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VOOR ONZE EER EN GOEDEN NAAM.
Wij hebben wat goed te maken.Om den algemeenen toestand teschetsen schreven wij verleden week:
„Avond aan avond kan men dat bar-baarsch getingeltangel van orgel en ijzer
hooren om en nabij onze haven;"

Van hoogst bevoegde zijde wordtons de verzekering gegeven, dat de-ze wantoestand gelukkig niet meeroestaat. Eenige jaren geleden wasdit zoo, tegenwoordig ia alleen waar,wat wij schreven in het tweede lidvan denzelfden zin :
„dea Zaterdags, en bij gelegenheidvannationale of christelijke feestdagen, ookin andere wijken der stad."

Ter verontschuldiging en verkla-ring tevens van onze vergissing magwel worden aangevoerd, dat wij denKerst- en Nieuwjaarstijd pas achterden rug hebben, in welken tijd de la-gere klasse der bevolking eenigemeerdere vrijheid voor har.* zoogenaamde ontspanning, geniet, of al-thans meerdere vrijheid neemt.Het verheugde ons in tusschen temogen vernemen, dat het aan 't Bestuur gelukt is aan de vroeger zooalgemeene wanordelijkheden wat paalen perk te stellen en ze aan plaatsen tijd te binden.
Met ons zal geheel de goedgezin-de Burgerij het Bestuur dankbaar

"1" voor de geaomen maatregelen.Waar het Bestuur in een paar ja-ren tijds reeds met zooveel succes isopgetreden, mogen wij verwachten,dat heb der Overheid zal gelukken
de onbeschaafde en onzedelijke uit-spattingen van minder beschaafde envoor de zedelijkheid hoogst gevaar-lijke ontspanning binnen kort geheelte doen verdwijnen uit onze Maat-schappij.

Onzedelijk dansen in het publiek isbij de Wet verboden.Maar nu geeft dat orgel en ijzer alheel gemakkelijk aanleiding tot mis-bruik maken van het wettelijk gege-ven verlof tot dansen. Vooral opmeer afgelegen plaatsen, waar hetnoodige toezicht om dit misbruik tevoorkomen niet aanwezig kan zijn,gaat het gewone dansen al heel lichtover in de bij de Wet verbodendansen.
De neiging naar dit verbodene zitsommige personen in het bloed. Zij

grijpen iedere gelegenheid aan omhun hartstocht te kunnen voldoen.Muziek en dans is voor hen een te
schoone gelegenheid om die onge-bruikt te laten voorbijgaan.Indien ergens groóte wanordelijk-neden te verwachten zijn, neemt eengoede Politie bijtijds de noodigemaatregelen om ze te voorkomen.Welnu, daar zijn zeer veel gevallen,
waarin bij aanvrage tot verlof omte mogen dansen redelijkerwijze voor-iien kan worden, wat al ongerechtigneden uit dat zoogeuaamd onschuldige dansen zullen voortvloeien. Datín dergelijke gevallen 't aangevraag-de verlof vlakaf worde geweigerd.
n&? T°l8iagen dronkaard mag menSKi.«ni?e naaBte gelegenheid totdrinken brengen. Men weet dan voor-V,wat er,zal gebeuren.

Wil men hem genezen, dan moetmen hem buiten alle drinkgelegen-beid houden. Algeheele onthouding
is hier het eenige redmiddel.Zoo ook met personen, die zichvroeger herhaaldelijk aau onzedelijkedausen hebben schuldig gemaakt.¿rfiX ""fndwgelijke personen in deï2nhrld^eer eenB te dansen, dan
gere touí Bpo6dig iD hun vroe-

i«!S!r.l2!gelÍÍke manier van daQsenfi deI,lSankel^6gewoonte bij velenuit de lagere volksklasse. Het fatsoen
Ïïbe-VL J !?rleerd- Ze kennen en kun-nen met anders meer. De gelegenheidmoet ht i daarom worden ontnomen,EfV^/i? T,gVeï!mid(iel is Alge-tele Onthouding Slechts op deze wijze«al het mogelijk worden het voort-woekeren van dezen volkskanker te■tuiten.

Kleine kinderen blijken reeds be-
smet en leeren in onschuld wat hunlater ten verderve leidt.

Heb is dus meer dan tijd deze
afzichtelijke kwaal, waardoor onze
geheele Maatschappij ontsierd wordt,
met wortel en tak uit te snijden.
De wortel, de oorzaak waaruit vele
onzedelijke dansen voortspruiten, zijn
orgel en ijzer.

Mag het volk dan geen ontspan-
ning hebben ?

Zeer zeker, maar geene, welke op
zich zelve onzedelijk is, of zeer ge-
makkelijk tot onzedelijkheid aan-
leiding geeft. Heb is de plicht der
Overheid daartegen te waken en
aan het volk de gelegenheid tot
publieke onzedelijkheid voor goed
te ontnemen.

Waar wij de Politie in goede han-
den weten, spreken wij het volste ver-
trouwen uit in het Bestuur, overtuigd
dat gedaan zal worden, wat gedaau
kan worden om verkeerde zeden en
gebruiken, die onze geheele maat-
schappij het brand- en schaudmerk
van onbeschaafdheid indrukken, zoo
krachtig mogelijk uit te roeien.

Wanneer het Bestuur voortgaat
met het verlof tot dansen nog moeie-
lijker verkrijgbaar be maken, en dat
verlof nimmer verleent zonder door
het noodige toezicht ook te waken
tegen misbruik maken van dit verlof,
vooral wanneer dit voor een dans
partij buiten de stad gegeven is, zullen
('ergerlijke dansen vanzelf verminde-
ren en ten slotte voorgoed ophouden.

DE CARAVONA KATOENBOOM.
In de vergadering van de Land-

bouw-Maatschappij de vorige weekgehouden, werden door den HeerH. J. Cohen Henriquez de volgen-
de mededeelingen gedaan omtrenb een
nieuws soorb kaboenboom, waarme-de op Porto-Rico zeer gunstige re-
sultaten werden verkregen. Het is
zeer waarschijnlijk, dat deze katoen-
boom ook in onze kolouie kan kli-
matiseeren. Daarom geven wij hier
onder de bijzonderheden omtrent dewijze van planten, snoeien, oogst eu
marktwaarde van dezekatoensoort in
extenso mede. Wij zouden ons ge-lukkig rekenen, zoo deze of gene plan-
ter met dit zaad een proef zou wil-len nemen, en liever nog, dat dezekatoen een nieuwe cultuur en eenstapelprodukt zou worden voor on-
ze kolonie.

1. De caravonica katoen is geen
struik, even als de Egyptische ka-
toen, of als de Amerikaansche; maar
een boom, die een hoogte van 3 M.
bereikt, van 10 tot 15 jaren leeft
en veel vruchten draagt.

2. De caravonica katoen kan op
welken bodem ook gezaaid worden;
maar ze tiert het best op zandach-
tige klei: lage, droge en lichte gron-
den, die een goeden waterafvoer heb-ben, zullen zeer goede resultaten le-
veren : men zaaie niet op een leem-achtigen of kalkachtigen bodem.3. De bewerking van den grond
is niet noodzakelijk, doch wel aan
te bevelen; maar de grond moetschoongemaakt worden op eene behoorlijke wijze, ook moet men alleonkruid en wortels uitroeien.

4. De bepte zaaitijd voor de car-vonica katoen, is het begin van den
regentijd, nadat de grond door den
regen licht bevochtigd is; hoe meerhet, na den zaaitijd, regent, des tebeter zal de plant groeien.5. Het zaad wordt in een kuilbje
gesbrooid op een afsband van 3 M.(10 voeb). In ieder kuilbje worden4 bot 6 zaadkorrels gedaan.

6. Wanneer men de zaadkorrelsvan 9 tot 12 uur weekt vóór hetuitzaaien, en ze met een halve duimaarde bedekt, verkrijgt men de bes-
te resultaten.

7. Indien er meer dan één korrel-
tje in eenzelfde kuiltje ontkiemt, dan
laat men de sterkste plant er in,

en de overige worden overgeplant
zocdra ze zes weken oud zijn, of
men snijdt ze af. Tn geen geval mag-
men méér dan één plant op den af-
stand van 3 Al laten.

8. Wanneer de planten ongeveer
één M. hoog zijn. moet de top er
afgesneden worden.

Hierdoor wordt de boom sterker,
en groeit dichter, wordt hij echter
niet gesnoeid, dan groeit hij hoog
eu dun en brengt niet veel lritoen
voort. De plauter moet niet vreezen
iets van den hoofdstam af te snij-
den, en de takken zelfs eeus per
maand, gedurende de maanden van
snellen groei. Op deze wijze krijgt
men een fraaien eivormigén boom
met vele takken, daar de jongetak-
ken de beste katoen leveren.

9. Waar men de caravonica katoen
verbouwt, mag men geen andere ka-
toensoort laten groeien om kruising
te voorkomen.

10. Men mag de boonion nooit
meer dan 2.50 M. laten opschieten,
opdat de katoen gemakkelij! er ge-
oogst kan worden. Deze kutoenboom
zuigt den bodem niet uit, zooals sui-
kerriet, cacao enz. enz. en gioeit ve-
le jaren op denzelfden bodem zonder
dat de opbrengst vermindert.

11. Is de caravonica katoen ge-
zaaid op een afstand van 3 M., dan
kan men de tussclienruimte gebrui-
ken tot het zaaie i van boonen en
andere leguminose .

12. Deze plaats onttrekken aan
de lucht eene aanzienlijke hoeveel
heid stikstofhoudende meststof en
voegen ze den grond toe, wat den
boom te stade komt. De organische
stikstof, die in de worteltjes vervat
is, stroomt door de wortels wanneer
de regen komt, en verschaft zoo
den boom zonder kosten het beste
voedsel vau zeer snelle assimilatie.

