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AMIGOEDI CURAÇAO

Kamer van Koophandel

In dank ontvingen wij deze week
't 8e jaarverslag van de Nederland
sche Kamera van Koophandel te New
York loopend tot 30 April 1911.

Dat deze K. v. K. voor den koop-
handel onzer Kolonie van groot
belang en een krachtige steun kan
zijn, spreekt reeds van zelf, als men
weet, welke drukke handelsrelaties
Curagao met de Vereeuigde Staten
onderhoudt. Dat zij ook werkelijk
voor ons een hulp iv den nood is
feweest, daarvoor is dit jaarverslag

et schitterend bewijs. Het bevat
o.a. bladz. 25 een uitvoerig relaat*
der bemoeiingen door deze K. v. K.
aangewend in het belang onzer
stroohoeden-induBtrie tijdene de
moeielijk heden gerezen tusschen de
douanen in New-York en onze
exporteure. Hoewel er reeds veel
van bekend is, plaatsen wij hier-
onder de vertaling van dit relaas,
ter betere waardeering van de
gewichtige diensten door deze K.v. K.
aan onzen handelsstand en onze
stroohooden-industrie in het bijzon-
der en aan onze kolonie in het al-
gemeen bewezen :

Curacaosche Stroohoeden-Industrie.
Tot onzen spijt hebben wij een

ernstige stagnatie te vermelden in
den uitvoer van dit product van
het eiland Curagao naar de Veree-
de Staten, te wijten aan het feit
dat verschillende zendingen vau de-
ze hoeden, gedurende het afgeloopen
jaar door de Douane te New-York
werden in beslag genomen en ge-
houden, tot dat de zaak grondig
onderzocht was.

De moeilijkheid ontstond hierdoor,
dat verschillende exporteurs van de-
ze hoeden de gewoonte hadden, ze
te betitelen als „Curacao Panama-hoe-
den" en dat juist in een tijd¿dat
men ontdekt had, dat zendiugen van
de echte hoeden uit Panama veel te
laag waren aangegeven. Ken onder-
zoek werd ingesteld met het gevolg,
dat deze zaak iv de handen gesteld
werd van een specialen ageut van
het „Treasury Department."

Een onderzoek toonde aan dat de
Curacaosche handelaars niet goed
op de hoogte waren van de eigen-
lijke beteekenis van het woord:
marktwaarde, zooals die door de ta-
riefwet bedoeld word, en bevond dat
zij over het algemeen zulke prijzen
invulden op de consulaire facturen,
als men aan de vlechtera uitbetaal-
de, het geen ten gevolge had, dat
de douane verschillende zendingen
inhield, de factuur-waarde verhoog-
de en een geldboete oplegde. De

zaak werd een onderwerp van uit-
gebreide correspondentie tusschen on-
ze Kamer en de Kamer van Koop-
handel en Industrie te Curacao. Ei
werd een conferentie gehouden tus
schen onze Kamer en de autoritei-
ten van het Custom House te New-York waarin men de middelen en de
wegen besprak, waardoor zulke feiteu
in de toekomst zouden kunnen ver
meden worden.

Het werd duidelijk, dat het Custom
House weinig bewijs had voor zijn
beschikking aangaande de betrek-
kelijke waarde van de verschillende
graden van bewerking van dit ar-
tikel, en het bleek dat er groot
gewicht gehecht werd aan een brief
die door de douane van een (='ura-
gaoschen handelaar ontvangen was,
die de aandacht van het Custom
House trok op een te lage noteering
van zekere bezending, welke brief
later bleek valsch te zijn.

Tezelfdertijd was er een Blieven
merkbaar om de informaties betref-
fende de marktwaarde, zooals die
door de offlcieele certificaten, hier-
voor door de Kamer van Koophan-
del en Industrie te Curagao uitge
geven, werden volgehouden, te wan-
trouwen. Een copie van den vorm
van dit certificaat is bij dit rapport
fevoegd [Bijlage l) ]. Ook de ver-

laring van de waarde, zooals die
door den Amerikaanschen consul te
WMlemstad (Curn-jto) was gegeven,
werd niet beschouwd als overtuigend
bewijs, maar men gaf te kennen dat
de schatter door geen ander bewijs
kon geleid worden dan zijn eigen
opinie, gebaseerd op informaties, die
blijkbaar niet konden worden bekend
gemaakt.
De Kamer vestigde daarop de aan-
dacht van de Kamer van Koop-
handel te Curagao op sectie 18 van
sectie 28 van de Tariefwet van 1909,
die bepaalt, wat in genoemde wet
verstaau wordt ouder ¡marktwaarde",
wat de grondslag vormt waarop
de belasting moet betaald worden,
en waarin men leest:

„De rechten zullen bepaald worden
„volgeus de actueele marktwaarde of

grossiersprijs op den tijd van den
„uitvoer naar de Vereenigde Staten
„op de voornaamste markten van
„het land, van waar de uitvoer ge-
„schiedt; dat zulke actueele raarkt-
„waarde moet gt-houden worden de
„prijs te zijn waarvoor zulke waren
„vrij voor "den verkoop worden aan-
geboden aan alle koopers op ge-
,,noemde markten in de gewone
„groothandel-hoeveelheden en voor
„den prijs, die de vervaardiger of
„eigenaar zou ontvangen hebben en
„wilde ontvangen voor zulke koop-
„waar, wanneer ze in den gewonen
„loop van den handel en in de
„gewone groothandel-hoeveelheden
„verkocht wordt, daarbij ingeslo-
„ten de waarde van alle cartons,

kisten, manden, doozeu, zakken,
„vaten, tonnen, okshoofden, fles-
..schen, kruiken, demi-johns en alle
„alle undere verpakkingen etc",
terwijl wij verder dit lichaam te
Curagao vroegen ons een gedetailleer-
de beschrijving te guven van de ver-
schillende phasen van de industrie
om ¿e de autoriteiten van het Cus
torn House voor te leggen, met
het doel ze te helpen bij het ver-
zamelen van de no=)dige gegevens,
betreffende dit artikel.

Deze Kamer verschafte ons een
uitgebreid rapport voorvan copie
hierachte (Bijlage E.)

Ook hebben wij hen aanbevolen
een lijst op te maken van de ver-
schillende soorten, hetgeen het Cus-
tom House zou helpen, om den in-
voer van verschillende partijen door
te laten en ambtshalve kennis te
nemen van het verschil iv kwaliteit
in verband met de aangegeven waar-
de. Men genoegen kunnen wij me
dedeelen, dat onze raad werd opge-
volgd en op l December 1910 werd
er een vergaderingi gehouden van
alle exporteurs dsz^r noeden te Wil-
lemstad, waarin de handels-kwali-
teiten werden vaste >steld Wij voe-
fen hierbij een vertaalde copie van

et rapport dezer vergadering, zoo-
als het verschoen in : Amigoe di Cu-
racao van 3 l'ecember.

Verder gaven w den inensch te
kennen, dat er ftökeéjiis of t\v_ema»l
iv den maand berichten zouden ge-
publiceerd worden, bevattende de
officieele uoteering van de markt-
waarde der verschillende soorten, om
daardoor ook aan de buitenwereld
te toonen het bestaan van een groot
handelmarkt en de prijzen, die op
deze markt gangbaar waren.

Zcools bovengemeld rapport aan-
toont, werd ook deze raad opge-
volgd en leidde tot de vorming
van den „Curacaosche Handelsbond",
die de publiceering van deze markt
berichten iv handen zal vemen.

Op de audiëntie door de boven-
genoemde autoriteiten van hetCus.
torn House verleend, werd ons te ken-
nen gegeven, dat de certificaten der
marktwaarde, zooals ze ouder de
auspiciëu van de Kamer van Koop-
handel en ludustrie te Curagao wer-
den uitgegeven, door deze autori-
teiten zouden ontvangeu worden
als een vriendschappelijke mededee-
ing, maar dat men daaruit niet
moest afleiden, dat dit zou betee-
kenen, dat het Custom House er
door geleid moest worden. De aan-
dacht van dit Departement werd
daarna gevestigd op het feit, dat
de bestaande tractalen tusschen de
Vereenigde Staten en Nederland be-
palen, dot de certificaten van een
officieel erkende Kamer van Koop-
handel moeten erkend worden uls
„voldoend bewijs" en hieraan schonk
men bijzondere aandacht.

Tntusschentijd werden verschillende
zendingen aañgi houden en de zaak
had geen verderen voortgang, het-
geen de Kamer aanspoorde om het
Custom House tot activiteit aan te
zetten, om aan de handelsbetrekkin-
gen tusscheu de Vereenigde Staten
en Curagao geen schade te doen.

Eindelijk werden deze bemoeiingen
aangenomen, met het gevolg dat
sommige zendingen tegen den oor-
spronkelijk aangegeven prijs door-
gelaten werden; terwijl anderen, die
waren nangegeven als van dezelfde
kwaliteit en beschrijving, hooger ge-
taxeerd en beboet werden.

Tot op heden is het nog niet dui-
delijk, waarom men voor sommige
partijen blijkbaar een verschil maak-
te, doch de zaak wordt onderzocht en
wij vertrouwen, dat ze spoedig zal
worden opgehelderd.

De Kamer betreurt het te moeten
constateeren, dat de Castom House-
autoriteiten blijkbaar de activiteit
van onze organizatie in deze zaak
niet op haar juiste waarde geschat
hebben, daar het ons eenig doel was,
deze autoriteiten te helpen in 't ver-
krijgen van de gegevens in verband
met deze zaak, om zoo de handels-
betrekkingen tusschen de Vereenig-
de Staten en de Kolonie Curagao
te bevorderen, doch dat er van
onzen kant geen enkele poging ia
gedaan om de importeurs te helpen
het Gouvernement te berooven van
de inkomsten van de invoerrechten,
die rechtvaardig verschuldigd zijn.

Doch als wij te oordcelen hebben
naar het gemis van beleefdheid, dat
wij van den kant van het Custom
House ondervonden hebben, dan zijn
wij bevreesd dat onze pogingen ver-
keerd zijn uitgelegd.

Van den anderen kant was het
ons aangenaam te vernemen, dat
onze bemoeiingen in Gouvemements-
kringen van de Kolonie Curagao ge-
waardeerd werden, zooals bleek uit
een brief, door ons ontvangen van
den Gouverneur van genoemde Ko-
lonie, gedateerd 21 Januari 1911.
waarvau copie hierachter (Bijlage G)

Feuilleton.
De Scheepsbouw van voorheen en thans.

I.

De scheepsbouw is ecu schoone,
maar moeilijke wetenschap. Schoon
is hij om zijn bouwmethode, zijn
wijze van bewerking der beuoodig-
de materialen en moeilijk om de
diepgaande en omvangrijke studie.
Het is met hem gegaan als met al-
le takken van wetenschap; van 't
nietige zaadkorrel is hij gewassen
tot een machtigen eik. Hier vorm-
den handel en nijverheid de grond,
waaruit hij opschoot, en werkten de
vorderingen der natuurwetenschap,
als het sap, dat de wortels sterkt
en de takken welig uitdrijft.

Als industrie is de scheepsbouw
voor het dagelijksch leven van over-
wegend belang. Ten nauwste ver-
want aan het verkeer te water,
vormt hij daarmede ecu onafschei-

delijk duo, zonder welks medewer-
king handel en nijverheid tot stil-
stand zouden gebracht worden.

Er is echter nog een reden, die
onze belangstelling in deze industrie
slechts verhoogen kan. Evenals in
vroeger eeuwen, is hij nog heden
ten dage een nationale tak van in-
dustrie en lang niet een der minste.
Al deze redenen, alsmede dereuzen-
werken, gedurende de laatste decen-
nia door den scheepsbouw gewrocht,
geven ons aanleiding een reeks van
artikelen aan dit onderwerp te wij
den. Wij hopen hierdoor de onzui-
vere voorstellingen, die velen bezit-
ten, door zuiverder begrippen te ver-
vangen: hun een beter inzicht te
schenken in al hetgeen met den
scheepsbouw in verband staat.

Tot omstreeks het jaar 1820 was
hout het materiaal, dat voor den
bouw van den scheepsromp werd
bestemd. Nu zijn er onder de hout-
soorten vele, die daartoe bijzonder
geschikt zijn. Met name is dit geval
bij eikenhout, dat sterk en, onder
water gedompeld, aan weinig of geen
slijtage onderhevig is.

Een andere houtsoort, die in den
scheepsbouw veelvuldiggebruik t werd.
was het grenenhout, dat zeer hars-
achtig en onder water even duur-
zaam is 'als eikenhout. Het teak-
hout neemt zelfs nog in onze dagen
een voorname plaats in. Bij voor-
keur wordt dit hout gebruikt voor
dekdeelen bij op de tropen varende
schepen, die zelfs sloepen van teak-
hout medevoeren.

Voor kleinere vaartuigen, als ¡ach-
ten en sloepen, vindt het vureubout
een ruime toepassing, terwijl het
mahoniehout uitsluitend gebruikt
wordt bij luxewerk, als gieken, mo-
torbooten, etc.

Voor de schepen, bestemd voor
het vervoer van passagiers en goe-
deren, heeft h9t hout als materiaal
voor den romp, op één uitzonde-
ring na, difinitief afgedaan. Slechts
schepen, die voortdurend in slecht
water varen, zooals bijv. de schepen
der Gouvernements Marine hebben
vanaf 1 M. boven de geladen wa-
terlijn tot aan de kiel een houten
huid, die door middel van koperen
bouten aau dea stalen romp is be-

veBtigd, en waarop een koperen
huid wordt vastgespijkerd, tot af-
wending van de schadelijke gevol-
gen, voortkomeude uit hetaangroeien
vau zeegewassen, die het staal weg
vreten.

Om de veelvuldige gebreken, die
het hout bezat, als : trekken, scheu-
ren, krimpen, vuur en spiut, vond
de gedachte verbreiding, ijzer in-
stede van hout te gebruiken.
Hoewel één houtsoort, het djatihout,
van deze gebreken vrij was, had
deze soort tot nadeel, dat het in
slechts kleine hoeveelheden verkrijg,
baar was, tengevolge van de slechte
spoorwegverbindingen in de streken
waar het wordt aangetroffen. Voor
het ijzer was dus de vervulling van
een belangrijke rol weggelegd.

