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VOOR ONZE EER EN GOEDEN NAAM.
Vervolg.

Het is een bekend feit, waarop wijallen niet weinig trots gaan, dat debewoners der ons omringende landenzoo gaarne op Curagao komen en
steeds met lof over ons spreken.Daar zijn hier zeer vele dingen, dieop hen een aangenamen indruk ma-ken. Vooreerst onze zeldzaam mooiezeehaven, dwars door de stad methare vriendelijke, nette woningenaan weerszijden van het invaarka-naai, onze beide forten en de nooitte voren geziene draaiende schip-brug aan het begin daarvan, het
ruime breede Schottcgat aan 't einde,afgesloten en verdedigd door het zooprachtig gelegen fort Nassau. En danplotseling dat weergaloos mooie pa-norama, wat men van boord af ge-niet, als men rond het Schottegatdie opklimmende heuvelen ziet, of die«ch ver uitstrekkende vlakten metde witte landhuizen en hun roodedaken te midden van het mattegroen, hier en daar afgewisseld dooreen groep statig wuivende palmen.Onze platbodemige pontjes vormenook al een attractie voor den vreem-deling, evenals de rappe zwemmers
en koene duikers, die de boot om-ringen.

Dut alles maakt de binnenkomstvan onze haven tot iets typisch, tot
iets specifiek Curagaosch.

» De keunismaking met onze stad enhare inwoners valt ook zeer mede.De magazijnen en winkels zijn ruim,royaal gebouwd, zien er degelijk uiten zijn goed gesorteerd.
De Curaca önaar is een en al hoffe-|*l*e vriendelijkheid, vol oplettende

beleefdheid en voorkomende dienstvaardigheid tegenover den vreemde-ling, die hem werkelijk hartelijk wel-kom is.
Vreemdelingen, die slechts een en-kelen dag hier vertoeven, 's morgensbinnenkomen om 's avonds met de-zeilde boot verder te reizen, zullenten zeerste voldaan zijn over hun be-zoek aan Curagao en de aangenaamsteherinneringen aan onze stadbewaren.JNa hun inkoopen gedaan te heb-een, en de stad te hebben bezichtigd,vinden zij een goed hotel, waar zij«en verkwikken kunnen na den ver-moeienden, heeten tocht door onzewarme straten. Misschien maken zodes namiddags nog een ritje, of een

korte wandeling in de avondfriechte,
maar dan gaan zij toch aan boord.

Zij begrijpen maar niet, hoe 't hier
zoo geheel anders is dan in de om-
liggende kustplaatsen van Venezue-
la, of in de naburige republieken
't Is hier zoo zindelijk, en ordelijk
en rustig.

O, ]a! We mogen hier dankbaarerkennen een Nederlandsch Gouver-
nement te bezitten, die het Hollandschkarakter ook op onze kolonie druk-te. Dát geeft het groóte, opvallende
verschil met onze naburen. Hierheerscht zindelijkheid, orde en tucht,
omdat het Nederlandsch Gouverne-
ment zeer gestreng over dat alles
waakt.
Maar laat diezelfde vreemdeling nu
eens tegen den donker onze stad be-
zoeken, dan zal het zedelijk vuil uit
alle gangetjes en steegjes hem in 't
gezicht waaien, ook in de voornaam-
ste straten en op de pleinen, hem
herhaaldelijk dwingend de oogen te
sluiten en zijn ooren goed dicht te
stoppen.

De verkeerde elementen, die uit den
vreemde of uit Patria onze haven
aandoen met oorlogsschip of koop-
vaardijer, zijn hier ook dadelijk thuis.
Zij behoeven niet lang te zoeken, de
slechte verleiding biedt zich overal
aan en dringt zich aan hen op.

De nette beschaafde vreemdelingen
daarentegen worden afgeschrikt van
een bezoek. Als zij geen kennis heb-
ber, gemaakt met de een of andere
goede familie, welke hen uitnoodig-
de den avond daar te komen door-
brengen, blijven zij liever aan boord,
wel wetend, dat hier in onze stad
des avonds zeer veel gezien wordt
wat het daglicht niet kan verdra-
gen en aan een fatsoenlijk, wel op-
gevoed mensch aanstoot geeft, neen,
nog erger, zelfs walging veroorzaakt.

Een zeer ernstig verschijnsel, dat
wijst op een verval der zeden, ligtin de achteloosheid en driestheid
waarmede de straatdeernen optreden.
Op de openbare straat, in de pu-
blieke wandelplaatsen ziet men vaak
den meest aanstootelijken omgang,
waarbij men zich gedraagt, als gold
het zaken, die zoo behoorden en pas-
ten, en als kwam daarbij de vraag
van welvoegelijkheid en goede zeden
in het geheel niet te pas.

Dat verschijnsel wijst er op, dat
reeds het gevoel voor tucht en goede ze-
den is verslapt en het schaamtege-
voel bijna verdwenen. Men wacht er

zich niet meer voor in het openbaar
te handelen, men neemt zich even
min meer in acht voor het fatsoen-
lijk deel van het publiek en zelfs
niet voor de nog onervaren jeugd.
Wanneer echter eenmaal het schaam-
tegevoel in een volk verdwenen zal
zijn, dan zal daarmede ook de meest
krachtige sluitboom tegen de onze-
delijkheid zijn gevallen.

De goede elementen in onze be-
volking moeten worden wakker ge-
schud, zij moeten loeren inzien, dat
de schaamteloosheid, het gebrek aan
publieke zedelijkheid en fatsoen zeer
aanstekelijk werken en een bederf zijn
voor onze geheele maatschappij, de
oorzaak dat wij onze eer en goeden
naam langzamerhand geheel en al
zullen verhezen.

Hoe komt het, dat reeds nu jon
gemannen van fatsoenlijke families
zich hier dingen veroorloven, waar-
over zij zich in Europa of Amerika
zouden schamen ? Is er dan twee-
derlei zedelijkheid, een Europeesche
en een Indische? Wat in Europa niet
mag geschieden zonder groot gevaar
voor verlies van eer en goeden naam
alsfatsoenlijk man, moet ook hier niet
mogen geschieden. Mag dat hier wel
zonder dat men daardoor in de
oogen van het Publiek aan eer en
fatsoen verliest, dan zou dat een
treurig bewijs, zijn dat de eer en het
fatsoen hier lager staan dan in Eu-
ropa, met andere woorden, dat de
publieke zedelijkh-_i.'. hier in verval
is geraakt.

Laten wij dus toonen, wat zeker
een ieder ernstig wil, laten wij too-
nen, dat wij onze eer en goeden
naam als beschaafd volk hoog wil-
len houden. Dat de publieke opinie
zich keere tegen de publieke onze-
delijheid, opdat het blijke, dat wij
in beschaving en zedelijkheid even
hoog staan als de beschaafde volken
van Europa. Dat een ieder afkeure,
wat af te keuren valt, opdat zij,
dio een afkeuringswaardig gedrag
leiden, zich ook voor 't publiek scha-
men, omdat zij door dat publiek
worden verstooten en geweerd.

Als deze gedragslijn algemeen werd
gevolgd, zou de strijd gauw gewon-
nen zijn, want dan zal de Overheid
krachtiger willen eu ook krachtiger
kunnen optreden, omdat dan de
Wetgevende Macht haar helpen zal
aan menige bevoegdheid, die zij
thans nog mist. Men keere de zaak
echter niet om; niet de wet maakt

de zeden, maar de zeden maken de
wet. Wat vermogen, ..Idus zeide men
reeds in het oude Rome, wetten
zonder z^cleu ?" en nog heden is die
oude sprake waar.

Wanneer nimmer een stem verhe-
ven wordt tegen wat aanstoot geeft,
wanneer de tegenzin der bevolking
tegen de schaamteloosheden, die
steeds verder gnan, nimmer uiting
vindt, dan is men al te spoedig ge-
neigd het algemeene stilzwijgen als
een inwendig dulden op te vatten.

Ook de Overheid ondergaat in ha-
re opvattingen over wat de zede-
lijkheid eischt of niet eischt den
invloed van hare omgeving. Indien
het. publiek vrede heeft met schan-
dalen, zal ook de Politie daaraan
gewoon raken, lijdzanm voorbijgaan
en er ten slotte niets meer in vinden.

Wanneer daarentegen het publiek
staat op zijn recht op bescherming
der goede zeden, dan zal ook de
Overheid, die tot handhaving van
orde eu goede zeden geroepen is, in
hare opvatting omtrent datgene,
wat tegen orde en goede zeden in-
druischt, wat scherper worden.

Hieruit volgt van zelf de nood-
zakelijkheid, dat alle burgers, die
groot gaan op eer en goeden naam
van fatsoenlijk en beschaafd mensch,
eenstemmig optreden tegen de steeds
verder en verder om zich heen grij-
pende verwording van ons volk en
het weer leiden op den rechten weg.

Nimmer mogen zij in hun tegen-
woordigheid toelaten, wat strijdig
is met fatsoen en goede zeden.

De treurige zedelijke toestanden
van den tegenwoordigen tijd doen
een dringend beroep op het plichts-
gevoel der goedgezinden om mede
te redden, wat nog gered kan wor-
den, in het bijzonder om met alle
kracht de nog "onbedorven jeugd en
de aankomende jongelingschap te
bewaren tegen de groóte gevaren,
waarmede hare zedelijkheid van alle
kanten wordt bedreigd.

Voor onze eer en goeden naam
vertrouwen wij, dat het aan onze
Koloniale Autoriteiten, in spijt van
de zich voordoende moeilijkheden,
in nog hoogere mate gelukken zal,
de tegen den ontucht bestaande
wettelijke, en andere bepalingen,
krachtig toe te passen, en dat zij
zoo noodig tot nieuwe maatregelen
zal overgaan om het schaamteloos
zich opdringende vuil te bestrijden.

Wordt vervolgd.

ONDERHOUDEND ALLERLEI.
Een meesterwerk der Techniek.