13. Daar de takken van decara-
vonica katoen hoog boven den grond
groeien, zijn ze minder blootgesteld
om aangetast te worden door in-
secten gedurende den regentijd
terwijl deze hun vernielingsWerk ver-
richten ; de oogst kan derhalve niet
mislukken, evenals bij de éénjarige
katoenstruik met haar lagen groei
en dicht gebladerte, dat bijna op
den grond ligt.

14. De oogst duurt geheel den
drogen tijd ; gedurende ongeveer zes
maanden draagt de boom bloesem en
groene zoowel als rijpe vrucht. De
oogst geschiedt bij kleine tusschen-
poozen, De goed onderhouden boo-
men brengen 'sjaars minstens 8 poud
katoen voort.

15. Het karakteristieke van deze
katoen is het volgende: de dra&d
is zeer lang, van grooten weerstand,
zeer mooi van kleur en geeft min-
stens tien % meer zuiver katoeu,
dan de gewone soorten.

16. Nadat de eerste oogst is bin-
nengehaald, moet de plant gesnoeid
worden; op het houtachtige gedeel-
te van den stam snijdt men af al-
les, wat bovenop ontwikkeld is.

17. Het snoeien moet jaarlijks ge-
schieden, tegen het einde van den
drogen tijd, nadat de oogst binnen is.Alleen de houtachtige deelen van
de plant, welke 3 of 5 voet boven
den grond zijn, moet men voor devolgende jaargetijde er aan laten.

18. Wanneer de oppervlakte van
het afgesneden gedeelte een opper-
vlakte heeft van meer dan een duim
middellijn, moet dat met koolteerbestreken worden om verrotting ofalgen-formatie te voorkomen.

19. Het is van groot belang, geheel
het boyengedeelte van den boom,
dat men afgesneden heeft, onmid-dellijk te doen verbranden; deze
voorzorgen vernielen ieder insect,
dat het zou kunnen bevatten, enop deze wijze voorkomt men de pesb.

Volgens den Edelachbbaren heerW. Faucett, laabste Directeur vande staatsondernemingen „Hope",
Kingston, Jamaica, zijn door hem,
alsook door andere personen, dezelf-de welgeslaagde proeven met hetCaravona katoen genomen, en doorhem lOd. per pond (20 cent Amerik.

goud) voor al zijn katoen van de Ca-
ravona gekregen.

Het Nederlandsche departement
van landbouw te Buitenzorg, het be-
roemde proefstation van Java, Ne-
derlandsch Indië, heeft vele proeven
genomen met het Caravona katoen
en met zulken goeden uitslag, dft
het Gouvernement vele honderden
hektaren grond met dat katoen liet
aanplanten.

In Zuid-Afrikn en op de Westkust
van Afrika werden uitgestrekte gron-
den gedurende de jaren 1909 en 1910
met het Caravona katoen beplant
en de aanplant wordt snel uitge-
breid.

De Katoen-Beurs van Breinen geeft
de volgende gegevens omtrent het
Caravona katoen aan :

„Het onderscheidt zich door de
lengte en bijzondere strekte vau den
vezel en kan wedijveren met het

Sea-Island katoen" ofschoon de kwa-
liteit vau den vezel niet zoo zijde-
achtig is. De kleur is zeer goed. Het
katoen is bijna geheel vrij van vreem-
de stoffen (zaadhuisje onz.) De waar-
de ervan wordt geschat op 1.20 á
1.50 Mark per % kilo."

De heer S. Billow, van Guatema-
la, C. A. schrijft het volgende:

„Voor eenige jaren ge'eden was hij
Onder-Voorzitter en Secretaris van
de Bouthern Paciftc Land and Immi-
gmtion Agentuur" hebbende den Staat
Texas onder zijn beheer, namelijk
dat gedeelte w.it door de Stille-Zuid-
Zee wordt begrensd."

Hij heeft in drie afgeloopen jaren
in Mexico en in Guatemala gewoond
en heeft zich gedurende dien tijd
grootendeels met de studie van de
landbouw-toestanden in die etre
ken bezig gehouden en de resulta-
ben meb de Caravona kaboen ver-
kregen, werden door hem opzebtelijk
met aandacht gevolgd door de proe-
ven van nabij in oogenschouw te
nemen op het proefstation Zacaul-
pa, Staab Chiapas, Mexico, onder
boezicht van Dr. Closen; zoomede
een proef bij het Departement van
Escuintla, van deze Republiek.

Van allen werden betere resulta-
ten verkregen dan verwacht werd,
wat zonder twijfel bewijst dat de
streken vau de Stille Zuidzee bijzon-
der geschikt is voor de cultuur van
Caravona katoen.

Ondergeteekende verwacht met zij-
ne vennooten in het eerstkomende
seizoen een goeden oogst en verzoe-
ken U daarom opgaaf van Uwe
hoogste prijsnoteering franco aan
boord te Guatemala, om met de drie
variëteiten „Wol", „zijden" en „alpa-
ca" ongeveer 100 acres aan te plan-
teu.

(„Tropical seed culture Association",
106, Dunsber House, Londen, Enge-
land.)

VOORUITGANG
ONZER

STROOHOEDEN-INDESTRIE.
In ons nummer van 14 October

van het vorig jaar spraken wij de
verwachting uit, dat over 1911 „de
„uitvoer van sbroohoeden misschien
„wel tot het dubbele zou stijgen
„van dien van 1910 en tan naas-
„tenbij het bedrag van fl 400.000
„zou vertegenwoordigen".

Onze verwachtingen zijn nog verre
overtroffen. Hoe onze volksindustrie
in de laatste jaren vooruitgaat, mo*
ge het volgende lijstje duidelijk maken:

Aan hoeden werden uitgevoerd:
ter waarde van:

In 1908 f 83.658„ 1909 250.393=34.189 dozijn.„ 1910 207.049=70.227
Over 1911 waren de cijfers als volgd:

| dozijn | waarde
Curacao. 108.164 I f432 993
Aruba 2.790 5.580
Bonaire 2.109 5.120
Saba 4 | 10
Totaal 118.067 | f443.703

Van St. Martin en Sb. Eustatius
wordt geen uitvoer vau stroohoedeu
opgegeven.

Voor Curagao komt de gemiddel-
de waarde dezer uitgevoerdo hoeden
voor 1911 op fl 4 per dozijn, wat
feitelijk maar weinig hooger is dan
de prijs van de meest ordinaire
hoeden. Daartegeuover staat, dat de
grootste vraag in den laagten tijd
was naar hoeden van 15 tot 18gld.
per dozijn. Rekent men hier nog bij
de hoeden van superieure kwaliteit
vau fl 4 en hooger per stuk, waar-
van eveneens een groot aantal wor-
den uitgevoerd, vervolgens d.** hoeden,
die b.v. door voorbijtrekkende rei-
zigers worden medegenomen, of die
per postpakket worden verzonden,
waarvan in het geheel geen aantee-
kening wordt gehouden, dan is er
geen twijfel aan of zoowel het aan-
tal dozijn als de werkelijke waarde
van den uitvoer der hoeden moet
zeker veel aanzienlijker zijn en zonder
eenigen twijfel de waarde van het
half millioen te boven gaan.

Alleen onze consuls bezitten vol-
komen betrouwbare statistieken,
waarin de werkelijke marktwaarde
nauwkeurig is opgegeven. Het zou
de moeite loonen hunne cijfers met
de bovengenoemde te vergelijken.

Nog een ander bewijs van hoe
groot gewicht onze volk&industrie
in den laatsten tijd geworden is,
blijkt zonneklaar uit den betrekke-
lijk nog gunstige toestand or.zer
buitendistricten, niettegenstaande de
oogst daar overal mislukt is, er
geen enkel ander verdienste of werk
te vinden is. Door een betrouw-
baar persoon, die van .zeer nabij in
den hoeden-export betrokken is, werd
ons dezer dagen ten stelligste ver-
zekerd dat er elke week een be-
drag van ± 5000. — gld. alleen
naar het benedendistrict verhuist, ter
opkooping van stroohoeden. Het is
haast niet te gelooven, maar onze
zegsman stond voor de waarheid
er van in. Dit is zeker, dat zonder
dezen actueelen bloei onzer volks-
industrie de toestand onzer arme
Itevolking in het bijzonder iv onze
buitendistricten in deze dagen zoo
treurig zou zijn als hij misschien
nog nooit geweest is. De stroohoe-
denindustrie is de reddingsplank, na-

fenoeg het eenige bestaansmiddel,
e eenige hoop voor de toekomstige

welvaart van onze volksklasse.
Wij hebben nog een ander punt

van vergelijking. Uit goede bron
vernamen wij dezer dagen, dat door
de Koninklijke West Indisclie Maildienst
op haar kantoor alhier aan Cura-
gaoenaars, als stokers of trem-
mers, als losse werklieden aan
boord of aan wal in haar dienst
werkzaam, in het afgeloopen jaar
een kapitaal van fl 160.000 aan
werkloon is uitgekeerd. Het is een
respecbabel cijfer, en heb bewijsb van
hoe groob financieel voordeel, deze
Maatschappij voor onze kolonie is.

Voeg daarbij eens het cijfer dat
door de andere Stoomboot-Maat-
schappijen, de Red D line, de Ham-
burg . Amerika - lijn enz. enz. aan ar-
beidsloon aan ons werkvolk wordt
uibbebaald. Zóó onder cijfers gebrachb,
krijgt men eenig iuzichb, hoeveel geld
er door het havenbedrijf hier onderde menschen komt.

Maar bij dat al dunkt ons, dat
de hoedenindustrie minstens van even
groot belang is voor onze kolonie.

Vooreerst omdat zij waarschijnlijk
een even groot bedrag aan geld in on-
zekolonie brengt. Maarvooral omdat
door de hoedenindustrie juist hetvrouwelijk gedeelte onzer bevolking
gebaat wordt, of met andere woorden
juist dat deel, wat maar weinig of
hoogstens indirect eenige voordcelen
plukt uit de scheepvaart en het ha-
venbedrijf.