Wijl de fabricage van ijzeren
scheepsbestanddeelen geheel bijzon-
dere werktuigen vordert, en deze
niet voorhanden waren, behoorde
de bouw van een ijzeren schip steeds
tot de onmogelijkheden. Dit werd
pas mogelijk, toen de stoomwals-
machines, de stoomhamers in de
werkplaats hun intrede deden, en

den fabrikant in staat stelden het
ijzer tot eiken vorm uit te rollen of
te smeden.

Echter bleef men gedurende langen
tijd tegen het gebruik van ijzer niet
onbevooroordeeld. Hoewel dit me-
taal onmiskenbare voordcelen boven
het houten schip bezat, als: groo-
tere sterkte, geen gevaar van op-
drogen, snellere gelegenheid om te
bouwen, minder gewicht, grootere
veiligheid, grootere laadruimte, etc.
was ook het ijzer niet vrij van ge-
breken.

Naast het euvel van wegvreten,
tengevolge van aangroeiing van zee-
gewassen, werkte het daarbij nadee-
lig op de juistheid der kompassen.
Een ander gebrek was bet grooter
soortgelijke gewicht. Hoewel het ijze-
ren schip in zijn geheel minder weegt
dan het houten schip, maken de
weinige deelen waaruit de romp be-
staat, in vergelijking met den nou-
ten romp, dat zij voor den bouw
niet in die mate handelbaar zijn;
en talrijk zijn de schepen, die, niet-
tegenstaande de ijzerindustrie snel
in omvang toenam, in afwijking

BIJLAGE G.
Gouvernement van Curaçao

No. 2! 9 Willemstad 20 Jan. 1911.
Uit het jaarverslag van de Kamer van

Koophandel en Nijverheid alhier bleek mij,
dat door 11 alles iv het werk is gesteld, om
de moeilijkheden, die er bij deu invoer van
Curacaosche stroohoeden te New-York wa-
ren ontstaan, uit den weg te helpen rui-
men.

Daar deze zaak voor Curasao van zoon
groot belang Is, jahet hoeden-export voor
de arme bevolking bepaald een levens-
kwestie mag heeten, voel Ik ml] gedrongen
U voor deze bemoeiingen in deze mijn op-
rechten dank te betuigen, en U de verzeke-
ring te geven, dat heel de bevolking ü
daarvoor In hooge mate erkentelijk Is.

De Gouverneur van Curagao
NÜIJENS.

Aan de Nederi. Kamer van Koophandel
te New-York.

BAY-RUM.
De Cur. Court. van 21 Juli bevatte

het onderstaand artikel :
De invoer van bay-rum is hier

niet onbelangrijk. De waarde ervan
bedroeg volgens het Koloniale Ver-
slag in 1908 f 6610 en in 1909
f 5956.

Zou de plaatselijke consumptie van
dit artikel, gevoegd bij de moge-
lijkheid van uitvoer naar bestaande
débouchés in deze buurt, geen le-
vensvatbaarheid kunnen verzekeren
aan ecu nieuwen tak van induatrie,
die aan onze noodlijdende kolonie
niet andera dan ten goede zou kun-
nen komen ? Deze vraag rees bij ona
op onder het lezen van een, in het
te Caracas uitgegeven Boletin dei
Ministerio de Relaciones Exteriores"
opgenomen verslag dd. 20 April 11.
van den Consul van Venezuela te
St. Thomas

Aan dit verslag ontleenen wij de
volgende gegevens:

„Pimenta Acris" ia de botanische
naam van de plant, die in het En-
gelsch „Bay-bush" genoemd wordt
d. w. z. baaistruik, welke naam te
danken is aan de omstandigheid,
dat de plant slechts op plaatsen ge-
dijt, die gelegen zijn dicht bij zee
of bij zoutwater, zooals riviermon-
den, stranden enz.

Van de bladeren van Bay-bush
verkrijgt men een aromatische olie,
in het Engelsch „Bay-oil" in het
Spaansch „Aceite de Malagueta" ge-
noemd, en deze olie wordt, met al-
cohol vermengd, tot baywater ver-
werkt.

Op St. Thomas wordt de plant
niet aangekweekt en op het naburi-
ge, ten oosten van St. Thomas ge-
legen en eveneens tot de groep der
Deensche Antillen behoorende eiland
St. Jan, slechts in geringe hoeveel-
heid. Op groóte schaal geschiedt de
cultuur op Porto-Rico.

Van laatstgenoemd eiland impor-
teert St. Thomas jaarlijks ongeveer
6000 fleßsehen B^y-oil, waarvan de
prijs 3.50 doll. per flesch bedraagt.

De alcohol, die bij de fabricage
van baywater gebruikt wordt, komt
uit Duitschland in vaten van 100
Liter, bedragende de jaarlijksche in-
voer ongeveer 3000 vaten. Deze al-
cohol is zeer goedkoop, op St. Tho-
mas onderhevig aan 6% invoerrecht.
Een andere belasting drukt niet op
de fabricage van baywater.

De productie beloopt twintig tot
dertigduizend kisten van een dozijn
flesschen terwijl de prijs 2,50 doll. per
kist is. Tegenwoordig wordt net
baywater het meest naar Panama
uitgevoerd.

De kisten, flesschen, kurken, eti-
quettes, enz. worden uit New-York



daarmede van hout werden gebouwd
Maar de nieuwe gedachte om ijzer

te gebruiken, was te bekoorlijk, om
dit voornemen ooit prijs te geven.
Het wegvreten door de zeegewassen
verhinderde men zooveel mogelijk
door het aanbrengen van lagen
„anti curonghsif fouling" (verf te-
gen 't aangroeien) en door de in-
voering van den staalmagneet en
van 't zg. standaardkompas, dat
hoog werd geplaatst, buiten den in-
vloed van het ijzer, waardcor die sto-
rende invloed van laatstgenoemd
metaal tot een minimum werd te-
ruggebracht.

Om echter het ijzer tot zijn vol-
maaksten staat, die van staal op
te voeren, moest nog het laatste
nadeel, zijn groot specifiek gewicht
overwonnen worden.

Als het ijzer uit de mijnen wordt
gedolven, bevindt 't zich in zijn oer-
toestand en is 't vermengd met al-
lerlei onzuivere bestanddeelen als:
zwavel, phosphor, mangaan, koper,
calcium, aluminium etc. Zijn eerste
bewerking ondergaat het dan in
de hoogovens die gestookt worden
met een laag ijzer en steenkool om

de* andere. Bij het verlaten dezer
hoogovens heet het grauw piekijzer
en wordt gegoten tot broodvormi-
ge gietelingen. Moet er smeedbaar
ijzer van gemaakt worden, dan
wordt het of „gefriscbt" in open
haarden, die met houtskool gestookt
worden en waarin dit ruwe ijzer ge-
durende 7 á 8 uren in gloeienden
staat wordt gehouden, om daarna
door walsen (zulk een wals bestaat
uit eenige naast elkaar liggende
rollen) of hamers voor het gebruik
te worden klaargemaakt. Of wel het
Üzer wordt gepuddeld". Bij deze
methode wordt het ijzer bij stuk-
ken vau 150-300 K.G. in een vlam-
oveu geworpen en opnieuw gesmol-
teu. Het roosteroppervlak is zoo-
danig ingericht, dat het meer lucht
doorlaat, dan noodig is en de gas-
sen de koolstof niet enkel uitdrij-
ven maar het ijzer tevens oxydee-
ren. Men noemt dit „droogpuddelen".
Gedurende dit proces wordt met een
haakvormige stang in de brij ge-
roeid, tot zij dik is, waarna het
ijzer in ballen wordt verzameld en
op dezelfde wijze als bij het „fris-
schen" geschiedt, tot platen en sta»

ven uitgerekt. .
Een andere methode is het Beese-

mer proces. Hier wordt het grauwe
piek ijzer in kroezen geleid, waar het
ruwe ijzerbad door ingeblazen wind
wordt ontkoold. Deze wind is de
dampkringslucht,die door nauwe bui-
zen van piipaarde onder een druk
van Ja—l atmosfeer in de kroezen
wordt geblazen. Deze lucht uu bor-
relt door de gesmolten massa op en
verbrandt hierdoor de koolstof. Door
deze bewerking wordt het ijzer zg.
„gaar" en is dan geschikt om in

vormen te worden gegoren.
Bij het Thomas-proces volgt men

geheele dezelfde wijze van bereidmg,
het eenige verschil met het voor-
gaand proces is hierin gelegen, dat
bij het Thomas-proces de kroes
voorzien wordt van een basische
voering tot afscheiding der phosphor.

Wordt hot ijzór volgens het Sie-
mens-Martiu-proces bereid, dan
wordt afval van smeedijzer in de
brij gestort. Deze neemt de kool-
stof, die uit het ijzer wordt verdreven,
op. Het ijzer is nu tot smeedbaar
ijzer gevormd.

Nog is dit smeedbaar ijzer niet

geheel zuiver, maar bevat nog I|3
of 2|3 pet. aan koolstof, en daar-
bij ook zwavel, phosphor, koper en
zink. Die koolstof maakt het ijzer
hard en broos. Naar gelang van de-
ze laatste qualiteiten onderscheidt
men het ijzer. Als zoodanig heeft
men roodbroos ijzer, dat bij roode
gloeihitte en bij hameren licht scheurt
en breekt; koud broosijzer dat groó-
te hoeveelheden zwavel en phosphor
bevat en niet geschikt is om ge-
lascht te worden (d.i. gesmeed te
worden op ander ijzer); rauw broos-
ijzer dat zoo het goed doorgelascht
is, van eene goede kwaliteit is; het
fagon ijzer, waaraan door herhaald
omsmelten de koolstof nagenoeg
onttrokken is. Door zijn groóte
taaiheid laat het zich tot moeilijk-
ste vormen zetten en is juist daarom
voor den scheepsbouw bijzonder ge-
schikt.

Het niet-hardbare ijzer nu blijft
smeedijzer; het hardbare behoort
tot de staalsoorten. Dit harden ge-
schiedt in lagen van koolpoeder
waarna 't in koud water wordt gewor-

Een. Naar gelang van dekwaliteit van
et ijzer onderscheidt men zacht

staal met lange vezels, het harde
staal met korte vezels, het Silicon
staal met matig samentrekbare
kracht, het hooge rekbare staal etc.

In zijn eerste stadium bleek het
staal vrij onbetrouwbaar. De En-
gelsche Admiraliteit en de Engelsche
reeders wilden dientengevolge ook
geen proeven nemen, wijl de taai-
heid en buigzaamheid te zeer aan
verandering onderhevig waren. Som-
mige bouwers legden zich van nu
af toe op de fabricatie van zacht
staal, met een klein percentage aan
koolstof, en van hooge rekbare maar
matig samentrekbare kracht. Debe-
reiding geschiedde volgens het Sie-
mens-Martin-proces. In 1877 werd
het materiaal door de Assurantie
„Lloyds" beproefd en de eisehen waar-
aan het moest beantwoorden vast-
gesteld. Van nu af begon de fabri-
catie snel toe te nemen en binnen
weinige maanden was het staal reeds
uit vele deelen van Groot-Britannië
te betrekken.

Amsterdam. Jos. Frings.

Scheepsbouwmeester.
{Mtbd.)

ingevoerd en zijn onderworpen aan 1
6% invoerrecht.

Daar deze industrie de eenige is, i

de op St. Thomas bestaat, zijn de i

fabrikanten aldaar huiverig inlich-
tingen daaromtrent te verschaffen
uit vrees voor concurrentie.

De beantwoording van de vraag,
of het hier, evenals op St. Thomas
al dan niet mogelijk zal zijn, met
Bay-oil van Porto-Rico en Duit-
schen alcohol een product te berei-
den, dat in qualiteit de bekende
bay-rum evenaart, laten wij aan
meer bevoegden over.

Noot van Amigoe di Curacao".
Het bovenstaande ideé lijkt wel

voor uitvoering vatbaar, te meer
wijl reeds hier op Curagao door
sommige boticariï bayrum vervaar-
digd wordt, die evenwel in kwa-
liteit niet die van San Thomas
kan evenaren. Waarin die fout
schuilt, weten wij niet. Is het 't ge-
heim van het fabricaat? Of mis-
schien hieraan te wijten, dat het
baywater of „bay-oir voor de ver-
vaardiging van bay-rum noodig,
naar wij meenen door onze botica-
riï uit Duitschland betrokken wordt?

Het is zeer goed mogelijk, dat ook
deze industrie voor volmaking vat-
baar is. Weilicht dat de bovenge-
noemde gegevens van de Curac. Cou-
rant daartoe kunnen bijdragen. Ons
komt het voor, dat ook onze Bo-
veuwindsche Eilanden tot het wel-
slagen hiervan kunnen meehelpen.

Immers volgens Dr. I Boldingh.

„The Flora of the Dutch West Indian
Islands St. Eustatius, Saba and St. Mar-
tin, draagt deze plant behalve den ge-
noemden wetenschappelijken naam Pi-
menta acris I.ostel ook nog dien van
Amomis caryophyïlata. Wat van groot
belang kan zijn, is dat deze plant
ook op alle drie der Bovenw. eilan-
den in het wild voorkomt en daar
onder den naam van Cinnamon tree
en ook Bay-berry bekend is. Op die
eilanden wordt de struik gevonden
op hoogten tot meer dan 300 Me-
ter, op St. Eustatius op den top
van de Quill 500 M. hoog, op Sa-
ba tusßchen de Bottom en Mary-
point, op Boobyhill, op Greathill,
Masticgut; opSt. Martin opMilldrum
hill. Zoo zou het zeer goed moge-
lijk zijn, die plant aldaar in cultuur
te brengen evenals op Porto-Rico.