Ove» een wordend meesterwerk dertechniek, een grooten sweefspoorweg,die gaan zal van Chamonix tot aande eeuwige sneeuw vau de Aiguilleau Midi en daarmede voor alle toe-risten de grootsche bergketen vanden Montblanc gemakkelijk bereik-baar maakt, brengt „La Nature" in-teressante bijzonderheden. De beidegedeelten van dezen zweefspoorweg,din Loh?m(iaix' 100° meter bovenden zeespiegel, zijn beginpunt heeft,SKLT L«a Para en over de°Glacier des Bossons tot op 2500meter hoogte naar boven. De kabel-lengte van het eerste gedeelte be-*raa?^i27o meter' over melken af-
-1^DÜ u

"efcer stijging gewonnen
nhet tweede gedeelte brengt

ÏÏL ° "eter lengte dezelfde stij-fliï&V zooda.tJJ°P 100 meter stijging
won» eemidde'd 50-63 meterover-wS__» wi>ldt- 0e zware k«bels,riSSi .-e WageDa door de luchi
het llnri_.^n zooveel mogelijk aan
den van 40P «Wpart; in afatan-aen van 40-90 meter steken dekunstig vervaardigde ijzeren pijlersomhoog, waarop de kabels rusten.Slechts op twee plaatsen zijn dedraagpij.ors 200 meter van elkan-der verwijderd. Het derde en vierdegedeelte van den spoorweg gaan totaan den Col du Midi in een hoogtevan 3500 meter naar bovon en Het

vijfde, laatste gedeelte heeft als eind-
Ëunt den top van de Aiguille du

lidi, waarmede de spoorweg op
een hoogte van niet minder dan
3843 meter boven den zeespiegel
aankomt.

Bij deze laatste gedeelten heeft
men tengevolge van het steil ge-
bergte tot nog grootere kabelspan-
ningen zijn toevlucht moeten nemen.

De wagons van den zweefspoor-
weg, waarin 20—24 personen plaats
kunnen vinden, loopeu over drie
verschillende kabels, een groóte van
30 m.M. doorsnede, waarop de wie-
len van het onderstuk rusten, waar-
aan de wagen hangt; daaronder is
de eigenlijke drijfkabel, die de voort-
brenging overneemt; een derde kabel
vervult het doel van een reminrich-
ting, met behulp waarvan de elec-
fcrische kracht automatisch uitge-
schakeld kan worden. Onmiddelijk
onder den top van de Aiguille du
midi, op 3800 meter hoogte, wordttusschen de bergrotsen een prachtig
modern hotel opgericht.

Coney Island.
Naar aanleiding van den grooten

brand op het Coney-eiland bij New-
Vork, schrijft de redacteur van „On-
der de Streep" in het „Hbl." het
volgende:

Het is het bericht, dat de New-
Yorksche kennis-stad op Coney J_s-
land door brand verwoest zou zijn,
dat me een bezoek daaraan in her-
innering brengt.

Ik was er 's avonds heen gegaan.
Dan is het Coney Island verblindend
verlicht. Het feest staat reeds van
verre met lichtende lijnen tegen de
donkere zee en de duistere lucht ge-
teekend.

Een hooge slanke toren steekt er
zijn lichtstrepen bovenuit; lager lij-
nen zich de huizenomtrekken, alle
in witte en gele lichtcontours; elke
omtrek staat als met een lichte kras
tegen den donkeren avond gelijnd.

Dit was de geïllumineerde Ameri-
kaansche pretstad vau louter feest!

En stellig was het Amerikaansche
pret, want alles was er even groot
en kolosaal, overbluffend en recla-
me-druk !

De kijktenten waren als groóte
schouwburgen, de snoepgelegenheden
als reuzenzalen, de pretkramen vorm-
den dorpen, met straten en pleinen.

Dit alles werd overstroomd door
pleiziermakend New-York.

De hoofdstraten waren vol men-
schen, door de breede paleispoorten
drong: de menigte bij drommen in
en uit. En door die volte wrongen
op hun dikke wielen de auto's, die
als rijdende bakken zijn met ban-
ken, waarop de passagiers nauw op-
een zijn gedrongen.

Alles wat daar op Coney Island
was bedacht, leek me overweldigend.
Tot zelfs in hun pret hadden die
Amerikanen het overtreffende weten
te bereiken. Want elk van hun reu-
zen voorstellingen was in haar soort
onovertrefbaar. Met reclame-mag-
neten werd je van den eenen kant

naar den anderen getrokken; van
d'eene tent werd je naar de volgende
gekaatst; van de eene verbazing
tuimelde je in de andere.

En met hun Amerikaanschen durf
hadden ze shows weten te scheppen,
waartegen je aangeboren mensche-
lijke nuchterheid geen stand hield.

Er was een gebouw met groóte
open bogen ; in kleine wagentjes wer-
den de menschen vier aan vier, af-
gedeeld. En haastig achter elkaar
schoten de wagentjes in een duistere
fang omlaag. Buiten lag de zee,
ragende het gespiraal van de hon-

derdduizend feestlichtjes; de wagen-
tjes roetsjten er voorbij. Dan was
men door een grot in een vreemd
landschap gekomen: goudzoekers ar-
beidden er aan een beekje... Maar
de wagentjes vlogen verder: dit wa-
ren de prairiën; een cowboy zat er
te paara, legde zijn geweer aan op
een geweldigen buffel, die hem op-
wachtte met gebogen kop... De wa-
gentjes snelden voort; meu was in
de bergen, rotswanden, diepe kloven,
tuimelend water... De wagentjesroetsj-
ten verder: een troep Indianen in
oorlogsuitrusting lag daar gekam-
peerd; ze hielden hun pijl en boog
gericht, sommigen mikten met hun
korte bijlen naar de voorbij-vliegen-
de wagentjes... Maar meteen vlogen
die al verder. En in eens waren de
voertuigjes weer terug op de plaats
van vertrek, in het verblindend hel-
le licht, — en die dolle roetsjtocht
bleek slechts een voorstelling te zijn
geweest 1

Daarnaast lag de sprookjesreis,
Een voertuigje als een schelp ge-
bouwd, conducteurs als gnomen ver-
kleed. En daar doken we reeds pijl-
snel omlaag, en schoten tegen de
steile hellingen op; overal flitsten
de wonderlijkste sprookjes-bedenk-
sels langs ons heen. Zoo vreemd
was 't soms, dat je er wel wat zou
hebben willen stilhouden, in de dia-
manten-tuin, of tusschen de gloei-
bloemen. Maar de schelp gleed in
onafgebroken vaart berg-op en berg-
af. En dan werd het zoo sprookjes-
griezelig, dat de snelle vaart je hee-
lemaal in den waan hield van een
echten sprookjes-schrik, met reuzen,
beesten en monsters; want reeds
gleed de tooverschelp een duistere
spelonk tegemoet, waarvan je net
kon zien, dat het de duistere kaken
waren van een reusachtigen draak...
Maar eer je in zijn maag was op-
geslokt, hield de schelp al stil, — en
griezelde je even gezellig na om ditfantastische bedenksel.

In de schiettenten van Coney Is-
land schoot je op wilde beesten, die
zóó natuurlijk-levend waren nage-
maakt, dat je blij was, een repeteer-
geweer aan den schouder te druk-
ken, terwijl je er in het snelste tem-
po al je vijf schoten op losbraudde
tot zoon leeuw of beer zn muil
opensperde en een grommend ge-
brom het bewijs gaf, dat hij einde-
lijk op de doodelijke plaats was ge-
troffen.

Tusschen je voeten kronkelden de
nauwe railtjes van een dwergtrein-

Van Amerita naar Europa vliegen.

Dr. Paul Gaus uit Miinchen, die in
de maand Maart van dit jaar van
Europa uit naar Amerika wil vliegen,
heeft zich de laatste weken \*an het
vorige jaar in Amerika opgehouden,
om in persoon de voorbereidende
maatregelen te leiden betreffende de
landing in de Vereenigde Staten en
zich bovendien van de hulp dpr Ame-
rikaansche regeering te verzekeren.

In Amerika heeft men over 't alge-
meen heel veel vertrouwen in het sla-
gen van de onderneming van dr.
Gaus. De regeeringspersonen betuig-
den echter eerst hun bijval met het
plan, nadat der zakekundige en we-
tenschappelijke lieden zich vóór de
zaak hadden uitgesproken. En dat
is heusch geen wonder. Er zijn al zoo-
velen geweest, die het plan maakten
van Amerika naar Engeland te vlie-
gen, zelfs zijn er geweest, die het ge-
deeltelijk hebben ten uitvoergebracht.
Geslaagd is echter geen enkele en de
pogingen liepen meestal uit op een
catastrophe of waren soms onuit-
voerbaar. Het mag dus geen verba-
zing wekken, dat men in Amerika
Dr. Gaus eerst met een wantrouwend
oog bekeek, toen hij ook van vliegen
sprak... over den Oceaan en om steun
vroeg voor zoon proefneming. Men
hield den doctor eerst voor één dier
grootsprekers, die indertijd Amerika
met groóte plannen overstroomden.

Maar dra bemerkte men met ie-
mand te doen te hebben, die wist
wat hij wilde en die gekomen was
met een vast, vooraf rijp overwogen
plan. En men begreep, dat, zoo ooit
een plan kans van slagen had, het
dit van Dr. Gaus moest zijn.

Toen de wetenschap en de werktuig-
kundigen zich hadden uitgesproken
vóór zijn plan, viel het Dr. Gaus na-
tuurlijk gemakkelijk, tot de hoog-
waardigheids-bekleeders der Veree-
nigde Staten door te dringen en de-
zen voor zijn opzet te winnen. Vooral
president Taft stelde veel belang in
de zaak.

De Minister van Marine beloofde
reeds de uitzending van een tweetal
oorlogsschepen halfweg Teneriffe, in-
dien de omstandigheden zulks toela-
ten en de Amerikaansche minister van
Financiën stelt voor, aan Dr. Gaus
vrijdom van invoerrecht te verleenen,



tje, dat wagentjes voorttrok, waar-
in net één persoon paste; dat floot
en zuigerde en stoomde als zoon
echte Amerikaansche reuzenlocomo-
tief, — en vlug glipte het weg.