Daarom is deze tak van nijverheid
van zulk een enorm gewicht en heeftrecht op den grootsten steun van ons
gouvernement. Deze industrie is ge-
roepen, om onze mindere bevolking
uit den staat van voortdurende ar-
moede en gebreklijden op te heffen.

Deze industrie kan er veel toe bij-



dragen, om ons volk wakker te
schudden uit dien staat van ver-
dooving en zorgeloosheid, haar te
brengen tot plichtbesef en zelfbewust-
zijn, zij kan van invloed zijn, om
ons volk grooter netheid en accu
ratesse, ook spaarzaamheid en ar-
beidszin in te prenten; alle zoo-
veel belangrijke factoren, die onont-
beerlijk zijn voor de veredeling en
beschaving van een volk.

De toestand in Portugal.
Een onverdacht getuige, de cor-

respondent der „Nieuwe Rotb. Cou-
rant" be Lissabon, een man, die on.
gebwijfeld kan beschouwd worden als
goed op de hoogte zijnde van de
toestanden in het ongelukkig Portu-
gal en bovendien geacht kan wor-
den, daar, waar het de toelichting
der „faits et gestes" der Portugee-
sche regeering betreft, onpartijdig
te oordcelen, noemt het nieuws dat
het godsdienstig vraagstuk in Por-
tugal heeft gebracht, „treurig".

Naar aanleiding van het feit, dat
de aartsbisschoppen van Guarda eu
Oporto, alsook de patriarch van
Lissabon aan de katholieken het
verbod hadden opgelegd, godsdiens-
tige vereenigingen te vormen of
daartoe mede te werken op straf
van den kerkelijken ban, schrijft be-
doelde correspondent het volgende:

„Onmiddellijk strafte de regeering,
zonder eenig vonnis van een rechts-
bank, deze geestelijken den 29 Dec.
per decreet met de uitzetting uit
hun districten, wegens ongehoor-
zaamheid aan de republikeinsche
wetten, binnen vijf dagen. Den der-
den Januari moesten zij dus hun
districten verlaten hebben, wat ook
geschied is."

Maar 1 Januari — aldus vervolgt
de briefschrijver der „N. Rott. Crt."—
heeft de republiek in een moeilijk
parket gebracht. Alfonso's Costa's
onaantastbare" scheidingswet — zoo
betitelt de minister dat misbaksel
van zijn hoogmoed en anticlerica-
leu haat, (Red. Resbode) — stelde
namelijk 31 December 19.11 als ter-
mijn voor het vormen van gods-
dienstige vereenigingen."

„Wanneer op dien datum de ver-
schillende parochies geen godsdiens-
tige vereenigingen zouden gevormd
hebben, zouden in haar gebouwen
geen diensten meer mogen worden
gehouden en dus de kerken gesloten
moeten worden. Costa noemde ziju
scheidingswet onaantastbaar, maar
daar tegenover staat de on-
aanbasbbaarheid van de katholieke
kerk en haar gebruiken. Een van
de twee zou moeten buigen. En
Costa, in zijn zegevierende dagen,
toen hij de Fransche scheidingswet
in het Portugeesch vertaalde en in
zijn haat deze nog wat aandikte,
meende, dab, dabgene wab Franschen
ministers mislukbe, hem zeker ge-
lukken zou. Hij, Cosba, een piepkui-
ken in de staatkunde, geloofde, dat
hij in staat was de kerk te doen
buigen, omdat ook het kabholieke
geloof in Portugal minder sterk en
meer ontaard leek. Maar daarmee
toonde hij zich naast een gebrek-
kig staatkundige tevens een slecht
kenner van het Portugeesche karak-
ter. Want in plaats dat zijn schei
dingsweb, die in twee generaties het
katholieke geloof bedoelde uit te
roeien, dit geloof verzwakte, werkte
die omgekeerd."

„In Portugal had de katholieke
kerk misschien één millioen trouwe
aanhangers; sinds de scheidingswet
heeft zij er ten minste vier van de
zes millioen inwoners. Nooit waren
de kerken zoo vol. Costa heeft er
geen rekening mee gehouden dat
geloof, juist in de verdrukking, het
krachtigst opbloeit.

Al deze geloovigen, vroeger on-
verschillig en laksch, hebben zich
vast en sterk rond de clerus aan-
gesloten."

De Portugeesche Katholieken
blijken derhalve de oogen te zijn
opengegaan, toen de satanische be-
doelingen van den kerkvervolger
Costa, dat „piepkuiken in de staat-
kunde", aan het licht traden.

De door de regeering geëischte,
maar door den Paus verboden gods-
dienstige vereenigingen zijn dan ook
niet gevormd en de tijd verstreek.
Uit baloorigheid waarschijnlijk over
dit totaal fiasco, heeft Costa de hie-
len gelicht en zich tot herstel zij-
ner kostbare gezondheid voor een
poosje naar het buitenland begeven.

„De drie prelaten werden — wij
geven weder het woord aan den cor-
respondent — met uitzettinggestraft,
wegens ongehoorzaamheid aan de
republikeinsche wetten. De republiek
dacht hiermede den geloovigen schrik
aan te jagen en den volgeuden dag
komt de bisschop van Algarve met
een rondzendbrief, die eveneens het
vormen van godsdienstige vereeni-
gingen verbiedt terwijl de katho-
lieke „Nacao" berichtte, dat alle an-
dere prelaten zijn voorbeeld zullen
volgen. Ook de bisschop van Algar-
ve wordt nu uitgezet."

( Nu zouden volgens de „onaantast-
bare" scheidingswet de kerken dus

i gesloten moeten worden. Maar zij
staan nog open en deregeering durft
ze niet te sluiten. Ten einde raad
heeft zij nu maar besloten deu ter-
mijn, dien de scheidingswet tot het
vormen van godsdienstige vereeni-
gingen aangaf, tot 1 Januari 1913
te verlengen. Eu hier dunkt het ons,
dat uitstel, natuurlijk noodgedroo-
gen, wel eens tot afstel kon leiden.

De correspondent te Lissabon is
ook op inlichtingen uitgegaan bij
een door hem gekwalificeerd „zeer
modern en liberaal geestelijke" te-
vens lid van het parlement.

Deze geestelijke deelde hem mede,
dat hij geweigerd heeft mede te wer-
ken tot het vormen van godsdiens-
tige vereenigingen. U vraagt mij
waarom? zeide hij.

„Wel, omdat het tegen ons geloof
is, omdat wij slechts één hoofd
erkennen, dat is de Paus, in ge-
loofszaken; en ook zonder de straf
van excommunicatie door den Paus
zoude ik weigeren mede te werken
tot het vormen van godsdienstige
vereenigingen. Wij hebben onze pa-
rochies Deze scheidingswet is een
beleedigiug niet alleen voor de Ka-
tholieke Kerk en haar geestelijk-
heid, maar ook voor de idee van
vrijheid."

„Met deze scheidingswet — hier
is nog altijd de geestelijke, tevens
parlementslid aan het woord -- met
deze scheidingswet heeft Alfouso
Costa alle katholieken van Portu
gal, dat is 90 pCt der inwoners,
tegen de republiek in het harnas
gejaagd, en ik voeg erbij, helaas!
Want ik ben republikein. Maar bo
ven alles ben ik katholiek, en dat
is niet alleeu een kwestie van
verstand, dat is bovenal een ge-
loofskwestie. Eu voor een katho-
liek is het vormen van godsdiens-
tige vereenigingen een totale onmo-
gelijkheid!"

Een bittere pil heeft de Portu-
geesche regeering te slikken gekre-
gen bij de verwisseling des jaars.
Op 1 Januari hielden én de pa-
triarch van Lissabon én de presi-
dent der republiek audiëntie.

„Wat gebeurde nu? Op Maandag,
de eerste dag van het jaar, kwamen
bij den president een honderdtal
republiekeineu huu opwachting ma-
ken en gelukwenechen aanbieden, eu
bij den patriarch driemaal meer."

„Bij den president kwamen de-
putaties uit beide kamers, wat voor-
zitters van allerlei republiekeinsche
vereenigingen, meest behooreude tot
de lage klassen. Naar het patriar-
chaal paleis stroomde de aristocra-
tie om den patriarch haar leedwe-
zen te betuigen, en dit ondanks het
gehuil en schelden van het te saam
geloopen lagere volk, dat zelfs met
geweld zich een weg tot in het pa-
leis baande om den prelaat en de
bezoekers te beleedigen. Na een
schermutseling met de polibie, kon
het volk, bot kalmte gebracht
worden en verwijderd worden. Toen
wreekte dit zich nog op buiten wach-
tende equipages eu auto's".

„Ook deze beide audiënties gaven
vau de stemming der Portugeezen
een beeld. Men kan zich de woede
der „Mundo" en dergelijke anti-cle-
ricale republikeinsche bladen voor-
stellen over deze volledige nederlaag.
En met een gezicht of de republiek
bet grootste ourecht aangedaan was,
en er geen grondwet bestond, kwam
den volgenden dag de radicaal Sa
Perreira in de Kamer voorstellen,
dat de ambtsnaren en militairen, die
zich den vorigen dag bij den pa-
triarch hadden laten zien, streng
gestraft zouden worden, wijl deze
ambtenaren en officieren zich bij den
president en niet bij den patriarch
hadden moeten laten zien eu zij daar-
van dus een anti-republikeinsche be-
tooging gemaakt hadden."

Maar hij werd behoorlijk terecht
gezet door den gematigden republi-
kein Jacintho Nunes, die den heet-
gebakerden Sa Perreira aan het ver-
stand bracht, dat de grondwet de
vrijheid van geweten waarborgt en
dat deze vrijheid boven alles gaat.

Intusschen heeft de patriarch van
Lissabon op Woensdag 3 Januari
in alle kalmte de hoofdstad verla-
ten en zich naar Santaram begeven,
naar welke stad hij voorloopig zijn
patriarchalen zetel heeft verplaatst.

