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DE DUITSCHERS MAROKKO.

De mededeeling van de Duitsche
regeering aan de mogendheden over
het eerste optreden van Duitschland
in Marokko door het zenden van het
oorlogsschip,.Panther" naar Agadir,
luidt als volgt:

„De Duitsche firma's, die in het
Zuiden van Marokko, vooral te Aga-
dir, en omstreken werkzaam zijn,
zijn door een zekere gisting onder
de naburige stammen, die door de
laatste gebeurtenissen in de andere
deeleu van het land schijnt ont-
staan te zijn, ongerust geworden.
Deze firma's wendden zich tot de
de Duitsche regeering met het ver-
zoek om bescherming voor hun le-
ven en hun eigendom. Op hun ver-
zoek besloot de regeering eep oor-
logschip naar de haven van Agadir
te Kenden, om, als de noodzakelijk-
heid het mocht cisehen, den Duit-
schen onderdanen en beschermelin-
gen, alsmede de Duitschen belan-
gen in deze streken hulp en bescher-
ming te breugen. Zoodra rust en
orde in Marokko zullen zijn terug-
gekeerd, zal genoemd schip de haven
van Agadir verlaten."

Dit is een daad vau verstrekkende
en diepingrijpende beteekenis, waar-
vau op het oogenblik nog niet alle
politieke gevolgen te overzien zijn,
maar die ongetwijfeld zich zeer ern-
stig in de internationale politiek j¡ai
doen gevoelen, welke Dqitschland in
Marokko heeft gesteld,
\a lange maaudeu van onzeker

dreigen en een spannend wachten,—
een broeiende atilte, slechts een en-
kele manl door ecu ofticiëele ver-
klaring onderbroken, die toen reeds
meer verontrusting dan geruststel-
ling, — ia nu eindelijk een daad ge-
volgd.

Jien (jaad, die door Jingo--h|aden
a|s de „Bhein-Westf." er aeker van
is, met 'n schetterend „Hurrah, eine
Tat, eine Tat!" en door andere bla
den met minder uiterlijke vreugde-
betuiging, maar toch met innerlijke
voldoening begroet wordt.

Hier willen wij slechts op de ingrij-
pende beteekenis wijzen,die deze daad
der Duitscheregeering in hetalgemeen
heeft.

Want de Duitsche officiöele bla-
den, —de offlcieuBe correspondent
van de „Köln. Ztg." vooraan, —mogen nog al zoo hun best doen
om de beteekenis van dien stap
weg te doezelen eu te vervagen, en
te verkleinen tot een feit van eigen-
lijk alleen maar nationale beteeke-

nis, toch heeft hij, zooals met geen
mogelijkheid vermoffeld worden kon,
een noodzakelijk ernstigen interna-
tionalen terugslag

De bedoeling van de Duitsche re-heeriug ligt er te dik op en komt
te duidelijk onder het gegeven voor-
wendsel uitgluren, dan dat zij zou
kunnen worden ontkend of worden
genegeerd. Duitschland wil Frank-
rijk en Spanje niet alleen meer den
baas laten spelen in Marokko maar
maakt van de gelegenheid gebruik
zich ook een gedeelte van dat be-teekeniavolle land toe te eigenen. Eu
daartoe heeft het de haven van
Agadir bezet, een van de „gesloten
havens" viu Marokko, die in de
acte van Algeciras uitdrukkelijk
voor vreemde krijgaachepen geslo-
ten verklaard was en uitgezonderd
van de invloedssfeer der Spaansch-
Franache havenpolitie. De haven is
feitelijk de ateutel van het vrucht-
bare gebied Sua, het eenige gebied,
dat nog niet onmiddellijk of midde-
lijk door de Fransche of Spaansche
troepen bezet is.

En juist die haven bezet Duitsch-
land nu om de belangen der Duit-
schers te beschermen, zooala het
heet.

Geen wonder, dat het bericht dier
bezetting een algemeene opgewonden-
heid heeft veroorzaakt. Want er
valt niet aan te twijfelen, dat die
ax,aXJ het begin ia van een heel nieuwe
periode in de internationale politiek,
ten opzichte van Marrokko gevolgd.
Volgde men tot dusver nog altijd
den weg in de Algecirue akte afge-
teekend ondanks alle moeilijkheden,
die dat opleverde, nu staat men
opeens voor een heel ongebaand
nieuw pad, dat allerlei verrassin-
gen en vau de ergste soort brengen
kan.

Duitschland zegt door zijn gedaneu
stap, dat het geen vertrouwen meer
heeft iv Spanje en in Frankrijk en
dat het —> uu die landen feitelijk be-
gonnen zijn zich voor goed in Ma
rokko in te werken, — ook zijn deel
hebben wil van den buit.

Tot wat complicaties en ernstige
verwikkelingen dat aanleiding ge-
ven moet, is natuurlijk gemakkelijk
genoeg te begrijpen

De Duitsche pers begroet, gooals
wjj reeds geiden, de beaetting van
Agadir met stille voldoening of — al
naar het temperament der verschil-
lende bladen, met uitgelaten vreugde.

Iv Fransche politieke kringen heeft
deze mededeeling van het zenden van„Panther" naar Agadir, reeds ter-
stond een diepen indruk gemaakt.

De Fransche pere legde er den na-

druk op, dat deze tijding kwam op
een voor de Fransche regeering zeer
ongelegen oogeublik, daar de nieu-
we Minister van Buitenlandsche Za-
ken slechts enkele dagen aan het
bewiud was en daarna reeda wederom
het land wilde verlaten met het oog
op het bezoek van president Fallie-
res aan Nederland. Ook maakte de
Fransche pers de opmerking, dat de
tijd voor de Duitsche inmenging niet
geheel onwillekeurig gekozen schijnt.
Enkele bladen zijn zelfs van oordeel,
dat Duitschland hierdoor den Fran-
schen Minister van Buitenlandsche
Zaken wilde noodzaken te Parijs te
blijven, om hem zoodoende te belet-
ten, iv Nederland te confereeren over
de Vlissinger-kwestie, waarin Duitsch-
land veel belang stelt,

De Figaro" is van oordeel, dat
het op een oorlog uitloopt, juist
nu te Parijs een onbekwame minis-
ter van buitenlandsche zaken zetelt.

„Paris-Journal" ziet in het optre-
den van Duitschland een gevolg van
de zwakte door Frankrijk tegenover
Spanje betoond

De Spaansche bladen wijden lange
artikelen aan de Duitsche interven-
tie in Marokko.

De meerderheid keurt de handel-
wijze van Dui'soLand goed en voegt
er aan toe, dat let optreden vin
Duitschland het . .gieeh gevolg is
van de Fransche *. = :** in Marokko.

„De Imparcial"; een regeeringsor*
gaan, zegt, dat Duitsehland, even-
als Spanje, zich verplicht heeft ge
zien zijn onderdanen te beschermen
en ook voorloo|>ig zonder vijandige
bedoelingen tegenover Marokko be-
zield te zijn, de stroken van Marok-
ko te bezetten, waar de veiligheid
vnn zijn onderdanen en de belangen
van het land op het spel staan.

Het artikel besluit; „Onder deze
omstandigheden, die kritiek begin-
nen te worden, richt de geheele we-
reld haar oogen op Engeland, om
de eenige reden dat het sterk is. Wij
mogen echter hopen dat Engeland,
gedachtig aan zijn macht, die zal
gebruiken ten gunste van de recht-
vaardigheid en in het belang van
den vrede."

Veel scherper en benlister laten over
het algemeen de Engelsche bladen
zich over de kwestie uit. Zij zijn
niet geneigd zoo gauw maar geloof
te hechten aan de voorwendsels,
waarmede Duitschland zijn optreden
omhult. Onomwonden spreekt men
van de plannen van Duitschland of
om Marokko te verdeelen of om
tenminste een haven te krijgen.

Een Engelsch dipl°raaatverklaarde:
„De redenen, die door Duitschland zijn

aangevoerd, zijn in 't geheel geen re-
denen. Het ia nu voor het eerst dat
we gehoord hebben, dat er onlusten
heersenen in dut gedeelte van Ma-
rokko, hetwelk Duitschland denkt
te bezetten. Geen enkel telegram,
Engelach, Fransch, Spaansch en ook
geen Duitsch, meldt, dat in genoem-
de streek onlusten hebben plaats
gehad.

„Het ministerie van buitenland-
sche zaken is niet de dupe van
Duitschland. Het heeft zich nu te-
vreden gesteld met eenvoudig ken-
nisnemen der feiten.

Later zal 't ministerie een meer
uitdrukkelijk antwoordzenden, geheel
in overeenstemming met dat van
Fraukrijk. De Fransche regeering
kan in deze zaak geheel op den steun
van Engeland rekenen."

De ..Daily Graphic" noemt een
verdeeling van Marokko onvermij-
delijk. Duitschland heeft in dat land
vasten voet verkregen op dezelfde
gronden als Frankrijk en Spanje en
het is niet denkbaar, dat het nu
weer terug trekken zal.

De „Daily News" vraagt waar
bij een verdeeling van Marokko
Engeland blijven zal, dat nog wel
het grootste handelsverkeer met
Marokko onderhoudt.

„De „Morning Poat" ia o. m. ver-
raat erover, dat men in Madrid de
houding van Duitschland goedkeurt.
Het eerate woord ¡8 nu weer aan
Frankrijk, zegt het blad. Als Duitsch-
land's houding onaannemelijk is
voor Frankrijk dan moet Engeland
de actie van Frankrijk steunen
Maar ook de keizer zal wel nooit
de „Panther" hebben uitlaten gaan,
zonder dat hij een bevestigend ant-
woord kreeg op de vraag: zijn wij
gereed?

