. Courant van
gisteren brengt eenige opheldering
omtrent bet voorafgaande:

Volgens particuliere berichten uit.
Caracas ontvangen, wordt de af-
schaffing van de 30% addicioneele
rechten voor de West-Indische Ei-
landen biunenkort tegemoet gezien.
Men wil hier een verband zien tus-
schen de twee berichten en maakt
de gevolgtrekking, dat Engeland
eindelijk met kracht wil optreden
tegen Venezuela.— Ook Castro roert zïnh weer eens.
Een ander blad van Trinidad „The
Mirror"zegt: „Daar isbeweerd dat Ge
neraal Castro een gereohtelijken eisch
zou instellen tegen een machtige han-
delsfirma te Ciudad-Bolivar wegens
de likwidatie van de stoomvaartlijn
op den Orinoco.

Waarschijnlijk zal die eisch betee
kend worden op Trinidad, aangezien
naar het zeggen, die Compagnie al-
hier in de registers is ingeschreven
en zouden inderdaad met twee voor
name advokaten van ons eilaud
een contract dienaangaande geslo-
ten zijn":

Een nieuwe Bank in Venezuela.

Een Engelsch syndicaat onder-
handelt met de regeering van Ve-
nezuela over de oprichting van een
handels-, landbouw-en hypotheek-
bank, waarvan het hoofdkantoor te
Caracas zal zijn gevestigd. De re-
geering eischt het recht van in-
schrijving op de helft van het ka-
[ütaal voor zichzelf of voor Venezue-
aansche kapitalisten.

Haiti.

Den 27 Februari is de stad Aux-
Cayes, een der havenplaatsen van
Haiti, die ook de booten der K. W.
I. M. geregeld aandoen, nagenoeg
geheel door brand vernield.

Buitenland.
FRANKRIJK.

Het uitstervende Frankrijk.

Reeds meermalen is, ook door bui-
tenlanders, gewezen op deontvolking
der Fransche republiek en van Fran-
sene zijden heeft men al verschillen-
de maatregelen voorgesteld om dit
euvel te keeren.

De beroemde Fransche Staathuis-
houdkundige Leroy-Beaulieu heeft nu
in een artikel in het „Journal des
Débate" nog eens een reeks van ver-
schillende cijfers gepubliceerd, en
daarnaast het eenig ware middel
aangegeven, waardoor de Fransche
natie behoed zal kunnen worden
voor het gevaar van volkomen ver-
dwijnen. Leroy-Beaulieu gaat teruü
tot de dagen van het Keizerrijk toen
het aantal geboorten nog ruim een
milliuen per jaar bedroeg met een
jaarlijksch overschot op de sterfge-
vallen van 160.000 zielen. Maar
sinds 1871 is het millioen nooit meer
bereikt. In 1892 daalde het geboorte-
cijfer voor het eerst onder de 900.000
en vijftien jaar later, was het cijfer
weer met een goede honderdduizend
verminderd en bedroeg nog slechts
795.000.

De beide laatste jaren zijn echter
naar verhouding het ergste, want in
1909 daalde het geboortecijfer tot
765.000, terwijl Duitschland met een
bevolking van de helft meer dan
Frankrijk een geboortecijfer ver-
toonde van ruim 1% millioen. Sinds
de laatste veertien jaar zijn in zes
jaren méér meuschen gestorven dan
geboren, terwijl in vijf jaren het ge-
boorte overschot nog geen 10.000
beliep.

Omdat deze verhouding steeds na-
deeliger afmetingen aanneemt en er
weldra geen enkel jaar meer eenig
geboorte-overschotzal plaats vinden,
mag men nu gerust van het uitster-
vende Fransche ras spreken.

Dan gaat Leroy-Beaulieu voort:
„De voornaamste, ik zou bijna dur-
ven zeggen, de eenige oorzaak van
dit bedroevend verschijnsel, is de
verzwakking van het godsdienstig
leven en de achteruitgang van den

fodsdienstzin derbevolking. Wanneer
rankrijk niet de Vendée, Bretagne,

Lozere en Aveyron bezat, of wanneer
deze landstreken ook den geest heb-
ben overgenomen, die het Zuiden of
Bourgondie en Gascogne kenmerkt,
dan zal Frankrijk nog een 50.000
verdere geboorten per jaar verliezen.
Alleen de genoemde departementen
benevens sommmige, deels Vlaamsche,
streken in het Noorden kunnen nog
op een gezonden loop van den be-
volkingstoestand wijzen.