„Hij heeft niet geprotesteerd —zoo besluit onze zegsman — noch
zich in het minste verzet tegen zijn
uitzetting door de republikeinsche
regeering. Hij behoeft zich ook niet
te verzetten, het groóte latente ver-
zet komt uit 90 pet. der bevolking,
dat opstaat tegen do onverdraag-
zaamheid, het sectarisme en de haat-
dragendheid der regeering en begen
de scheidingsweb. En dib verzet zal
den val dezer republiek verhaasben,
dib verzet, dat te gevaarlijker en
dreigender is, omdat men het niet
zien kan. Het is de stille kracht
van het geloof, hier heb katholieke
geloof, dat zich niet verdrukken laat,
en juist in verdrukking, aan kracht
en zuiverheid won."

„De regeering zit geweldig in de
knoei en struikelt overal op eigen

klippen. Met verachting en wal-
ging keert het Porbugeesche volk
zich af van heb Tribunal das
Trinas en alles wat bijzondere
rechtbanken zijn.... met geriuschab-
ting be9pob men de onvruchtbaarheid
van het parlement, met afschuw
oordeelt men de zoogenaamde deere-
beu van bestraffing, waarbij de ge-
wraakte personen zonder verhoor,
noch rechtbankeu, noch verdediging
eenvoudig, (hoewel Portugeeschebur-
fers) uitgezeb worden. In haar wan-

oop doeb de regeering de dolste
sprongen, en keert terug tot de let-
tres de cachet, waardoor personen
bij het krieken van den dag eenvou-
dig uit hun bed gehaald worden en
in de gevangenis geworpen Zelfs de
eigen familie weet dan niet wáár de
gevangene is, en weken lang blijft
men in ongerustheid, vooral als de
verdachten van de straat zijn opge-
licht en men niet eens weet, dat ze
gevangen genonieu zijn en een on-
geluk gevreesd wordt, zoodat defa-
milie dag in dag uit overal naar den
verlorene zoekt. Dit is o. a. gebeurd
met een dr. Alvaro d'Athayde, die
twee maanden te Caxiar gevangen
gehouden was, en bij vrijlating naar
het gewone civil ging om zijn salaris
als professor te Aveiro te halen, waar-
op men hem opnieuw gevangen nam.

Van dit alles walgt Portugal, eu
de regeering zit nog niet bijua 500
te veroordeelen „verdachten", die
het handje vol ultra-radicale repu
blikeinen tot eiken prijs veroordeeld
wil zien ! En er zijn geen rechters
meer te vinden, die zich tot rechts-
verkrachting leenen, zelfs die van het
Tribunal das Trinas zijn begouuen,
geschrokken doorde gewelddadigheid
hnnner eerste vonnissen, geregeld
vrij te spreken, en dit tob groóte
woede van het pleb-, dat deze rech-
ters nu voor monarchisten scheldt."

Ten einde dab plebs vreden be
stellen, is de minister van oorlog
nu begonnen de officiereu, die deu
Patriarch op 1 Jan. hun opwach-
ting maakten, over het doel daar-
van te .ondervragen, terwijl men be
slag gelegd heeft op de daar gede-
poneerde naamkaartjes eu op de
lijst van bezoekers. In de „Dia"
beantwoord de kolonel Antonio de
Azeredo Vasconcellos openlijk die
vragen: Hij was bij den patriarch!
Zijn bezoek was u<t beleefdheid en
om den prelaat als goed katholiek
ziju achting en eerbied te betuigen!
Het lag niet in zijne bedoeling, daar-
mee van een anti republikeinsche ge-
zindheid te doen blijken.

„De regeering meeub haar positie
met slaaa en straffen te versterken,
maar zij maakt zich, behalve belache-
lijk, nog gehaat."

„Doux pays" dat Portugal en
gezegend ziju de Portugeezen onder
het bestuur van het „staatkundig
piepkuiken" Alfonso Costa en con-
sorben.

De Res. bode

Ludwig Windthorst.

Het jaar 1812, in de wereldge-
schiedenis wijd befaamd door den
tocht van Napoleon naar Rusland,
welke voor den titan het begin van
zijn ondergang beteekende, was ook
vermaard door het aanzienlijk getal
groóte mannen, welke het der we-
reld schonk.

Een dier grooten wasLudwig Windt-
horst z.g.

Hij werd geboren den 17 Januari
1812, te Ostercappeln, eenige uren
ten Noord-Oosten van Osnabrük ge-
legen. Zijn vader, doctor iuris Jo-
seph Windthorst, was advocaat bij
het oude Go- of Gau gericht te Os-
tercappeln, maar trad in zijne qua-
liteit ook aan de rechtbank te Os-
nabrük op. Ofschoon hij in eerst
genoemde stad zijn eigen huis en
goed bezat, woonde hij toch niet
daar, maar op het landgoed Kal
denhof, dat twintig minuten verder
gelegen was, arm de oud adellijke
familie Von Droste Vischering — een
roemruchte naam in üuitschlands'
kerkgeschiedenis! — toe behoorde en
door Joseph Windthorst werd be-
stuurd.

Op dib landgoed aanschouwde Lud-
wig Windbhorsb heb eersbe levens-
licht. In de zeer lezenswaardige en
zeer verzorgde biografie, welke dr.
Ed. Hüsgen een paar jaren geleden
van den beroemden Centrum-leider
deed verschijnen, is ook een afbeel
ding van diens geboortehuis opge-
nomen. Het is een vrij groot, doch
zeer sober gebouw, eenzaam in een
kale sbreek aan heb waber gelegen.
Een gebouw intusschen, dat sinds-
dien geschiedkundige beteekenis er-
langde, daar het een genie zag ge-
boren worden, die als redenaar en
parlementariër nauwelijks zijn weder-
gade vindt.

Een woord van herinnering en van
hulde aan zijn nagedachbenis mag
naar aan leeding van den honderd-
sten verjaardag zijner geboorbe
niet ontbreken. Zeker, de Kerk

zou ín Duitschland ook zonder
Windthorst niet bezweken zijn
Haar beginsel en haar recht zijn
onverdelgbaar. En mèt Windt
horst hebben tal van andere uitste-
kende mannen den handschoen voor
Haar opgenomen. Maar het staat
toch wel vast, dat de zeldzame gaven,
welke den meest vermaarden aan-
voerder van het Centrum waren ge*
schonken, volgens God's bestel een
krachtig middel zijn geweest, om den
stormloop der kerkvervolgers te bre-
ken. Geen afgevaardigde in Land-
en Rijksdag heeft met meer kloek-
heid, met grooter overredingskracht
en met schitterender uitkomst den
machtigen kanselier en minister-pre
sident Bismarck weerstaan, dan
Windthorst. En men bedenke wel,
dat hij in dien strijd met zeer bi.
zondere moeilijkheden te worstelen
had. Hij heette een Welf! Hij
was niet alleen onderdaan, maar
zelfs minister geweest van den ko-
ning vau Hani-over, die io 1860
door Pruisen werd onttroond en van
zijn staten beroofd. Windthorst had
niet geaarzeld, die gewelddaad af t€
keuren; hij han ook niet, als zoo
vele anderen, zich gehaast ziju onge-
lukkigen souverein den rug toe te
keereñ, om zijn geluk eu belang te
zoeken bij den overwinnaar. Zijn
diep gevoel van re. ht en zijn eerlijk
karakter bepaalden zijn gedragslijn.
En toen Bismarck hem eens zijn
trouw aan het oude koningshuis
verweet, antwoordde hij zonder om-
wegen : , Mijn aanhankelijkheid aan
de Ilannoveraansche koningsfarailie
zal duren tot aan mijn graf; en
niets in de wereld, ook niet de ge-
weldige minister van Duitschland,
zal mij daarvan terughouden."

Die ridderlijke gezindheid wasvoor
zijn tegenstanders ecu voortdurende
aanleiding tot smaad en verdacht-
making. En dat, ofschoon Windt-
horst zich steeds wars toonde van
intrigus en slinksche handelingen,
maar va den ommekeer van zaken,
den nieuwen toestand erkende en
zich stelde op het standpunt der
Constitutie. Dit deed hij zoowel vóór
als na de groóte veranderingen,
waarvan Duitschland van 1864 tot
1871 het tooneel was. Hij toonde
zich geen „Nörgler", geen man van
grommen en klagen, maar een held
van de daad, steeds bereid om te
doen, wat in het belang van de ge-
meenschap, van Kerk eu Staat van
hem geëischt werd.