De „Westminster Gazette", een
min of meer officieus blad geeft op
opmerkelijke manier de schuld van
het gebeurde aan Frankrijk alleen.
Dat had beloofd zijn troepen terug
te zullen trekken, _bodra de orde in
Fez hersteld aou zijn. Nu moet het
dus zijn troepen maar terugtrekken
en dan zijn alle moeilijkheden in een
oogenblik geregeld. Zoolang Frank-
rijk de acte van Algeciras overtreedt,
kan Engeland het niet steunen.

In een artikel over de Marok-
kaansche crisis in de „Figaro"
besprak Gaston Calmette het op-
treden van Duitschland in Marokko en
het zenden van hetoorlogsschip „Ber-
lín" naar Agadir, op de eerste plaats
in verband met de veelvuldige wisse-
lingen, die in den laatsteu tijd in het
Fransche Kabinet hebben plaats ge-
had en meer bijzonder met de ver-

anderingen in het ministerie van
buitenlandsche zaken.

Toen Pichón de portefeuille over-
nam, zegt Calmette, zette hij de
verstandige politiek voort van Kou-
vier, die er op uit was, de betrek-
kingen tuascheu Frankrijk en
Duitschland vriendschappelijker te
maken. Zoodoende werd den Ben
Februari 1909 een overeenkomst
door beide landen geteekend, ter
behartiging hunner wederzijdsche be-
langen in Marokko. De Duitsche re-
geering legde aan de Fransche ver-
schillende plannen voor, tot het
oprichten van een gemeenschappe-
lijke industrieele en financieele on-
derneming in Marokko, die allen
dadelijk werden aangenomen, maar
waarvan er geen enkele werd uitge-
voerd.

Later onderteekende Pichón met
Baron von Schoen, onder voorbe-
houd van de goedkeuring der beide
parlementen, een definitieve overeen-
komst, betreffende de vorming van
een „Société Francaise du Gobon",
wier aandeelen voor de eene helft
door Duitschers, voor de andere helft
door Franschen zouden worden vol-
gestort, met het doel om incidenten
op de Congo-Kameroensche grenzen
te voorkomen. Onder deze omstan-
digheden werd het Kabinet-Monia
gevormd en Cruppi kwam Pichón
vervangen. Cruppi, die het gewicht
van deze onderhandelingen niet in-
zag en beïnvloed werd door Mesaimy,
den minister van koloniën, bemoei-
de zich niet verder met de overeen-
komst.

Crippi zag echter zijn fout ver-
scheidene maanden later in eu ver-
zocht den Franschen gezant te Ber-
lijn de onderhandelingen te herope-
nen. Hij beijverde zich hoe langer
hoe meer om de overeenkomst tot
stand te brengen, daar hij vernomen
had welke slechte uitwerking te
Berlijn was teweeg gebracht door
het geheime verdrag, door Delcassé
met Spanje gesloten en dat het Ka-
binet te Madrid zoo onvoorzichtig
was geweest aan den Duitschen ge-
zant in Spanje bekend te maken.

Jules Cambon slaagde er in om
de onderhandelingen met v. Kinder-
len-Waechter te openen (iv Juni te
Kiseingen) en het onderhoud maakte
op beide partijen ecu gunstigen in-
druk. Cambon was zoo voldaan dat
hij zelf maar Parijs kwam om woor-
delijk het resultaat vau zijn onder-
houd aan Cruppi mede te deeleu.
Juist op den dag, dat Cambon in
Parijs aankwam, was het Kabinet-
Monis gevallen. Cruppi was ver-
vangen door Deselves, terwijl Messi-
my minister van oorlog was ge-

Feuilleton.

De Scheepsbouw van voorheen en thans.
11.

Gedurende den tijd waarin de ma-
teriaalfabricage zoozeer in aanzien
en omvang toenam, hadden op het
gebied van scheepsbouw en scheeps-
werktuigbouw, nog andere, bedui-
dende gebeurtenissen plaats gevon-
den, die thans het onderwerp van
bespreking gaan vormen. Eerst ech-
ter zullen wij aan deze bespreking
eenige zaken ter inleiding laten voor-
afgaan.

Wijl het schip een lichaam is, dat
evenals de yiscp, ?ich door het wa-
ter moet kunnen voortbewegen, werd
de visohvorra algemeen als de meest
geschikte scheepsvorm uitgekozen.
Bij alle verscheidenheid van typen,
waarmede de opvolgende eeuwen ons
doen kennis maken, bestaat er toch
eenheid io de langzaam, steeds spit-
ser toeloopende waterlijnen vóór, eu
de zich sneller krommende, bolvor-
raiger lijnen achter. Maar overigens
kunnen de schepen ten opzichte van
elkaar hemelsbreed verschillen. Dit

blijkt o.a. qit de beschouwing van
het middeleeuwsch type. Hier ligt,
feheel iv tegenstelling met het he-

endaagach régime, het voorachip
zeer laag op net water en verheft,
zich het achterschip tot ecu aan-zienlijke hoogte daarboven. Destijds
was de voorsteven in den vorm ván
een S gezaagd, welke vorm tegen-
woordig slechts zelden meer wordt
aangetroffen. Ook \\ad dp tuigage
der oude schepen een geheel ander
aanzien dan qie der nieuwere zeil-
schepen.

Maar zelfs de schepen uit hetzelf-
de tijdperk vertoonen, naar gelang
de dienst dit vordert, veel punten
van verschil. Ten tijde van de oudezeilvaart, had men, evenals nu, le.
het fregat, dat wel het grootste was
van de toenmalige schepen en aan
de drie masten van ra's was voor-zien; 2e. de bark, ook een driemast-schip, waarvan slechts de beide voor-ate masten ra's voerden; 3e. denschoener, die een kleiner type was,
en^ slechts aau den voorsten mastra's beaat; 4e. den gaffelsohoener,of schoener aonder ra s; se: de brikeen tweemastschip, met ra's aan bei-de masten; 6e. de korvet, die ge-
heel aan de bark gelijk is, maar la-
ger op het water ligt, tengevolge
van minder lagen geschut. De kor-vet, die alleen als oorlogsschip voor-

kwam, is thans geheel uil de vaart
verdwenen. Zij verschilden behalve
in wijze van toetuiching, ook iv af-
metingen, en zulks naar de benoo-
digde hoeveelheid laadruimte en ge-
legenheid tot het vervoeren van pas-
sagiers. In wijze van indeeling ver-
toonden zij echter veel overeenkomst.
In het voorschip vertoefde de equi-
page, en bevonden zich verschillendebergplaatsen; in het achterschip de
hoogere equipage, de état major.
Wijl zich daar eveneens het hospi-
taal en de kerk bevonden, werd dit
scheepsdeel uit artistiek oogpunt totzoon aanzienlijke hoogte opgetrok-
ken. Meer naar voren bevond zich
de zgn. „markt", de plaats waar
de equipage zijn vrije uren kon
doorbrengen, en waar de „grappige
yerteller", omringd door al het
scheepsvolk, zijn avonturen ver-
haalde.

De lading werd in het onderschip
opgeborgen, dat bij afwezigheid van
waterdichte schotten, één groóte,
doorloopende ruimte vormde.

Echter was deze laadruimte, in
vergelijking met de beschikbare ruim-
te die de hedendaagsche 'zeeschepen
bieden, betrekkelijk gering te noe-
men. Een schip uit de oudheid, van
250 register ton (1 Heg. ton ia
2.83 kub. M.) was iv waarheid een
groot schip. Dit yond aijn verkla-

ring in het feit, dat de productie
gering was eu het vervoer vau haar
artikelen, door de gebrekkige mid-
delen van verkeer, slechts langzaam
kon geschieden. Een langdurig ver-
blijf in de havens, waaraan ook
windstilte het hare kon bijdragen,
was daarvan het noodzakelijk ge-
volg. Inderdaad moet zulk een ha-
ven, met haar prachtig getuigde,
op de golven pronkende schepen,
wel een buitengewoon achilderach-
tigen aanblik opgeleverd hebben. En
zij achonk daarbij een grooten in-
druk van handelsgrootheid, grooter
zelfs dan eenige mailschepen uit den
tegenwoordigen tijd ons bieden, al
mogen zij dan over meer laadver-
mogen beschikken dan een honderd-
tal middeleeuwsche schepen te sa-
men t

De inrichting was evenwel tenge-
volge van het groot getal koppen
en de weinige ruimte zeer klein en
daarom ongeriefelijk. In vele hut-
ten was recht opwaarts staan een
onmogelijkheid. Dit moge ons vreemd
toeschijnen, maar de begrippen on-
zer voorouders inzake hygiënische
voorschriften en sanitaire maatrege-
len voor huisvesting waren klein-
steedsch- De „eeuw der uitvindingen",
waarin de nasporingen der weten-
schap aich bijna hoofdzakelijk zou-
den richten op al wat de gemak-

zucht maar kan streeleu, lag nog
in een vèr verschiet. Hun geheele
streven was veeleer geconcentreerd
op het vestigen van nederzettingen
in den vreemde en het voeren van
oorlogen. Handelsbelangen gingen
voor alles, en wijl deze geest de
overheerschende was, deed hij zich
op elk gebied, ook op dat van den
scheepsbouw gevoelen. Als de sche-
pen maar hard zeilden, veel lading
konden bergen, en weinig diepgang
bezaten, dan bekommerde men er
zich niet om, al geschiedde dit ten
koste van huisvesting.

Wijl men er nimmer in was ge-
slaagd, al deze eigenschappen in het-
zelfde schip geheel tot recht te la-
ten komen, was het welslagen vau
het nieuwe „klippersysteem" een

froot succes. In dit schip waren
e genoemde voorwaarden ordelijk

vereenigd. Waar vroeger de verhou-
ding van» de lengte tot de breedte
was als die van 4:1, de holte op
de kiel =s 2|3 der breedte, terwijl
het breedste gedeelte van het schip
(het agnd. „grootspant") zich be-
vond op I|3 der lengte van voren
af gerekend, werd, met behoud van
dezelfde verhouding in holte, de leng-
te opgevoerd tot een teven- of acht-voucf voor de breedte, eu kwam het
grootspant even vóór het midden.
te liggen.



worden en Delcassé, de man, die
met alle kracht de scheiding van
Duitschland en Frankrijk voorstond,
minister van Marine.