Hoog boven je hoofd flitsten lan-
ge glimstrepen rond: acht, negen,
tien gladde vischlijven schoten ach
ter elkaar; als ze moe gewenteld
waren en langzamer rondvlogen, her-
kende je den bouw van torpedo's;
in elke boot zaten menschen, die
hoog boven al die verlichte kermis-
pret razend rondzwierden.

Over de zee strekte zich een groot
plankier uit; daar reden de feesters
op rolschaatsen

Van een hoogen toren kwamen de
platte schuitjes omlaag vallen en
schoten in een witte schuimgolf voort
over een lange bank, die tusschen
de gebouwen afliep

Aan alle kanten riepen docr roe-
pers de harde, holle stemmen van
tentschreeuwers.

Overal schetterde het gekletter van
muziek.

Stoomfluiten gierden verdoovend.
Overal spoot het onmatig feest-

rumoer.
Zoodat zelfs in hun kermispret de

Amerikanen tien zelf gelijk waren

gebleven, groot, gedurfd en geslaagd.
Want met hun Coney Island over-

bluffen ze alle kermissen ter wereld!

mits de ballon niet langer dan zes
maanden in de Vereenigde Staten
vertoeft. Aau 't Congres zal worden
voorgesteld een som van 24,000 dol-
lars beschikbaar te stellen, omdat
het plan van dr. Gaus een weten-
schappelijke onderneming beoogt en
een internationaal karakter draagt.

Aan een feestmaal, te zijner eer in
Washington aangericht op 14 Dcc jl.
sprak dr. Gaus zelf over zijn onder-
neming:

„De eerste vlucht over den Oceaan
die de transatlantische luchtvaart
expeditie te Munchen onder leiding
van haar president heeft voorbereid,
zal in Maart 1912 plaats vinden. De
tocht zal aauvangeu van Teueriffe
op de Kanarische eilanden en met
behulp der in dien tijd steeds van
Noordoost naar Zuidwest trekkende
passaatwinden, gedirigeerd wordeu
op West-Indië. Als volgende rustpunt
punt zijn de Barbados-eilanden vast-
gesteld; zijn de omstandigheden ech-
ter bijzonder gunstig, dan zal men
van West-Indië uit vermoedelijk naar
Florida varen.

Men rekent er op dat de vlucht
niet langer dan vijf dagen duurt,

Het luchtschip „Suchard", waai me-
de men den tocht denkt te onderne-
men, werd 15 Februari 1911 in Kiel
afgeleverd. Het zal, zoo eenigszins
mogelijk, door Duitsche oorlogssche-
pen naar Teneriffe worden vervoerd,
ten einde op het eiland te worden
gemonteerd. De oorlogsschepen zul-
len dan daar blijven stationneeren
tot den vertrekdag; daarna zullen
de schepen het luchtschip trachten
te vergezellen. De'koning van Spanje
heeft den voor de monteering benoo
digden grond ter beschikking gesteld.

„Het slagen van den tocht hangt
hoofdzakelijk af van deoplossing van
twee vragen :

le. Is het mogelijk steeds de kwa-
de luchtstroomingen te vermijden ?

„2e. Kan het luchtschip lang ge
noeg hoog in de lucht worden ge-
houden ?

„De eerste vraag wordt voldoende
beantwoordt door de keuze van het
seizoen: de passaatwinden zullen het
luchtschip nl. juistbrengen waar het
wezen wil, want het is algemeen be-
kend, dat deze winden met vrij groo
te regelmatigheid waaien en gedureu-
de de eerste vier maanden van het
jaar bijna aan geeu storingen onder-
hevig zijn.

„Blijft nu de vraag, of het schip
zoolang in de lucht drijvende te hou-
den is. De ervaring zal dit moeten
leeren".

Dr. Gaus deelde verder mede, dat de
„Suchard" zoo mogelijk steeds zal
varen op een hoogte van 120 tot
150 M. om op die wijze voordeel te
trekken van dekrachtigste winden en
bovendien dicht genoeg bij de zee te
zijn ten einde voortdurend zeewater
als ballast te kunnen innemen. Deze
waterballast-inneming zal geschieden
met behulp van een viscbvormigen
emmer, die met motorkracht kan
worden opgehaald.

De gondel zal worden gebouwd in
den vorm van een boot, die in het
uiterste geval kan worden gebezigd
als reddingsmiddel voor bemanning
en motoren. Die boot is 11 M. lang,
biedt ruimte en slaapgelegenheid voor
de bemanning, die uit zes koppen zal
bestaan en kan bovendien voor veer-
tien dagen proviand meenemen.
De beide motoren zijn van 110 P. K .
een derde, kleinere motor zal worden
geplaatst om bijv. waterballast in
te nemen, te zorgen voor verlichting
enz. Het luchtschip zal voorzien zijn
vau 'n toestel van draadiooze tele-
graphie. De schroeven zulleD, evenals
die van een Parseval-ballon, van zeil-
doek gemaakt worden. De lengte van
den ballon is 76 M. bij een doorsnee
van 15 M. De bemanning zal bestaan
uit dr. Gaus als leider, kapitein Willy
Jordens stuurman, dr. Alt, meteoro-

loog, Jcseph Brücker, den man die
het eerst van het plan gesproken
heeft; bovendien gaan mee een marine-
officier als navigator en een ingenieur
der Parseval-maatschappij als machi-
nist."

DeKatoencultuuropSintEustatius.

Zie wat volharding vermag !
Wij ontvingen van den Schrijver een

overdruk uit „Do Indische Mereuur"
vau 17 October 1911. De schrijver is
deGezaghebber G. J. van Grol., wieus
naam wij vonden onder het volgend

NASCHRIFT.
De geheele oogst 1910|11 bedroeg

17881 K.G. vezel, waarvan een ge-
deelte tegen f 1.65 en f 1.87 verkocht
werd. Gevlekte deed f 0.99 het KG.

Tot zoover het naschrift.
En nu nog een iianvullinfjsbericht,

ontleend aan een particulier Schrijven.
In 1911 ontving de bevolking aan

netto-provenu een somvan f29 000".
Wij herhalen : Zie wat volharding

vermag.
Ons eereaaluut voor Gezaghebber

vax Grol.!
Aan zijn studie ontloenen wij het

volgende:

Het Cultuurgebied omvat het ter-
rasland en de dalen van het Noor-
delijk Heuvelland, de Cultuurvlakle
eu de West-Noord-Öost-ronding van
den Hoofdvulkaan, voor zoover de-
ze niet beboscht is.

Een groot gedeelte van dit gebied
wacht op de hand vau den ouder
nemer, om het weer rendeerend te
maken.

Volgens de opmetingen in 1829
verricht, zou de bebouwbare grond
2000 H.A. oppervlakte beslaan. De
Cultuurvlakte neemt hiervan het vier-
de gedeelte in.

"De bouwgrond bestaat uit een fij-
ne goede teelaarde, ontstaan uit de
asch, welke de Hoofdvulkaan over
het geheele eiland uitstortte. Hij is
gemakkelijk te bewerken en is po-
reus, behalve waar, naar het mij
voorkomt, de verweeringsproducten
der gesteenten van het Heuvelland
de overhaud verkregen hebben, zoo-
als in de dalen en aan den Zuid-
voet. Daar is de grond min of meer
compact, kleiïg, doch na eenige be-
werkingen evenzeer gemakkelijk in
het gebruik.

Alle bouwgrond is dus wel geschikt
voor katoenland, 't welk onder ge-
lijke omstandighedeu een uniforme
vezel leveren moet, al zal de zwaar-
dere grond — dit werd reeds gedu-
rende twee oogstjaren bevestigd —
een eenigszins andere vezel voort-
brengen. Hetzelfde zaad gaf b.v op
Zeelandia (Concordia-dal) een min-
der sterke,, doch glanzender vezel
dan op Bengalen (Hoofdvulkaan).

De oorspronkelijke vorm der tegen-
woordige Sea-Island Katoen zal ook
op dit eiland inheemsen zijn ge
weest.

De eerste kolonisten —iv 163G
werd Sint-Eustatius van uit Zee
land gekoloniseerd — verbouwden on-
der meer katoen. Doch hoc suiker-
riet werd al spoedig het hoofdge-
was en bleef dat voor lange jaren.
In 1819 telde het -«land 16 sui-
kerplantages, terwijl de katoenbouw
door de lage prijzen van dat. pro-
duct reeds lang was opgegeven.

Alleen gedurende den Amerikaan-
schen Burgeroorlog schijnt de katoen
als stapelproduct betaald te hebben.

Oreool-katoen (Goe*ypium barba,
dense), die heden ten dnge nog in het
wild groeit, is mooi diep en rijp van

kleur en heeft een vezellengte ván
30—32 mM.

Onder de pogingen der Europee-
sche nijverheidscentra zich aan de
fluctuaties der Amerikaansche ka-
toeumurkt te onttrekken, werden in
1903—4 van Gouvernemeutswege de
eerste stappen gezet, de lang ver-
geten cultuur te doen herleven. Ten
slotte bleek, dat op het eiland niet
alleen de langvezelige - Sea-Islaud
katoen in uitstekende qualiteit
groeien wilde, maar ook, dat ze
met winst verbouwd kon worden.

De Vereeniging voor Katoencul-
tuur te Hengelo stond ecu motor
eu twee katoenmachines (gius) in
bruikleen af; — een katoenhuis (Cot-
ton-ginnery) werd ingericht; — de
zoo gewenschte voeling met de 15ri-
tisch—Cotton—Growing—Association
o.ra. voor den afzet van het pro-
duct, werd verkregen en vriendschap-
pelijke betrekkingen m.n. van zoo-
veel belang tot het verkrijgen vau
goed zaad, met het Imperial De-
part ment of Agriculture for the (Br.)
West Indies eu de Administraties
van Engelsche eilanden steviger aan-
geknoopt en onderhouden. Sinds de
Amerikaansche planters aan het sur-
plus van hun zaad de kiemkrachr
ontnemen, kan de hulpvaardigheid
der Engelsche in dezen niet genoeg
gewaardeerd worden.