Stel nu tegenover dien fel beschimp-
ten „Hannoveraan" den machtigen
minister van Pruisen, die spoedig
de nog veel machtiger Rjjkskanse-
lier van Duitschland zou zijn. Welk
een verschil! Geen staatsman van
de latere tijden kende ooit zulk een
tijdperk van aanzien eu schier on-
beperkte macht, als prius Bismarck.
Zelfs Metbernich niet, hoe groot eu
hoe langdurig diens iuvloed op den
gang vau zaken tot heb revolutie-
jaar 48 wezen mocht. Bismarck
stelt hem, en daarna alle tijdgenoo-
ten, iv de schaduw. Hij is de ge-
weldige, wiens reuzen-figuur boven
Duitschland, boven Europa, boven
de wereld uitsteekt. In drie oorlo-
gen heeft hij zijn souverein ter over
wiuuing gevoerd; de laug gedroom-
de eenheid van het Rijk tot ecu feit
gemaakt; den grooten mededinger
Oosbenrijk buiten het beheer der
Duitsche zaken gesloten, zouder het
tot vijand te maken ; den „Erbfeind"
Frankrijk vernederd, het middenpunt
der Europeesche politiek van Parijs
naar Berlijn verplaatst, zijn koning
de keizerskroon op de slapen gedrukt.
Geen regeerder van den moderueu
tijd kan op zulke resultaten wijzen.
En geen, wiens macht meer onaan-
vechtbaar scheen, dan de zijne. Van
zijn Keizer geniet hij het onbeperkt
vertrouwen, in 'b Parleraeub beschikb
hij over een meerderheid, die on-
wrikbaar lijkb; een machtige pers
staat hem ten dienste en gehoor-
zaamt aan den rninsbe zijner wenken.
Voeg daarbij beb presbige, dat hij
in de oogen der menigte had eu de
kracht, welke hij -— schijnbaar al-
thans — ontleende aan de anti-
Roomsche gezindheid der groóte
meerderheid, toen hij den strijd aan-
vaardde tegen de Kerk. Was er
niet een tijd, dat de nationaal-libe-
ralen, de meest slaafsche volgelin
gen van den kanselier in den Kul-
turkampf, iv den Rijksdag over 173
van de 397 zetels te beschikken had-
den ?_________________________________________________________________________________________________________■

De kansen in den strijd tusschen
den ijzeren kanselier, „den man van
Varzin", ou de „kleine Excellentie,"
wien elk middel van geweld onthou-
den was, schenen inderdaad wel
zeer ongelijk, Aan de eene zijde alle
macht, alle invloed en de sterksbe
posibie, welke zich denken laab: —
aau den auderen kant geen machb
en geen posibie, slechbs een minder-
heid, welke ten overvloede als anb-
i-nabionale" en „reichsfeindliche"
parbij werd verdacht gemaakb in
een bijd, toen 't Duitsche patrio-
tisme het krachtigst oplaaide. En
boch is heb Windbhorsb geweesb, die
in dezen kerkelij k-poli tieken strijd
zijn geduchten tegenstander bob wij-
ken dwong. Men heefb de parle- ¡

mentaire worsteling tusschen beide
mannen vergeleken met het twee-
gevecht van David en Goliath. En
al werd Bismarck niet zoo spoedig
en radicaal overwonnen als de Phi-
listijnsche reus, zeker is, dat hij te-
genover het principieel verzet der
Centrumspartij, begenover de schit-
berende welsprekendheid en bactiek
van den ;,parel van Meppen" gaan-
deweg terrein verloor en tot den
gang naar Canossa werd gedreven.
Moge Bismarck de groobste staats-
man van zijn eeuw zijn geweest.
Windthorst was outegeuzeglijk de
machtigste redenaar en de fijnste
tacticus iv het Parleraenb. Tegen-
over het donderend „quos ego" van
den kanselier stelde hij meb evenveel
bekwaamheid als beslistheid den
eisch van waarheid en recht!

Tot op hoogen leeftijd hoeft hij
in de bres gesbaan. Men kan zelfs
zeggen, dab de laatste jaren zijns
leveue niet de gemakkelijkste waren.
In die jaren nog trachtte Bismarck
het Centrum te vernietigen doorheb
doen voorkomen, dab heb Vaticaan
de houding derpartij verloochende.
In het jaar 1887 bevond Windt-
horst zich in de allermoeilijkste
positie, welke zich voor een katho-
liek partij-leider denkeu laat. Een
genie was noodig, om de hinder-
palen en het dreigend misverstand
uit den weg te ruimen. De 75-jari-
ge Windshorst hield toeu een rede-
voering, welke in één slag alle ge-
vaar afwendde, en het misverstand,
waarop zoo vlijtig door de tegen-
partij werd gewerkt, uitroeide met
wortel eu tak. Zulk een man, die
zijn leven sleet iv den dienst der
Kerk, die gloeide van een waarach-
tige overtuiging, kinderlijk was van
geloof en ontzagwekkend door zijn
gaven, verdient den dank der eeu-
wen. De dierbaarste hulde, welke men
hem brengen kon, was de oprichting
eener kerk. Hij had het volk lief
met de volle liefde van den Christen
eu hij toonde zich ook hierin groot,
dat hij werkte voor de toekomst. Zijn
optreden verstevigde, verduurzaam-
de de grondslagen der partij. „Wan-
neer wij allen reeds lang in den
schoot der aarde rusten" zeide hij
eenmaal, „zal het Centrum leven en
krachbig zijn".

De waarheid dezer voorspelling is
juisb in deze dagen weer glansrijk
gebleken. Meer dan bwintig jaren is
het geleden, dat Windthorst te mid-
den zijner werkzaamheden werd op-
geroepen tot een beter leven (Maart
1891). Daar waren boen kleiumoe-
digeu, die vreesden voor heb Cen-
trum. Maar thans, bij de verkiezin-
gen van 1912, toont bet zich nog
even onverwinbaar als in de dagen
van den grooten Leider, aan wiens
voorbeeld en traditie het is trouw
gebleven.

„Het Centrum."

RAPPORT
VERVOLG.

HET KALKBRANDEN EN DE
VERKOOP VAN BRANDHOUT_

EN HOUTSKOLEN.
Daar door alle tijden heen, vooral doorhen die meer op het oog hadden het on-

middellijk voordeel, dat zij uit hunneplantages konden halen, veel hout ge-
kapt Is, Is de opbrengst van vele dier
plantages thans minder dan voorheen. Alseen gemakkelijk middel om aan geld tekomen gaat men, als andere bronnen
niet meer geven en de nood dringt, erlicht toe over de te velde staande boo-
men om te hakken, om daarvan kalk tebranden of als brandstof te verkoopen,
niet bedenkende, dat men daardoor een
moeilijk te herstellen nadeel veroorzaakt.Heel enkele planters hebben buiten de
hofjes hier en daar door boomen over-
schaduwde plekken voor de bijl van denhouthakker gespaard. Nog heden duurt
het houthakken voort, terwijl de gouvernementsgronden zoo goed als kaal gekaptzijn.

Volgens een dooreen der dlstrictmeesters
verstrekte opgave vervoerden in 1909alleen naar de stad:
een plantage 6572 zakken .houtskolen en
45 vaam brandhout
een plantage 1661 zakteen houtskolen en
47 bossen brandhout
een plantage 2489 zakken houtskolen
een plantage 504 zakken houtskolen 10
bootsladingen en 186 bossen brandhout.

In aanmerking genomen de uitgestrekt-heid der gronden van die plantages envan andere, die groóte hoeveelheden
houtskolen en brandhout verkoopen, deop die gronden staande houtgewassen ende trage groeikracht der boomen opCurasao, vreest de Commissie, dat ookdie plantages, als men doorgaat in die
mate daarop hout te kappen, binnenkort
veel van hare waarde zullen verliezen.Het omhakken van boomen heeft bepaald
ook een nadeeligen Invloed uitgeoefend opde productiviteit der plantages.Op verscheidene plaatsen geschiedt het
sprokkelen van hout door de bewoners
der kleine grondjes met toestemming der
plantage-eigenaars op de in de buurt dier
grondjes gelegen plantages; anders Is het
den bewoners dier grondjes niet moge-
lijk zelfs aan brandhout voor het koken
van hun eten te komen,



DE VEETEELT.

Van af de inbezitneming van bet eilandCurasao door de West-Indische Compag-
nie tot op den huldigen dag is op diteiland de veeteelt de voornaamste takvan het landbouwbedrijf; de planter op
Curacao, zegt te recht een geschiedschrij-ver, verdient nauwelijks dien naam, hij
is een groenten- en melkboer.De Commissie vermeent op dit onder-
deel van het bedrijf dieper te moeten In-
gaan dan op alleandere, dit ook omdat
de planters als reden opgeven van den
achteruitgang hunner plantages het in
bezit nemen door het Gouvernement van
de om de plantages liggende weidegron-
den, waarop vroeger hun vee graasde.

Aanvankelijk werd op Curagao de vee-
teelt alleen uitgeoefend door de Compag-
nie, aan wie al het op het eiland zijnd
vee toebehoorde, doch reeds kort na de
kolonisatie verkregen particulieren ver-
gunning om het voor hun gezin benoo-
dlgd vee te mogen houden en het te laten
weiden op de braak liggende gronden,
die het eigendom waren van de Compagnie.

Men leest daaromtrent in „De Neder-
landers op de West-Indische Eilanden",
door J. H. J. Hamelberg, uitgave J. H.
de Bussy, Amsterdam 1909, deel 11, bladz.
86 en volgende, opgesteld naar stukken
voorkomende in verschillende archieven:

„Er waren andere plantages, die zij
(de Compagnie) in huur had uitgegeven
en bovendien maakte zij aanspraak op
vele gronden, door particulieren in bezit
gehouden. Volgens haar octrooi behoor-
den haar alle gronden van het eiland
zonder uitzondering eu oorspronkelijk had
de Compagnie aan particulieren slechs
zooveel grond afgestaan, als zij voor hun
onderhoud en dat hunner gezinnen noodighadden. Zulke gronden moesten wordenomheind om het losloopende vee derCompagnie er buiten te houden en aan de
bezitters werd het veelal vergund het voorhen en hunne gezinnen benoodlgd vee te la-ten welden op de lompagn.e'a „savanen', d.w. i. de gronden, niet door de Compagniesplantages ingenomen. Ook werd deze ver-
gunningtot het houden van vee ter voor-
z.enlng In eigen levensbehoeften wel gege-ven zonder gelljktijdigen afstand van
terrein, doch In geen van belde gevallen
mocht verkocht worden van dit vee: deveehandel hield de Compagnie aan ïlch.Maar In den loop der jaren hadden ver-scheidene particulieren veel meer grondomheind of „lngezerkt" (zooals men hettoen noemde] dan hun oorspronkelijkwas toegestaan, terwijl anderen, alleende vergunning hebbende verkregen om
hun vee te laten welden op de Compag-nies savanen, gedeelten daarvan hadden
laten Inrerken om hun vee bij elkaar te
houden en die terreinen als hun eigendom
beschouwden. Dit nu had nooit in de be-
doeling der Compagnie gelegen en in 1680kwam zij met nadruk tegen dit iremaaktemisbruik op, aan van Liebergen [directeur
i ~í' Compagnie) berichtende, dat dehandel in vee en producten uitsluitendaan haar toekwam en de gronden aande ingezetenen niet In eigendom, maarhoogstens in concessie waren afgestaanom te dienen voor hun eigen onderhouden niets meer. Aan van Liebergen werddaarom gelast alles op don ouden voette herstellen; het aantal groot en kleinvee, dat een ieder zou mogen houden op-nieuw vast te stellen „na de proportievan van ieders gegoetheyt". eene boetete betalen voor elk beest dat meer werdgehouden, en de putten, waarvan ook
n ge

*
or Particulieren met het daaromnggend terrein waren lngezerkt, weer teopenen.