Én onze regeering doet sinds jaren
niet anders dan dien godsdienstzin
bij de bevolking te verzwakken, wat
zeker wijst op een onvergelijkelijke
stupiditeit van Frankrijke vertrou-
welijke leiders. Wanneer deregeering
zich al eens over dit netelig onder-
werp eeü woord ontvellen laat, dan
is het alleen uit bezorgdheid voor
de politieke en militaire notitie van
ons land. Maar dit is slecüts een
vraag van ondergeschikt belang te-
genover het feit dat 't voortbestaan
van Frankrijk als natie op bet spel
staat. Wanneer de ontvolking pro-
gressief zoo verder gaat, dan zal de
zuiver Frausche Iw !kiog na zes ge-
slachten hebben opgehouden te be-
staan.

In plaats van de bevolking van
echt-Fransehen stam zal dan een
conglomeraat van Vlamingen, Duit-
schers, Spanjaarden en Polen ons
land bevolken. Binden drie geslach-
ten is de zii'vpre Fr-inwhe bevolking
tot op de helft en binnen zes gen«
raties met driekwart verminderd."

Aan <*e hand der statistiek doet
Leroy-Beaulieu dan de rampzalige
gevolgen van het één of twee kinder-
aysteem zien, ofschoon hij in arren
moede aan bet slot zegt, dat hij zich
niet vooretelt, dat zijn waarschu-
wende stem eenige uitwerking op volk
of regeering zal hebben.

Het tegenwoordige Fransche ge-
slacht denkt nu eenmaal „après nous
led&uge" en de regeering sterkt het
zoo mogelijk, nog in die verderfelijke
levensbeschouwing.

RUSLAND.
Ruslands Bevolking.

Uit een door het ministerie van
Binnenlandsche Zaken gepubliceerde
statistiek blijkt, hoe de toename van
de bevolking van Rusland inder-
daad verbazingwekkend is. Zij wordt
nu op 160.095.000 zielen geschat,
en dat ondanks de onvoldoende
hygiënische maatregelen eu het hoo-
ge getal der sterftecijfers, wat wel
een van de onaangenaamste eigen-
aardigheden van het land is. Dit
toenemen van de bevolking is een
gevolg van de buitengenone vrucht-
baarheid van het Russiche volk,
welke per jaar48 geboorten op iede-
re duizend zielen aanwijst, terwijl
het aantal sterfgevallen dertig op
de duizend bedraagt. De overeen-
komstige getallen voor Duitschland
bijv. zijn 34 en 19; daar bedraagt
dús het overschot van de geboorten
vijftien, in Rusland echter achttien
op de duizend.

Daarbij komt nog dat het aantal
sterfge/allen in Rusland langzn-
merband iets afneemt, terwijl bet
aantal geboorten voortdurend ver
meerderd wordt, zoodat niet alleen
een grootere, maar ook een snel-
lere toename van de Russische be
volk ing te verwachten is. Nog geen
tweehonderd jaargeleden —in Í722—
schatte men het aantal inwoners
op veertien millioen zielen; in 1859
was zij reeds tot 74 millioen aan-
gegroeid, waartoe ook echter de ver-
grooting van het Staatsgebied bij-
droeg. De volksstelling wees voor
189azonder Fiul;md, opeen bevol-
king van 129.209.297, dus binnen
38 jaren whs creen vermeerdering
vau bijna 75 pet. te constateeren.

In de jongste volksstelling is d-«
bevolking ván Finland die op drie
millioen geschat werd, eriu begrepen;
de toename van de bevolking bin-
neu de laatste dertien jaar bedraagt
dusongeveer 28.000.000 dat is 21 pet.
In de Natste drie j *r«n alleen i*
dit getal nog met 5.000.000 ver-
meerderd.

AMERIKA.
Emigratie naar Amerika

De offlcieele cijfers, die door de
„ünited States Immigration Servi-
ce" zijn gepubliceerd toonen aan,
dat het aantal passagiers dat in
1910 via New-York cíe Vereenigde
Staten binnenkwam 1.104 352 be-
droeg. Daarvan waren 770 542 tus-
schendekspassa-giers waarvan men
aanneemt, dat 700 000 in Amerika
of Canada een nieuwe woonplaats
kwamen zoeken.