Naar aanleiding van hetgeen Dr.
BoLniNGH zegt, dat hij op deze ei-
landen de bay-buth alléén op hoogten
van méér dan300 M. gevonden heeft,
schijnt de bewering van den Venezo-
laanschen consul te St. Thomas, als
zou deze struik zijn naam danken
aan het feit, dat ze alléén aan het
strand, langs baaien (bay) gevon-
den wordt, wel eenigszins twijfelach-
tig. Daarom wagen wij de veron-
derstelling of deze naam van bay-
buth niet afgeleid kan zijn vau het
Spaansch baya, dat bes beteekent,
ook de engelsche naam bay-berry

Sleit daar wel ietwatvoor. Bovendien
e taal van de eilanden, waar de

struik in cultuur is, is Spaansch en
kan wellicht verbasterd in het En-
gelsch zijn overgegaan.

LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ.
Jaarverslag 1910

VLECHTCURSUS.
De hoofdcursussen in 't fijn vlech-

ten van stroohoeden werden gedu-
rende 1910 voortgezet en wel ge-
geven op dezelfde plaatsen als het
vorige jaar nl. Otrabanda en Pie-
termaai.

10. Cursus Othabanua.
Gedurende het tijdvak 1 Januari

tot 31 December 1910 waren 50
leerlingen voor den cursus ingeschre-
ven. 25 hiervan bezochten den cur-
sus geregeld.

Gedurende het bovengenoemd tijd-
vak zijn door dezen cursus verkocht

149 hoeden tot een totaal bedrag
van fl. 840 — Dit bedrag, vermin-
derd met 10 <fe zijnde fl. 84.—, werd
aan de vlechtsters uitgekeerd.

10. Cursus Pietermaai.
Gedurende het tijdvak 1 Januari

tot 31 December Í910 hebben 44
meisjes den vlechtcursus bezocht,
waarvau 32 den cursus hebben ver-
laten, waaronder 21 met goeden
uitslag. Twee zijn reeds in betrek-
king ¡ds huofdvlechtsters aan de
Roomsch Katholieke meisjesscholen
iv de Buitendistricteu.

De cursus werd geopend met 28
leerlingen en werd tamelijk geregeld
bezocht; de gemiddelde opkomst was
15 á 20 leerlingen.

Slechts een 15 tal meisjes woonden
de lessen trouw bij. Ook gedurende
dit jaar werd aau meer gevorder-
de leerlingen toegestaan de hoeden,
op den cursus begonnen, verder
thuis af te maken.

Veel werk werd gedurende dit jaar
door tusschenkomst van 't Bestuurs-
lid, den Heer H. J. C. Henriquez, aan
oud-leerlingen, zoowel als aan be-
kende goede vlechtsters verschaft.
479 hoeden vertegenwoordigende
een bedrag vau fl. 1592.27% werden
gedurende het jaar gevlochten.

Aanvragen om hoeden waren ge
durende dit jaar zoo groot, dat er
geen gevolg kou worden gegeven
aan alle bestellingen.

Voor een bedrag van fl. 1335.-
-werd aau oud-leerlingen en andere
goede vlechtsters werk verschaft.

De cursus heeft gedurende dit jaar
ook getracht bet vlecbten van gro-
ve boeden meer algemeen te ma-
ken, Deze pogingen werden met de
beste resultaten bekroond en ten
bewijze hiervan wordt opgemerkt,
dat terwijl vroeger gedurende lan-
gen tijd slechts de minderwaardi-
ge hoeden van fl. 2.25 á fl. 3.50 per
dozijn werden gevlochten, thans door
tusschenkomst van den cursus reeds
voor een bedrag fl. 3081.—aan hoe-
den van af fi. 6. — tot en met fl. 12.—
per doziin, voor rekeuing van alhier
gevestigde handelshuizen werden op-
gekocht.

Verschillende kooplieden kochten
deze hoedeu ook op.

Het vlechten van beter kwaliteit
hoeden is vrij algemeen geworden.

Door den cursus zijn vele monsters
van hoeden op aanvragen naar het
buitenland verzonden. Eenige wen-
ken, aangegeven in het werk van
Dr. Rivet: „De stroohoeden-ludus-
trie in Ecuador en Peru" vertaald
door den ZE. Heer pr. Eu wens en
alhier in de „Amigoe di Curagao"
in eene serie artikelen opgenomen,
werden ook op den cursus met zeer
goede resultaten in toepassing ge-
bracht.

De in de maand Mei ondernomen
reis naar Maracaibo van de hoofd
vlechtster. Mej. Isabel Crefte, heeft
ook niet weinig bijgedragen tot het
instand brengen van eenige verbe-
teringen in dezen tak van nijverheid
voor wat betreft het in vorm bren-
gen van hoeden, het opmaken daar-
van, strijken enz.

Gedurende ' dit jaar vielen den
cursus twee bekroningen teu deele en
wel op de Brusselsche Tentoonstel-
ling en op de Nationale Tentoonslel-
ing voor Huisvlijt te Scheveningen.

Dat er een groóte vooruitgang
valt op te merken in onze boeden-
industrie is ontegenzeglijk en teu
bewijze daarvan diene, dat, terwijl
in de vorige jaren onze hoeden, niet-
tegenstaande zij tegen veel lager
prijzen werden verkocht, geen groo-
ten afzet hadden, waar tegenover
staat, dat in het jaar 1910 geen
gevolg kon worden gegeven aan alle
orders, zoowel voor fijne als voor
grove kwaliteiten.

Alhoewel onze industrie reeds een
grootere vlucht genomen heeft, zul-
len, wat het technisch gedeelte be-
treft, nog belangrijke verbeteringen
moeten worden aangebracht en eerst
dan zullen wij in de gelegenheid

worden gesteld met meer kans op
succes te concurreccen met andere
producten.

Op verzoek onzer Maatschappij
werd op hare kosten op vier der
bijzondere scholen in de Buitendis-
tricten van Curngao, nl. *>p de scho-
len te Barber, Sta. Rosa, Sta. Maria
en Willebrordus, in overleg met het
Apostolisch Vicariaat, onderwijs
gegeven in het hoedenvlechten, niet
zoo zeer ter beoefening van het fijn-
vlechten, als wel ter vorming van
flinke vlechtsters der gewone hoeden.

Dank zij de persoonlijk bemoeiin-
gen van den Inspecteur van het
R. K. onderwijs in de Kolonie, den
Z. E. Heer fr. Rodulfus Hermus,
daartoeaangezocht op de eerste al-
gemeene vergadering van leden der
Maatschappij in 1910, waarbij voor-
melde Inspecteur aanwezig was, is
het onderricht op uitnemende wijze
geslaagd.

Op elke school wordt aan de
vrouwlijke leerlingen van het 4e. en
se. leerjaar les gegeven, telkens in
groepjes van 5— De cursussen tellen
35 tot 50 leerlingen en werden met
ijver gevolgd. Elke groeples duurt
1% uur. Elk kind krijgt minstens 2
lessen per week. De uitkomsten zijn
zeer beviedigend. De EE. Zusters on-
derwijzeressen der scholen houden
toezicht over het onderwijs en zor-
gen dat steeds het vlechtonderwijs
ongestoord kan plaatshebben. Thans
wordt onderwijs in het vlechten ge-
geven aan alle zoogenaamde ar-
menscholen op Curagao. Op de open-
bare armenscholen te Curagao en
Bonaire was op verzoek onzer Maat-
schappij reeds vrpeger met het vlecht-
onderwijs begonnen. Het vlechtonder-
wijs wordt nu opnu allearmenscholen
onmiddellijk bekostigd door het Gou-
vernement. Onze Maatschappij ont-
brak het aan de noodige fondsen
om het verder te kunnen bekostigen.
Ze smaakt evenwel de voldoening
ook hiermede weder aau een goede
zaak den stoot te hebben gegeven,
welke zeer veel kan bijdragen tot
de ontwikkeling en verheffing der
arme bevolking van onze eilanden.

De vlechtcursus St. Eustatius kon
in het najaar van 1910 worden op-
geheven. De resultaten waren naar
wensch.

Naar aanleiding van herhaaldelijk
bij het Bestuur der Maatschappij
ingekomen aanvragen verzochten
onderget. aan het Bestuur der Kolo-
nie ook een Vlechtcursus op Aruba
te willen subsidieëren.

Daartoe werd aan het Koloniaal
Bestuur eene opgave verstrekt van
leerlingen, die aldaar voor een Cur-
sus in aanmerking zouden willen en
kunnen komen, terwijl tevens de
oud-onderwijzores van den vlecht-
cursus te Saba en St. Eustatius
voor eene benoeming te Aruba werd
aanbevolen.

't Is ons onderwijl aangenaam te
kunnen vermelden, dat thans ook
te Aruba een vlechtcursus is in 't
leven geroepen, die zich reeds in
groóte belangstelling mag verheugen.

De Maatschappij zorgt ook in de
voorziening vau dezen cursus van
goed vlechtstroo, zooveel mogelijk in
haar bereik is.

Hoedenindustrie

Naar aanleidingvan bovenstaand
verslag en devoorgelezen notulen vun
de Alg. vergadering op Woensdag 7
December 1910 maakte Pater Eu-
wens op de landbouw-vergadering
van 16 Juli devolgende opmerkingen.

Vooreerst wat de kwestie van het
certificaat betreft, uit te reikeu aau
volleerde vlechtsters.

Op die voorgaande vergadering
is dit certificaat niet erg gunstig op-
genomen en dit onderwerp tot deze

vergadering uitgesteld. Spreker was =,

van oordeel, dat wij in het belang i

onzer Hoedenindustrie noodzakelijk i

tot de instelling van zulk een certi-
ficaat zullen moeten komen.

Wat toch is het doel van onze
vlechtenrsus op Pietermaai en el
ders ? Het aantal goede vlechtsters
uit te breiden on het zóö groot te
maken, dat wij allengs aan «We aan-
vragen naar hoeden zullen kunnen
voldoen, ie!:' wat nu bij lange na
nog niet mogelijk is.

Het systeem moet dus zijn binnen
den koristen tijd het grootst mogelijk
aantal bekwame vlechtsters te vormeu.
Tot nu toe gaat het eigenlijk nog een
slakkengang3tje. Zoowel op Pieter-
maai, maar vooral op Otrabandazija
er een aantal meisjes, dat deCursus
slechten ongeregeld bezoekt. Daar is
nog te weinig animo.

Welnu die animo moet aangewak-
kerd worden. Daartoe kan dat certi-
ficaat in honge mate medewerken,
mits de zaak goed aangepakt en ge-
regeld worde.

Op de vnag aan den Heer H. J.
Cohen Henriquez binnen welken tijd
een ijverige bezoekster van den car-
sus beschouwd kdn worden voldoen-
de voor 't vak bekwaam te zijn, ant-
woordde deze ou 3 of 4 maanden.

Daarom zou de zaak aldus moeten
geregeld worden. Aan die meisjes, die
na den cursus ijverig bezocht, en
proeven van bekwaamheid te hebben
afgelegd door het vervaardigen van
eenige boelen zonder fouten, wordt
een officieel certificaat uitgereikt van
wege de directie van den cursus van
Pietermaai, omdat alleen deze geacht
kan wordeu, technisch voldoende op
de hoogte te zijn. om elke hoed naar
haar werkelijke waarde te beoorden-
len.

Dit certificaat worde gegeven aan
degenen, die gewone stroohoeden van
±90 ets., — correct en degelijk af-
gewerkt, vervaardigd hebben op
den vlechtcm pus. Die meisjes aan wie
zoon certificaat is uitgereikt, kunnen
van den cursus ontslagen worden,
met de toezegging, dat van wege de
directie aan baar op de eerste plaats
de vervaardiging van dergelijke hoe-
den zal worden opgedragen, naar
gelang de bestellingen uit het buiten-
land binnenkomen. Zoodat zij verze-
kerd zijn van geregeld werk te heb-
ben en de cursus en de opkoopers dat
dergelijke hoeden alleen door bekwame
vlechtsters zullen gemaakt worden.

Voor beiden dus een waarborg.
Het denkbeeld van Spreker was,

dat alléén uit deze vlechtsters (d. i.
dus degenen, die in staat zijn een ho«?d
van 90cts. goed en correct af te wer-
ken) degenen uit te kiezen, met talent
en aanleg en ijver om ook de fijne
soort hoeden van 5 gld. en hooger
per stuk Ie leeren vlechten. En na op de
cursus voldoende bewijzen van be-
kwaamheid te hebben afgelegd zou
hun een nieuw certificaat, daaraan
beantwoordend, kunnen uitgereikt
worden.

Het systeem moet dus niet zijn,
allen zonder onderscheid te willen vor-
men, tot fljn.vlechtsters, maar alleen
degenen, die er liefhebberij en aanleg-
voor bezitten, anders zal het gevolg
zijn:

10. dat de cursus overladen wordt
meteen menigte meisjes, die 't toch
nooit zoo ver znllen brengen, omdat
zij ('en aanleg missen.

20. dat vele meisjes den moed znllen
verliezen, den cursus heel ongeregeld
gaan bijwonen en op den duur het
aantal nog grooter maken, van hen,
die gewoonlijk foutief en slecht soort
werk afleveren.

De kwestie is voor onze industrie
van het grootste gewicht. .Op die
wijze ingericht zal bet onze industrie
in het buitenland nog een beteren
naam bezorgen.

Het is te hopen, dat de zaak in de-
zen geest spoedig zal opgelost worden

Dezelfde Spreker behandelde nog
een ander punt betreffende de hoe-

denindustrie, ni. de inrichting en
de resultaten van de beide vlecht-
cursussen te Pietermaai en te Otra-
banda. Als Spreker die twee volgens
hun resultaten en huu inrichting met
elkander vergelijkt, dan moet hij he-
laas bekennen dat die van Pietermaai
yerre de meerdere is van dh van
Otrabanda. Als hier van naijver of
eigenbelang sprake kon zijn, zou
Spreker die van Otrabanda liever de
meerderezien, omdat aan deze laatste
door het Apóstol. Vicariaat een vrij
lokaal ten gebruike is afge:ntaan.

Maar eere wien eere toekomt: de
cursus van Pietermaai staat veel
hooger. De feiten vermeld ¡n het
jaarverslag zelven bewijzen d.t. Aan
de cursus van Otrabanda waren gedu-
rende 1910 ingeschreven 50 leerlin-
gen waarvan slechts 25 den cursus
geregeld bezochten. Op I'iett r-maai
was de cursus dat jaar met 28 leer-
lingen begonnen en in het geheele
jaar werden er 44 iugeschreveu ter-
wijl er 32 de cursus verlieten, waar-
onder 21 met goeden uitslag. Nu de
resultaten.