Twee dagen laterkondigde Duitsch-
land het vertrek van een oorlog-
schip naar Agadir aan. Het was
de brutale aanmaning van een te-
genstander, die gebelgd was over de
voortdurende wisseling van het re-
geeringsprogramma en de regeerings-
personen in Frankrijk besluit Cal-
mette.

Dat aldus aan laadruimte veel
werd gewonnen, spreekt van zelf. De
grootere lengte veroorloofde een vol-
ler grootspantvorm, wijl de lijnen
volop gelegenheid hadden naar de
einden spits toe te loopen. Tevens
schonk de grootere lengte een groot
vlak voor laadruimte. In de oude
schepen zocht men de hardzeilen de
eigenschappen in het achterschip,
dat scherp werd gemaakt. Maar bij
het. klippersysteem was het moge-
lijk, weder tengevolge van de groó-
te lengte, ook de lijnen van het
voorschip scherp, zelfs eenigszins hol
te maken, zoodat het schip beter
tot waterkliever in staat was.

Ook kon de derde voorwaarde,
weinig diepgang, thans vervuld wor-
den, wijl tengevolge van de vlak-
heid van het middenschip, het schip
slechts langzaam zonk bij het ladeu,
en dus niet diep in het water stak.

Intusschen had de vraag naar
grootere schepen, gesteund door de
zucht naar nieuwigheden, reeds eer-
der haar invloed doen gelden. Ten-
gevolge van de meerdere ruimte
behoefde het achterschip ook niet
tot die aanzienlijke hoogte te wor-
den opgetrokken, en waren de scher-
pe tegenstellingen in hoogte tus-
schen voor- en achterschip allengs-
kens vervallen. De bovenstrook werd
nu in één lijn doorgetrokken, (som-
mige schepen behielden nog een ver-
hoogde kampagne, maar veel lager

dan voorheen) hetgeen aan het schip
een gansch ander aanzien schonk.
Maar ook in types en wijze van in-
deeling zouden de schepen een belang-
rijke wijziging ondergaan, en wel
door de invoering van de stoom-
machine.

En eveuwel bestond het idee om
schepen door middel van stoom-
kracht voort te bewegen, reeds lang,
zeer lang voordat aan de fabricatie
van de scheepsmacbine kon gedacht
worden. De eer van dat idee komt
toe aan Blasco de Garay (1543).
Maar tusschen het idee en zijn ver-
werkeling bestaat nog een groot
onderscheid. Dit zou slechts lang-
zaam kuunen geschieden, hoofdza-
kelijk tengevolge van de nog niet
genoegzaam verkregen ondervinding
in zake kennis en keuze van de ma-
terialen voor de bewerking, en de
constructie van de scheepsmachiue
zelf

De eerste machine was ook trou-
wens geen scheeps-, maar een land-
machine, die voor het eerst in En-
geland werd toegepast, en genoemd is
naar Sovery en New Comon (17e
eeuw.)

Het was een zgnd. atmospherische
machine, bestaande uit een gemet-
selden vuurhaard, waarboven een
ketel was geplaatst, en waarin
stoom werd opgewekt van een half
atmosfeer overdruk.

Op dezen ketel bevond zich een

gegoten ijzeren cylinder, waarin een
schijfzuiger. De cylinder zelf was van
onderen gesloten, maar van boven
open. De stoom nu werd door een
kraan van onderen ingelaten en
drukte den zuiger omhoog. Nadat
de stoom was afgesloten, werd er
water in den cylinder gespoten, zoo-
dat de stoom verging en door den
druk der lucht op den zuiger, deze
weder naar omlaag werd gedrukt.
Niet eerder dan iv 1707 voer een
zekere Papin met een stoombootje
op de rivier de Fulda in Amerika.
Maar de inrichting der machine was
ook hoogst gebrekkig. Daarbij wek-
te de verschijning van een stoom-
boot in hooge mate den toorn op
vau de talrijke rivierschippers, die
uit nijd haar het varen onmogelijk
maakten.

In 173<> nam Jonathan Huil pa-
tent op een stoomboot, maar kon
ten slotte slechts eene mislukking
boekstaven. Intusschen had de ge-
brekkige werking van de machine,
den vernuftigen geest van James
Watt aan het peinzen gebracht, die
ten slotte ingrijpende verbeteringen
wist aan te brengen. Hij maakte
den stoomketel los van het stoom-
werktuig, sloot den cylinder van
boyen, zoodat niet enkel van onde-
ren, maar ook van boyen de stoom
door middel van een kraan kon
worden toegelaten. In plaats van een
waterspuit, stelde bij een condensor

op, paste de stoomschuif toe, en
bracht de op en neergaande bewe-
ging van den zuiger met een ver-
bindingsstang op een ronddraaiende
kruk over. Zoo werd het mogelijk,
dat in 1775 op de Saöne in Fran-
krijk een verbeterde stoomboot voer.
Zij was gebouwd door Perrier.

Door de betrekkelijk weinige
krachtsontwikkeling, waartoe de ma-
chine in staat was, was stroomop-
waarts varen niet doenlijk. Dit zag
men eerst later in Amerika geschie-
den, aldaar had John Fitch in 1787
de eerste stoomboot geconstrueerd.
Daarna bouwde in 1807 Fulton de
bekende „Clairmonl", de eerste stoom-
boot die over zee stevende. Het was
een raderboot, sterk zestien paarde-
kracht, die den afstand van New-
Vork naar Albanië plm. 120 zee-
mijlen in 32 uren aflegde. Stroom-
opwaarts echter voer zij niet meer
dan 1.8 kilometer per uur. Deze
Fulton riep ook den eersten blijven-
den stoombootdienst op de Hudson-
rivier in het leven. In 1815 con-
strueerde hij een dubbelschip, dat
in het midden van een rad was
voorzien, waardoor het schip veel
stuwkracht werd geschonken. De ma-
chínesterkte was toen tot 120 P.K.
geklommen. En het schip voldeed
zóó goed, dat dra Engeland, Fran-
krijk en Duitschland in het bezit
waren van meerdere dergelijke sche-
pen.

Van zeer veel belang voor de ont-
wikkeling der stoomvaart was, dat
Fulton in het jaar 1819 met het
stoomschip „Savannah", van Savan-
nah naar Liverpool stevende. Hij
volbracht dien tocht in 26 dagen,
waarvan hij gedurende acht dagen
van de zeilen had gebruik gemaakt.

Maar, zij het dan niet op de meest
volkomen wijze, de tocht was vol-
bracht. Dit gelukte pas in 1833
aan de stoomboot „Royal William",
die in den tijd van 23 dagen van
Amerika naar Gravesend stevende.
Een jaar later volgden de Britsche
lampera: „Sirius" en „Great Western",
die den afstand van Briatol naar
New-York in twintig dagen vol-
brachten, Van af dit tijdstip dag-
tcekent de eigenlijke ontwikkeling
der groóte stoomvaart.

In latere jaren was het verder
de invoering van de schroef en de
outwikkeling der stoommachine zelf,
die de stoomvaart zoozeer ten goe-
de kwamen. Toen ook in 1845 de
„Great Brüain", als het eerste schroef-
stoomschip zijn eerste reis volbracht,
was daarmee het laatste beletsel
voor de verdere ontwikkeling der
stootnscheepvaart uit den weg ge-
ruimd, en brak een tijdperk aan,
waarin men zich op grootsche ver-
wachtingen kon voorbereiden.

Amsterdam. Jos. Frinqs.

Scheepsbouwmeester,

In Memoriam

DR. G. C. J. VAN DEN HEUVEL
11.

Doch hoe rijk ook aan verdiensten
al dit menschlievend werken onder
de lijdende, arme bevolking onzer ei-
landen was, voor Dr. van den Heuvel
was dit alles feitelijk overwerk, ge-
daan buiten zijn eigenlijke dagtaak,
liggend buiten zijn verplicht arbeids-
veld.

Heeft zijn werk nu onder de sebe
pelingen aan boord van ons oorlog
schip daarbij ingeboet? Ik geloof niet
dat één der bemanning van Hr. Ms*
„rtrecht" dit zal willen bevestigen.

" " *
De medische werkzaamheid van een

officier van gezondheid aan boord
van een oorlogschip in tijd van vre-
de is wel zeer eigenaardig. De dok-
terspraktijk omvat ruim 300 schepe-
lingen. Zijn patiënten zijn krachtige,
goed doorvoede Jantjes, wier lucht-
hartigheid spreekwoordelijk, wien een
ruwe onverschilligheid als aangebo-
ren is, die hun verzet en ontspan-
ning noodgedwongen aan den wal
plegen te zoeken en helaas daarbij
zoo lichtelijk losspringen van den
band en overslaan tot uitspattingen
en ongebondenheid. Hoe dikwijls heb-
ben sommigen niet hun kwalen aan
zich zeiven te wijten ? Want het li-
chaam laat zich niet straffeloos mis-
bruiken. De natuur wreekt zich. — En
ziehier wel de meest onaangename
taak voor een marine-dokter. Het
is een hopeloos werken. Het is gene-
zen en de verloren krachten en ge-
zondheid teruggeven, die den patiëut
weer opnieuw in staat stelt, de meest
buitensporige cisehen te gaan stellen
aan zijn lichaam.

Dr. van den Heuvel verzorgde niet
alleen als medicus wonden en kneu-
zingen, in-en uitwendige ziekten, hij
ging verder. Als zielkundige zocht hij
met ernst en volharding naar de op-
lossing vau dat probleem, waarom
velen tot een leven van uitspat-
tingen en inmoraliteit gedreven wor-
den, om hen van het terugvallen in
hun verkeerde neigingen en voor huu
afdwalingen te vrijwaren.