Verder kwamen 333.810 hut-pas-
sagiers, waarvan 46.207 eerste klas
Het grootste gedeelte hiervan waren
terugkeerende Amerikaansche toe-
risten.

Het grootste gedeelte der landver-
huizers kwam uit Middellandsche
Zeehavens. Voor het overbrengen
van al die passagiers waren 2230
reizen noodig.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 4 MAART - 18 MAART.

Schip Kapitein Aankomst! van Vertrek naar

Prinses Juliana H. C. Kisatag. 5 Maart. Bovw. Eiland. 7 Maart. Aruba "Prinses Juliana „ „ 8 „ Aruba 10 „ Bonaire
Prinses Juliana „ „ 11 „ Bonaire 16 „ Aruba
Prinses Juliana „ „ 18 „ Aruba 21 „ Bovw. Eiland.
Zulia 8. 8. Morris. 4 „ New-York 4 „ Maracaibo
Zulia „ „ 9 „ Maracaibo 9 „ New-York
Caracas Furst. 9 ., New-York 9 „ La Guayra
Caracas „ 14 „ La Guayra 15 „ New-York
Maracaibo H. Hichborn 18 „ New-York 18 „ Maracaibo
Aurora Chrletophersen 1 „ Maracaibo 6 „ La Guayra
Aurora „ „ 8 „ La Guayra 10 „ Maracaibo
Aurora ,, „ 15 „ Maracaibo 20 „ La Guayra
Prins Maurits H.J. v.d. Goot 4 „ Amsterdam 4 „ New-York
Pr. Willem III C. van Baaren. 11 „ New-York 12 „ Amsterdai»
Pr. der Nederl 5. C. Metus 18 „ Amsterdam 18 „ New-York

i i

Citt&diMilano F. Ferraro. 4 Maart. Colón 5 Maart. Genua
Sardinia E.WUnnenberg 12 „ Hamburg 13 „ Prto Colombia
Albanian Harrlgon 15 „ Liverpool 15 „ rita. Marta
Westpbalia A. Perlett 15 „ Hamburg 16 „ Hamburg
Caledonia A. Hoefer 9 ,, l'rto Colombia 10 „ Hamburg

Schoeners. I Aankomst. I van I Schoeners. | vertrek naar
-____________________.___^WWW____». ---—-i-—------. III _--«-----^M--WW_-_>^.M--M--«-_--i

Hangaria bol 4 Maart. Bonaire Eleetra bol 5 Maart Maracaibo
Refugio bol 6 „ Aruba La Preferida 5 „ Maracaibo
Diana reu 7 „ Vela deCoro Saeta ven. 5 ., «Tela de Coro
Vane ven 8 „ Maraoalbo Virginia bol 6 „ Vela de Coro
Gaviota bol 9 „ Barahona Meda bol 6 „ Maracaibo
Amistad ven 9 „ Camana Ol'mda bol 7 „ Barahona
Virginia hol 10 „ VeladeCoro Refugio bol 7 „ Aruba

Olga Lucila col 8 „ Rio Hacha
Ana SoSa bol 8 „ Maracaibo

' Hungaria hol 8 ,, Bonaire
Coi. de María 9 „ Blo Hacha
Diana ven 10 „ Vela de Coro

" Vertrok 9 Maart naar -mba en kwam '1 Maart hier weer binnen.
De Eugelsche kolenboot „Norhilda" hier 3 Maart van Philadelphia aangekomen

is 8 Maart vertrokken naar -tan Pelro de Macoris (f-ito. Domingo )
3 Maart is ,.H. VI. utrecht" van Bonaire terugge-*eerd en den 7 Maart vertrok-

ken naar Cuba en Haïti.
16 Maart wordt hier verwacht de Spaaneche boot „Legaspl" komende van Colón.
17 Maart wordt hier verwacht het Amerikaanse-* yacht „\ew-York" van New-

York. Denzeltden dig vertrekt het naar Colón.

Hamburg-Amerika Linie.
Gevestigd in 1847»

Geregelde Vracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verschil-
lende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.