Op Otrabanda werden op den
cursus gedurende 1910 verkocht 149
hoeden voor fl 840, op Pietermaai
daareutegen 479 hoeden voor een
waarde van 1592 gld.

Rekent men hier nog bij, dat door
deze cursus nog voor een waarde
van fl 1335 aan oud-vlechtatei s aan
werk werd verschaft, dan valt die
superioriteit nog meer in het voor-
deel van Pietermaai.

Wie beide cursuseen bezocht heeft,
valt dit verschil nog veel meer op.

Op Otrabanda zitten in twee loka-
len geheel van elkander gescheiden
een aantal meisjes te vlechten ; zij
zij zouden het evengoed thuis kunnen
deen, daar wordt geen let gegeven.

De hoofdvlechtster moet zelf geen
hoeden zitten vlechten, zij moet enkel
toezien op het vlechten van anderen.

Wat op Otrabanda aan gereed-
schappen, aan strijkijzers, bollen enz.
in voorraad is, kan niet in verge.
lijking komen, met het geen op P.
te zien is, ook niet wat de netheid
en versiering van het lokaal betreft.

Pietermaai heeft zelfs nog voor
een waarde van fl 73 aan monsters
van hoeden naar het buitenland ge-
zonden, en uit de 10 %. winst op
de gemaakte hoeden zelf het stroo
gekocht, nieuwe bollen, houtskool,
en zwavel aangeschaft en daaruit de
kosten bestreden van verschillende
andere uitgaven. Uit alles blijkt dus
de superiorioriteit van Pietermaai
boven Otrabanda. De verklaring
hiervoor is alleen te vinden in debetere organisatie van P. en dat
die cursus ook een goede deskundige
leiding heeft. Alle feiten dus pleiten
er voor om ook de cursus van
Otrabanda op de wijze van Pieter-
maai in te richten en nog beter ze
brengen onder het onmiddelijk toe-
zicht en leiding van den Heer Hen.
riquez.

De Landbouw-My. heeft van den
beginne van de opleving dezer indus-trie ook deze zaak teu harte geno-men. Doch allengs is deze industrieboyen de macht van de My. uitge-
groeid, omdat nu tegenwoordig om
ze goed te behartigen en te leiden
creen degelijke technische kennis
noodig is, die niet iedereen bezit.

Uit alles blijkt, dat aan den HeerHenriquez, die de leiding van de
cursus van Pietermaai speciaal op
zich geuomen heeft, deze zaak uitne-
mend is toevertrouwd. In het belang
van den bloei en ook van de tech-
nische ontwikkeling dezer industrie
is het dus gewenscht dat aan denHeer Henriquez de opperste leiding
van al de bestaande cursussen in onzekolonie of althans meer direct vandie in de Btad worde opgedragen,
mits de Heer Henriquez daartoe
bereid is en het Gouvernement den
Heer Henriqubz daartoe in de gele-
genheid stelt.



Berichten uit de Kolonie.
NB. Wegens grooten toevloed van

copie betreffende de Stroohoeden-
Industrie. moest tot onzen spijt het
slotartikel over Dr. G. van ven
Heuvel tot het volgend nummer
blijven liggen.

Mgr. M. G. Vuylsteke.

Maandag morgen is onze Aposto-
lische Vicaris Mgr. M. G. Vuylste-
ke van zijn reis naar Bonaire te-
ruggekeerd. Mgr. maakte de terug-
reis per Priscilla.

„Priscilla" en „Dreadnought".

Toen de Priscitta vorige week reeds
via Bonaire naar de Bovenw. Eil.
vertrokken was, kwam de Dreadnought
Zaterdagmorgen onze haven binnen.

Zooals men weet is deze laatste
tijdelijk door het Gouvernement voor
de reizen naar de Bovenw. Eil. iv
dienst geuomeu. De Dreadnought is
daarna onmiddelijk naar Bonaire
vertrokken, waar de passagiers,
mail en lading werd overgenomen om
daarmede de reis naar de Bovenw.
eilanden voort te zetten.

De Dreadnought is wel iets kleiner
dan de Priscilla, maar heeft een be-
tere kajuit en is beter ingericht voor
het vervoer van passagiers.

SS. „Oranje Nassau".

Het nieuwe SS. Cranje-Nassau, ge
bouwd voor rekening van deK.W.I.M.
door de Maatschappij de Schelde te
Vlissingen, dat den 7 Juli zijn
eerste reis zou aanvaarden kon we
gens de staking der zeelieden niet
van Vlissingen vertrekken. De du-
tum van vertrek naar Amsterdam
kan uog niet worden uitgesteld. Het
zal nu eerst 14 dagen later 21 Ju-
li naar de West vertrekken.

Muziekuitvoering.

Naar wij vernemen, zal de mu-
ziek uitvoering bij gelegenheid van
den verjaardag der Koningin-Moe-
der op Woensdag 2 Augustus aan"
de Ovenijde gegeven worden door
de Marine-kapel van Hr. Ms. Utrecht.

Aardbeving.

Volgens het B. C. had er in den
vroegen morgen even vóór 3 uuf
van Maandag 23 Juli een aardbe-
ving hier op Curagao plaats, die
vele personen uit hun slaap deed
opschrikken.

Heel hevig is het niet geweest.
Want maar betrekkelijk weinig per-
sonen hebben er maar iets van be-
merkt. Tot nu toe heeft de tele-
graaf nog niet gemeld of op
andere plaatsen in de buurtschap
de schok heviger geweest is.

Pest te Caracas.

Be berichten omtrent de pest te
Caracas blijven ongunstig luiden.
Vele personen, vooral uit de laag-
ste klassen sterven er aan. Geen
personen uit Venezuela worden hier
zonder quarantaine toegelaten, die
geen bewijs kunnen overleggen dat
lij reeds sedert 10 dagen uit Ca-
racas vertrokken zijn.

Regen.

Woensdagmorgen ongeveer ten drie
uur viel er in de stad een zware
regenbui, die evenwel niet bijzonder
lang aanhield, vergezeld van een
licht onweer. Niet overal in de bui.
teu districten was men zoo geluk-
kig. Zooals wij vernamen bleef bet
westelijk van Zego geheel droog.

Hr. Ms. Utrecht.

Onze oorlogsbodem, die Maandag-
morgen naar Bonaire vertrok tot
het nouden van schietoefeningen, is
reeds Woensdagnamiddag van daar
teruggekeerd.

Alg. Nederi. Verbond.

Hedenavond ten kwart over 8 wor-
den de leden van het Algemeen Neder-
landsch Verbond, Groep Nederlandsche
Antillen, bijeengeroepen ter Alge-
meene Vergadering in de bovenzaal
der Club „de GezeïligMd."

In dezelfde bijeenkomst zal de
Wel. Ed. Gestr. HeerKarel Muller
adelborst aan boord van Hr. Ms.
Utrecht eenige Voordrachten voor de
leden houden.

Leger.

Kapitein Beauchamp Williams
en majoor Rost, twee officie-
ren van den Engelsch-Indischeu ge.

zondheidsdieust, hebben in de zweren
van melaatschen een micro-orgauis
me gevonden en daarmee een vaccine
verkregen, dat bij de behandeling
van leprozen is toegepast. Majoor
Rost heeft ondervinding opgedaan
met 10 patiënten. Twee hunner zijn
hersteld, twee zijn zoo zeer verbe
terd, dat er van de ziekte alleen
nog maar oubeteekenende overblijf-
selen zijn en de overige zes zijn
allen aanmerkelijk verbeterd Ook
kapitein Williaras heeft hoogst be
moedigende uitkomsten gekregen.

Staatsrecht van Cnracao.

Wij ontvingen met de mail van gis-
teren een hoogst belangrijk weten-
schappelijk werk. Het is getiteld:
Ontstaan en Ontwikkeling van
het Staatsrecht van Curacao door
Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk. Uit
gever van dit werk is: Martin uk
Nijhoff te 's Hage:

Wij hopen spoedig nog nader op
dit werk terug te komen.

Regenval op Curagao

gedurende de maand Mei.
Fort Amsterdam 24.7 m.M.
Plantage Knip 0 „
Klein Sta. Martha 26.9 „
Siberië 25.5
Hoffi Abao 33.7 „
CasChikito 23.5
GrootSt. Joris 33. „
Klein St. Joris 35. „
SantaRosa 38. „
Beekenburg 30.5. „
Noordkant 29. „

Openbaar Onderwijs.
Maandagavond zijn eenige ouders

en verzorgers vau leerlingen, bene-
vens een aantal onderwijzers, in een
der lokalen van de Loge De verge-
noeging bijeengekomen, om middelen
te beramen tot verbetering, van het
openbaar onderwijs.

Naar wij vernemen Is uit de aan
wezigen een commissie benoemd om
een request te ontwerpen, waarbij
de noodiggeachte verbeteringen aan
het koloniaal bestuur in overweging
zal worden gegeven. (Cur Cow).

* m

*Aan den heer H. J. Nyman, on-
derwijzer Iste klasse in de kolonie
Curagao, is een jaar verlof naar Ne-
derland verleend.

MarktberichtvandenCuracaoschenHandelsbond.

Van 29 Juli 1911,
ZOUT per vat van 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G , O.OÖtfORANJESCHILLENperKU.Istkw „ 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
RECINÜS-ZAAD per K.G 0.05
BTROOHOEDEN (hipijapa) :
Kwaliteit No, 1 per dozijn „ 3.—„ 1 (gebleekt) 3.12K

ti »t Xfl »J f* »»„ la [gebleekt] „ „ „ —.. 2 4.50„ 3 „ 4.50„ „ 3 „ „ 4.62X
;; ;; i;; ;: &u& ■SS
:: ;;?;:;::::::::; l"

8 „ „ (OLA) „ 7.50
9 , 10.50„ 10 „ (OLA) ,9.-

-■fii XX it "**"—■"„ 12 „ „ (OLA) „12.-
-., 13 „ 15.-
-„ 14 „ (OLA) „15.-

-» „ 15 „ ,i ,18.—
SÏROOHOEDEN (latat) :
Kwaliteit X per doaljn 11.50—

,: AA „ „
*i XXX „ „ ——-

KLEINE STROOHOEDEN (hipijapa)
in kwal. overeenkomende met kwal. No. 1
van ongeveer 25 cM. van kruin af totrand

per doa. f 2.50

Officieele Berichten.
Bij Gouvernements-beschikking is,

met inachtneming der daaromtrent
overigons bestaande voorschriften,
bepaald, dat op den 2den Augustus
a. s., de verjaardag van Hare Ma-
jeteit de Koningin-Moeder op de
volgende wijze zal worden gevierd:
10. Bij zonsopgang zullen, op het val-

len van een kanonschot van het
fort Nassau, de vlaggen op de
openbare gebouwen, de forten op
dit eiland en op deGouvernemen ts
vaartuigen worden geheschen, ter-
wijl zij met zonsondergang op
een gelijk schot zullen worden
vedergehaald;

20. Bes middage zal er van het
Waterfort een saluut van drie en
dertig schoten gedaan worden

30. Om 7 uur 30 minuuten des voor-
middags zal er op de „Be Ruy-
terkade" parade gehouden
worden;

40. Van 7 uur 30 minuten tot 9 uur
des namiddags zal aan den Wa-
terkant (Overzijde) door de Mili-
taire Kapel cene muziekuitvoe-
ring worden gegeven;

50, De tenue van den dag zal eiju de
groóte.

BerichtenuithetMoederland.

Tweede Kamer.
Onatgedane wetsontwerpen.

Mij het uiteengaan van de Tweede
Kamer bleven ¡>o^- onafgedaan «le
volgende Indische wetsontwerpen:

Goedkeuring van een koloniale ver-
ordeuing tot het. aangaan vau een
algemeenegeldleeniug ten liste van
der kolonie Suriname;
goedkeuring van een contract niet,
de Naaml. Vennootschap „Kon. West.
-Indische Maildienst" wegens liet
uitvoeren vau een vaart van Am.
sterdam naar Paramaribo en naai'
Cttrayao enz.;
vast telling van de sloj-en der roken in-
geu van Suriname eu van Ned.-In-
dië «.ver 1907;

Suppletoir*) begroot ing van: Kolo-
loniën 1910 (voor kor-t.-n wegens
verpleging in hut militair hospitaal
te Paramaribo);

Verhooging der begrooting van Cv-
Tai-.o en van bet l>ep. van Kolo
niëa betreffende verbetering van Kt.
Annabaai. (Zie ons Bijblad)

„La Gazette de Hollande."

Wij ontvingen het eersle nummer
van „La Gazelle de Ilollandt", onder
hoofdredactie van jhr. O. v.in Bere-
steyn. Iv een ioleidend artikel zet de
heer van Beresteyn uiteen, welke de
redenen zijn voor deze uitgave. Be
voornaamste is wel de meermalen
gebleken weuschebjkheld om voor
Nederlandsche belangenen Nederland
sche gedachten op te komen in een
taal, die ook buiten onze grenzen
algemeen bekend is, eu daardoor
het middel vormt om gelezen te wor-
den in kringen eu door personen die
men anders niet zou kunueu bereiken.

In dit nummer zet dr. Kuyper, die
meermalen voor een dergelijk blad
heeft gepleit, verder het nut dezer
uitgave uiteen.
Het blad aantrekkelijk van inhoud dat
door eenige illustraties is opgeluis
terd en door zijn verder uiterlijk een
goeden indruk maakt verschijnt
Woeusdags en Zaterdags.

Beßedaktie er van is gevestigdi
Nobelstraat 20 den Haag.

—Het Koloniaal Museum te Haarlem
heeft de volgende prijsvraag uitge-
schreven voor het jaar 1912: „Be.
knopte geschiedenis van de beoefening der
natuurwetenschap in rf<í Kederlandtehe
Kolonie."

— Ben 7n Juli a. s. vertrekt met
een stoomschip van den Kon. W.-P
Maildienst naar West-Indië een de-
tachement koloniale militairen, sterk
25 soldaten. Als commandant zal
optreden de sergeant-majoor H. J.
Otten, van de Koloniale Reserve.