Hij zag het gevaar voor den ma-
troos hierin, dat deze na den dienst
zooveel mogelijk het schip ontvlucht
en zijn ontspanningen afleiding gaat
zoeken aan den wal in ecu omge-
ving, waar hij niet moest komen. Dr.
van den Heuvel zocht het gevaar te
keeren, door bij hen een zucht naar
kennis en ontwikkeling aan te kwee
ken. door hun zooveel mogelijk ge-
paste afleiding te bezorgen en hun . er-
maken te verheffen en te beschaven.

Aan boord trachtte hij hun verma-
maken eenige uitbreiding te geven, en
aan den wal in een betere richting
te leiden.

Door zijn altijd goed humeur, zijn

aangeboren vriendelijkheid, zijn on-
vermoeide hulpvaardigheid, zijn ge-
waardeerde raadgevingen vond nij
hoe langer zoo meer steun en wou
hij het vertrouwen ook van degenen,
die van hem door stand en opvoe-
ding, door karakter en kennis het
verst verwijderd stonden.

Dr. van den Heuvel was de be-
schermheer van de Zang- Toontel- en
Gymnastiek vereeniging aan boo.'d vau
de „Utrecht". Wel was hij er niet de
oprichter van, maar hij heeft er nieuw
leven ingeblazen. Die vereeniging had
geheel zijn sympathie, zij was zijn
beschermelinge, omdat zij zijn groó-
te kracht moest zijn iv zijn edel
streven.

Die vereeniging leidde hij, daarvan
was hij over ave boegen de raads-
man. Van die vereeniging moest on-
der zijn Jantjes eenopvoedende en be-
schavende invloed uitgaan, moest
hen doorbesprekingen en vergaderin
gen, door plannen maken en repeti-
ties enz. enz. aangenaam bezig hou-
den, moest deverborgen talenten ont-
wikkelen, hun kunstzin aankweeken,
hun smaakveredelen, een gee"t van za-
meuwerking en onderling vertrouwen
leeren, hen opwekken naar hooger
en edeler genot en naar meer mensch-
waardige ontspanning.

Natuurlijk, niet altijd zag hij suc-
ces van zijn pogen, heel veel teleur-
stelling moest hij ondervinden, ge-
noeg, die honderd anderen zou
hebben afgeschrikt en den moed be
nomen. Maar hij bedacht, dat de
mensch niet op eens te veranderen
is, en troostte zich, dat alleen geduld
en taaie volharding en nog meer
toewijding grooter succes zou bren-
gen.

Vooral in de dagen, als die Veree-
niging een openbare uitvoering gaf
in Paramaribo of op Curagao in het
Theater „Naar", dan kende hij geen
rust, dan verdubbelde hij zijn tal-
rijke relaties, om nog meer sympathie
te winnen voor zijn Vereeniging.
Men hielp hem gaarne. Hij wist met
zoon warmte en zachten drang en
innemendheid zijn zaak te bepleiten,
dat men niet kon weerstaan een aan-
tal eutrée-kaarten voor zijn rekening
te nemen. Zijn Jantjes konden er vast
staat op maken, dat ze steeds speel-
den voor een uitverkochte zaal. De
baten waren altijd voor een of ander
liefdadig doel. Zíjn laatste uitvoering
alhier op Paaschmaandag kwam nog
ons Wilhemina-park ten goede.

" * "
Velen van boord zullen zkh de aan-

gename excursies herinneren te New-
Vork en te Buenes-Aires, toen de
„Utrecht" daar Nederland vertegen-
woordigdebij de nationalefeesten van
Amerika en Argentinië. De ontwer-
per, de leider van die tochten was al-
weer Dr. v. d. Heuvel.

Het passagieren voor onze Jantjes
in zulke wereldsteden heeft dikwijls
kwade naweeën.

Hoe menigmaal liep het niet uit op
brooddronkenheid en vechtpartijen.
Met bezorgheid zagsomsde comman-
dant van 't schip het uur van vertrek
naderen, omdat gewoonlijk zoo ve-
len der Jantjes bleven passagieren
en op het appèl ontbraken.

Dr. v. d. Heuvel wist voor de sche-
pelingen dat verblijf in vreemde zee-
havens tot een genoegelijke, nuttige
en leerzame ontspanning te maken.

Waar de matrozen anders door de
vreemde taal e. a. tot dwalen en
slenteren door de straten, tot zitten
en plakken in de kroegen gedwongen
waren, orgauiseerde Dr. v. d. Heuvel
nu voor zijn jougens wandeltochten
eu rijtoeren van 50 tot 80 man om
het meest interessante dier steden in
oogenschouw te nemen. Hij wist hen

daarbij te wijzen op natuurschoon,
op geschiedkundige bijzonderheden.

Te New-York en Buenos Aires ge-
beurde het, dat hij met hen rond-
reed in reusachtige auto-omnibussen,
waarin voor 32 personen plaats was.
De Dokter zat er tusscheu den chauf-
feur en den gids in, of liever meesten-
tijds stond hij, soms met een scheeps-
roeper aan den mond, om 't wetens
waardige, wat hij in het Engelsch uit
den mond vau den gids opving in
verstaanbaar Hollandsch aan ziju
mannetjes over te brengen.

Werkelijk Dr. v. d. Heuvel had een
goed hart voor zijn Jantjes, hij had
alles voor hen over. Zij op hun beurt
hadden graag met hem te doen. Zij
waardeerde hem. Meer dan ooit is dat
gebleken in de dagen van zijn ziekte,
toen hij nauwelijks uit Suriname te-
ruggekeerd vaneen vermoeieude ge-
neeskundige expeditie naar Post-
Groningen ter behandeling der yaws-
lijdera met salvarsan, door een hard-
nekkige dysenterie werd aangetast.
Vooral in de laatste dagen, toen de
ziekte plots een heel ongunstige wen-
ding nam, toen alle hoop vervlogen
was, bleek hoe hij aan boord be-
mind werd.

Een matroos maakte de wandeliug
naar het Militair-hospitaal op Plan-
tersrust waar hij verpleegd werd, om
voor het laatst den goeden Dokter
nog eens te zien en te bedanken.
Hij liet zich nietafschepen, dat er nie-

mand bij den zieke mocht worden
toegelaten. Hij stelde zich tevreden
door de jaloezies van het venster
naar datbleeke gelaat lang, zeer lang
te blijven staren met tranen in de
oogen. Dat bleek eveneens, toen het
bericht van zijn overlijden aan boord
kwam, hoe een ieder onder denindruk
was, iv sombere stilte 't verlies over-
dacht, dat niemand gelooven kon.
Dat kwam tot uiting bijzijn teraarde-
bestelling, toen niemand, die vrij was
van dienst aan boord wilde achter-
blijven, maar deel nemen aan de laat-
ste hulde aan den overledene. Wan-
neer men zoo dikwijls koude onver-
schilligheid te aanachouweu heeft bij
een lijkbaar, dan getuigen die aan-
doening eu die mannentranen aan
het graf van Dr. v. d. Heuvel des te
mcci, hoezeer hij gewaardeerd, hoe
levendig zijn verlies gevoeld werd.

" " *
„Eenvoud is het kenmerk van het ware".

Dat was het karakteristieke van zijn
leven, dat bleef hem kenmerken in zijn
ziekte.

De opofferende toewijding door
zijn collega Dr. Ellis en de liefde-
volle verpleging op Planterm-ust
scheen eindelijk de ziekte tot staan
gebracht en het gevaar bezworen te
hebben. Toen alles zoon gunstig ver-
loop nam, sprak hij met zooveel opge-
wektheid van het mooie reisplan der
„Utrecht'" naar Colon in Augustus,
waaraan hij vurig verlangde vol-
doende hersteld weer te kunnen deel-
nemen. Dikwijls gingen zijn gedach-
ten naar zijn Moeder, die hij in 't na-
jaar, als de „Utrecht" zijn thuisreis
zou maken, hoopte weer te zien.

Maar toen opeens Vrijdag 14 Ju-
li onrustbarende verschijnselen zich
voordeden, wist hij als man der we-
tenschap, dat alle hoop vervlogen
was. En al die illusies, die schitte
rende toekomst als medicus ver-
dween in een oogwenk.
Met een bewonderenswaardige chris-

telijke berusting had hij afgerekend
met de wereld, en stond een geheel an-
dere toekomst hem nu voor den geest.
Hij vroeg om den priester om ook
zijn rekening met God te vereffenen,
en ontving met innigegodsvrucht de
laatste H.H. Sacramenten.

Kalm en helder van geest dicteerde

hij aau zijn meestvertrouwden vriend
den Heer Hantzsch, officier-machinist
van de „Utrecht", ziju laatste wils-
beschikkingen, en regelde zelf al-
les omtrent zijn begrafenis. Hij
wenschte alles iv den grootsten een-
voud, geen kransen, geen bloe-
men, geen militaire eerbewijzingen.
Alleen met moeite liet hij zich ein-
delijk overhalen die miiitaire eer
tot 't strikt eenvoudige te beperken.
En voor een enkele bloemkrans op
zijn graf maakte hij een uitzondering
ter wille van zijn moeder en van zijn
verloofde, de twee personen in het
Moederland, die hem het naaBt aan
het hart lagen, opdat zij in de ver-
dorde blaadjes vau dien krans een
laatste herinnering zouden bezitten
van zijn graf in het verre Westen.
Nog dacht hij in dien laatsten
nacht aan ziju dierbare Vereeniging
van de Utrecht, gaf daarover nog
eenige wenken en raadgevingen en
beval ze dringend in de zorgen van
zijn vriend Hantzsch, die tot het
laatste moment aan zijn zijde bleef.

Als een christen en vroom katho-
liek bereidde hij zich nu verder voor
op den overgang naar de eeuwig-
heid, voortdurend biddend en bij her-
haling het kruisbeeldje kussend, dat
hij in de hand hield, zich aanbeve
lend in de barmhartigheid van zijn
God, die hij in zijn leven met eere
en in trouwe gediend had. De Gods-
dienst die zijn kracht was geweest
tijdens zijn ¡even, bleef zijn troost
in het aangezicht des doods.