Dit bevel was echter gemakkelijker te«even dan op te volgen. Het eenige watvan Liebergen schijnt te hebben gedaan,7m ,TÍ, .""■noveeren" van het plakkaatvan 16Februari 1678, waarbij Gouverneuruoncker en raden het houden van te veelvee strafbaar hadden gesteld en dit hadweinigresultaat.". He* Wijkt uit een in 1850 naar deKoopbrleven der plantages opgeraaakten
«r £?r Tan verleende privilegiën tot hetrnt.i en yan vee op de publieke grondenSS!*8? 1 ,La- Ken Ll- d*t tot 1680 aantrUH t eJe P'antage het weiderecht wasï£?& ?" dat bewindhebberen dus ieX!,, waren over den op heteuanu bestaanden toestand. De verkrij-
"V.ni mn het recht» waarop de plantersïicü thans beroepen, Is dan ook van la-teren oorsprong.

Ingezonden Stukken.

Curagao, 12 Febr. 1912.
Aan de Redactie

van de „Amigoe di Curagao"
Alhier.

"Zeer Geachte Redacteur,
vm die

L iï uw geëerd weekblad zooITtJ I]fr °ver het Bebrek aa»water op Curagao en altiid overzoo vele andere zaken ten 'faveure,i?n__ £ns eiland en vanRtlm ■ ?lk,ID& zou u uwe machtigestem níet kunnen verheffen tegende verschrikkelijke mishandelingenvoSral e op Curacao enEdiJd? dl! trekdieren, die hetKeen nSlf- Wat?r van de "abijge--I? bevïinn V? ¿n.deBtad brengen ?eelien ïïn ? hüÍS »peurto-Rico"
fn il., " ??, .We& <3ier plantagesen beo ongelukkigerwijze in de le-
uur6!61!,, 0111 .áa&"A ja om Skuur ca eike minuut t ¡ hoe diekreenkbSí en on°Ph^delijk meïstok!Tnetlll geD *,orden door de con-kaïïeS H?tn- de dTht en wafcer-beerfin'nirTet

u 19 ongelooflijk en on-

beesten "H? 1"»» tijn omdieonnoozele
werken' en "V VOOr de "nschheid
het beuoodig^fvneor°rtd^ niet eens
weinig rust hebban kn]gen

u
6D z?°lijk l miBhtt?on^DZhsch?eeñ

naar de ¿"taö^kl»Mn doen

accuLrin altijd hard 'anderen teSTh^w W^nneer over-t<u.gd, is dat het stilzwijgen in zulke

omstandigheden eerder een zonde is
dan een deugd, dan komt men tot
de conclusie, dat men zijn stem moet
laten hooren en al het mogelijke
moet doen om de aandacht te trek-
ken van de autoriteiten, die geroepen
zijn om zulke ongehoorde handelin-
gen tegen te gaan en de reeds uitge-
putte trekbeesten te beschermen.

Een man krijgt een slag van een
ander man en hij verdedigt zich op
de eene of andere wijze. Een ezel,
een paard of een muilezel krijgt alle
dagen honderden stokslagen van een
ontaard man en hij kan niet anders
doen dan lijden en sterven. Is dit de
beschikking van eene Godheid ? In

feen geval. Dus, trachten wij te vol-
oen aan de ware beschikking van

God en dib is, om geen kwaad ba doen
aan anderen en vooral nieb aan diege
nen, die zich niet kunnen verdedigen.

Als het nieb regent zullen wij allen
putwater moeten gebruiken, maar
indien detrekbeesten met eiken dag
verzwakken door de hartverscheu
rende mishandeling, die zij ondervin-
den, hoe dan gedaan om dat put-
water van de plantages in de stad te
krijgen ? „That is the serious ques-
tion" en misschien vallen weinige
menschen er op.

Met de meeste achting verblijf ik
uw dienstw. dienaa

C. Perreï Gentil.

Berichten uit de Kolonie.
Hoog bezoek.

Met de Montserrat arriveerde hier
gisteren Z.D.H. Mgr. John J. Hen-
nessy Bisschop van Wichita gelegen
in de Staat Louisiaua derV.S. Z.D.H,
was dien dag de gast van Mgr.
VuYLSTEKE.

Hr Ms Zeeland.

is Maandag uaar Bonaire vertrok-
keu tot het houden van schietoe-
fening en wordt heden weder hier
verwacht.

Officieele berichten.

Aan het hoofd der openbare la-
gere school op Aruba C. M. L. Ma-
nußO is tot herstel van gezondheid
acht dagen verlof verleend.

Aan den Chef van het kuststation
voor D. T. op Aruba C. A. Beau-
jon, is om gewichtige redenen acht
dagen verlof verleend en de telegra-
flst bij het kuststation voor D. T.
alhier, F. H. P. Schrils, gedurende
den verloftijd van den Chef van het
station op Aruba, belast met diens
functiën.

De door den Gezaghebber van Bo-
naire aan den veldwachter A. Mar-
tinus tot verder herstel van gezond-
heid, verleende verlofsverlenging van
acht dagen is door den Gouverneur
goedgekeurd.

Goede reis.

Maandag a.s. zullen de Eerw. Fra-
ters RAnuLPHUs en Richaruus met
de xPrins der Nederlanden naar New-
Vork vertrekken om van daaruit de
reis naar Nederland te ondernemen
ter bijwoning van het Kapittel hun-
ner Congregatie te Tilburg.

Wij wenschen beiden Fraters, die
meer dan 22 jaar aan het R.K. On-
derwijs in de Kolonie verbonden wa-
ren, een voorspoedige reis en behou-
den aankomst in het Moederland

Van gauscher harte hopen wij, dat
deze beide uitstekende krachten voor
de Katholieke Missie van Curagao
behouden blijven en wij den Eerw.
tr. Directeur van het St. Thomas-
college en Inspecteur van het Bij-
zonder Onderwijs, Frater Radul-
phus, evenals den zoo algemeen ge-
vierden en beminden Onderwijzer van
de St. Vincentiu8JBchool, Frater Ri-
chahdus, over eenige maanden een
hartelijk gemeend: Welkom op Cura-
gao I kunnen toeroepen.

Proeven met kunstmest.

De Heer C. S. Gorsira J. F. Ez ,
vertegenwoordiger van de Eerste
Sisal Cultuur Maatschappij, deelde
aan De Gur. Ct. mede, naar aanlei-
ding van het in dat blad versche
nen ingezonden stuk over kunstmest,
dat binnenkort een expert de kolonie
zal bezoeken, om met kali als kunst-
mest proeven te nemen. Die proeven
zullen o. m. op de plantage Mount
Pleasant worden geuomen.

De Sisal Cultuur Maatschappij
heeft zelf ook verscheidene soorten
kunstmest ontvangen, waarmede
met sisal, dividivi en maïs beplante
gronden onder leiding van den Heer
G. B. Dussel, tijd. landbouwkun-
dige, zullen worden bemest.

De vertegenwoordiger der Maat-
schappij heeft dat beloofd de met
kunstmest verkregen resultaten be-
kend te maken.

Welkom!

Morgen wordt met de Prins der Ne-
derlanden Mr. Charles Ellis terug
verwacht uit Nederland, waar hij met
schittererend succes zijne studie in de
rechten voltooide.

Wij wenschen de geachte Familie
Ellis geluk met dit blijde wederzien
en heeten onzen vriend, Mr. Charles
Ellis,hartelijk welkom inde Kolonie.

Dankbetuiging.

In dank ontvangen:
Van her Gouvernement van Cura-

gao ter inzage het Rapport der wel-
vaartscommÍBsie over : De economi-
sche financieele toestanud der Ko-
lonie Suriname.

Van de Heeren J. & D. Carriles
& Co, eigenaren der vermicelli-fa-
briek „La Americana" verschillende
monsters.

Van den Heer Julio A. NE Lima,
eenige importeur van het merk Girl
Brand uit de St. Pauli-Brauerei te
Munchen, een proettleschje en eenige
reciame-artikelen.

Van de Heeren A. D. Capuiles &
Co. een monster van het anti-stof
poeder Diamonh.

Verhoogde Vracht.

Naar wij vernemen is door de
Conference of West India Atlantic
Steamship Companies te Londen, af-
wijzend beschikt op het verzoek van
de Kamer van Kooph. en Nijv. en
den Handelsbond alhier om de vast-
gestelde verhooging der vracht op
de Curagaosche uitvoerartikelen
stroohoeden, dividivi en oranjeschil-
len achterwege te laten blijven.

In gevallen echter, waarin bewezen
kan worden, dat de koop gesloten
was vóór 20 Januari j. 1., zullen de
scheepsagenten een verklaring daar-
omtrent aan de verschepers afge-
ven, waarop het hoofdkantoor vau
de betreffende stoomvaartlijn vrij-
stelling van de vrachtverhoogiug zal
verleenen.

De „Cur. Cour."

„Aruba Goud Maaty."

Wij ontvingen in dank het Bere-
deneerd Verslag van de werking en
den toestand dezer Maatschappij vau
1 December 1910—30November 1911

Uit dit verslag blijkt, dat de Aru-
ba Goud Maatschappij wederom een
goed jaar heeft gemaakt. Er werd,

dank zij het tribu ters-systeem, een
grootere hoeveelheid erts uit de
kwartsgangen opgegraven dan ge-
durende elk van de beide vorige jaren.