Het B. O. berichtte deze week,
dat de Heer Mn. W. P. van Leeu-
wen, oud-burgermeeBter van Am-
sterdam, beuoemd is tot Commissa-
ris der Kouingin voor de provincie
Noord-Holland, in plaats*vnn den
Heer Mk. G. van Tienhoven, die
tegen 1 Aug. ontslag gevraagd heeft.

H. M. de Koningin.

Beze week bracht H. M. Koningin
vergezeld van Z. K. H. Prins Hen-
drik een bezoek aan de koninklijke
familie te Brussel.

Buitenland.

PANAMA.
Versterking en bezetting van het

Panama-kanaal.

In deu meest volstrekten zin be-
hoort het Panama-kanaal tot de
strategische invloedssfeer der Ver.
Staten van N. Amerika, en vandaar
dat de regeering dezer republiek be
dacht is op doelmatige versterking
en blijvende bezetting van dezen
zeeweg. Be volksrechtelijke vraag, of
en met welk recht de N. Ameri*
kaansche Unie de versterking van
dit kanaal op zich heeft te nemen,
laten we hier buiten bespreking. Feit
is, dat zich de Ver. Staten, door
een verdrag met de republiek Pa-
nama In 1903, niet alleen de aan-
legstrook van het toekomstig ka-
naal als eigendom hebben verzekerd,
maar tevens een strook land aan
weerszijde ter breedte van 8 kil. Dit
recht kan haar feitelijk niet worden
betwist, zoolang de Unie de onzij-
digheid van het kanaal waarborgt,
en alleen tot sluiting overgaat voor
het geval vreemde mogendheden het
oorlogsterrein naar het kanaal moch
ten willen verplaatsen, ofwel de
Unie zelf in een oorlog mocht wor-
den gewikkeld. Het versterkingsont-
werp komt in 't kort op 't volgen-
de neen aan den Atlantischen kant
worden bij Colon, aan weerswjde van

den kanaalmond, zes forten gebouwd
om de in- eu uitvaart te beheer-
schen. Van grooter belang is ech-
ter de versterking der westkust,
met 't oog op mogelijke vijande-
lijkheden van Japaosche zijde. Daar
wil men de vier, voor den ingang
van het kanaal liggende eilandjes,
Flnmengo, Culebra, Noos en Perico,
van gepantserde batterijen voorzien,
die tegen het zwaarste scheepsge-
sctmt bestand zijn.

Het geschut is berekend op dertig
c.M, en 35.4 c.M. kanonnen.

Bij den uitgang zelf worden op
het vasteland drie kustbatterijen en
bij de sluizen van Miraflores en Pe-
dro Miguel bizondere batterijen op-
gesteld. Ook in het binnenland zal
het kanaal door blok huizen en for-
ten zoodanisr beschermJ worden, dat
blijvende bewaking langs het heele
traject mogelijk is. Be ingebruikne-
ming van het kanaal is vastgesteld
op 1 Januari 1915, voor welk tijd-
stip ook de versterkingen klaar moe-
ten zijn.

De Galapaos-eilanden.

Voor den westelijken ingang van
het kanaal liggen de Galápagos- of
schildpad-eilanden, welke thaus door
de Ver. Stateu van N. Amerika
voor 85 millioen gulden van Ecua-
dor zijn overgenomen. Beze, overi-
gens onbeteekende eilandjes,, zijn
thans voor de Unie vau 't groot-
ste belang als de voornaamste stra-
tegische basis voor de flankdekking
van het Panama-kanaal aan de
zijde vau den Grooten Oceaan. Even-
als Cuba en Portorico ten Oosten,
liggen de Galapagos-eilanden op
een afstand van ongeveer 1750 ki-
lometer tenWesten. Aan de Atlantische
zijde beheerschen de Ver. Staten alle
driede toegangen tusschen de Antillen;
aan de westzijde daarentegen ligt
de \aart onbeschermd, en daarom
wil men ook op deze eilanden een
marine-station oplichten. Be Ga-
lápagos beslaan een oppervlakte
van 7643 vierk. kil. en schijnen
door hun gezond klimaat en rijken
neerslag zeer geschikt tot ontgin-
ning. Tot nog toe waren deze ei-
landen een schier geheel veronacht,
zaamd bezit van tfcuador, meteen
bevolking van slechts 'u 1000 kleur-
lingen, die leven van wat visscherij,
land- en tuinbouw.

Keu duur servies.

Een reeks jaren geleden erfde een
jonge tooueelspeler van zijn moeder
een mooi theeservies van Meissener

Eorselein. Een handelaar in oud
edeu schatte de waarde op 50.000fr.

maar, zeide hij er bij, alleen een
Rotbschild zal zulk wonderwerk wil-
len koopen. De acteur zette zich een
pruik op, grimeerde zich als grijs-
aard en ging met zijn kostbaar ser-
vies naar den rijken bankier. Na
het nauwkeurig bekeken te hebben
zeide Rotbschild: „Ik wil u er
45.000 fr. voor geven." Be eige-
naar stelde toen voor: Geef mij er
liever een jaarlijksche lijfrente van
4000 fr. voor." „Goed", antwoord-
de de baron.

Na 5 jaar hoorde de baron, dat
de man met de lijfrente nog steeds
zich aanmeldde. Hij ontbood derhalve
den man en zeide tot hem : Hoor
eens, waarde, u heeft een zeer krach-
tig gestel. Hoe oud is u eigenlijk?"
Be acteur rukte zijn pruik af en
antwoordde: „Bijna 28 jaar." Roth-
schild vond de grap zoo goed, dat
hij verder betaalde. Het beroemde
servies moet nu reeds 80.000 fr.
gekost hebben.

Vergiftigd.

Madame de Stael was in onmin
geraakt met burggraaf de Choiseul,
die beleedigende praatjes over haar
had uitgestrooid. Op zekeren dag
ontmoetten zij elkander in een ge-
zelschap, waar zij niet konden ver-
mijden met elkaar te spreken. „Wij
hebben u in langen tijd niet meer
gezien, mijnheer de Choiseul, begon
Madame de Stael. „Ach neen, me-
vrouw ik ben ziek geweest," was het
antwoord. „Toch zeker niet ernstig ?"

„Bij den dood af, Mevrouw, ik had
bloedvergiftiging.'" „Ban had u zeker
op uw tong gebeten" viel Mevrouw
de Stael scherp in. Diebijtende scherts
viel als een donderslag op den burg-
graaf, die als een lasteraar en
kwaadstoker bekend stond. Be lei
was hard, maar welverdiend.

De Koflloogst van Venezuela.

In Venezuela wordt voor dit jaar
een buitengewoon goede koffle-oogst
verwacht. He kritieke periode in den
groei der boouen, d. w. z. het „zetten"
van den bloesem, had een bevredigend
verloop en men heeft met vertrouwen
geconstateerd, dat de dhjarige oogst
ongeveer tweemaal zoo groot zal
zijn als die van verleden jaar (welke

op 600,000 zak van 60 kg. geschat
was) eu veel overvloediger zijn zal
dan alle zes vorige oogsten. Met de
verscheping der koffie zal in Octo-
ber een begin worden gemaakt,
terwijl deze tot ongeveer Maart 1911
zal aanhouden, 't Grootste deel der
uit het Caracas-disdrict geëxporteer-
de koffie gaat naar Hamburg, ter-
wijl het Maracaibo-district in hoofd-
zaak naar de Ver. Staten uitvoert.

Volgens de meeuing van diverse
goedingelichte personen te Caracas
is een overvloedige koffie-oogst de
belangrijkste factor voor de alge-
meeue welvaart van Venezuela.

(A. N. Expbld.)

Il JUVENTUD ||
lI EMÜLSIÖNÏSCOTT ||
< _____________■—____ 1 1

j¡ son campaneras inseparables. Yla ra- (¡
i¡ zón es que en la juventud las mujeres <>, i se debilitan á causa del sexo, son dcli- ¡i
\ , cadas, el estómago no digiere la cantidad ¡ !¡¡ normal de alimentos yla nutrición es ¡¡
" ¡ muy deficiente. De ahí que hayan tan- "'<> tas jóvenes anémicas y tantas señoras <>t etérües! |¡

LA EMULSIÓN DE SCOTT
" \ obra como un verdadero "salva-vidas" <¡
i ' de las jóvenes. Es el alimento que trans- ¡ >¡ i forma á las niñas en señoritas y que las ¡ !¡¡ mantiene fuertes, robustas, rosadas y !¡
| ¡ sanas. < ¡

EXÍJASE LA LEGITIMA

* JK á¿_V "A la edad de 12 afios se me presentó una I 'J/m2^S¡L fuerte anemia que aumentó hasta desarrollarse ■

m*lS\ ¿Fvb "n una Bronquitis Pulmonar. Tomé una variedad "

I m XB&_\ ae medicamentos sin conseguir alivio alguno,
(' *ñ - tíP basta que el Dr. Andrés Claros me recetó la ! (

11 I ' /=’{ Emulsión de Scott, con cuyo preparado quedé . |
A vt IJ completamente restablecida, después de tomar . )

i ' 1 ! Jf\ sólo 10 frascos. Hoy me encuentro sana yrobusta < I
I ' I(' TS—w porque no dejo de tomarla." Marta Júnenos, i >
< Directora del Colegio de Aiquile, Bolivia. I '
ir^>%t%t%i^J%r%r%r*m^*\v%r*m^^



FRANKRIJK.
Uit onte schooljaren herinneren we

ons noff de fameuze historie van
den moïenaar met zijn twee ezels.

Be een, kreeg een vrachtje zout op
den rug, en marcheerde daar mee
door het* water, waarbij hij tot de
gewichtige natuurkundige ontdek-
king kwam, dat dit goedje dan smelt;
de ander, beladen met ecu partij
sponsen, vond die uitwerking zoo
verbluffend, dat hij er ook aanstonds
de proef, van nam, met het bekende
noodlottige gevolg.

En dan kwam de conclusie, drie-
maal onderstreept, er onder gedrukt:

„Wat voor den eeD goed is, is
het daarom nog niet voor den an-
der."

Welnu, deze historie met dekapitale
waarheid er bij, doet nu ook in de
politieke wereld opgeld en wel in het
MAROKKO VRAAGSTUK.

Het succes van Frankrijk, dat
zich zoo handig in Fez wist te nes-
telen, trok natuurlijk de aandacht
van Spanje.

Bat kunnen we ook wel eens na-
doen, meende men in Madrid, waar
men al lang vlamoogde op den buit,
dien de Fransche buurman in Ma-
rokko bezig is zich te verzekeren.

En zoo gebeurde het, dat Spanje
een aantal troepen ontscheepte en
nu ook een aaavallende actie begint.

Spaansche trots en afgunst, roept
men nu aan de Seine. Want Spanje
kan het niet verkroppen, dat wij
in Afrika zoon uitgestrekt gebied
hebben verworven en dat thans de
sultan van Marokko zich tot one
richt ais fijn helpers in den nood.

Dachten ze in Madrid misschien,
dat hij daar om hulp zou aanklop-
pen, vrai&gt sarcastisch de „Croix '.
't Is immers duidelijk dat de sultan
bij Frankrijk heul zocht, Frankrijk,
welks leger tienmaal beter is dan
het Castuiaanache. en dat bovendien
door en door bekend is met de Afri-
kaansche toestanden en dat tal van
soldaten heeft, die van denzelfden
godsdienst zijn als de Marokkanen.

En niet alleen de „Croix", de gehee-
le Pariische pers trekt tegen de
Spaansche regeering te velde.

Het voorwendsel van Spanje — een
moord op eenige personen, die on-
der Spaansche bescherming staan —
zeggen de bladen, is oubeteekenend
en rechtvaardigt niet de ontscheping
van troepen.

Het is een onvriendelijke daad die
den Europeeschen vrede nog leelijk
in gevaar kan brengen en in alle
geval het begin is van een beden-
kelijk avontuur.

Ook de correspondent van de
„Times" te Tánger meldt, dat men
daar in diplomatieke kringen meent,
dat het optreden vau Spanje teLarasj
en Alcázar den geheeleu stand van
de Marokkaanscue kwestie zeer ern-
stig maakt.

Het Spaansche optreden is voor
Frankrijk dan ook ecu leelijke sireep
door de rekeniog. Alles ging nu zoo
goed, zelfs Duitschland scheen in
staap gewiegd.

En nu zoo plotseling een vreemde
kaper op de kust, die al de slapende
honden weer wakker maakt.

Geen wonder dus| dat men Parijs
uu uit den treure verhault: wat voor
Fraukrijk goed is, is het nog niet
voor Spanje. Maar in .Madrid denkt
men niet aan den zak met sponsen.

En een Spaansch blad „España en
África" raadt't Castiliaansche volk,
dat nog altijd hunkert naar het
oogenblik, dat het een vergoeding
zal schenken voor ziju verloren ko-
loniaal bezit, kort en bondig aan,
zich onmiddelijk meester te maken
van Noord - Marokko.

En deze gevaarlijke raad vindt
weerklank in den nationalen trots
van zeer vele Spanjaarden.

Oorzaak van al die opgewonden-
heid is echter Fraukrijk, dat door
zijn optreden in Marokko de Span-
jaarden als het ware uitgetart heeft,
het Fransche voorbeeld te volgen.

Maar dat mocht natuurlijk niet
en daarom moet thans de „zout- en
spousen-politiek" dienst doen, om
de regeering te Madrid tot terug-
keer te bewegen.

Met dat al is de Marokko-zaak
weer in een gevaarlijk stadium ge-
raakt.

En Nederland mag van geluk
spreken, dat het bij de conferentie
van Algecirae niet is ingegaan op
het „vereerend" aanzoek, politie-
diensten in het Marokkaansche wes-
pennest uit te oefenen.

Wat zouden we gestoken zijn !
Uit het land der socialisten.

Als men de heeren socialisten mag
gelooven, dan is Frankrijk, waar
ze baas zijn, een echt luilekkerland,
een aardsch paradijs.

Lees maar even wat er van aan
is en oordeel zelf:

Komt iemand te Parijs zich ves-
tigen, een, die een goed onderdak
wu hebben, dan vindt hij op de
vijfde verdieping wel een kamertje
voor 50 francs per maand !