Omstreeks 3 uur in den nacht
van Zaterdag 15 Juli gaf Dr. Ge-
rard van den Heuvel den geest.

Bij zijn graf herdacht zijn supe-
rieur de commandant van de Utrecht,
de HoogEdel. Gestr. Heer W. Th.
de Booy den ontslapene als den
man, die door hoogeren en lageren
in rang geëerd werd als een recht-
schapen, degelijk en edel mensch, op
wien niemand iets had aan te merken,
die slechts gewerkt had ten welzijn
van anderen, wiens voortdurend stre-
ven het geweest was voor allen het
leven aan boord tevreden en aange-
naam te maken.

De priesterlijke gebeden bij de lijk-
baar ten voorspraak zijner ziel, de
weemoedige treurtonen der marine-
kapel ten afscheid aan den vriend,
het eenvoudige, ronde zeemanswoord
van den Commandant, het roerend
dankwoord van zijn boezemvriend
voor de deelneming aau den over-
ledene bewezen, — dat alles stemde
tot heiligen ernst, tot weemoed, tot
een onvergetelijke herinnering aan
dezen betreurden doode.

R. I. _?-

Berichten uit de Kolonie.
Kantonrechter.

Ten gevolge van de benoeming
van den Heer H. J. üoomgaart tot
kantonrechter, heeft de Heer J.
Sutherland, wegens aanverwant-
schap, als plaatsvervangend kanton-
rechter ontslag moeten vragen en
verkregen.

Koloniale Raad.
Donderdagavond waren bij de

zitting van den Kol. Raad afwezig
behalve de twee leden de Heeren
My. S. L. Maduro, voorzitter en de
Dr. F. P. Evertsz Hzn. die in het
buitenland vertoeven, ook de Heeren
Dr. H. H. de Casseres en H. M.
Penso met kennisgeving.

Tot de ingekomen stijkken be-
hoorde het gewijzigde wetsvoorstel
betreffende het gebruik van stoom-
ketels iv onze kolonie, dat zonder
hoofdelijke stemming werd goedge-
keurd.

Daarna volgde de mededeeling,
dat wegens de benoeming van den
Heer C. A. F. Hellmünd tot grif-
fier van het Hof van Justitie, nu
de Heer P. F. Gorsira was aan-
gesteld, om bij ontstentenis van den
griffier van den Ruad dezen te ver-
vangen.

Na afdoening dezer stukken las de
waarnemende Voorzitter de Heer A.
G. Statutb Muller een Gouverne-
ments-Missivevoor, waarbij den Kol.
Raad wordt medegedeeld, dat de
Gouverneur het zeer op prijs zou
stellen, indien de Raad voortaan, ge-lijk ook in Nederland gebruik dijk is,
den regel zou willen volgen, om bij
openbare behandeling van ontwerpeu
geen argumenten tegen het ontwerp
aan te voeren, die niet reeds bij de be-
handeliug van het ontwerp in de af.
deelingen zijn besproken eu iv het ver-
slag opgenomen, euz. enz.

Na voorlezing dezer Missive ging
de Kol. Raad op voorstel van den
Voorzitter over in besloten Vergade-
ring ter bespreking van dit schrijven.

Wij hopen later in de gelegen-
heid te zijn, deze Missive, zoo moge-
lijk met het eventueel antwoord er
op van den Raad in extenso in ons
blad op te nemen.

Sanitaire commissie.
DE GOUVERNEUR, heeft goed ge-

vonden :
Eene commissie te benoemen, be-

staande uit de volgende in alphabeti-
eche volgorde genoemde heeren, t. w:

J. H. M. Ellis, waarnemend chef
van den militairen geneeskundigen
dienst;

H. Ferguson, stadsgeneesheer;
Mr. J. B. Goksira, Procureur-gé-

neraal;
A. Jesurun, voorzitter van de Ka-

mer van Koophandel en Nijverheid op
Curasao; en

W. A. J. T. Zelle, tijdelijk direc-
teur der Openbare Werken;
ten einde na te gaan, of het — vooral
ook met 't doel om den goeden naam
van de haven van Curagao in deu
vreemde op te houden — noodig of
wenschelijk is, dater hierbepaalde sa-
nitaire maatregelen worden genomen;
en in 't bijzonder om te onderzoeken
wat er gedaan zou kunnen worden te-
gen de verspreiding van venerische
ziekten.

Openbaar Onderwijs.

Onlangs vormde zich alhier eene
Commissie met het doel, om midde-
len te beramen ter verbetering van
het openbaar onderwijs in de kolo-
nie. De commissie, bestaande uit de
hh. F. W. P. Winkel, als voorzitter,
Maurits Bbandao, David A. Correa,
J. P. G. Ecker en E. S. Lansberg,
dicallen groot belang blijken te
stellen in het gewichtige zaak van
het openbaar onderwijs, schreven
voor Maandagavond, 24 Juli 11., een
vergadering uit, die in een der be-
nedenzalen der Loge De Vergenoeging
gehouden en, op hare uitnoodiging,
bijgewoond werd door de Hoofden
der Wilhelmina-en derHendrikechool,
mejuff. Kruijt en den heer Kesler,
door hh. onderwijzers Vermeulen,
Stel, Vooren en Veeris, alsmede
door de hh. de Leao Laguna, Que-
rido, H. P. de Vries, C. G. de Ha-
seth Cz. en C. S. Gorsira JPEz.

Met een hartelijken welkomstgroet,
gericht tot de aanwezigen, opende
de voorzitter de bijeenkomst, waar-
na hij den heer Vooren verzocht



als secretaris der vergadering te
fungeeren, hetgeen door dezen aan-
genomen werd. Het woord werd
alstoen door hem verleend aan me-
juffrouw Kruijt, die breedvoerig een
leerplan ontvouwde, dat tot verbe-
tering vau het openbaar onderwijs
zou moeten leiden. .

Over hetzelfde onderwerp werd
vervolgens het woord gevoerd door
den heer Kesler. Diensvolgens ont-
spon zich een langdurige en belang-
rijke gedachtenwisseling tusschen de
hh. Querido, Laguna, Gorsira. de
Vries en Vermeulen.

In verband met het doeleinde der
samenkomst werd besloten, zich bij
adres tot den Gouverneur te wenden.

Eene commissie van redactie voor
het adres werd benoemd.

Met 8 stemmen tegen 7 werd be-
sloten, dat in bedoeld adres op ver-
betering vau het onderwijs in het
algemeen zal worden aangedrongen.

Nadat de heer de Laguna den
voorzitter voor diens leiding der
vergadering, de Hoofden der schoo-
ien en de overige aanwezigen voor
hunue gewaardeerde opkomst be-
dankt had, werd de bijeenkomst
gesloten. (De Vrijmoedige.)
Verjaardag der Koningin-Moeder

Dinsdag avond werd het feest reeds
ingezet door een muziekuitvoering
der Marinekapel in de kiosk aan de
Overzijde.

Wegens het ongewone uur waa er
bij den aanvang nog weinig belang-
stelling van de zijde van het publiek.
De 53ste verjaardag van H.M. de Ko-
ningin Moeder Emma werd overigens
geheel volgens het program, door
ons de vorige week gepubliceerd, ge-
vierd. Des avonds vereenigde de
Gouverneur een 16 tal militaire en
burgerlijke autoriteiten aan een di-
ner ten gouvernementshuize. Aan
dé Overzijde trok terzelfdertijd de
muziekka{>el van het garnizoen ecu
grooten toevloed van wandelaars
eu muziekliefhebbera door een rijk
versierde en met veel distinctie uit-
gevoerd program.

Bonaire.
De boringen naar goed drinkwater

op Bonaire worden met ijver voortge-
zet, doch helaas tot nu toe nog
met weinig gunstigen uitslag. Op
Maaudag 24 Juli werd bij de derde
boring op een diepte vau 25 voet
weer water aangeboord, doch dit
water was nog brakker dan 't vorige.

Bi} de boring in Dentera, beoos-
ten „YUjt" werd op Vrijdag 28 Mei
op 12 voet diepte reeds water ge-
vonden doch alweer brak.

Noordzijde van de plantage Guate-
mala heeft men op 14 voet diepte
brak gevonden, een 2e. boring op
gering* n afstand van het vorigeboor-
gat gaf op 13 voet diepte vrij goed
water. Daar in deze buurt zeer veel
menachen hun coenucoe's hebben, zal
deze put voor velen hoogst welkom
zijn.

Voor de buurtschap Dentera blijft
de afstand te groot. Nu wordt in
de vallei tusscnen Seroe grandi en
het heuveltje in Dentera een boring
verricht.

K. W. I. M.
Het Stoomschip Prins Willem 1,

kapitein Nijboer dat den 19 Juli
uit onze haven vertrok met bestem-
ming naar Amsterdam, is blijkens
een telegram uit Paramaribo van
den 2 Augustus, bij het uitvaren
van daar op de hoogte van Braams-
punt, d. i. de uiterste punt bij de
monding der Suriname-rivier, aan
den grond geraakt. De Prins Willem V
die assistentie verleende, slaagde er
nog niet in, hem weer vlot te krijgen.

Examen.
Met genoegen vernemen wij, dat

onze landgenoot de heer G. A. L.
Statius Muller, zoon van den thans
met verlof in Nederland zijnden ad-
ministrateur van financiën, den heer
C. Statius Muller, met gunstig
gevolg het propsedeutisch examen
in de weg- en waterbouwkunde aan
de Technische Hoogeschool te Delft
heeft afgelegd.

Ook de heer G. J. F. Statius
Muller heeft, naar Het Vaderland
bericht, aan de Kon. Mil. Academie
aan het examen voor Genie Oost-
Indië voldaan. De Vrijmoedige..

Ook de Jongeheer Jan Appel, zoon
van onzeu Brigade-Commandant
slaagden voor de laatsteklas H. B. G.
als voorbereiding voor den cursus
Handelsschool.