Het voorbeeld van het Gouverne-
ment, prikkelender naar mate het
van een grooter oppervlakte uitging;— vrijgevigheid bij het verstrekken
v.in zaad;— de inrichting van het
katoenhuis;— het voorschottenstelsel
op de geoogste katoenvezel, ten be-
hoeve vau den kleinen planter, waar-
mede samengaat de zorg voor ver-
zending en het ontvangenen verdee-
len van 't netto-provenu,— de prach-
tige winst, die enkele pioniers onder
de kleine lui -behaalden, 1)— de bijna
steeds prijshoudeude of stijgende
markt; —dat alles werkte tezamen
een bres te slaan in ingeroest wan-
trouwen eu behoudzucht en opge
wekter leven in te blazen bij ecu be-
volking, die voor jareu gedommeld
lag in een zeer te verklaren lethargie.

Flantteu ín 1908-9 zes ingezete-
nen 28 H.A., in het volgende oogst-
jaar vermeerderde het aantal met
11 kleine planters. Deze zeventien
verbouwden 21 H.A (één groóte
planter viel af); terwijl in het loo-

Ïende jaar ruim 100 ingezetenen
17 H.A. in katoen gezet hebben.

1] Ecu maakte naar zijn mededeellng
met 0.7 H.A. een winst van f 284.

Een „ijsbeer"-

Eenige studenten waren op een
warmen zomerdag met elkaar naar
Scheveningen gegaan en in ecu van
de talrijke gelegenheden hadden ze
ijs gegeten — véél ijs, omdat het zoo
warm was. Zij kregen de rekening
bjj het heengaan en die viel lang
niet mee.

„Weet je wat, zei een van de stu-
denten, „daar zullen we eens een
mop mee hebben."

Hij ging zitten en schreef aan de
directie van een dierentuin, dat zij
door ecu bijzonder toeval in het
bezit waren gekomen van een mooien
grooten ijsbeer. Of de directie dien
als geschenk wilde aannemen ?

Nu, wat graag, dat spreekt. Al
heel gauw, nadat de brief verzonden
was, kwam er antwoord, dat de
directie der diergaarde dankbaar het
aanbod der heeren studenten aan-
vaardde.

En zoo geschiedde het, dat eenige
daeen later ecu paar dierenoppas-
sers met ecu kar en een groots kooi
en touwen stonden te wachten op

den trein, die den ijsbeer brengen
zou. Maar ze wachtten te vergeefs.
De ijsbeer —de rekening, „de beer"
van het ijs — verscheen per post en
de directie van den dierentuin was
woedend, dat ze *ich door een paar
studenten zoo duchtig had laten
beetnemen.

RAPPORT
VERVOLG.

Overgaande tot de beoordeeling van den
achteruitgang in eiken afzonderlijken tak
van het bedrijf, is de Commissie van mee-
ning, voor wat betreft:

DE AKKERBOUW.

Bekend is het, dat de overgroote meer-
derheid der bultenbevolking bestaat uit
de vroegere slaven en hunne afstamme-
lingen, die tot lang na de afschaffing der
slavernij voor het meerendeel in gehuch-
ten op de gtOOte plantnges woonden en
aan wie op de plantages het houden van
eukele geiten, varkens en kippen, het
recht van waterhalen voor zich en hun-
ne beesten, het kappen van brandhout
voor eigen gebruik werden toegestaan en
het stroo on het hout voor het bouwen
bunner hutten door de planters (zooals
plantage-eigenaren in den vervolge in dit
rapport zullen worden genoemd] werden ge-
loven! Zij waren de arbeidskrachten waaro-
ver de planter beschikte en geheel van dezen
afhankelijk, zoolang zij tot het wonen
op de plantages verplicht waren. Tot
het planten van het door den planter
verstrekte maïszaad waren zij verplicht
en belden trokken z'j uit deze regeling

voordeel. Als loou voor hjt werk, dat
zij op het land verrichtten, genoten de
arbeiders op de plantages een kan maïs,
ter waarde van i'o,lo en 25 A 30 centen
in contanten per dag, terwijl van de
door hen voor eigen rekening op fian hen
op de plantage afgestane gronden ver-
bouwde maïs, liet graan voor hen was
en de rnaïsstokken voor het vee van den
planter.

De meeste planters Heten de op de
plantages wonende arbeiders heerendiensten
verrichten, door hen gedurende 12 dagen
in het jaar tegen een gering loon, enkele
planters zelfs zonder betaling, te laten
werken. Waren er al enkele planters die
«ïe opwoners hunner plantages slecht
behandelden, in den regel hadden dezen
niet te klagen, üe opwoners konden op
voldoend werk rekenen om in hun on-
derhoud te voorzien, terwijl de in de
schuren bewaarde maïs altijd wederom
onder hen als loon werd uitgedeeld. Ver-
koop van geoogste maïs was eene uitzon-
dering.

Woonden er al vóór de afschaffing der
slavernij op sommige plaatsen op de do-
meingronden vrije lieden, men zie Bijlage
La B, eene verandering in den zooeven
beschreven toestand kwam, toen na de
afschaffing der slavernij het Koloniaal Be-
stuur de om de plantages liggende gron-
den, die krachtens verkregen privilege als
weidegronden dienden voor de plantages,
in huur afstonden aan de bevolking der
buitendistricten tegen drie gulden per
hectare per jaar. welk bedrag zoowel de
huur van den grond als de daarop ver-
schuldigde grondbelasting moet vertegen-
woordigen en volgens onder La. D hier-
bijgaanden vorm van huurovereenkomst
[art. 7] aanmerkelijk minder zijn kan,
terwijl niettegenstaande jaarlijksche af-
schrijvingen van niet te innen huurpen-
ningen wegens het verlaten van perceelen
door de huurders en het opzeggen van de
huur door het Gouvernement, welke af-
schrijvingen in 1907 alleen beliepen over
I]_ '7, van het totaal bedrag der jaarlijk-
sche huurpenningen, op ulto. December
1908 de uitstaande beliepen f15312, of
meer dan 2% maal het totaal bedrag der
jaarlijksche huurpenningen. [Koloniaal
Verslag 1909, bladz 23.)

De Commissie legt hierbij over onder
La. C een staat van sedert 1861 1909
door liet Gouvernement geïnde paehtpen-
ningen.

Door de uitgifte der pachtgronden, de
omstandigheid in aanmerking genomen,
dat de werkkracht in den kleinen man
zelven zit, verplaatste een gedeelte van
den akkerbouw, die voorheen uitsluitend
op de plantages werd uitgeoefend, zich
naar de gronden, die vroeger welde wa-
ren voor de plantages en thans in pacht
zijn uitgegeven. Van een Intensief cultlvje-
ren der grondjes kan slechts lij uitzonde-
ring sprake zijn eu volkomen gemis van
behoorlijke statistieken maakt, het der
Commissie onmoglijk uit te maken, of
door die gedeeteltjke verplaatsing van
den akkerbouw het eiland meer voordce-
len trekt, d. i. of de opbrengst van den
grond in verhouding tot de werkkrachten.
waarvati men toen kon en thans door
vermeerdering der bevolking kau beschik-
ken, grooter is.

De Commissie neemt als vaststaand aan,
dat goede leiding en tucht bij de bevol-
king der buitendistricten zeer zeker niet
onmisbaar zijn, doch zelf.-, hoogst nood-
zakelijk ter vermeerdering der productiviteit
hunner werkkrachten. Vast staat 't, dat het
nederzetten vau behoeftige lieden op kleine
lapjes grond, die niet voldoende kunnen op-
brengen voor 't onderhoud der opwonenden,
de planters noodzaakte eene kostbaardere
algeheele omheining voor hunne plantages
te maken in stede der vroegere trankee-
ren, terwijl door verspreiding der buiten-
bewoners hunne controle eene onmogelijk-
heid is geworden, te meer daar het po-
litietoezicht in de biilteudlstrlcten in liet
geheel riet voldoende is.

Wonende op perceelen gronds, «aaron-
der van 10 aren, die den opwonders geen
voldoend bnndhout kunnen opleveren,
om hun dagelljkschen koet te koken, bre-
ken zi] de trankeeren der plantages af
om het alzoo verkregen hout als zooda-
nig te gebruiken of halen zij dat brand-
hout op andermans gronden. Op de akkers
der plantages plukken zij te velde staan-
de dividivi, om die in de stad of aan
minder eerlijke planters te verkoopen,
terwijl zij zich niet ontzien met opzet de
trankeeren door te breken, om het vee,
dat door lien in veel grooter getale wordt
gehouden dan waartoe zij volgens hun
huurovereenkomst, met het Gouvernement
vergunning hebben, te laten grazen op de
gronden hunner buren, de planters

Op de bepalingen van hunne huurover-
eenkomst met het Gouvernement, om geen
boomen te vellen en geen hout te kappen
(zie Bijlagen C. Den E) hebben zeer velen
g.en acht geslagen.

Treffend is dan ook een door de planters
overgelegden staat [l'ljlnge La. P.) die
zij, voor wat betreft de naar de stad
vervoerde goedereu, naai- gegevens van
een der districtmeesters hebben opge-

maakt, en waaruit door eene vergelijking
der vervoerde goederen met de mogelijke
opbrengst der g-rondjes volgenß schating
der grondbelastingcommissie blijkt, dat
opwoners van betrekkelijk kleine perceelen
langs de op enkele punten In de buiten-
districten gelegen politiewachteu alléén
eene veel grootere hoeveelheid producten
hebben vervoerd, dan hunne terreinen in
dien tijd hebben kunnen opbrengen. Op
goede gronden wordt vermoed, dat vele
dier producten door of ten gevolge van
diefstal ten koste der planters zijn ver-
kregen. Hierbij komt nog, dat zJJ die
clandestien goederen naar de stad willen
vervoeren, gemakkelijk door het maken
van een kleinen omweg, vermijden kun-
nen de politiewachteu te passeeren.