„Doch hoe succesvol de Maat-
schappij in de toepassing van dit
systeem ook geweest zij, aan de
Directie wil 't voorkonnen, dat met
het oog op een langdurig en wer-
kend bestaan daarnaast tevens naar
meer betrouwbare bronnen moet wor-
den uitgezien.

Zij neemt zich dan ook voor in
de volgende jaren haar volle aan.
dacht te wijden aan eene zij 't dan
ook langzame en geleidelijke doch
stellige ontwikkeling van het bedrijf
waardoor, hoopt zij, een ruimer
verschiet zich voor de Maatschappij
zal kunnen voordoen.

Als gevolg van de meerdere op.
brengst der ertsgangen werd van 't
jaar aan goud en zilver uitgevoerd
een bedrag van f 114*. 194.19 tegen
f 91.066 23% in 't vorig jaar, ter-
wijl thans in de tobben en zinkbak-
ken nog voor een netto waarde van
f 2.768.75 aanwezig is De nettowinst
bedroeg in 1911 f27.188.26.

Aan de Koloniale Kas werd uitge-
keerd :
voor concessierecht 1910—1911 f5OO
uitvoerrecht op 7 bezeudingen
goud en zilver (8 staven) 2.849.23
aan inkomsten belasting 500
5% aandeel in de zuiv. winst 1.17266
van het vorige jaar

Samen f5.021.89
Een gedeelte van hetReserve-fonds

werd uit gezet op hypotheken tegen
5% 's jaars,. waardoor f 114.97%
aan rente werd gekweekt.

Op de Algemeene Vergadering van
18 Dec. 1910 werd besloten van de
Winst,groot f 23.453,17% een bedrag
van f 20.000 of f5O per aandeel aan
dividend uit te keereu en de rest na
aftrek van het aan deKoloniale Kas

toekomend s<fo op het Reserve-fonds
over te schrijven. De 400 aandeelen
der Maatschappij zijn thans verdeeld
onder 139 personen en inrichtingen.

Postspaarbank.

Kerstmis en Nieuwjaar hebbenveel geld gekost.
Gedurende de maand December

werd ingebracht: f6,708.37
terugbetaald: f 9,083.60.

De Militaire Kapel.

Wat er binnen een enkel jaar tochveel veranderen kan IOnder de militaire muzikanten
misten we Zondagavond verschillen-
de oude bekenden, en juist niet van
de minste krachten.

Maar wij begrijpen den wakkeren
kapelmeester wel. Ongetwijfeld wil hij
een keurkorps vormen van jonge

garden, die hem jaren lang trouw
zullen blijven. Het telkens verwisse-
len van personeel is niet bevorder-
lijk aan den vooruitgang van onze
militaire kapel. Kn zoo hoopt de
Heer Boskaljon door goed geschool-
de en geregeld geoefende jonge mu-
zikanten het gehalte der reeds zoo
gunstig bekende militaire kapel nog
te verhoogen.

Vele repetities zullen nu noodig
zijn. Wij wenschen daarom den Ka-
pelmeester veel geduld toe en den
muzikanten de noodige volharding
en toewijding. Het meest volledig
succes bekrone hun werk.

De militaire kapel mag zich ver-
heugen in de algemeene Sympathie
der bevolking, die bij iedere uitvoe-
ring; steeds veel belangstelling toont.

Het streven der muzikanten om
door geregelde oefening te komen
tot mooier, voller toon, levendiger
voordracht, eu volmaakter samen-
spel zal zeer zeker op hooge waarde
worden geschat en de moeite der
vooroefeniug beloonen.

Marktbericht
van den

Curacaoschen Handelsbond.
Van 26 Januari 1912.

AARDNOTEN (Pindas) per KG 0.22
ZOUT per vat van 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI per K,G , 0.06
ORANJESCHILLEN perKG. lstkw. „ 0.70

id. per KG. 2e kw. „ 0.60
HUIDEN per K.G „ 0.60
GEITENVELLEN per K.G „ 1.20
WOL per K.G „ 0,12
SCHAPENVELLEN per stuk „ 0.50
BEENDEREN per K.G , 0.02
RECINUS-ZAAD per K.G , 0.05
STROOHOEDEN (hipijapa) :
Kwaliteit No, 1 per dozijn 4.25„ 1 (gebleekt),, „ „ 4,375 i

tt tt »» »» "" »» o.—
3 „ „ „ 9,50

» i> 3 „ 9.65.. 4 „ „ 6.50„ 5 „ „ <OLA) „ 9.50
ï» i* *5 ri-U-i

7 O

„ 8 „ „ (OLA) „12.50„ 9 „ „ „12.50„ 10 „ (OLA) „14.-
-„ 11 „ , 13.50„ 12 „ „ (OLA) „16-;

>> -i 13 „ „I.„ 14 „ „ (OLA) --„ 15 „ „ 18.-
STROOHOEDEN (latai) :
Kwaliteit X per dozijn I lA.*.

XX „ ,
xxx —KLEINE STROOHOEDEN (hipijapa)

in kwal. overeenkomende met kwal. No. 1
van ongeveer 25 cM. van kruin af tot rand

per doz. f 3,25
van ongeveer 30 cM. van kruin tot rand

per doz. f 4.50
Ratten en Muizen.

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

89 ratten
50 muizen.

Staat van het aantal vaartuigen die het eiland Curagao in de maand Januari 1912 aandeden,
met vermelding van hunne iuhoudsmaat.

ZEILSCHEPEN. STOOMSCHEPEN.

Inhoud in M 3.
Inhotju in M 3.

Aantal Bruto Netto Aantal Bruto Netto

Maand Januari 92 9844 9116 32 211309 133822
Vorige maanden

Totaal 92 9844 9116 32 211309 133822

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

LOS EFECTOS
DE LA

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

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

f "Siempre que las condiciones clínicas lo reda*
man, uso la Emulsión de Scott obteniendo siempre
un resultado terapéutico i_x- ha «uperado en
mucho al obtenido en las mismas condicionas con
otras preparaciones similares. L-t influencia que
tiene sobre el desarrollo de loe niños ha sido
siempre tan rápida que convencido dv sus efectos
la he empleado con confianza lmst.- en mis pro-
pios hijos." DR. RAFAEL FREITEZ PINEDA,
Barquisimeto, Venezuela.

»s



Buitenland.

De Fransch-Spaansche Marokko-
on derhandelingen.

Deze schieten allesbehalve hard op
De houding der Spaansche regee-

ring in deze moet ver van toeschie-
telijk zijn, en in Frankrijk, waar
men nu langzaam begint te beko-
men van de zenuw-overspanning, die
nagenoeg den geheelen afgeloopen
zomer heeft geduurd, toen de be-
sprekingen met Duitschland aan
den gang waren, ziet men met schrik
eene herhaling van het gebeurde,
zij het ook op iewat kleinere schaal,
en waarschijnlijk niet met een oor-
log in 't gezicht, te gemoet.

In Parijs liepen geruchten, als zou
de onvriendelijke en onverzettelijke
houding der Spaansche bewindslieden
voor een goed deel te wijten zijn
aan de omstandigheid, dat Enge-
land, hetwelk officieel door zijn ge-
zant te Madrid aan de beraadsla-
gingen Garcia Pietra-Geoffray deel-
neemt, niet voldoende de „rechtma-
tige" eischen van Frankrijk steunt.

I)e correspondent te Londen van
de „Matin" heeft zich dienaangaan-
de gewend tot een „zeer goed inge-
lichte persoonlijkheid", —waarschijn-
lijk een invloedrijk parlementslid—
wien hij de volgeude ontboezeming
heeft ontlokt:

„Groot-Frittanië heeft zijn ziens-
wijze omtrent de oplossing der Ma-
rokkaansche kwestie niet veranderd.

Ziju belangen, afgezien van elke
entente, eischen dat de Marokkaan-
sche kwestie definitief wordt gere-
geld en dat de nieuwe staatsorde in
het Sjerifijnsche Rijk diiurzanm zij
en aile mogelijke waarborgen biede
voor vrede en vooruitgang.

Engeland heeft door middel van
zijn groóte pers verklaard dat het
tegenwoordigPransch-Spaansche ver-
drag niet meer beantwoordde aan
de nieuwe toestanden, voortvloeiend
uit het Fransch-Duitsche verdrag en
er behoeft geen twijfel te bestaan,
of de Britsche gezant te Madrid
heeft pogingen gedaan, om iv Ma-
drid het beginsel van billijkheid in-
gang te doen vinden*

Maar Engeland heeft eveneens ver-
klaard dat Frankrijk en Spanje zelf
moeten zoeken naar een grondslag
van toenadering, waarop een over-
eenkomst tusschen beiden zou kun-
nen worden opgebouwd, al worden
door den Britschen gezant de be-
sprekingen te Madrid ook bijge-
woond, Engeland heeft tot dusver
er niet aangedacht actief deel te
nemen aan de onderhaudelingeu,
noch deze in een of andere richting
te dringen.

Het wenscht noch Spanje te kwet-
sen, waarmede het door oude vriend-
schapsbanden is verbonden, die se-
dert eenige jaren nog nauwer aan-
gehaald zijn, noch Frankrijk, waar-
mede de entente de noodzakelijke
en zeer populaire grondslag van zijn
buitenlandsche politiek blijft en daar-
om wil het niet, door zijn tusschen-
komst, het streven van den een,
de eischen van den ander beperken.

Maar zoodra Frankrijk, meenende
dat het zoo ver mogelijk gegaan
is met het oog op zijn belangen en
de taak die het zich op heeft ge-
legd in het Sjerifijnsche Rijk, een
non-possumus zal laten hooren te
genover de verlangens van Spanje,
zal Engeland zijn stem te Madrid
doen hooreu in het belang van de
rechtvaardigheid. En het uur van
deze tusschenkomst schijnt, zegt de
correspondent, niet zoo heel ver meer
verwijderd te zijn.