Brievenbus.
De Redacteur van La Cruz ver-

zoekt de inzenders der Sentimiento de
Gratitud op Bonaire onder verzekering
van geheimhouding hun namen op te
geven. Plaatsing van stukken zonder
te weten, wie er de schrijver van is,
kan niet worden toegestaan.

Voor de armen.
De Commandant van Hr. Ms. Utrecht
laat tweemaal per dag hetwarme eten,
dat iv du ketels der keuken van het
oorlogsschip overblijft, aau 't fiska-

laat brengen, welk eten door den
Heer J. Appel aan behoeftige men-
schen wordt uitgedeeld.

Heden morgen is men daarmede
begonnen en werden reeds ± 50 men-
schen van lekkere warme gort voor-
zien. Bravo !

Gedecoreerd.

Door den President van Venezue-
la is de Heer VI. E. Curiel met de
3e. klasse in de orde van het Borst
beeld van den Bevrijder begiftigd.

De Heeren C. N. Winkel en H.
P. van Loenen eveneans met de 4e.
klasse.

Alg. Nederi. Verbond
Zaterdagavond 29 Juli hield de

Groep Antillen van het A. N. V.
een algemeen vergadering in de bo-
venzaal der Club „de Gezelligheid".
De Voorzitter de Heer H. P. de
Vries deelde vrede, dat het jaar
verslag reeds in het April-nummer
van Neerlandia verschenen was en
dus voorlezing er van overbodig.

Daarna werd een commissie van
3 leden benoemd, om de rekening
en verantwoording van den Pen-
ningmeester na te zien en eventueel
hoed te keureu. De Voorzitter ver-
leende als nu het woord aan den
spreker van dezen avond den Heer
Karel Muller, Adelborst Iste kl.
a|b van Hr. Ma. Utrecht.

Op het program stonden : 1. De
Suikertante van Speeuhof. 2. Het kind
van Heyermans. 3. De Banjir vau
Multatuli. 4. Het Haantje van den
Toren vau Dns. de Geuestet. 5 Hoe
Jetje gezoend werd, van Juatua win
Maitrik en 6 Abd-el-Kader van Dna.
ter Haar.

Alle deze litteraire atukken, sommi-
gen algemeen, anderen minder bekend,
van ver uiteenloopend karakter en
toon, werdendoorden Ueer K. Mul
ler, mot zeer veel talent voorgedra-
gen.

Wij hebben tot het laatste toe
den spreker met alle aandacht aan-
gehoord. Want hij wist zijn gehoor
te boeien door zijn meesterlijke
voordracht. De Heer Muller is een
waardig en hoogst talentvol navol-
ger van Albert Vogel en Royaards.

Het meest heeft ons bekoord Het
Kind van Heijermans. Hier was de
apreker iv zijn volle kracht. Met
een fijn gevoel wiet bij de verschil-
lende karakters dezer dramatische
schets weer te geven. Toch zouden
wij niet durven beslissen in welk
genre de Heer Muller nog het
meest uitmunt. In het komische,
zoowel als iv bet dramatische gaf
hij prachtige momenten te genieten.
Doch de vergelijking kan niet ge-
htjel zuiver en billijk worden opge
steld, omdat de Heer Muller dien
avond veel te veel van zijn orgaan
gevergd heeft. Hoe verdienstelijk ook
bv. de Banjir en het slotstuk Abd-
El-Kader werden vertolkt, toch kre-
gen wij den indruk, dat de spreker
door de vorige stukken reeds te
zeer vermoeid was, om de geweldige
hartstochtelijke gevoelens, waarmee
Abd-El-Kader zijn gemoed lucht
geeft, nog tot zijn volle recht te la-
ten komen.

De Heer Muller heeft aan de le-
den van het A. N. V. een genot-
vollen avond geschonken. Wij ho-
pen dat vóór het vertrek vau de
Utrecht naar het Moederland dezelfde
spreker ons in de gelegenheid zal
stellen nog eenige stukken ten af-
scheid ten gehoore te brengen.

Marine.
De officier-machinist 2e kl. J. Zeil-

stra zal dezer dagen per particu-
liere gelegenheid naar West-Indiëvertrekken, om bij aankomst aldaar
geplaatst te worden op Hr. Ms.
„Utrecht", ter vervanging van den
officier-machinist J. van den Ban,
die wegens ziekte naar Nederland te-
rugkeert.

Officieele Berichten
Aan den heer J. A. I. Thielen,

Gezaghebber van Bonaire, is om ge-
wichtige redenen, veertieu dagen ver-
lof verleend.

Aan den heer M. H. J. Bosch,
Predikant bij de Protestantsche Ge-
meente alhier, is tot herstel van
gezondheid, veertien dagen verlof
verleend.

De bij de brigade maréchausaée
gedetacheerde fuselier H. Groenen-
berg is naar het garnizoen terug-
gezonden en de fuselier H. J. Fran
eken tijdelijk als marechaussee 2de
klasse bij de brigade gedetacheerd.

Bij Kon. besluit, dd. 29 Juni 1911
No. 53 is aan den heer H. J. Th.
Boomcuart, op zijn verzoek, eervol
ontslag verleend uit den ambt van
Griffier bij het Hof van Justitie iv
de kolonie Curasao en de heer C. A.
F. Hellmund, hoofdcommies ter
Gouvernements-Secretarie, in diens
plaats benoemd.

Aan den heer J. Sutherland, is
op zijn verzoek, eervol ontslag ver-
leend uit het ambt van katonrechter
plaatsvervanger op Curacao, onder
dankbetuiging voor de door hem

in die betrekking bewezen diensten,
eu de heer H. J. Th. Boomgaart
benoemd tot kantonrechter op Cu-
ragao.

De heer H. Manuel, Conducteur-
magazijnmeester der artillerie, is
tijdelijk belast met het geven van
gymnastiekonderwijs in de drie hoog-
ste klussen der Hendrikschool alhier.

De bij de brigade marechaussees
gedetacheerde fuselier E. Content en
H. Broeckhuysen zijn naar het
garnizoen teruggezonden.

De Heer Ph. F. Gorsira, 2de com-
mies ter Gouveruements-Secretarie, is
aangewezen om den Griffier van den
Kolonialen Raad op Curagao, bij
ongesteldheid, of ontstentenis te ver-
vangen.

De fuselier A. Hempenius is tijde-
lijk als marechaussee 2de klasse bij
de brigade gedetacheerd.

Aan den heer C. de Haseth, kleH<
tijd. belast met de fuutctieu van Ont
vauger en ambtenaar van het open-
baar miuisterie bij hetkantongerecht
op Aruba, is wegens familieaangele-
genheden, veertieu dagen verlof ver-
leend

Ratten en Muizen.
Gedurende de laatste 8 dagen

werden in het fiscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd

113 ratten
49 muizen.
Marktbericht

van den
Curaeaoschen Handelsbond.

Van 2b Augustus 1911.
ZOUT per rat van 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G 0.06%ORANJESCHILLENperKG. lstkw. „ 0.70

id. per KG. 2e kw. „ 0.60
HUIDEN per K.G „ 0.60
UEITENVELLEN p«r K.G „ 1.20
WOL per K.G „ 0.12
SCHAPENVELLEN per stuk , 0.40
BEENDEREN per K.G 0.02
RECINUS-ZAAD per K.G „ 0.05
STROOHOEDEN (hipijapa) :
Kwaliteit No, 1 per dozijn S.—„ 1 (gebleekt) „ „ „ 3.12%

"i m la „ —„ la [gebleekt] „ „ „ —„ 2 4.50.. a .. „ „ 4.50„ 3 „ „ 4.62%
j» »» i» ii m 5.00

5 „ „ (OLA) „ 6.50- 6 „ „ „ 7.-
-» 7 „ „ , 7.50„ 8 „ „ (OLA) 7.50

w „9 ,10.50
10 „ (OLA) „ 9.-

-»lJt -*--*- » y* tt*-4-"'-"
12 „ (OLA) „12.-

-., 13 „ , 15.-
-„ 14 „ „ (OLA) „15.-

STKÖOHOEDEN (latai) t"
Kwaliteit X per dozijn f 1.60—

XX „
XXX „

KLEINE STROOHOEDEN (hipijapa)
ia kwal. overeenkomende met kwal. Ño. 1
van ongeveer 25 cM. vau kruin ai tot rand

per doz. f 2.50

De Duitschers in Marokko.
Uit de groóte menigte telegrammen

in den loop dezer week door 't Boletin
Comercial gepubliceerd, nemen wij de
volgende over, om onze lezers eenig
idee te geven omtrent de kanse n op
vrede of oorlog.

Parijs 27 Juli. De critische toe-
stand, welke met betrekking tot de
Marokkaansche quaestie tusschen
Frankrijk eu Duitschland bestaat,
is geenszins veranderd, doch Frank-
rijk rekeut er op dat een vreedza-
me oplossing verkregen zal worden.
Op dezen weg is Frankrijk genegen
te gaan tot de uiterste grenzen van
een verzoenende regeling; maar het
kan noch de ontruiming van Ma-
rokko, noch den afstand van een
groot gedeelte van het fransch
grondgebied in Midden-Afrika aan-
nemen, al mocht Duitschland daar-
bij beloven Frankrijk in de toekomst
geheel vrij te laten in Marokko.

Parijs 28. De stand van zaken tus-
schen Frankrijk en Duitschland
wordt meer gespannen, de diploma
tieke kringen toonen zich pessimis-
tisch.

Een particuliere correspondentie
uit Berlijn zegt dat de Duitsche pera
bevel heeft ontvangen aan de vreemde
bladen het hoofd te biedeu en om
te verklaren dat Keizer Wilhelm
den handachoen zal opnemen, zoo
Engeland zijne dreigende houding
voortzet.

Londen 28. De eerste divisie van
het eskander, te Portland gesta-
tioneerd, heeft bevel ontvangen haar
kolenvoorraad in te nemen, en dien
met pertroleum aan te vullen.