De Commissie verwijst naar Bijlagen La.
G, H. en I, zijnde uittreksels uit het Rap-
port der Staatscommissie Ingesteld bij
Koninklijk besluit van 29 November 1853,
no 6K, tot hbt voorstellen van maatre-
gelen ten aanzien van de slaven In de
Nederlandschekoloniën, uitgegeven op last
van den Minister van Koloniën.;

Genoeg is daarin door hen die de kolo-
nie kenden gewaarschuwd tegen het schep-
pen van den bestaanden toestand, waar-
van de gevolgen thans dan ook gevoeld
worden.

Van veel invloed op den achteruitgang
van den akkerbouw zijn de "herhaalde ;mis-
oogsten, waardoor planters dikwijls ver-
scheidene jaren achter elkaar het do«r hen
voor het wieden, de grondbereldlng en
het planten besteed geld nimmer terugzien.
Het lang uitblijven van behoorlijken alge-
meenen regelval is niet eene zeldzaam-
heid in deze streek, plaatselijke regens
maken soms dat het eene jaar of verschei-
dene jaren gunstig kunnen zijn voor en-
kele planters, terwijl de akkerbouw over
het algemeen ¡¿..durende denzellden tijd
op geen gunstige resultaten wijzen kan.
Van deze perioden van groóte droogte
heeft ook de dividívi-oogst te lijden en
komt het meermalen voor, dat overvloe-
dige regens ontijdig neerstorten, de
bloesems van de hoornen afslaan of de
onrijpe vruchten doen rotten, waardoor
den plantage eigenaar groóte schade wordt
berokkend.

Door eene ziekte onder de hoornen,
waarvan de osrzaak nog niet bekend is, zijn
dulzenven boomen gestorven en de pogin-
gen van het Koloniaal Bestuur om de cul-
tuur door aanmoedigingvan den aanplant
van nieuwe boomen in de hand te werken,
heeft tot nu toe geen noemenswaardig re-
sultaat gegeven.

Herhaalde dalingen In de laatste tijden
van den prijs van het artikel In Ham-
burg de voornaamste afzetmarkt, heeft
eveneens den planters groóte schade toe-
gebracht.

De door de administratie der belastingen
in vroegere Jaren gehouden aanteekenlugen
stellen de Commissie niet in staat een»
vergelijking te maken tusschen hetgeen
vroeger werd en thans wordt uitgevoerd.

De Pruisische Daalders.

Koning Frederlk van Pruisen (bij-
genaamd de oude Frits) had tot
muntmeester een Oostenrijker, die
't, maar niet, verkroppen kon, dat
Frederik de Groóte Sileziëvan Oosten-
rijk had afcenomen. De muntmeester
zou 't hem eens geducht laten voelen,
eu zette op de nieuwe munt in plaats
van: „Ein Reichsthaler", het opschrift:
Ein Reich stahl er (een rijk stal hij) en
daaronder den naam deskonings. Frits
gaf last de stukken in te wisselen en
den dader op te hangen. De vogel
was echter gevlogen; maar de Tha-
lers werden op enkele na ingewisseld
en sresmolten.

Thans vertegenwoordigt zoon
Thaler wel honderd maal die waarde.

Slagvaardig
Toen Olney staatsseretaris van

de Vereenigde 3tatet} van Noord-

Amerika was, bepaalde hij, dat alle
consuls de taal van het land, waarin
zij aangesteld werden, spreken moes-
ten. Eén zeer heldere kop wenschte
esn aanstelling als consul van China.
Olney vroeg hem: „Weet u wel, dat
ik nooit iemaud aanstel, die niet
de taal spreekt van het land, waarin
hij benoemd wordt. Ik vermoed, dat
u geen Chineesch spreekt?" De can-
didaat lachte en antwoordde: „Mijn-
heer de staatssecretaris, als u mij
een vraag in het Chiueesch wilt
doen, dau zal ik u gaarue daarop
antwoorden,"

Hij kreeg den door hem verlang-
dau post.

Het vliegend rijtuig.

Het vliegend rijtuig, waarvan reeds
zoo lang sprak is, vloog dezer da
gen voor 't eerst uit te Ktampes.

't Is een Bleriot-eendekker, waar
in 't midden een gesloten carrosse-
rie in den vorm van een rijtuig is
aangebracht, met vensters, portiers
en pneumatieke kussens. Er is daar
binnen plaats voor 4 personen. De
vlieger Perreyon stuurde het vlieg-
tuig, dat prachtig evolueerde boven
Etampes en omtrek, 't Was een
«eer aardig schouwspel.

Geheel de carrosserie weegt slechts
65 Kilo en de wanden hebben een
weerstandsvermogen van 15 Kilo per
vierk. centimeter.

Het vliegend rijtuig «al nog eeni-
ge dagen proeven doen en zal door
M. Deutsch de la Meurthe in bezit
genomen worden.

Ingezonden Stukken.
Curasao 30 Januari 1912.

Aan de Redactie van de
„AMIGOE DI CURACAO.”
Met veel genoegen naai ik kennis

van het in Uw blad van den 27sten da-
zer onder 't bovenschrift „De Stoom-
wals" voorkomende.

Billijkheidshalve acht ik mij echter
verplicht er op te wijzen, dat het aan
den Heer J. Scbeidelaau, werkzaam
bij het departement van Openbare
Werken, gegeven pluimpje niet aan
het juiste adres is gericht. Wel is
waar heeft deze ijverig aan 't mon-
teeren van de wals medegewerkt, doch
de man, voor wiens rekening het
moeilijkste deel van den arbeid kwam
en die er het opzicht over voerde, is
de Heer W. van den Beld, Opzichter
bij het genoemde departement.

Ik twijfel er niet aan, of Uwe Re-
dactie zal het bovenstaande wel in
Uw veel gelezen blad willen opnemen,
waarmede U mij ten zeerste zult ver-
plichten.

Vlet de meeste hoogachting
W. A. I. T. Zelle

tijd. Dir. v. 't Dept. v. O. W.
Naschrift van de Redactie.

Het spijt ous niet, dat wij den
Heer J. Scheidelaar ecu bescheiden
pluimpje gaven, wat hij verdiende,

Dubbelrijm uit den Fransehen tijd.

Toen Napoleou ook Holland aan
zijn macht onderworpen had, zoch-
ten de oude patriotten op allerlei
bedekte wijzen aan hun liefde voor
het Oranjehuis en aan hun haat tegen
den overweldiger lucht te geven. Uit
dien tijd stamt ook het volgen-
de aardige dubbelrijm, dat men
eerst gewoon leze en daarna door
de regels van beide kolommen met
elkaar te verbinden:
Ik zweer van harte aflDeKeizer en zijn wet
De Prins tot in t' graf, Is in mijn hart gezet
Dus lach ik en bespot Die voor Napoleon in
Prins Willem zijn ge- Gaat zeker en gewi».

bod
Ik verfoei ook meer en Napoleons geslacht

meer
Den Prins als opper- Bescherm Ik met mijn

heer. macht
En uit ons land moet Die Napoleon eert en

voort mint
Die naar Prins Willem Die ismijnbeste vriend

hoorta1wie is Prinsgezind Dat hij de hemel erft
Hq ii een duivelskiad. Die voor Napl. iterft.



bet, maar het spijt ons zeer, datwij den Heer W. van den Beld nietde eer gaven, welke hem toekwam,want hij verdiende het nog veel meer.Maar dat de juiste persoon nietaltijd geprezen wordt schijnt zeerdikwijls te gebeuren, vandaar hetoude spreekwoord : „De paarden diede haver verdienen, krijgen ze niet".Dit zij den Heer van den Beld tot
troost; van onze beste bedoelingen
«al hij wel overtuigd zijn.

De Redactie van
Amigoe di Curacao.

Berichten uit de Kolonie.

H.M.Penso  

Zaterdagnamiddag, toen ons blad
nauwelijks was rondgedeeld, bereik-
te ons op het onverwachts de tij-ding van het afsterven van den ookdoor ons zeer hoog geachten HeerH. M. Penso.

De overledene behoorde tot de bes-te persoonlijkheden, die onze kleine
maatschappij tot sieraad verstrek-ken. Hij was Lid van den Kolouiaen Raad, Vice-Consul van Colom-bia, tijdelijk belast met de waarne-
ming van het Consulaat, en Directeur van EX Imparcial.

Vooral in deze laatste hoedanig-heid hebben wij den Heer Penso ke-ren kennen, en voegen wij er aan-stonds bij, ook leeren waardeeren.Het goede vond stee-is in hem eenmoedigen verdediger, en voor de
waarheid streed hij met al dekracht,die in hem was. Hij leefde voor denvooruitgang van onze Kolonie, en
voor de wederopleving van handeleu scheepvaart. Zijn woord had ge-sag onder ons, zijn gematigde en
bezadigde toon was ons ten voor-beeld.

Hoffelijk, in den vorm steeds, zouh'J nooit iemand kwetseu. en wisthij het debat bij raeeningvereehil im-mer zóó te leiden, dat beide partij-en op vrede en verzoening aanstuur-den.
De Curagaosche Pers heeft in denHeer Penso zeer veel verloren. Zijn

gemis zal nog lang worden gevoeld.
Hoe algemeen geacht de overlede-ne was, bleek wel bij zijne begrafenis.

De Hoogedelgestrenge Heer Gouver-neur, vergezeld van zijn militairenAdjudant, bracht hem de laatste eer,en achter den Gouverneur sloot zicheen lange stoet aan, samengesteld uitalle rangen en standen onzer maat-schappij.
Hij ruste in vrede.

Mr. Elias H. Cheney.