Stoken mag hij niet te veel, want
de steenkolen kosten er maar 75
francs de 1000 kilo.

Steekt ge de lamp aau, voorzich-
tig dan als 't u belieft, want de
petroleum kost maar 60 centimes
(30 cent) de liter!

Een sigaar! Maar dat is daar ook
geen kost voor den werkman! Baar
is geen aankomen aan!

Een pijp tabak? Ze kost er maar
12.50 fr. (6 gulden 25 cent) de kilo!

Een heel klein doosje lucifers, half
vol, kunt ge er krijgen voor 5 cent!

De suiker kost er 2 francs de kilo.
Een ieder ziet: 't is voor .niet, de

boel is er te geef!
En als er de loouen maar naar

waren, maar de uitbuiting is er ko-
lossaal.

't Kan er wel een paradijs zijn,
maar dan toch alleen voor millio-
uah_ en groóte kapitalen.

De gelijkheid is groot in de we-
reld ! En vooral waar 't socialisme
domineert.

Frankrijk is er 't levend bewijs
van!

PORTUGAL.
Portugal en de Mogendheden.

Gelijk men weet, trad met 1 Ju-
li het dacreet betreffende de schei-
ding van kerk en staat, dat later
nog door de nationale vergadering
moet worden goedgekeurd, in wer-
king. Daardoor wordt, zoo meldt
de correspondent van het Berliner
Tagibl.", een ernstige, internationale
strijdvraag op het tapijt gebracht,
want de voorloopige regeering heeft
nog altijd niet op de vraag der
buïtenlandsche gezanten geantwoord
of de in Portugal bestaande vreem-
de kerken en godsdienstige vereeni-
gingen onder alle bepalingen van
genoemde wet vallen.

De correspondent heeft uit welin-
gelichte bron vernomen, dat de En-
gelsche zaakgelastigde, de Duitscbe,
Italiaansche en Fransche gezanten
aan den minister van buitenlandsche
zaken, Machado, hebben meegedeeld,
dat zij zulks nooit zullen toestaan.
Zij hebben hem verder duidelijk aan
het verstand gebracht, dat zij, wan-
neer de Portugeesche regeering niet
voor het einde dezer maand besliste
verklaringen heeft afgelegd, dat de
vreemde, kerken eu haar eigendom-
men geheel en al buiten de bepa-
lingen der wet vallen, op 1 Juli al
die kerken zullen sluiten en op de
torens de vlaggen der verschillende
nationaliteiten zullen hijschen, waar-
door aan de Portugeesohe autoritei-
ten de toegang tot deze gebonwen
ontzegd wordt.

Verder hebben bevoegde personen

den correspondent van het Berl.
Tagebl." nog verzekerd, dat ook
Rusland, Oostenrijk en Spanje, of-
schoon deze landen geen kerkeu in
Portugal bezitten, besloten hebben
het optreden van de genoemde mo-
gendheden te ondersteunen.

„Het spreekt vanzelf" zoo merkt
de redactie van het Berlijnsche blad
op, „dat, zoolang dit conflict niet
is bijgelegd, van de erkenniug der
Portugeesche republiek door de 7
mogendheden geen sprake kan zijn.

Geeft het voorloopig bewind toe—
waaraan niet te twijfelen valt, —
dan kan zij het ontwerp gerust in

de papiermand werpen, want het zou
allesbehalve recht zijn om vreemde-
lingen van onrechtvaardige wetsar-
tikelen vrij te stellen en eigen bur-
gers door die hatelijke bepalingen
te kwellen.

Advertentien.
Alg. Ned. Verbond

Groep: Nederi. Antillen.
Algemeene vergadering op Za-
terdag 29 Juli 1911 des avonds
om 8.15 uur in de bovenzaal van
de Club „De Gezelligheid".

Voordrachten door den
Weledelgestr. Heer

S^arpl pSjluUpr.
Namens Het Bestuur

de Secretaris
C. S. Gorsira JPEz.

DEWAR'S-WYSKI
[ DE BESTE ]

BEKROOND MET MEER DAN

50 (SoudcQ Medailles
EN ANDERE PRIJZEN.

GEDESTILEERD DOOR

John. Dewar & Sons Ltd.; Pertb
Leveranciers van het Engelsche

Hof, (van wijlen Koningin Victoria,
van wijlen Koning Eduard VII en
van Koning George V )

Agenten voor Curasao,
de LANNOY- & Co-

INGEZONDEN MEDEDEELINGBN
El aceite de Hígado de Bacalao ss

insustituible como alimento— come
vn reconstituyente poderoso de la
sangre, de los tejidos, de los nervios
y de los huesos—y el modo más ra-
cional de administrarlo, según lo ha
probado la experiencia de más de 30
años y según la opinión universal
de los médicos, es la EMULSIÓN BE
SCOTT, que está compuesta del acei
te más puro y de otros ingredien-
te las aumentan considerablemen-
te que flcaceia nutritiva del aceite.

In Memoriam.
Met het doel, in een gepasten vorm

hulde te brengen aan de nage-
dachtenis van den Curacaoschnn
philantroop, den alom geachten

en betreurden Heer

Elias S. L. Maduro
heeñ zich op Curagao een COMITh
gevormd, bestaande uit de navol-
gende Heeren :

M. de Leao Laguna, Voorzitter.
J. Jesurun, Penningmeester.
D. J. Querido, Secretaris.
Pater A. W. ter Maat, J. Weeber,
A. D. Capriles en ,1. H. Perret Gen-
til, leden.
Tot 10. October a. s. zullen voor

gemeld doel door bovengenoemde
Heeren giñen dankbaar in ontvangst
genomen worden.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

_i>f*j___L Vu_l

H. M. de Kon i lililíder Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883,
„ Antwerpen 1885,
„ Chicago 1893, en„ Curacao, Eerste Prijs Eere

medaille, 1904.„ Brussel, 1910.
Curasao, Waterkant, Otra-

banda.

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curasao.
'1

êHamburg-Ameiïka-Linie.x__x

Geventigd in 1847,
Geregelde Vracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verschil-

lende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.

DIENST-WEST-INDIE:
A_-_A„v<t """"" j. * Lijn I. Den _n. van iedere maand, vanïP#W A""*W Hamburg naar St. Thomas, Tri-
■WÊ^0y

_\ %*"* nidad, Venezuela, Curacao en

$» * <'/[ fÊ—t—^méfi^^M^t Aankomst te Curagao den lten.

'" v'" MmtWaßÊmm^^^^^^1 kil '"" |,en fdexi. van iedere maand, van
"ES ' fM_^ámf_W_W_%k Hamburg over Haiti naar Cura-—Wn mm «^r^íÁrS " ('ao, t'"Pl»H'rt. Trinidad, St.
fl £___*_! hF^>______ mW v<t "' Thomas, Havre en Hamburg;

'-ÏWÊÊ aW^ÍÁWE '''"'" '^ '
')t'" ~^n' vftD'edere maand, van

d=fï ËËsS =_&£3l_f_|_: Colon-Panama eu Ceutraal-Ame-

f§l||Éf| > Vracht wordt aangenomen voorjf||f alle Europeesche Havens, zoo ook
Passagiers-vêrvoer aaar alle

plaatsen, welke door bovengenoemde lijnen worden aaugedaan.
Behalve de stoombooten van bovengeuoemde lijnen, doen eventued

ook andere Passagierschepen der Maatschappij, deze haven aan, die
over St. Thomas direct naar Europa varen, en de reis iv ongeveer
15 dagen volbrengen.

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

Prijs der Passage naar Havre of Hamburg:
I Klas: $ 110; 111 Klas: $ 50-A. G.
Retour Biljetten: 10% afslag op de heen- en terugreis.

Voor verdere inlichtingen vervoege men zich tot

Edwards, Henriquez & Co.,

Agenten.

LONQMAN & MARTÍNEZ
1 NEW YORK.

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)
Fabrikanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soorten

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

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden, 3

Drukker t
B. __,'. BO6AERS.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 22 JULI - 5 AUGUSTUS.

Schip i Kapiteiu i Aankomsti van i Vertrek j naar

Zulia
' S. S. Morris 22 Juli New-York 22 Juli Maracaibo

Zulia „ 27 „ Maracaibo 27 New-York
Caracas Fiinrt 27 „ New-York 27 „ La Guayra
Caracas „ 1 August. La Guayra 2 August. >ew-York
Maracaibo G.W.Goodman 5 „ New-York 5 Maracaibo
Merida A. Johanson 24 Juli Maracaibo 24 Juli La Guayra
Merida 26 „ La Guayra 28 „ Maracaibo
Merida , 2. August. Maracaibo 3 August. Maracaibo
Prins WillemlV V.C. v.d. Graaft 22 Juli Arasterdam 23 Ju» New York
Prins Maurits H. J. v.d. Goot 30 „ New-York 31 Amsterdam
Oranje Nassau G. D. Nleman 5 August. Amsterdam 6 August. New-York

Brasile D. Casella 21 Juli Génova 22 Ju» ¡g*°
Barbadian Manning 80 „ Liverpool 30 „ Cartagena
Pltagonia M. Malchow 2ó3August. Hamburg 4ó 5 Aug. Hamburg
Brasfle D. Casella 2ó 3 „ Colón 2ó 3 „ Génova

Schoeners. | Aankomst. | van | Schoeuers. Vertrek | naar

DreadnoughtH 22 Ju» B_n_S-°V"

cÍmenloHsefaV 25 " M°arac¡ibo EriedTn ' 22 !! ara
Pca.ib°

HuZaria ff 25 ' Bonaire Maria H 23 Pto Cabello
AurÍH 26 ' Bonaire , Refugio H 24 ArubaffaT/>;fE 27 " Barbados V.r^Wa H 24 Vela de Coro
Virginia H 27 | VeladeCoro Msdffl-| vfr » £lG_C-ot_H 28 i Maracaibo Pluma de Oro V25 $££*{£

Meda H 25 Maracaibo
BungariaH 27 .. Bonaire

CnrmenJosefaV 28 Maracaibo
Olinda H 28 Barahona

24 Juli vertrok de UTRECHT naar Bonaire enkeerde 26 Ju» In onze haven terug
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Verhooging van het XIde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor
het die stjaa 1911.

No. 1.

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

MIJNE HEEREN !

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan twee ont-
werpen van wet:

10. tpt yerhooging v^n de koloniale huishoudelijke begroo-
ting van Curacao voor het dienstjaar 1911 ;

20. tot verhooging v^n het Xlde hoofdstuk der Staatsbe-
grooting voor het dienstjaar 1911.

De toelichtende memorie (en bijlage), die de wetsontwer-
pen vergezelt, bevat de gronden waarop zij rusten.

En hiermede, Mijne Heeren, bevelen Wij U in Godes hei-
lige bescherming.

Het Loo, den 29 *Juni 1911.

No. 2.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen
te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood-
zakelijkheid is gebleken tot verhooging van de koloniale
huishoudelijke begrooting van Curacao voor het dienstjaar
1911, definitief vastgesteld bij de wet van den 14en Februari
1911 {Staatsblad no. 75);

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze :

De voor memorie geraamde onderartikelen 38 Ws en 41 van
artikel één der koloniale huishoudelijke begrooting van
Curacao voor het dienstjaar 1911 worden gebracht op res-
pectievelijk f 20.000 en f f 11.000.

Tengevolge van deze verhooging wordt het totaal van de
Vide afdeeling betreffende het eiland Curacao gebracht op
f 135 309, het totaal van dat eiland Curacao op f512.949 en
het eindcijfer der begrooting op f 1.036.997.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst,, en dat alle Ministerièele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven
De Minister van Koloniën,

No. 3.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oraeje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te
weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat de nood-
zakelijkheid is gebleken van eene verhooging van het Xlde
hoofdstuk der begrooting van Staatsuitgaven voor het dienst-
jaar 1911, vastgesteld bij de wet van 14 Februari 1911 (Staats-
blad no. 76;)

Zoo is het, dat wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Het plan tot verbetering van de Sint-Annabaai omvat het
brengen van den minimum-atstand der 5-vaamslijnen op 65
M. door wegbaggeren der verzanding en zooveel noodig ver-
brijzelen der koraalrotsen onder water met springgelatine,
zoomede opruimig van het rif.

Nopens dit plan heeft de ondergeteekende de voorlichting
gevraagd van de heeren Dr. J.Kraus, oUd-Minister van Wa-
terstaat en J. W. Welcker, oud-hoofdinspecteur-generaal
van den Rijkswaterstaat en hij heeft hun daarbij tevens de
vraag voorgelegd of het aanbrengen van de verbeteringen
eventueel zou passen in het kader van de plannen van het
consortium Leezer—Everts, welke consortium bij den Gou-
verneur van Curacao eene aanvrage heeft ingediend ter be-
koming van eene concessie voor den aanleg en de exploitatie
van havenwerken op Curacao met het oog op de opening
van het Panama-kanaal. In het bevestigend geval zouden, in-

dien de concessie later mocht worden verleend, de door het
gouvernement aan te brengen verbeteringen kunnen gelden
als eene gedeeltelijke uitvoering van de m de concessie-aan-
vrage begrepen werkzaamheden en ¿e door het gouverne-
ment gedane uitgaven in mindering gebracht kunnen wor-
den van een eventueel te verkenen subsidie.

In het door de deskundigen uitgebracht rapport, dat ter
kennisneming van de leden ter griffie van de Kamer wordt
nedergelegd, vindt de bedoelde vraag eene bevestigende be-
antwoording, terwijl de heeren Kraus en Welcker verder
tot de slotsom zijn gekomen, dat het voorgenomen werk nut-
tig is op zich zeif en aanbeveling verdient reeds op grond
van de tegenwoordige toestanden en verhoudingen, dus afge-
scheiden van nieuwe handelswegen, die daarin wijziging ten
goede mochten brengen. Zij achten de totstandkoming van de
aangegeven verbeteringen een stap in de goede richting,
dien het geraden is zonder uitstel te doen.

De ondergeteekende sluit zich geheel hierbij aan, zoo ook
bij het oordeel van de deskundigen, dat het werk niet van
voldoenden omvang is om kundige aannemers van buiten af
te trekken, zoodat het in eigen beheer zal zijn uit te voeren.