Berlijn 28. In de officieele kringen
gelooft men dat Frankrijken Duitsch-
land den gordiaanschen knoop van
de Afrikaansche quaestie wel zullen
doorhakken, zonder dat aan zoo-
danige regeling Engeland noch an-
dere mogendheden deel zullen heb-
ben te nemen.

Duinkerken 28. De Vice-Admiraal
Philibert is heden hier aangekomen
om de mobiele verdedigingsmiddelen
te inspecteeren.

New York 29. Decorrespondent te
Londen van de Nexo York Times deelt
mede uit vertrouwbare bron verno-
men te hebben dat Frankrijk en En-
geland van gedachten wisselen over

uitzenden naar Agadir van twee oor-
logsschepen van elk der beide natiën,
welke schepen van dezelfde groot-
te moeten zijn als het Duitsche
schip „Berlijn", dat zich te dier
plaatse bevindt.

Pdrijs 20. Men gelooft meer en
meer dat in het geschil over Ma-
rokko een vreedzame oplossing tus-
schen Frankrijk en Duitschland be-
reikt zal worden.

Ook weet men dat voor het oogen-
blik de onderhandelingen zich tot
het volgende punt bepalen: dat
Frankrijk er in toestemt aan
Duitschland af te staan een zeker ge-
deelte van Fransch-Congo, in ruil
voor den afstand van Duitschland
van zijne bezittingen in Morokko.

Ook zegt men dat het mogelijk
is dat Duitschland aan Frankrijk
een gedeelte afstaat van Togoland,
een koloniale Duitsche bezitting aan
de golf van Guinea, gelegen tusschen
de Britsche Kolonie van de Goud-
Kust en Fransch-Dahomey.

Londen 29. Het schijnt dat de tij-
dingen over den Marokkaanschen
toestand beter worden. Men achrijft
deze wijziging toe aan de redevoe-
ring door den Heer Aaquith op jl.
Donderdag in het Huis der gemeen-
ten gehouden.

Londen 30. Al is de toestand eenigs-
zina verbeterd, toch bestaat er nog
waarschijnlijk een ander oorlogsge-
vaar, zoolang de keizer zijn meeniug
niet duidelijk te kennen geeft.

St. Petersburg 30. Men had ge-
meend dat Rusland een politiek van
onzijdigheid in de Marokkaansche
zaak zou in acht nemen; doch
dit is niet zoo, maar integendeel heeft
het op besliste wijze partij voor
Frankrijk gekozen.

De eerste minister, die van zijn
verblijf, waarheen hij zich sedert Don-
derdag had begeven, heeft heden een
daarin gewaagd van de verplichtin-
gen van Rusland tegenover Frank-
rijk, en van de volle beteekenis van
het bondgenootschap met betrekking
tot de quaestie van Marokko.

Tánger 1. Volgena de laatate be-
richten uit Agadir is de streek in
de nabijheid dier stad kalm, maar
iv het binnenland zijn de stammen
van de Sous onrustig; de hoofden
van die stammen hebben, in een
bijeenkomst dezer dagen gehouden,
besloten geen terreinen aan Duit-
schers te verkoopen en zich tegen
hunne landing te verzetten. De in-
landers beschuldigen den Caid El
Glaoui zich door de Duitschers te
hebben laten omkoopen.

Londen 2. Uit Agadir wordt be-
richt dat de kalief de corresponden-
ten van de bladen verbannen heeft,
voorgevende dat zij geen introduc

tiebrieven meebrachten. Men veron-
derstelt dat de Duitschers hunne te-
genwoordigheid te Agadir als niet
overeenkomeade met hunne verban-
ning hebben uitgelokt. Een dier cor-
respondenten is een Amerikaan.

Heden ontvangen telegrammen:
Parijs 2. Volgens de laatste be-

richten, met betrekking tot de
fransch-duitsche onderhandelingen,
is de toestand nog gespannen.

De duitschekolonisten cisehen voor
hun land het zuidelijk deel van Mo-
rokko, daarin begrepen Agadir en
daaraan grenzende streek.

Ook wordt gemeld dat, mochten
de Duitschers geen maritiem Station
aan de Afrikaansche kust verkrij-
gen, zij trachten zullen ergens an-
ders zoodanig Station te erlangeu,
en het gerucht doet de ronde dat
zij den afstand van het eiland Tu-
bite in de Stille Zuidzee zullen ci-
sehen.

Berichten uit het Moederland.
Proefschritt.

Voor belanghebbenden vestigen
wij de aandacht op het volgende aca-
demisch proefschrift: Onteigening in
de Nederlandsche Koloniën, van den
Heer Menzo de Muinck, waarmede
deze aan de Universiteit te Leiden
in het begin der vorige maand tot
dokter in rechtswetenschap werd be-
vorderd.

Uitde naburige Republieken.
Haiti.

Een telegram uit Port-au-Prince
van deu 2 Aug. meldt, dat de re-
volutionairen tot vóór de poorten
dezer stad genaderd waren, en dat
er groóte opgewondenheid heerschte.

Men was van oordeel, dat de Pre-
sident nog dien eigen dag het be-
stuur zou neerleggen en de stad
verlaten.

Een later bericht meldde inder-
daad, dat in den avond van dien
dag President Simón zich aan boord
van zijn schip de „16 Decembre" be-
gaf, vaar men meende, een scheeps-
gelegenheid afwachtend, om naar Ja-
maica of naar St. Thomas over te
steken.

Daar zijn twee generaals belust
op hot Presidentschap Generaal Fir-
min en Gen. Leconte.

De matrozen van de kruisers.
Chester, Melpomene en Bremen hand-
haven de orde iv Port-au-Prince:

CRÍTICOS
El químico que la analiza, el

médico que lareceta y el enfermo
que la toma,—todos distinguen y
han comprobado que la
EMULSIÓN DE SCOTT
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados.

No se conoce preparación
alguna que goce de la popula-
ridad de la Emulsión de Scott,
que haya resistido tantos experi-
mentos y que sea la favorita de
los médicos y de los enfermos.

La Emulsión de Scott purifica
y enriquece la sangre. En sucom-
posición no entra el alcohol ni
substancia irritante alguna.

"Acerca de la Emulsión de Scott, con agrado
confirmo la opinión que antes di, y hoy declaro que
la considero como un excelente medicamento contra
todas las afecciones bronco-pulmonares de marcha
crónica, y como tónico reconstituyente para las per-
sonas débiles y propensas á esa clase de enferme-
dades." Dr. Avelardo Rueda, Buenos Aires, R. A.

EXÍJASE siempre
i LA EMULSIÓN DE SCOTT LEGITIMA



Ecuador

Een zeer sensationeel bericht komt
er uit deze republiek. Alle dagbla-
den aldaar bespreken de telegram-
men uit het Zuiden des lauds, die
gemeld hadden, dat de veraterkiu-
gen van Callao, van de vloot, en
van de buitengewone bewapening
van Aguirre in Peru geschieden
met de hulp, verstrekt door de
achatkist van Japan, dat vau plan
ia aldaar een atation van proviandee-
ring voor komende militaire opera-
ties te vestigen, gericht tegen de
Vereenigde Staten. Men verzekert,
dat omstreeks een 2000 tal japan-
sche officieren op Peruaansch grond-
gebied zijn en er militair onderricht
geven aan de talrijke Chineezen die
in Peru op de plantages werkzaam
zijn. De pers van Argentinië, Bra-
zilië en Chili heeft zijn alarmkreet
laten hooren te Quito.

Venezuela.

In een schrijven van den 26 Juli
onderteekend door alle Ministers en
door den Gouverneur van het Fe-
deraal District, gericht aan Presi-
dent Generaal J. V. Gómez bieden
dezen met hun portefeuilles hun ont-
slag aan.

In zijn antwoord zegt de Presi-
dent, dat hij dit ontslag aanneemt,
en dat hij hen dank zegt voor hun
vaderlandslievende gevoelens, die hen
er toe brachten dat ontslag aan te
bieden, terwijl hij inwendig ten vol-
le overtuigd is, dat, hoe ook de ora-
stapdigheden zullen zijn, die de toe-
komst zal brengen en welke ook de
plaats nu, dien ieder van hen bij
de openbare gebeurtenissen zal wor-
den aangewezen, dat zij die plaats
met eer en roem zullen weten te be-
zetten.

—Bij dekreet van den President
van 28 Juli ia het nieuwen Minis-
terie aldus saamgesteld.

Binnenlandsehe Zaken: F. L. Al-
cantaba; Buitenl. Zaken: Generaal
Manuel Antonio Matos; Financiën
Gen. Antonio Pimental; Oorlog:
Gen. M. V. Castro Zavala; Nijver-
heid: Dr. Aguiles Iturre; Publieke
Werken: Di. Roman Cárdenas; Open-
bare Onderwijs Dr. José Gil For-
toul.

Buitenland.

ITALIË.

Corruptie.

Er zal — aldus wordt uit Rome
aan het „Handelsblad van Antwer-
pen" geschreven — dus pen parlemen-
tair onderzoek gebeuren ovpr de
dwaze, geldverspillingen gedaan bij
den bouw van ons nieuw Paleis van
justitie, volgens de eene de trots van
het derde Rome, volgens de andere,
de karikatuur van liet. grootsche.

De afgevaardigde A miei lieet't dit
onderzoek in de Kamer gevraagd
en het is ook toegestemd. Al de afge-
vaardigden hebben met groóte aan-
dacht het verhaal der schandalen
gehoord, die gepleegd zijn bij den
bouw van dit wonderpaleis, dat ge-
schat was op acht millioen en rond
de veertig heeft gekost.