Uit de hoog gestemde dankbetui-ging van den tachtigjarigen Jubila-
ris kan men wel opmaken, hoezeernii getroffen was door de vele harte-lijke bewijzen van sympathie hem ge-bracht. Bij de receptie op Zondagmorgen te elf ure gehouden was deGouverneur vergezeld van zijn Adju-daut tegenwoordig. De Heer H. P. devries complimenteerde den Feeste-hng en deelde hem het plan mede vau
ik

aanb.iedlug van een herinnerings-album. De tachtigjarige was uitbun-
aig ¡n dankbetuigingen en verklaar-de zich te gevoelen als in de eerstejeugd van den ouderdom, veerkrach-tig nog en vol levenslust. Hij leefdeop Curagao gelukkig te midden vanïoovele goede vrienden. Curagao zalsteeds een eereplaats innemen in zijn

irt,*, Dttnkbaar zal hij herdenken degelukkige jaren hier doorgebracht.
Ben Zilveren feest.

Het St. Elizabethsgasthuis lietv rijdag 11. de vlaggen vroolijk wap-peren. Het was feest ter eere van
MeiuffrWHZuBter LucA ' in de were,d
M ïfifi?fT?A LOEGEBLAND, 31Mei 1865 te Velp geboren.
»anfter DCA herdacht den dag,waarop zij zich, nu vijf en twintigjaar geleden, op het innigst aan dendienst van God en delijdende mensch-beid verbond door hare drie reli-£lTe-,ge,ofteD- Van die 25 jarenSSï k Bteï LüCA er 32 °P Curagao
verni b̂r?cht_en iB °t? het oogenblik¡SOS 1ter in het Krankzinnigen-

luk?ÍlnWehDBchen Haar van harte ge-
heden noTD' dafcZ,J het «Ivervtn
moge iien. eeDB iD &oud "rkeerd

Nieuwe Consuls.

all\_SÖr .E; MÓ« PtEN8° berichtteon» reeds dato 26 Januari, dat hijbet exequátur der Nederlandsché«egeenngheeft ontvangenen krach-

teus de benoeming van Z. „M. Ko-
ning Albert, van 26 Januari af als
Consul van België is opgotreden.

Wij wenschen den nieuwen Consul
veel succes en bieden ZWEG. onze
excuses aan, dat wij verleden week
verzuimden dit bericht te plaatsen.

"«*

De Heer C. M Leon deelt ons me-
de telegrafisch door de Regeering
van Colombia gemachtigd te zijn
tot tijdelijke waarneming der func
tien van het Consulaat van Colom
bia. 1 Februari is de nieuwe Consul
in functie getreden.

Onze gelukwenschen.

EIImparcial.

Deze week is dit blad noch Dins
dag, noch Vrijdug verschenen. In
plaats vau den vroegeren Redacteur,
wijlen den Heer H. M. Penso, zullen
twee heeren zich met de redactie
van El Imparcial belasten.

De Stoomwals.
Er is al druk geproefstoomd. Het

lcgge gevaarte echijut nu juist niet
zoo gemakkelijk te besturen te zijn,
althans de machine kwam in een
onzachte aanraking met het hek van
den proeftuin op den Weg naar
Plantersrust. Twee vakken van het
hek en twee steenen pilaren moesten
wat bijgelapt worden.

Visch op ijs.

De reis naar en van Aruba heeft
ons interkoloniaal stroomertje er
best afgebracht.

Als Welkotn-thuis ontvingen wij
Dinsdagmorgen een mooie, groóte
visch, van Aruba hier heen gevoerd en
op ijs frisch bewaard. De visch
smaakte uitstekend. Gekookt heeft
zij een ietwat minder blanken kleur
dan versche visch, maar gebakken
ziet zij er uit als gebakken!

H. C. Kissing.

De Kapitein der Juliana is met de
Duitsche Boot via Havre naar Ne-
derland vertrokken met verlof voor
± 4 maanden. In Juni a.s. keert
hij weer terug.

Waterleiding.

Zijn wij goed ingelicht dan zal de
Firma Maduro & Sons hare water-
leiding uitbreiden. Er worden nieuwe
putten gegraven achter het Schotte-
gat en een tweede nieuwe leiding naar
de stad gelegd.

Van harte verheugen wij ons over
de voortdurende activiteit dezer ach-
tenswaardige Firma en hopen, dat de
werkzaamheden zóó snel zullen vlot-
ten, dat zij gereed zijn, vóór het
gebrek aan drinkwater in de stad
algemeen zal gevoeld worden.

Sterfte van vee.

In het 3de en 4de district, waar
het over het algemeen het schraal
ate en het droogste ie, ziet men de
sterfte onder de geiten reeds begin-
nen. De andere districten zullen
spoedig volgen.

God geve, dat er toch spoedig een
overvloedige regen valle, opdat er
wat voedsel voor de beesten groeie,
want er is bijna niet aan te komen,
ook niet voor grof geld.

Wij spraken toevallig iemand, die
in deze maand Januari reeds even-
veel geld heeft uitgegeven aan vee-
voeder als in 1911 gedurende het
geheele jaar.

Almanak.

In dank ontvingen wij van denUitgever, de Heer C. Gorsira, een
present-exemplaar van den bekenden
Curagaoschen Almanak, die een op-
gave geeft der namen van alle offi-
cieele personen. Onontbeerlijk voorvelen.

De „Curacaosche Maatij"

Wegens gcluek aan quorum kon
de aangekondigde algemeene verga
dering Donderdagavond niet door
gaan.

De „Maatschappij" zal nu opnieuw
Donderdag a. s. vergaderen en hoopt
dan op meer belangstelling der
Leden te mogen rekenen.

Dankbaar vermeld.
De Curagaosche Handelsbond en

de Kamer van Koophandel en Nij-
verheid alhier hebben zich tot de„Subconference at Curagao of the
West-India Atlantic Steamship
Companies" gewend met het verzoek,
om te trachten te voorkomen, dat
de vrachtprijs van dividivi, oranje-schillen en stroohoeden van Curagao
naar het buitenland worde verhoogd.

Deze verhooging zou den handel
doch vooral de hoedenindustrie van
Curagao ten zeerste benadeelen, omwelke redenen het te hopen is, dat
cij niet geschieden moge.

Aloe.

De aloë-velden op Charo worden
weder uitgebreid.

Bravo! Aloë, sisal en dividivi be-
hooren tot den echt Cura^aoschenlandbouw.

Marktbericht
van den

Curaeaoschen Handelsbond.
Van 26 Januari 1912.

AARDNOTEN (Pindas) per KG 0.22
ZOUT per vat van 180 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G , 0.06
ORANJESCHILLENperKG.Ietkw. „ 0.70

id. perKG. 2ekw. „ 0.60
HUIDEN per K.G , 0.60
GEITENVELLEN per K.G 1.20
WOL per K.G 0,12
SCHAPEN VELLEN per stuk „ 0.50BEENDEREN per K.G 002
RECINÜS-ZAAD per K.G " 0.05STROOHOEDEN (hipijapa) :
Kwaliteit No, 1, .per dozijn „ 4.—*„ 1 (gebleekt) , 4.12K

» 2 „ , 4.73.. 3 .. , 9,50.. 3 „ , , 9.65„ 4 6.50
», 5 „ „ (OLA) „.. 6 „ , „11-

-» ». 7 >> 9—.. 8 ',', ',', (OLA.)' „12.50„ 9 „ „ „12.50.. 10 „ (OLA) „14.-
-„ 11 , 13.50„ 12 „ „ (OLA) „16-
--. 13 „ , 17.-
-„ 14 „ „ (OLA) „-

STROOHOEDEN (latai) s "
Kwaliteit X per doiijn 1

j> A-X. ,.,..,. „
M AAA 1, , —

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

per dog. f 825van ongeveer 30 cM. van kruin totrand
per doss f 450

Batten en Muizen.
Gedurende de laatste 8 dagen

werden in hetflscalaat aangebracht
en door middel van petroleum ver-
delgd

100 ratten
15 muizen.

Vredesbanket

President Taft sprak bij het vredes
banket o. a. de volgende zeer merk-
waardige woorden: Kwesties van na-
tionale eer kunnen aan arbitrage
worden onderworpen, geide hij, toch

geloofde hij niet dat de Monroe-leer
of de kwestie van Oostersche immi-gratie aan een internationaal arbi-tragehof zou kunnen voorgelegd
worden.

Hij wees er tevens op, dat de vre-desbeweging niet zóó moet uitgelegdworden, als zou de Unie rustig blij-
ven toezien, hoede kleine neger- enLatijnsche republieken van Amerikaonufgebroken in revolutie zijn. Hijwees er ten slotte op, dat de methode,die reeds volledig succes gehad had,daarin bestaat, dat de vereenigde
Staten controle uitoefenen op de tol-kantoren van revolutionaire landen
eu de anarchie den kop indrukkendoorrevolutionairen van „professie"
te beletten zich meester te makenvan de bronnen yan financieele macht.

Een mooie morgen.

Hedenochtend liep eerst, natuur-
lijk weer haantje de voorste, Prins
Maurits binnen, toen volgde van Ros-
sum, misschien wel Maarten, daarna
een zeilschip, vervolgens Hr. Ms. Zee-
land en ten slotte Zulia.

En dat alles in een paar uur tijds.
Als onze haven verbeterd is, gaat

het zoo den hselen dag door.
Officieeleberichten.

De heer E. Penso, is bij Kon.
besluit van 8 December 1911 No. 38
erkund en toegelaten als consul van
België op Curasao.

De heer J. F. Quast, 2e commies,
werkzaam ter Administratie van fi-
nanciën, is tijdelijk aangewezen als
klerk van de Curacaosche bank.

Aan den heer M. Ph. van Romondt,
Ontvanger enz. op Bonaire, is tot
herstel van gezondheid, eene maand
verlof verleend.

Aan den heer M. B. Daal,, geëra-
ployeerde ten postkantore alhier, is
om gewichtige redeneu drie weken
verlof verleend.

Het door den Gezaghebber van
Bonaire aan den assistent-opzichterbij den vuurtoren te Boca Spelonk,
tot herstel van gezondheid, verleend
verlof van 14 dagen is door den
Gouverneur goedgekeurd,

Aan den heer H. J. Vooben, on-
derwijzer 2e klasse aan de Hendrik-
school alhier, is tot verder herstel
van gezondheid, 14 dagen verlofs-
verlenging verleend.