De kosten komen voornamelijk op rekening van den post
„het verbrijzelen van rots onder water met springgelatine."
Was daarvoor op de voorloopig vastgestelde begrooting van
Curacao voor 1911 onder artikel 41 een bedrag van f63.000
nitgetrokken, nadere gegevens aangaande de kosten van het
verbrijzelen van rots maken het mogelijk dit bedrag tot rond
1 50.000 terug te brengen. Daarvan zal dit jaar ten hoogste
f 11.000 kunnen worden verwerkt. Verder is noodig de aan-
schaffing van een zandzuiger, welke zoowel door constructie
als door grootte beter dan de aanwezige baggermachine ge-
schikt is in woelig water te werken. Juist op de plaatsen toch
waar de verzanding het sterkst optreedt, kan ten gevolge
van woelige zee met de voorhanden machine, welke alleen
bij rustig water te gebruiken is, slechts op enkele dagen van
het jaar gewerkt worden.

De aan te schaffen zandzuiger zal dus niet alleen aan de
voorgenomen verbreeding van het vaarwater ten goede ko-
men, maar van blijvend nut zijn; met de voorhanden midde-
len zou men over eenige jaren weder voor eene nieuwe ver-
zanding staan. r^r\nnf\De kosten van dezen zandzuiger wordt geraamd op f bU.uuo

waarvan voor dit jaar f20.000 noodig is.
In verband met de vorenstaande zijn in het eerste der aan-

geboden wetsontwerpen de op de loopende begrooting bij de
onderartikelen 38bis (aanschaffing van een zandzuiger) en 41
(verbetering van de Sint-Annabaai) uitgetrokken memonepos-
ten gebracht op respectievelijk f20.000 en f 11.000.

Het tweede ontwerp heeft de strekking de op hoofdstuk XI

Op bladz. 2 en 3 van de Memorie van Antwoord op het Voor-
loopig Verslag der Commiss'e van Rapporteurs uit de Twee-
de Kamer betreffende het wetsontwerp tot definitieve vast-
stelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Cu-
racao voor het dienstjaar 1911, heeft de ondergeteekende rae-
dedeeling gedaan van zijn voornemen om nopens het plan
tot verbetering van de Sint-Annabaai het advies in te winnen
van twee bij uitstek deskundigen op dit gebied hier te lande
en hij heeft daaraan de toezegging verbonden, om, wanneer
dit advies mocht leiden tot het besluit om aan het plan uit-
voering te geven, de benoodigde gelden bij suppletoire be-
grooting aan te vragen.

Het onderwerpelijk voorstel strekt ter voldoening aan deze
toezegging.

Blijkens bladz. 2 van de Memorie van Toelichting, welke
voormeld wetsontwerp vergezelde, is, tengevolge van ver-
zanding aan de oostzijde en aangroeiing van den koraalbo-
dem aan de westzijde, de zuidelijke mond van de Sint Anna-
baai zoodanig vernauwd, dat de minimum-atstand der 5-vaams-
lijnen, welke in 1889 nog 60 M. bedroeg, tot 45 M. vermin-
derd is, terwijl die lijnen zelve een zeer bochtig verloop ver-
toonen. Bovendien is in het Schottegat tegenover de noordelijke
uitmonding van de genoemde baai een onderzeesch rif gele-
gen, dat zeer lastig is voor grootere schepen, welke, bij ge-
bruik aan ruimte in de eigenlijke haven, in het Schottegat
moeten draaien.

Artikel 22. (Bijdrage aan de koloniale geldmiddelen van Cu-
racao) van het Xlde hoofdstuk der begrooting van Staatsuit-
gaven voor het dienstjaar 1911 wordt verhoogd met f31.000
en mitsdien gebracht op f359.063.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle Ministerièele Departementen, Autoritei-
ten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven
De Minister van Koloniën.

42. Plaatselijke commissie voor de
kojpnie Curagao (St. Eustatius)
eervolle vermelding

Klasse 41. Landbouwproducten,
niet tot voeding bestemd.

45. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curacao te Willemstad,
eervolle vermelding.

46. James Herkei. op Sint Eustu-
tiijs gouden medaille.

47. Wjiliatn Gibbs, op Sint Eusta-
tius gouden medaille.

40. G. ?E. M. Heiliger, op Sint Eu-
statius. gouden medaille.

50. A. G. Lispier, op Sint Eusta-
tuis. gouden medaille.

52. Tiflaber Spanner, op Sint Eusta-
tius, goudeu medaille.

55. N. Rincón, zilveren medaille.
57. Plaatselijke commissie voor de

kolonie Curagao, te Willemstad,
bronzen medaille.

59. .1. W. F. Hellmund, op Bonaire,
bronzen medaille.

Klasse 45. Pkuitboomen en fruit.
60. Plaatselijke commissie voor de

kolonie Curasao, te Willemstad,
bronzen medaille.

Klasse 53. Tuigen, Toestellen en
voortbrengsels van de visscherij.

70. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao, te Willemstad,
(inzending Aruba), zilveren me-
daille.

73. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao, te Willemstad
(inzending St. Eustatius), bron-
zen medaille.

Klasse 58- Verduurzaamde levens-
middelen, VLEESCH, VISCH,

GROENTEN EN FRUIT.
80. Plaatselijke commissie voor de

kolonie Curagao, te Willemstad,
bronzen medaille.

81. Wed. A Schotborg—Romer op Cu-
ragao, eervolle vermelding.

Klasse 63. Ontginning van mijnen,
gbaverijen en groeven.
Groóte prijs (Gemeenschappelijk).

88. .1. A. Arends succs.
Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao, te Willemstad.
J. J. Debrot op Bonaire.
Plantage „Siberië" op Curagao.
Aruba-Goud-maatschappij.
Aruba-Phosphaat-maatschappij.

Klasse 69. Goedkoope meubelen
en phachtmeubelen.

91. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao, te Willemstad,
zilveren medaille.

93. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao (eil md Aruba),
zilveren medaille.
Vereenigde Klassen 80 en 81.
Katoendraden en garens,

katoenen weefsels.
103. Plaatselijke commissie voorde

kolonie Curagao, te Willemstad,
eervolle vermelding.

Klasse 84. Kant, borduurwerk en
passementwerk.

108. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao, Willemstad(inz.
Aruba), zilvereu medaille.

109. Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagaa, Willemstad(inz.
Curagao), zilveren medaille.

111. Meiuffouw H. Buncamper op
St. Martin, eervolle verwelding.

112. Mefuffrouw A. Torbed op Bo-
naire, eervolle vermelding.

113. Alejuffropw H. E. Welhous, te
Willemstad, eervolle vermelding.

Klasse 86. Verschillende bedrij-

ven MET BETREKKING TOT DE
KLEEDING.

Dames vau der Ree, op Bonai-
re, zilveren medaille.
Klasse 95. Juwelierskunst.
Plaatselijke commissie voor de
kolonie Curagao, te Willemstad
broncea medaille.

Het Ijijjvoegsel tot de Nederlandscke
Staatscourant yan Zondag 11 en Maan-
dag 12, Juni 1911, no. 135, bevat
de lijsten van de bekroningeu, welke
aan Nederland en zijn Kolouiëu zijn
toegekahd bij de Algemeene en In-
terñatiox.ale Tentoonstelling in 1910
te Brussel gehouden.

Van de zijde van de Curagaosche
Commiesie voor deze tentoonstelling
wordt ons verzocht te melden, dat
de volgende inzendingen van de ko-
lonie ifjuragao blijkens genoemde
lijsten .voor een ouderscheiding iv
aanmerking .zijn gekomen:

Ki^assk 13. Photoqraphie.

15. Soublettte et Pils, de Willem-
stad, bronzen, medaille.

Klasse 42. Nuttige insecten en
HUNNE VOORTBRENGSELEN. SCHADE-
LIJKE INSECTEN EN WOEKKRPLANTEN

BEKRONING.

No. 1439 Zaterdag '19 Juli 1911. 28ste Jaargang

BIJBLAD VAN DE AMIGOE DI CURACAOBIJBLAD VAN DE AMIGOE DI CURACAO
Memorievan toelichting.Verhooging van de koloniale huishoudelijke begrooting

van Curasao voor het dienstjaar 1911.

Koninklijke Boodschap.

ONTWERP VAN WET.
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LOS EFECTOS

EMULSIÓN* DE SCOTT
en los niños delgados, pálidos y enclen-
ques son verdaderamente maravillosos.
Todos los niños deben tomar la Emul-
sión de Scott legítima para poder desar-
rollarse fácilmente y paga tener huesos
fuertes, carnes macizas y la energía que
requiere la edad para los ejercicios y
estudios diarios. Un cerebro bien
nutrido hace un hombre inteligente, y
un cuerpo bien desarrollado y sano hace
un hombre fuerte, y ambas cosas pueden
conseguirse con el uso continuado de la

EMULSIÓN DE SCOTT
que es el alimento-medicina más enér-
gico y la mejor y genuina de todas las
emulsiones de aceite de hígado de
bacalao.

f "Siempre que la* condicione* clínica* lo roela»
man, uso la Emulsión de Scott obt. i.iendo siempre
un resultado terapéutico qae 1.& superado en
mucho al obtenido en las mismas condiciones con
otra* preparaciones similares. La influencia qua
tiene sobre el desarrollo de los niños ha «icio
siempre tan rápida que convencido de sus efectos
la he empleado con confianza hajt.- en mi* pro-
pio* hijo*." DR. RAFAEL FREITE2 PINEDA,
Barquiumeto, Venezuela... «*

_-_-____aßHß^Baai^H[^_______H____----______________---_M-_i

Emulsión de Scott.

De Marokko-Kwestie.der Staatsbegrooting voor hetzelfde dienstjaar onder art. 22
uitgetrokken bijdrage aan de koloniale geldmiddelen voor Cu-
rasao, met de som der hiervoren genoemde bedragen van
f20.000 en f 11.000 te verhoogen.

De Minister van Koloniën,
DE WAAL MALEFIJT.

a/Vooí van de Redactie. vóór de
Tweede Kamer op vacantie ging, is dit
wetsontwerp niet meer in behandeling
gekomen. De goedkeuring er van kan dus
niet vóór het begin van October verwacht
worden.

Londen 25.— Heden heeft de Brit-
sche gezant te Parijs, Sir Fraueia
Hertie, op het departement van Bui-
teulandsche zaken een lang onder-
houd gehad over defransch-duitsche
quaestie, met Sir Edward Grey, en
de heeren Asquith, chef van het ka-
binet endden kanselier Lloyd George.

Londen 25.— In het. Huis der ge
meenten gaf de heer Wood te ken-
nen dat de Duitsche bezetting van
Agadir een ernstigen stand van za-
ken in het leven riep, en de secre-
taris van het Foreign Office liet er
op volgen dat de regeering geen ge-
legenheid zou missen om aan de
mogendheden, die de akte van Al-
geciras hadden onderteekend, hare
zienswijze kenbaar te maken.

De telegrammen deze week alhier
gepubliceerd door het Boletin Comer-
cial, toonen aan dat de toestand in
Europa nog al gespannen is:

Londen 23.— Het kabinet heeft
de diplomatieke bedrijvigheid van
den Duitschen Keizer besproken. Sir
Edward Grey wendt pogingen aan,
om niet enkel de houding van Eran-
krijk fermer te maken, maar neemt,
alle mogelijke stappen om Rusland
over te halen om zich bij Frankrijk
cu Engeland te voegen om met
kracht weerstand te bieden aan den
duitschen aanval op de Westelijke
Afrikaansche kust.

De „Foreign Office" schijnt vastbe
sloten te verkrijgen dat de Duitsche
scheepsmacht Agadir verlaat, en het
is wel mogelijk dat zij de nieuwe in-
trigue van Wilhelm II tegenhoudt.

Parijs 24.— Er heerscht groot on-
geduld' in Frankrijk en men gelooft
dat het reeds tijd wordt, dat Duitsch
land te kennen geeft tot welk uiter-
ste het gaan wil.

De redevoering van den liritschen
kanselier heeft veel bijgedragen om
Frankrijk moed in te boezemen en
het een ferme houding te doen aan-
nemen.

Men neemt het algemeen als zeker
aan dát Frankrijk nimmer toestem-
men zal, zich van een gedeelte van
zijn koloniaal gebied te ontdoen,
wijl zulks een zwaardere vernedering
zal wezen dan het onheil van een
oorlog.

Berlijn 24— De keizer heeft beslo-
ten zijn tour naar de Noordelijke
zeeën te verkorten om op Woens
dag naar Berlijn te keuren.

Parijs 24.— De redevoering van
Lloyd George Britsche kanselier,
heeft op aanmerkelijze wijze de hou-
ding van Frankrijk sterker gemaakt:

De pers erkent eenpariglijk dat de
woorden van Lloyd Georee aantoo
nen dat de fransch-engelsche entente
werkelijk een bondgenootschap is,
waarop Duitschland wel acht moet
slaan.

Landmacht
—Bij K. B. is voor den tijd van

drie jaren gedetacheerd bij deland-
macht in West-Indië, de 2de luit.
der infanterie W. C. Van Duinen
van het leger in Ned. Indië, thans
á la suite van de koloniale reserve.

—Bij K.B. is met ingang van den
eersten dag der maand volgende
op die waarin het besluit in af-
schrift in de Kolonie Curasao zal zijn
ontvangen: 10. op zijn verzoek eer-
vol verleend aan H. J. Th. Boomgaart
uit het ambt van griffier bij het
Hof van Justitie aldaar; 20. be-
noemd tot griffier bij het Hof van
Justitie in die Kolonie C. A. F. Hell-
mund, hoofdcommies ter Gouverne-
ments-secretarie aldaar.

Oegeveiis betreffende den invoer van kocdenstroo en den uitvoer van
hoeden gedurende dejaren 1900-1909 en «te drie eerste kwartalen van 1010.