Onder de uitroepingen vau de ver-
baasde vergadering, vertelde M. A mi-
ei de geschiedenis van de v*ele scheids-
rechterlijke beslissingen, gevallen tij-
dens den bouw van hetpaleis, scheids-
rechterlijke beslissingen, die niet min-
der dan 12 millioen aan honorarium
gekost hebben. De geschiedenis van
de scheidsgerechten is een der schan-
daligste, daar de scheidrechters zich
meer dan 100.000 lire eereloon heb-
ben toegekend

En inderdaad, elke uitspraak kostte
't minimum twee duizend lire tot een
maximum van vijf-en-dertig duizeud
lire. Daarenboven, zeide M. Amici,
hebben scheidsrechters hnune toe-
vlucht genomen tot een deugnieterij,
waarover ik de Kamer laat oordce-
len. Deze scheidsrechters hebben al-
tijd den Staat veroordeeld om te
betalen; maar, aangezien zij wisten,
dat de Staat steeds zeer langzaam is
met het betalen voor verschuldigde
sommen, hebben zij hunne toevlucht
genomen tot eeo zeer eenvoudig hulp-
middel om zich de onmiddelijke uit-
betaling van hun honorarium te ver-
zekeren. Zij veroordeelden wel den
Staat om te betalen, maar in hun-
ne uitspraak verplichtten zij de win-
nende firma's aanstonds het hono-
rarium te betalen aan de scheids-
rechters, doch zóó dat zij later de som
van den Staat konden terugeischen.
En op die manier werd de Staat altijd
bedrogen. Uit die scheidsgerechten
zijn nog andere dingen te rapen, bij
voorbeeld dat een bezoek van den
koning aan het paleis 3800 lire
aan den Staat kostte. De cijfers,
die ik de Kamer meedeel, zeide
-spreker, zijn onweerlegbaar, want
ik neem ze uit de ministerièele versla-
gen. Ook uit die verslagen baal ikl

de volgende cijfers. De bouw van
het paleis heeft 15 jaar geduurd en
in dien tijd betaalde deStaat 107.000
lire voor huur van localen voor de
verschillende rechterlijke bureelen in
Rome. Verder blijkt nog dat men
141.000 lire heeft uitgegeven van
stalen van materialen, die men moest
bestellen. De stalen werden niet be-
steld en de 141.000 lire waren ver-
loren. Nog werden 95.000 lire ver-
kwist voor blokken steen, die groo-
ter waren dau noodig was en dus
niet konden dienen. En 189.000 lire
werden verspild voor nuttelooze
wijzigingen aan het plan der werken.

Er werd 3.588.000 lire betaald
voor de vertraging in de uitvoering
der werken. En dat alles omdat de
burgerlijke genie geen gevolg gaf
aan het ontwerp van den bouwmees-
ter Calderini, die de plannen had op-
gemaakt. Men hoeft maar te weten,
dat de burg. Genie vier jaren lang de
ontwerpen van Calderini op haar
bureel bad laten liggen.

Men zou cijfers zonder einde kunnen
aanhalen, zegde M. Amici. Zoo wer-
den bijvoorbeeld 200.000 lire uit-
gegeven voor de bekleeding van den
onderbouw van het paleis in stuc,
terwijl ditzelfde werk later weer in
steen werd gemaakt. Aldus werden die
200.000 lire nutteloos uitgegeven.

Er werden ook 289.000 lire ver-
spild met vrijwillig opgeven van ecu
plan Calderini en 200.000 voor niet
gebruikt marmer. Men bracht 17 li-
re 50 in rekening voor het verguld-
sel van eiken dónderscherm, (blik-
semafleider) terwijl zij enkel 1.75
kostten. Er wordt thans 1000 lire per
jaar uitgegeven, voor 't onderhoud
van dit verguldsel, terwijl van nu
af, zes maanden na de inhuldiging,
het goud geheel verdweuen is.

En dan komt nog de geschiedenis
der inktpotteD, waarover in de Ka-
mer reeds vroeger gesproken werd.

Er wae kwestie van artistieke inkt-
potten voor de hoofden van de ma-
gistratuur. Men zegde eerst, dat de-
ze 80.000 fr. hadden gekost. Dat
was overdreven, maar toch hadden
zij verscheidene duizenden gekost.

En het schoonste is dat zij nu
verdwenen zijn en dat de magistra-
ten en advocaten, voor wien deze
kunstwerken bestemd waren, het nu
moeten doen met bazaar-inktpotten
van 40 centiemen.

En zoo zouden er no** veel voor-
beelden zijn aan te halen, besloot
M. Amici, als daar zijn de liften,
die schrikkelijk veel geld hebben ge-
kost en niet werken, maar 't ergste
voor het oogenblik ia, zeide liij, dat
het nog niet gedaan is met de uit-
gaven voor het paleis !* Onlaugs
nog heeft het Parlement weer drie

milloen bestemd tot voltooing van
dit gebouw. En weet ge welke titel
dit wetsontwerp droeg ? Kredieten
voor de Puglie I Waarschijnlijk zijn
die drie millioenen bestemd om de
schadeloosstellingen te betalen, waar-
toe de regeering bij scheidsrechterlijke
uitspraak veroordeeld ia.

Het parlementair onderzoek zal,
zoo het ernstig wordt gedaan, heel
wat echoons aan het licht brengen,
maar zal het niet in de cartons
(portefeuille) blijven slapen ?

Dat is hoogst waarschijnlijk.

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN

VAN

H. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 18b3,
„ Antwerpen 1885,
„ Chicago 1893, en
„ Caracao, Eerste Prijs Eero

medaille, 1904.
„ Brussel, 1910.

Curagao, vVaterkant, Otra-
banda.

INGEZONDEN DtEDEOEELINGEN
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 DE
SCOTT, que está compuesta del acei
te más puro y de otros ingredien-
te las aumentan considerablemen-
te que flcaceia nutritiva del aceite.

InMemoriam.
Met het doel, in een gepasten vorm

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

en betreurden Heer

Elias Sm la. Maduro
heeñ zich op Curacao een COMITÉ
gevormd, bestaande uit de navol-
gende Heeren :

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

gemeld doel door bovengenoemde
tfeeren giften dankbaar in ontvangst
genomen worden.

êïïamburg-Amerika-Linie*o

Gevestigd in 1847,
Geregelde Vracht- en Passagier-Dienat onderhouden door 58 verschil-

lende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen,

DIENST-WEST-INDIE:
_=*/-_WH»'f.'''«" <""" J-v__^ kijn I- Ven n- van iedere maand, van

7Tf7rtowy 41' _jD_n\ -¿*J=ií¿^«_^_m v IC" \ tilöck .

'^'WêÈ— fti>__ll§ IJ'Jn'^ "
,)en 20n. van iedere maand, van

m _^_~maa^_m^^^^^^^^_^_^^^MF^m'v^^r^m\—T^m\mW^^^^ l'Íi\'l

plaatsen, welke* door bovengenoemde lijueu wordeu aaugedaan.
Behalve de stoombooten van bovengenoemde lijnen, doen eventueel

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

De Passagiers-schepen der Hamburg-Amerika Lijn zijn alle voor-
zien van de noodige toepassingen voor d<3 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, .'.?

VOOR DE HUISMOEDERS
Wilt gij in uw huis ongelukken voorkomen, zoo raden wij U aan

GEBRUIKT ALTIJD
„LUZ DIAMANTE"

VAN
I _on<> uut 11 M^artinez,

new-york.

Dit is de eenige petrolie, welke gedurende de laatste 37
jaar geen enkele ramp veroorzaakt heeft. Geen gevaar voor
ontploffing, geen rook, geen stank. Volkomen veilig.

1 Te koop bU O. WINKEL EN ZONEN.

Drukker t
B. X_. BQ6AERB.

ADVERTENTIES.

TE HUUR
voor een maand oí langer

het prachtig gelegen
Landhuis

van de Plantage

SCHERPENHEUVEL.
te bevragen bij

P. A. EUWEJNS
Otrabanda, Waterkant 4.

¿EWAR'S-WYSKI
[ DE BESTE ]

KEKKOOND MET MEER DAN

50 G_oudep ¡Vïedailles
EN ANDERE PRIJZEN.

GEDESTILEERD DOOR

John. Dewar k Sons Ltd.; Perth
Leveranciers van het Engelsche

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

*%Agenten voor Curacao,

de LANNOY- & Co-

Adverteert steßds
IN DE

Amigoe di Curasao.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 29 JULI - 12 AUGUSTUS.

Schip I Kapitein jAankomst] van | Vertrek | naai-

Caracas Furst 1 August. l La Guayra 2 August.j New-York
Maracaibo GAV.Goo.Jman 5 „ New-York 5 | "a"^.o
Maracaibo 10 „ Maracaibo 10 „ Ï*W,;*°'ÏL
Philadelphia H. Highborn 10 „ New-York 10 r»fln^r«
Merida A. Johanson 2 „ Maracaibo < „ VlarwSboMerida 9 La Guayra 11 ... -\iaraia.oo

Prins Maurits H. J.v.d. Goot 30 Juli New-York 81 JfOranjeNassau" G. D. Nieman - August, Amsterdam August. -^wïoKPr. der Nederi. J. C. Metus 12 New-York 18 „ braste dam

Pr .Willem V I>. Koningstoin 0010,, Rotterdam 9010.. _ew-ioik

Rossum Steenstra 30 Juli Aruba 30 Juli \f^"
¡¡¡Si BS? lo :; SSS io :: &Sss«_

Schoeners. | Aankomst, van j Schoeners. Vertrek j naar

Refugio H 29 Juli Aruba Hathie I B 0Juli liarbados
Electra H 30 „ Maracaibo Refugio H 31 Aruba
Carmen Florita 30 „ Maracaibo HungariaH 2 August Bonaire
Hungaria H 81 „ Bona.re Juan Luis H 3 „ A"ba
Diana V 1 AugustuH Maracaibo Diana V 4 „ .Maracaioo

Victoria H 1 „ Maracaibo Cariota H 3 J*10 "airna
La Preterida II 3 " Barahona Virginia H 7 „ VeladeCoro

" Deze boot komt veertien dagen later wijl hij 21 Juli fa plaats van 7 Juli
uit Amsterdam vertrokken la.
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