Bij G. B. dd. 26 Januari 1912
No. 91 is bepaald, dat de Spaanache
onza de oro en de Mexicaansche doublon,
ten einde in dekoloniale kas te wor-
den aangenomen, ecu minimum-^e-wicht van 26.982 gram moeten be
zitten.

Aan den heer N. H. Henbiquez,
wd. hoofd der openbare lagere school
op Bonaire, is om gewichtige rede.
nen acht dagen verlof verleend.

Het door den Gezaghebber vanBonaire aan den veldwachter A. Mab-
tinus, tot herstel van gezondheid,
verleend verlof van 14 dagen, is
door den Gouverneur goedgekeurd.

Aan den heer ,T. A. Lampe, hoofd
der openbare lagere school te Wind-
wardside op Saba, thans met ver-
lof op Aruba, is tot herstel van
gezondheid, eene maand verlofsver.
lenging verleend.

Aan den heer W. M. F. Küipebi,
districtmeester van het 3e district
op Aruba, is om gewichtige redenen
tien dagen verlof verleend.

Draadlooze In de „Oost".
De Java-Bode deelt mede:
Het station van de draadlooze te-legrafie te Sabang is thans reedssedert eenige maanden in werking,

doch zeer gunstige resultaten wordener nog steeds niet mede verkregen.
Met „Telefunken" was een contractgesloten, waarbij die maatschappijverbindingen waarborgde over dag

tot een afstand van 750 en 'snachtsvan 1500 mijl.
De ondervinding in andere strekender wereld opgedaan, had „Telefun-ken" er toe gebracht het contractop die voorwaarden te sluiten. Maargebleken is dat de atmopherische

invloeden, —of welke invloeden dan
ook— in dit gedeelte van den aard-bol zulk een ander karakter dragendan elders, dat de elders met dehier gebruikte toestellen geregeld
verkregen gunstige uitkomsten ophet Btation te Sabang vrijwel ge-
heel uitbleven.

Kan nog overdag vrij vaak overden bepaalden afstand contact wor-den verkregen, zoo was dit desnachts absoluut niet het geval. Deafwijking was zeer groot. Ook dez.g. tonende Funbeu, waarmede el-ders zulke schitterende resultaten
waren verkregen, baarden hier teleur,
stelling.

Men slaagde er niet in overbodige
tonen uit te schakelen.

Hoe groot U de vloot in de lucht?
Ook de luchtvloot van de verschil-lende mogendheden werd aanzienlijk

uitgebreid, zoodat, volgens een be-
trouwbare statistiek de „luchtstrijd-
macht" van de verschillende landen
zich als volgt verhield:

luchtsch. vllegm. vllagera In aanb.
Dultschl. 22 150 185 7Frankrijk 4 450 400 3Engeland — 125 110 1
Kueland 3 80 55 1Oostenrijk 8 20 20 _
Italii. 3 25 45 2
Amerika 2 50 35 1Upan 2 12 20 1

Buitenland.

CHINA.
lets over het bestuur en den opstand.

Hoe wordt (of werd) dit reusach-tige Rijk tegenwoordig bestuurd?
Daar is allereerst de Centrale Re-geering te Peking, de Keizer. Te-genwoordig is het een Regent, diede teugels van het bewind voert,

want de Keizer is pas 'n ventje van
enkele jaren. Een kind nog.

De Centrale Regeering benoemt inde verschillende provinciën gouver-neurs of gouverneurs-generaal, diedaar heel wat te zeggen hebben. Zijvoeren het bevel over de troepen eninnen de gelden der belastingbeta-
lers. Daarvan besteden zij een deelvoor de provincie eu een ander deel
zeuden ze op naar Peking. Het is
met die geldverzendiugen langen tijdeen beetje erg schots toegegaan ; de
gouverneurs werden van het beheerder provinciën rijker dan de Staat.
Doch tegenwoordig hebben ze finan-cieele kontroleurs naast zich, dierechtstreeks met Peking in verbin.ding staan.

Naast den Gouverneur staan inde provinciën de zoogenaamde no-tabelen, de rijkste de aanzienlijkstefamilies der provincie. Zij wordendoor het volk als hun geboren aan-voerders erkend, vooral in Zuid-enMidden-China, het terrein van de ei-genlijke Chineezen.
Dit is een feit, dat vooral bij detegenwoordige revolutie niet magworden verwaarloosd; China wordtniet geregeerd door Chineezen maar

door de Mantsjoes, dat is een stam,die in de 16e eeuw uit het Noordenis gekomeu en toen verlof heeft ge-kregen zich te vestigen in Liau-Toeng.dat is in eigenlijk China.
De Mantsjoes mochten toen, om-dat zij den Keizer een dienst had-den bewezen, in het eigenlijk Chinaverblijven, maar zij onderscheiddenzich zoozeer door werklust en ijverdat de eigenlijke Chineezen spoedig

merkten: wij raken dr onder.En de kreet ging: dr uit met deMantsjoes.
Die weerden zich echter en hand-haaiden zich. Een hunner hoofdman-

nen gaf zich zelven den titel vanKeizer en beoorloogde de Chineezen
met succes. Intusschen kregen deChineezen onderling ruzie en ecu derpartijen riep de Mantsjoes ter hulp.Deze kwamen naar Peking, namendaar de macht in handen en hiel-den haar vast tot heden. De eigen-lijke Chineezen worden nu al meerdan twee eeuwen door de Mantsjoes
geregeerd en de Gouverneurs derprovincies zijn ongeveer allen Mant-
ejoes.

MAS CUIDADO
Hay cosas que por los peligros que presen-

tan merecen más cuidado del que generalmente
"e les dá. Una de ellas es el hacer tomar alcohol
& las criaturas.

Extraño parece decir que haya quien dé
alcohol á una criatura, pero sucede muchas veces
que uno mismo es engañado por los anuncios
de ciertas preparaciones que con nombres de
«♦Tónicos," "Extractos," "Vinos" y otros se les
atribuyen efectos medicinales, y que en realidad
sólo son perjudiciales, más aún para las criaturas
por las fuertes dosis de alcohol que contienen.

Para los niños no hay nada mejor que la

EMULSIÓN DE SCOTT
que sólo contiene el verdadero aceite de hígado
debacalao con los hipofosfitos, combinados cientí-
ficamente sin usar para ello una sola gota de
alcohol ó substancia nociva alguna.

Para el Requitismo, Linfatismo, Catarro, Tos,
Anemia y como tónico y reconstituyente enér-
gico, no hay nada que supere á la

EMULSIÓN DE SCOTT
LEGITIMA

f "En mi concepto la Emulsión deScott es una
preparación de efecto* reconstituyente» bien
manifiestos y muy útil para cambatir el linfatismo
y la escrófula; así como también la considero
desprovista de los inconveniente» muy peligroto»
que tienen las preparaciones alcohálicat que con
el mismo fin se anuncian." DR. JUAN RO«
DRIGUEZ, Director Sanitario del Estado de
México, Toluca, México.

2«
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Vandaar dat de Chineezen de no-
tabelen erkennen als hun geboren
aanvoerders; dat zijn aanzienlijken
uit de eigen provincie, terwijl de
Gouverneurs van Peking uit worden
gezonden en tot de Mantsjoes be-
hooren.

Wij hebben nu genoemd het Cen-
trale gezag te Peking, de Gouver-
neurs en de Notabelen.

Tot zoover raakten wij slechts aan
de oude bestuursinrichting der Chi-
neezen. . .

Nu komen wij aan de nieuwighe-
den. Allereerst zijn daar de Land
dagen, welke men met onze Provin-
ciale Staten zou kunnen vergelijken,
als men maar goed weet, dat een
Chineesche provincie een beetje groo
ter is dan een Nederlandsche, eeni-
ge keeren grooter zelfs dan ons hee-
le land.

In de landdagen zitten slechts re-
volutionnairen en nieuwlichters, daar
de notabelen zich hooghartig van
de verkiezingen hebben afgewend. Zij
voelen daar nu groot berouw over
en zullen een volgenden keer ook
wel anders handelen, maar voor het
oogenblik hebben zij op de Landda-
gen niet den minsten invloed.

Welnu, van die Landdagen gaat
vooral de tegenwoordige revolution-
naire beweging uit. En dat is voor
de Centrale Regeering zeer veront-
rustend. Zij heeft dus niet te doen
met een losse beweging, eene, die
door geheime genootschapen of an-
dere vereenigingen is op touw g.zet,
maar met een goed georganiseerde
samenzwering, die haar kracht vindt
in de wettelijke organen des lands,
in de bestuurslichamen, welke geko-
zen zijn door het volk.

Eu het volk, zegt een Chineesche
berichtgever in de „Köln. Ztg.", dat
is het veelkoppige, tevreden of on-
tevreden, begeerige of onverzadigde,
stompzinnige of licht bewegelijke on-
dier! met driehonderd millioen mon-
den en magen en dubbel zooveel ar-
men en vuisten, een ondier dat in Chi-
na door een sterke en goede regeering
zoo gemakkelijk kan worden geregeerd
als in geen ander land ter wereld,
dat echter door onverdragelijke toe-
standen geprikkeld, reeds ontelbare
malen als een onweerstaanbare storm-
vloed alle dijken van staatsorgani-
satie overstroomd en weggeslagen
heeft.

De leider van den opstand, die
zich, naar wíj meldden, voorstelt
President der nieuwe Chineesche Re-
publiek te worden, is Sun Yat Sen.

Sun Vat Sen, kortweg dr. Sun ge
naamd is dezelfde, die in 1896 in
het Chineesche gezantschapsgebouw
te Londen werd gelokt eu zonder
de tusschenkomst der Eugelsche re-
geering naar China zou zijn uitge-
zonden, om daar te worden terecht-
gesteld.

Dr. Sun, een Zuid-Chinees, heeft
sedert in verschillende landen der
wereld rondgezworven, dook nu eens
te Hongkong, dan te Singapore, in
Indo-China, Japan of de Vereenig-
de Staten op, overal propaganda
makend voor de door hem opgerich-
te, tegen de bestaande dynastie ge-
richte vereeniging derKo-ming-tang.
Laatstelijk nog werd zijne aanwezig-
heid te Batavia gesignaleerd en werd
eene vergadering, waarin hij volgens
gerucht als spreker zou optreden,
door de overheid verboden.