A. Aan hoedeustroo werd ingevoerd in :
1906 1 708.442 stuks = 142.370 doz. of¡913.555 KG. ter Waarde van f 101.508.
1907 1 098.763 = 91 "><>4 of 137.346 , „ f 44.453.
1908 185.305 „ = 15.4*2 of 23.163 „ f 7.807.
1909 1.824.341 „ =152.028 „ of 228.042 „ „ „ „ f 63.111.
1910 1.243 872 =103.056 .. of 1."..484 „ „ „ „ f 37.499.
Ie en

2ekw. 357.336 „ = 29.778 „ of 44 667 „ „ „ . 10.516
3e kw. 539.724 „ = 44.977 „ oí (¡7.466 , f 18.519.**
4ekw. 346.812 „ = 28.901 „ of 43.351 „ „ „ „ F 8.464.

"" Opmerking verdient dat, waar in het B. Aan hoeden werd uitgeroerd in :
3e kwartaal 1910, wat de hoeveelheid aan-
gaat, ruim 41 'Á meer aan stroo werd in* ter waarde van
gevoerd dan in het Ie en 2e kwartaal gezn-
menlijk, dit percentage, wat de waarde van " » ' ovo. i..*i

het artikel betreft, ruim 65'/ bedraagt. ,{; ' } ««««bHieruit mag de gevolgtrekking wel wor- J»"* r »»"»»«
den gemaakt dat het stroo, inhet 3e kwar- ]909 >'-?;"
taal ingevoerd, van betere hoedanigheid Ij {" ,Ti Í w.'
was dan dat in het Ie half jaar geimpor- 1911., late kw. f ¡11.u.i-

-teerd. Daarentegen moetin het4e kwartaal
'een achteruitgang in de maanden worden j *In deze jaren waren de havens van Ver
geconstateerd. nezuela tijdelijk voor Coraoao gesloten.

C. Vergelijking tusschen de waarde van het ingevoerde stroo
en van de uitgevoerde hoeden :

voor elk f 100. aan stroo ingevoerd werd in 1906 uitgevoerd f 390 aan hoeden.- -\m : : :: ;; ;; 88 ;; riïS -, ;;
„ f 100. „ „ 1909 „ 301 „ „
„ „ f 100. „ "„ „ 1»10 „ f054 „ „

le. Het groóte verschil in de waarde van voer werd daardoor zoo goed als onmoge-
den uitvoer in deze jaren vergeleken met de lijk gemaakt.
overige, moet hierin worden gezocht dat er 2e. De slechte verhoudingvan de tola

in 1907 en 1908, bij een hooger marktprijs Ie waarde der hoeden in 1909 uitgevoerd,
in Kuropa van hoeden zonder prijsverhoo- tot het ingevoerd bedrag moet worden toe-
ging, veel stroo uit Columbia werd betrok- geschreven aan de minder waardige hoeda-
ken waardoor de hoedanigheid van de uit- nigheid van het stroo. Dit zal vermoede-
gevoerde hoeden veel beter was In 1909 lijk ook wel van toepassing zijn voor het
werd in Columbio een uitvoerrecht van jaar 1906. De marktwaarde m Europa kan
f 2.50 op elke KG. stroo Ingesteld. De uit- ook van invloed hierop zijn geweest.

D. Kosten van vracht enz. per stoomschip uit Maracaibo.
Vracht op elke 100 KG ■■■■■■■-■■■ 'JHS
Hecht ten behoeve van het Hospitaal op elke 100 Xli I «»*»"»
Sjouwerloon ten bate van het Gouvernement op elke 100 KG i U..-U

Rechten aan zegels op de stukken betrekking hebbende op de verscheping:

2 zegels ' ¡<¡-gJÍ2 zegels \°\ "_
zegels op de cognossementen "■"' """'"'

f 9.06-H,
E. Kosten van vracht enz. per zeilschip.

De vracht op elke 100KG. bedraagt f 1.72 plus dé hierboven vernielde kosten.
De vracht per stoomschip werd dit jaar verdubbeld. In 190!) werd maar f 2.i1%

per 100KG. betaald.

Deze keurige statistiek opgemaakt en ons welwillend afgestaan door den
Heer H. J. Cohen Henriqüuz, geeft aanleiding tot nog een audere con
clusie, nl. deze dat de algemeene statistiek, alhier bij de douane gehou-
den, niet geheel betrouwbaar is, voor zoover betreft de waaide van de uit-
gevoerde hoeden.

Ziehier een bewijs: , „_-«-■. ..
In 1909 was de uitgevoerde hoeveelheid hoeden 34.189 dozijn ter

waarde van f250.393 en in 1910 — 70.227 dozijn ter waarde van
f207.049.

Eene zeer belangrijke vermindering iv waarde valt hier te constuteeren.
Bij een uitvoer in 1910 van ruim tweemaal de hoeveelheid van 1909

bedraagt de uitgevoerde waarde f44.644 minder, hetgeen moeilijk is

aan te nemen, daar de waarde der hoeden in 1910 niet is achteruitge-
gaan, eerder toegenomen.

Ook van den postpakkettendienst werd gebruik gemaakt ter verzen-
ding van hoeden. Statistisch is hiervan geen aanteekening gehouden.

Nog een ander bewijs :
Voor het eerste kwartaal van dit jaar 1911 werden uitgevoerd

32 633 doz. hoeden vertegenwoordigend een waarde van f 111.032, dus
gemiddeld ongeveer f 3.38 per dozijn, m. a. w. dus weinig boven den prijs
van de meest ordinaire hoeden. . ... „

Nu is het toch zeker, en ook het elders genoemd verslag der Lbd-My.
zegt het, dat „het vlechten van hoeden vnu beter kwaliteit vrij algemeen
is geworden" en dat de hoeden op de cursus van Pietermaai en Otra-
banda gevlochten een gemiddelde waarde vertegenwoordigen van 3 gld.

Een 'uniforme waarde vfin ongeveer 3 gld. -per doz. schijnt dus als re-
gel voor de waarde te worden aangegeven.

Uit dit alles mogen we wel tot het besluit komen, dat de waarde van
de uitgevoerde hoeden gedurende het eerste kwartaal vau dit jaar en zeker
ook van het vorig jaar, aanzienlijk hooger is, dan de officieele statistie-
ken aangeven. Zekere betrouwbare gegevens omtrent de waarde zullen
dus alleen de Consuls der Staten, waarheen de hoeden zijn uitgevoerd,
ons kunnen verschaften.

Tot goed begrip van het bovenstaande nog een opmerking.
Het is volstrekt niet onze bedoeling onze ambtenaren er een verwijt

van te maken, dat onze uitvoerstatistiek zoo weinig aanspraak maakt
op volledigheid en juistheid. Dezen dragen daaraan geen schuld. Daar
onze kolonie geen uitvoerrechten hef!, kan de fiscus er ook geen direct
belang bij hebben, de waarde der uitgevoerde produkten nauwkeurig te
kennen. . ,

De statistieken omtrent den uitvoer worden opgemaakt uit de opga-
ven verstrekt door de belanghebbenden, en dat zijn de exporteurs.

Die opgaven kuunen niet gecontroleerd worden, daar de ambtenaren,
vooral bij uitvoer met stoomschepen, daartoe geen tijd heben en zich
moeten bepalen tot het controleeren van den doorvoer, omdat daarbij
de fiscus vM belang heeft. " .

Nu weten wij wel, dat vooral sinds Februari van dit jaar een stren-
gere controle op den uitvoer wordt uitgeoefend en dat er een kommies
speciaal belast is met het toezicht daarop, nl. m^t bet controleeren van
de cijfers van belanghebbenden. Maar de hoofdfoi schuilt natuurlijk bij
de Heeren Exporteurs. En zoolang dezen volgens 1 tzelfde, tot nu gevolg-
de systeem zullen voortgaan, behoort een bdroux are statistiek onzer
Miïvoerprodukten tot de onmogelijkheden. In het 1 >lang van onze hoe-
den-industrie is het daarom te wenschen, dat dezen van hun kant zullen
medewerken, om zooveel mogelijk juiste en volledige jfers van de uitge-
voerde artikelen op te geven.

Como se ha pretendido por algn
nos industriales recomendar el acoíet
de petróleo como un sustituto de-aceite de hígado de bacalao, debe,
raos advertir por el bien de log mis-
mos enfermos, que el aceite de pe,
troleo es una substancia mineral
que si se usa internamente es ex
pelida íntegra por las evacuaconies
intestinales, causando á la larga
nflamación de las vías digestivas*

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 tannecesario y tan justamente aprecia-
do en todo el mundo, j

Esas preparaciones, que se dicen
contener los principios activos del
aceite de hígado de bacalao, son es-
pecialmenente peligrosas para lascriaturas, para los niños para las
nóvenes y señoras, quienes por su
ltaturaleza delicada y temperamen-
do especial no pueden resistir sin
f^ra ndes quebrantos para su salud
os efectos deleterios del alcohol, del

ia estricnina y otras substancia
nérgecas

Londen 26.— Heden hadden be-
langrijke besprekingen plaats met
betrekking tot de aangelegenheden
van Morokko.

De eerste minister Asqnith had
een onderhoud in de Foreign Office
met Sir Edward Grey. De omstan-
digheid dat aan die bijeenkomst
deel hebben genomen Sir Francia
Bertie, Britsch gezant te Parijs en
Paul Combou, frausch gezant te
Londen, toont aan dat de fransch-
eDgelsche entente in volle kracht blijft.

De heer Reginald Mackenna, eerste
Lord der Admiraliteit, heeft ook
hedeu zich naar de böreign Office be-
geven, en had aldaar eenige uren
een onderhoud met Sir Edward
Grey.

Koning George heeft van het bij-
wonen der wedrennen te ('oudwood
afgezien teu gevolge van den poli-
tieken gespannen toestand en de
marokkaansche crissis.

Londen 21. In zijne redevoering
in het Huis der gemeente over de
quaestie Aan Marokko, heeft de eer-
ste minister Asquith te kennen ge-
geven dat de bestaande stand van
zaken bij de regeering eenige angst-
valligheid veroorzaakte. De toestand
als die nu is geworden, is moeilijk,
zoo binnenkort een oplossing niet
bereikt wordt, om de moeilijkheden
welke gevreesd worden, uit den weg
te ruimen.

De heer Asquith verklaarde dat
Engeland geen deel heeit genomen
in de onderhandelingen, welke tus-
schen Frankrijk en Duitschland ge-
voerd worden; doch zoo deze on-
derhandelingen mislukken, zal En-
geland iv de noodzakelijkheid we-
zen tusschen beide te komen, als
daartoe bevoegd door zijne positie
als onderteekenaar van de akte van
Algeciras, wellicht ook wegens de
verplichtingen welke het tegenover
Frankrijk had aangegaan, overeen-
komstig het verdraag van 1904 en
ook wegens zijne plicht om de ver-
dediging zijnerbelangen te verzekeren.

Verder gaf de Minister te kennen
dat de blootlegging van de oorza-
ken van het tegenwoordig incident
beschuldigingen zou kunnen te weeg-
brengen, die het verkieslijker zou we-
zen op dit oogenblik ,te ivoorkomen.

Brussel 27. —La Cfironique, zegt
uit geloofwaardige bronnan té we-
ten dat Keizer Wilhelm ten gunste
is van een nieuwe internacionale
conferentie over de marokkaansche
quaestie.

(Our. Cour.)

+ Mr. A. G. Wolf.
Bij het ter perse gaan onzer cou-

rant gewerd ons het treurig bericht,
dat de Edel Achtbare Heer Mu. A. G.
Wolf, lid van het Hof van Justitie
in deze kolonie, dezen nacht plotse-
ling op den huize Vianen is overleden.

Advertentien.
Gisteren ontvingen wij het treurig

bericht van het plotseling overlijden
van onzen broederen behuwdbroeder

Jacob Forbes Schotborgh.
te New-York, in den ouderdom vau
42 jaren.

Uit aller naam,
H. Forbes Schotborgh.

Curasao 29 Juli 1911.
Bezoeken van rouwbeklaag kunnen

niet worden afgewacht.

Uit Berlijn wordt gemeld dat de
onderhandelingen geschorst zijn; dat
Duitschland weigert zijne cisehen op
de Congo-streek te wijzigen. Wijl de
redevoering van Sir Lloyd George,
vóór eeuige dagen gehouden, een
bedreiging aantoont, is Dijitscbland
niet geneigd eenige concessie te doen,
door vreesaanjaging verkregen.

Het Duitsche blad Kölnische Zei-
tung, een halfofflcieel orgaan, zegt
dat de eenig mogelijke oplossing
zou zlju de terugroeping van de
fransche troepen uit Marokko, ech-
ter met uitzondering van de noodi-
ge troepen voor de politie, als be-
paald bij de akte van Algeciras;
daarbij vrijheid voor den interna-
tionalen handel en de zekerheid dat
Marokko niet zal worden beschouwd
als eene fransche koloni».

De heer Jules (Jambon had op
nieuw een lang onderhoud met den
heer Kiuderlin Waechter, doch het

frootste geheim wordt bewaard over
et daarbij behaudelde.
Londen 26.— De maritieme divi-

sie onder bevel van Vice admiraal
Sir John Vellicoe, die gisteren naar
Noorwegen zou vertrekken, heeft be-
vel ontvangen te Cromarty te blij-
ven tot Vrijdag, om dan naar Ports-
mouth terug te keeren.

Men zegt ook dat de manschap-
pen van de Kanaal-vloot bevel heb
ben ontvangen om zich tot vertrek
gereed te houden, zoodra daartoe
last mocht worden gegeven.

Heden namiddag deed het gerucht
de ronde dat in de volgende maand
een conferentie der Mogendheden, die
aan de conferentie van Algeciras deel
hadden geuomen, gehouden zal wor-
den ter bespreking van de Marok-
kaansche quaestie.

Berlijn 25— Keizer Wilhelm zal
a.s. Vrijdag van zijn pleizertooht
naar de Noordelijke zeeën van Eu-
ropa terug zijn; hij zal alsdan met
den kanselier von Bethman Hollweg-
een conferentie hebbeu, waarschijn-
lijk ook met den minister van Bui-
tenlandsche zaken von Kiderlen
Waechter bij zijne aankomst te Swi-
neniunde. Dan zal denkelijk het ge-
heimzinnige van de aanstaande hou-
ding van Duitschland in zake Ma-
rokko eenigszins opgehelderd wor-
den.
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