WEST- IUí DI JE DIENST t

Lijn I. Den 3n. van iedere maand, van Hamburg naar St. Thomas,
Trinidad, Venezuela, Curacao en vice versa;
AankomBt te Curacao den lten. van iedere maand,
Vertrek van Curacao; den aden. van iedere maand.

Lijn III Hen 7den. van ied3re maand, van Hamburg over Haiti naar
Curacao, Venezuela, Trinidad, St. Thomas, Havre en Ham-
burcr *

Vertrek van Curacao: den 16n. van iedere maand;
Lijn IV. Den 20n. van iedere maand, van Hamburg-Antwerpen naar St.

Thomas, Curacao, Columbia, Colon-PanamaenCentraal-Amerika.
Aankomst te Curacao: den lOn. van iedere maand.

Vracht wordt aangenomen roor alle Europeesche Havens, zoo ook voor
Columbia, Colon enz.

Passagiers-vervoer naar alle plaatsen, welke door bovengenoemde lij
uen worden aangedaan.

Behalve de stoombooten van bovengenoemde lijnen, doen eventueel
ook andere Passagierschepen der Maatschappij, deze haven aan, die
over St. Thomas direct naar Europa varen, en de reis in ongeveer
15 dagen volbrengen.

De Passagiers-schepen der Hamburg-Amerika Lijn zijn alle voor-
zien v_,n de noodige toepassingen voor de zekerheid en comfort der
opvarenden.

Prijs der Passage naar Havre of Hamburg:
I Klas: $ 112.50f III Kla»: $60-A. G.
Retour Biljetten : 10% afslag op de heen- en terug reis.

Voor verdere inlichtingen vervoege men zich tot

Edwakds, Henkiquez Sc. Co.,

Agenten.

TB KOOP JOHN DEWAR'S
een piano (Pleyel) te bezichtigen SCOtCfl WhlSKy

Pietermaai No. 8 bekroond met

Inlichtingen verstrekt gaarne houder. Medaillesde Heer
J. B. A. Palm. A*enton voor °«w,

de. LANNOY. i. Ce.

LONGMAN A 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 ïizer 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
lijtuigen; Oliën om te glansen, etc.

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3

Drukker j

B. Tm. BOGAER8.

Advertentien.
Dankbetuiging.

De ondergeteekende betuigt hier-
nevens haar hartelijken dank aan
vrienden, bekenden en familie-leden
voor de vele blijken vau belangstel
ling en deelneming haar bewezen
gedurende de ziekte en bij hst over-
lijden van haar innig geleefden zoon,
broeder, echoonbroeder en oom,
overleden alhier op den 14Febr: 1911.

Namens de familie
Wed: J. 11. Waters Gravenhorst

Brotwer.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

H. Bt. de Koningin der Nederlanden
BEKROOND

te Amsterdam IBb3
„ Antworpen !BSS,
, Chicago 1893, en
,i Curagao, Eerste Prijs Eer-

medaille, 1904.„ Bruèsel, 1910
Curasao, .Vaterkant Otra-

banda.


	Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden no. 1419 11.03.1911
	Curagao, 10 Maart 1911. Onze Passaatwind  ALS VOORTBRENGER VAN  Electrischen Stroom
	St. Eustatiaansche Ditjes en Datjes.
	BLADVULLING.
	Ontwerp-Begrooting voor 1912.
	Memorie van Toelichting.
	De Stroohoeden-Industrie  In  Onze Kolonie.
	OVERZICHT.
	Ingrezonden stukken.
	Berichten uit de Kolonie. Pastoor J. G. B. Gylswijk.
	Inspectie-reis.
	„Prinses Juliana."
	St. Martin.
	Scheepvaart-Bonaire.
	Station-Draadlooze op Bonaire.
	Een Antiquiteit.
	Marktberichten.
	Deurwaarder-Crimineel.
	Feestcommissie.
	Kroningsfeest.
	Offlcieele Berichten.
	Garnizoen.
	Batten en Muizen.
	Berieden uit het Moederland. Debietrocht op sigaren en tabak.
	Onze Vloot.
	Suriname. Bacoven-cultuur in Suriname.
	Uit de naburige Republieken. Venezuela.
	Een nieuwe Bank in Venezuela.
	Haiti.
	Buitenland. FRANKRIJK. Het uitstervende Frankrijk.
	RUSLAND. Ruslands Bevolking.
	AMERIKA. Emigratie naar Amerika

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5