De Ko-ming-tang vond haren
grootsten aanhang onder de meer
ontvlambare landgenooten van dr.
Sun in het Zuiden vau het rijk, ter-
wijl Kang Poe Wei, de bekende her-
vormer, die, hoewel eens Zuid-Chi-
nees, door een langdurig verblijf den
invloed van het meer bedachtzame
Noorden had ondergaan, meer streef-
de naar verbetering, dan omverwer-
ping van het bestaande, zijne aan-
hangere in het Noorden vond.

De beweging bepaalt zich niet tot
het Zuiden, maar breidt zich in Mid-
den-China onrustbarend uit.

De leiders trekken handig partij
van den verborgen, doch nooit uit-
gewoeden haat der Chineezen tegen
de Mantsjoes. Dat is ook de kreet,
waÉfrdoor het volk wordt opgezweept:
weg met de Mantsjoes. Het is een
beproefde oproerschreeuw, die ook
in 1850 den burgerkrijg in China
heeft ontketend en gedurende twintig
jaar ontzettende ellende bracht over
China. ,

Ook toen waren het de steden
Woetsjang, Han-jang en Hankau,
die midden in den opstand stonden
en het felst hebben geleden.

Waar deze nieuwste revolution-
naire beweging op uitloopeu zal, is
voor 't oogenblik nog niet te zeggen.

(„D. v. N. Br.")

Emulsion de Scott.
"Siempre he usado en mi prácti-

ca la Emulsión de Scott, y he no-
tado que es un verdadero alimento
muy apropiado para los organismo
agotados por la tuberculosis, temen-
do la ventaja de no contener creo-
sota ni guayacol, cuyas substancias,
por sus efectos irritantes sobre las
vías digestivas, entorpecen la bue-
na digestión i nutrición de los en-
fermos "-Dr. Jesús González Ter
vifio<~Salt¡Ho, Coah., México

Acknowledgoment.

Mr. Elias H. Cheny, American
Consul, takes this method of saying
to all the people of Curagao, regrett-
ing his inability to make it personal,
that he most profoundly appreciates
the hearty and almost numberless
manifestations of goodwill, from
His Excellency the Governor down
to the hutnbiest subject of our Gra-
cious queen, Wilhelmina, whom all
the world loves; from the highest
ecclesiastic down to the humblest
devotee of every religious Faith
known in this community, which
have made the attainment of his
eightieth birthday, on the 28th inst.,
one hallowed, unalloyed delight,
from mom to bed time. These lov-
ing attentions have done mor.;: made
this beautiful islaud the most loved
spot on earth^save only thab, New
Hampshlre, on which he saw the
Light. Coming a total strangar he
finds friends aud friends only after
thirteen years. Coming with health
impaired, he regiiued and retains it,
Almost it may be said, coming old
he finds himself young The spright-
liness of mature manhood seems
rjstored. All these compel the con-
fession thab he means never to say
more than „Au revoir". Never will
leave but with intent to return. How
.soon ta lay down official responsibi-
lity does not yet appear. One past
80 cannot expect that time long
deferred, although ouly by the cal-
endar does he feel that he has passed
that epoch. The best climate in the
world can but attract, into which he
believes a kind Proridence led him.
He fondly hopes to pass some winters
here.

The splendid and appropriate pro-
mised testimonial, a beautiful album
freighted with Curagao views, will
be held a precious gift, and keep
himself and his companion, who
joins in this acknowledgement, al-
ways in Ctiragao, eveu amid the
snows.

Washington Villa.

Curagao, January 29. 1912.

INGEZONDENMEDEDEELINGEN

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

Como se ha pretendido por algn
nos industriales recomendar el ncoiet
de petróleo como un sustituto de-
aceite de hígado de bacalao, debe,
mos advertir por el bien de los mis-
mos enfermos, que el aceite de pe

(

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 fortalecer los
organismos débiles lo han hecho tan
necesario y tan justamente aprecia-
do en todo el mundo.

AD'YEETEERT
STEEDS

IN
DE

„AMIGOE
Dl

CURACAO"
het

meest
gelezen

Hollandsch
Blad

in
onze

Kolonie.
VEAAGT

steeds om de Cacao-Poeder van

A. Francken & Co;
deze verdient alle aanbeveling door
fijne bewerking en keurige smaak.

Verkrijgbaar in de voornaamste
winkels.

13-1

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

IT. M.de Koningin der Nederlanden

BEKROOND
te Amsterdam 1883;

„ Antwerpen 1885,
„ Chicago 1893, en
„ Caracao, Eerste Prijs Eere-

medaiile, 1904.
„ Brussel, 1910

Curagao, vVaterkant. Otra-
banda.

PLANTAGE GROOT-PISCADKRA.
Groóte last ondervindende van
wilde katten, wordt hierbij aan
't publiek bekend gemaakt, dat
op bovengenoemde plantage op
onbepaalden tijd, 's daags en
's nachts gejaagd zal worden.

Drukker í
B- I**. BOGAERS.

DEWAR'S-WHYSKI
[ QE BESTE]

BEKROOND MET MEER DAN

50 (Soudcp 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 Curacao,
do LAN NOY- & Co-

Curacaosche Maatschappij
tot bevordering van landbouw,

Veeteelt, Zoutwinning en
Visscherij.

De voor Donderdag 1 Februari
1912 aangekondigde Algemee-
ne Vergadering van Leden
der Maatschappij is NIET
doorgegaan, doch verdaagd

tot Donderdag 8 Februari
terzelfder uur en plaats.

Curacao 2 Februari 1912.
Het Bestuur der C. Mij. t.

B. v. L. V. Z. en V.,
H. H. R. Chapman.

Voorzitter.
G. B. Dussel.
Secretaris.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 27 JAN. -10 FEBR.

Schip | Kapitein | Aankomst | van | Vertrek \ naai

Philadelphia H Hlghborn 30 Januari La Guayra 31 Januari New-York
Zulia Si- Morris 3 Februari New-York 3 Februari Maraca-bo
7 'f„ 8 „ Maracaibo 8 „ New-York
Cateas Furst 8 „ New-York 8 . La Guayragg »,*■— -*-- ¡jga» »as±
t/eW fa 7 Febr La Guayra 9 .. Maracaibo
A^Wrfa ■"> Maracaibo 6 . La Guayra
Pr. Fr Hendrik HJ r ¿Goot 28 Jan. New-York 2J Januari Amsterdam
Prins Maurits P Koningatein 8 lebr. Amsterdam 4 Febr. »£"*Pr. Willem 111 JP vd Borden 11 „ New-York 12 » Amsterdam

Sac_.se__wa._- M Mutcich 38 Januari Pto Colombia 30 jtanarl Hamburg
Citta diMilano F Ferraro 2 Febr Colon ,¿ * Haml.urt.Virginia HLeitner 8 „ Hamburg 10 .. namourg

Schoeners, j Aan^stT "Tan pcïïoenersTy ycrtrek | vaar

»VH W^ Isalass^1' P J'° x?b°
CaJirJxxH 27 Maracaibo tfe/itfio H 27 ¿í"ífQnhaS"* 28 ü Pto Meo ,ac_r C ¡1 » JfcïSS,
OlgaLueilaC 28 „ ífuba Gaceta H ál > Vela de Coro
A/aria H 28 „ Maracaibo MariaAbigail VBl Barahona

SÜSi.» S:: íar2ffl¡ ¡¡ssftó? H 8:: , SS- $??" lFt StSfe
Dnad-mig-tH 1 Februari . Bovw. Eil Medaß 1 Aruba s

4TT 1 810 HachaiS-ífl 2 I', Maracaibo

27 Jan. is het Engelsch S S RAOIANCE hiT binnengeloooen komende van New

P^j7nBTsVtTSkOpRINSES JULIANA naar Aruba vertrokken en 30 Jan.

vandaar weer in onze haven ternggekeerd Hniinndsch SS ROSSUM-

van de Bovenw. Eilanden via Bonaire.

BESPAAR UW GELD.
Als gij Uw huis moet laten verven, koop dan de veri

DOMESTICA
VAN

LONOMAN & MARTÍNEZ
NEW-YORK.

FABRIKANTFN VAN VERFWAREN, VERNIS en OLIE.

De verf „Domestica" is gereed voor 't gebruik in blik-
ken van 1, 7 en 10 pond. Deze verf is machinaal bereid en
beter en goedkooper dan die met de hand bereid.

Monsters worden gratis verzonden aan koopers, die er
om vragen.

Te koop in alle verfwinkels en drogisten. 2

Jk Hamburg-Amerika-Linie
¿)H.-r\.\Vj V-____/

Oj^ Gevestigd in 1847,
Geregelde Vrracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verschil-

ende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.

Dienst tusschen Europa-West-Indie-Yenezuela-Colombia.
*$&■ss?&'#s*'"'"" A "■"^"> r^io !" Aankomst te Curagao: van Eu-

-";;V' f» %^ ropa en tusschen havens, den

' "■% \\ rSf'umlllwPP «1P*I: ïjijn 111. Aankomst te Curagao van Ham-
\' iO. fff f' nWßlW^ií ;' burg-Antwerpen eu St. Thomas

W Vertrek van Curagao naar Pto

W-\WKk ¡P?lPè LiJ° IV Aankomst te Curagao van Cuba,
'*Ü WsMÈ_+ event. St. Thomas, denls|l6 van

"m!C_^__^._Wm^_____l_% vB Vertrek van Curagao naar Vene-

*lÉ-I^-B¡B IlilllJ^l Pgjp^i Passagiers-vervoer naar alle

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

iS dagen volbrengen. .. ..
De Passagiers-schepen der Hamburg-Amerika Lijn zijn alle voor-

zien van de noodige toepassingen voor de veiligheid en comfort der
opvarenden.

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

Voor verdere inlichtingen vervoege men zich tot

Edwards, Henbiquez & Co.,

Agenten.
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