Het nieuwe Fransche Ministerie
De eerste voorstelling van het

nieuwe Fransche tooneelstuk: „Poin-
caré of het groóte ministerie" heeft
weder in den politieken schouw-
burg van het Palais Bourbon te
Parijs groot succes gehad. Meerma-
len werd bij open doek geapplaudis-
seerd en aan het slot brachten de
aanwezigen den maker hulde door
luide toejuichingen. Slechts zes per-
sonen deden hieraan niet mede.

Om de allegorie te laten varen en in

fewone taal te spreken — het nieuwe
Labinet-Poincare ondervond in de

Kamer ecu even vriendelijke ont-
vangst als in de pers -.

Ondanks de bedenkingen, die tegen
de bezetting van sommige luiniste-
rieele posten te maken zijn is het
ministerie blijkbaar een periode in-
gegaan van wittebroodsweken, die
het natuurlijk zoolang mogelijk zal
trachten te rekken, te verdedigen,
desnoods met gebalde vuist, met een
poing carré. Het kreeg een votum
van vertrouwen met niet minder dan
440 tegen 6 stemmeu. En dit naar
aanleiding eener motie, waarin de
verwachting werd uitgesproken, dat
de regeering in het buitenland de
rechten en belangen van Frankrijk
zal weten te verdedigen en door sa-
menwerking der republikeinen her-
vormingen zal invoeren op fiscaal
en sociaal gebied en op dat van het
leekeuonderwijs. Aan deze motie kun-
nen natuurlijk de leden derRechter-

zijde (er zijn in het geheel 597 volks-
vertegenwoordigers) hun goedkeuring
niet gehecht hebbeu, te minder daar
de premier uitdrukkelijk de republi-
keinen der linkerzijde aanwees als
degenen met wie de regeering vooral
wilde samenwerken en aan wie hij
als het ware een brevet uitreikte van
patriotisme. De programrede van
Poincaré was, gelijk men dit van hein
verwachten kon, vooral welsprekend,
vol oratorischen zwier. En daarbij
de „circouslance", erop berekend de
welwillendheid der Kamer te winnen.

Het scheen alsof Poincaré wilde
zeggen, „geachte afgevaardigden, on-
ze voorgangers hebben te veel op
eigen gelegenheid gehandeld en u
niet genoeg in uw qualiteit erkend;
wi] zullen dit wél doen.

En in aansluiting daarmee deed hij
allerlei schoone beloften. Wat Spanje
betreft zal een loyale overeenkomst,
bezield door een oprecht vredelieven-
den geest deregeling van het protec-
toraat in Marokko mogelijk maken.
Deze taak evenals de handhaving
van deu vrede en van het gezag zon-
der zwakheid alsmede het geven van
leiding aan de sociale ontwikkeling
zal de regeering volbrengen onder de
controle der Kamers. Zij zal zich met
de kiesrecht-commissie in verbinding
stellen, opdat zoo spoedig mogelijk
een hervorming zal kunnen tot stand
komen, die aan de politieke partijen
een juistere vertegenwoordiging zal
waarborgen en die de gekozenen in
staat zal stellen — zeer noodig ! — de
plaatselijke belangen ondergeschikt
te maken aan het nationale belang.
Zóó zullen verschillende gebruikeu —
lees : misbruiken — kunhen worden
opgeheven. De regeering wil de „uit
partijzucht" zoo vaak belasterde —och arme ! — leekenschool (met haar
bende van godloochenende onderwij
zeis) de nationale school doen blij-
ven, toegankelijk voor alle kinderen
en uauwlebtend de vrijheid van ge-
weten eerbiedigend. Jawel —in theo-
rie ! Verder zal zij trachten met
Kamer en Senaat tot overeenstem-
ming te komen over de wijzigingen
iv de wet op de ouderdomsverzor-
ging en zich bezig houden met het
ontwerp op inkomstenbelasting.

De voorstemmers van de vertrou-
wens-motie vonden dit alles prachtig
gezegd, goed gezien en goed gevoeld,
en zelf Thalamas, de radicaal-socia-
list, toonde zich welgezind, niet min-
der dan de nationalist Millevoye, die
de noodzakkelijkheid betoogde van
Frankrijk's eensgezindheid tegenover
het buitenland en daarom vooral
aan deze regeering steun beloofde

De Kamer was het hieromtrent
met Millevoye zóó beslist eens, dat
zij bij de passages uit de ministe-
rieele rede over de trouw aan de
vriendschapsbanden en aan het bond-
genootschap, den premier onderbrak
door luide toejuichingen.

De eerste opvoering van het too-
neelstuk is dus een succes geweest.
De vraag is of het repertoire houdt.
Met zooveel bolleboozen, die ieder
in staat zijn tot het spelen van een
hoofdrol!

SPANJE.
Het is een eigenaardig geval.
Canalejas is met zijn geheele mi-

nisterie afgetreden.
Canalejas is met al zijn collega's

opnieuw opgetreden.
Ziedaar de feiten.
Maar de verklaring is niet zóó kort

en duidelijk te geven.
Het gaat over het Culleraproces.
In dat veelgenoemde plaatske be-

stond een vereeniging van Landar
beiders die den 13 September de alge-
meene staking proclameerde.

Deze moest met geweld worden
doorgezet en zoo beproefde men ook
den posttrein aan te houden. De po
litie ging toen met dien trein mee en
Cullera was zonder bescherming.

De stakers vernielden nu den spoor-
weg, de telegraaf- en telefoondraden
en maakten een barricade.

De rechter te Sueca vernam dit en
besloot orde op de zaken te gaan
stellen.

Hij ging in een wagen met eenige
beambten op weg en slaagde erin,
enkele der belhamels gevangen te
nemen. Maar de bevolking trok voor
de gevangenen partij, bevrijdde hen,
droeg wapens aan en begon een jacht
op de ambtenaren. Een kreeg ecu
messteek, een ander werd gesteenigd,
gebeukt, door 't water gejaagd, met
bijlen geslagen totdat hij dood was.

De rechter zelf had met den betaal-
meester een toevlucht in het stadhuis
gezocht, doch dit werd door 't gepeu-
pel belegerd, veroverd en ook zij
vonden een wreeden dood.

Zeven der voornaamste schuldigen
werden ter dood veroordeeld.

Doch dit maakte de woede gaan-
de der vrijzinnigen, revolutionnairen,
Ferreiristen, enz. zij drongen op gra-
tie aan.

Aan zes werd deze genade verleend,
aan den zevende niet terstond. Eu
dat deze eene toch nog zou worden
gestraft naar recht, maakte de anti-
clericalen zóó boos en Canalejas'po-
sitie zoo zwak, dat hij als kniebui-

ging voor het souverein gepeupel
zijn ontslag aanbood. Het slot is nu
dat de hoofdschuldige ook gratie
kreeg en Canalejas blijft.

Te Cullera weet men nu, dat men
zich veel veroorloven kan, dat men
zijn medemenschen mag steenigeu eu
verscheuren als men maar is van de
vereischte kleur. Voor de vermoorden
is niemand van links opgekomen.

CUBA.
heeft sinds ziju afscheuring van
Spanje aan deregeering te Washing-
ton reeds heel wat zorg gebaard
Volkomen rust heerscht er bijna
nooit, en de Amerikanen moeten
altijd strijd voeren tegen revolution-
naire elementen. Zoo ook nu weder-
om tegen de veteranen uit den
Spaanschen oorlog, die het zóó
bont maken, dat er voor de Ver-
eenigde Staten wel eens een aanlei-
ding zoude kunnen zijn om tusschen-
beide te treden.

President Taft heef-t zich alreeds
in een nota tot president Gomez
gericht, waarin hij verklaart, dat de
toestand op het eiland hem ernsti-
ge zorg baart en dat, bijaldien de
president en de regeeriug van Cuba
aan de thans heerschende wanorde
geen einde maken, de regeering der
Vereenigde Staten tot haar leedwe-
zeu genoodzaakt zou zijn te over-
wegen welke maatregelen zij moet
nemen om de verplichtingen, die zij
jegens Cuba op zich heeft genomen,
te kunnen vervullen.

De nota heeft blijkbaar ten doel
het prestige van president Gomez
te versterken en hen, wien het aan-
gaat, duidelijk te verstaan te geven,
dat wanneer het leger president
Gome>: in den steek laat eu de zijde
der revolutionnairen kiest, de Ver-
eenigde Staten zullen weten wat
haar te doen staat. Het eiland be-
zetten met troepen!

Drukker t

B. X_. BOGAERB.

St. Tiiomaskring,
Donderdag avond 22 Feb. ten
half 8 algemeene vergadering.

De Directeur,
P. I. Verriet.

"vraagt
steeds om de Cacao-Poeder van

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

Verkrijgbaar in de voornaamste
winkels.
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DEWAR'S-WHYSKI
[ DE BESTE I

HEKROOND MET MEER DAN

50 (SoudcQ Medailles
EN ANDERE PRIJZEN.

GEDESTILEERD DOOR

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

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

A-gentei. voor Curasao,
de LAN NOY- &. Co-

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

11. ..I . de Koningiu der Nederlanden

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

medaille, 1904.
„ Brussel, 1910]

Curagao, "Waterkant, Otra-
banda.

LONGMAN <fc MARTÍNEZ
NEW VORK.

(OPGERICHT IN HET TAAR 1852.)

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

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3

êHamburg-Amerika-Linie.Gevestigd in 1847,
Geregelde Vracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verschil-ende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.

Dienst tusschen Europa-WesMndie-Yenezuela-Colombia.
msm''!m'' A "'""^> LilD *" Aankotmt te Curagao: van Eu-

'}mm -%**" ropa en tusschen havens, den

/'.^ -_mÈmL>M^Êm Vertrek van Curasao; 'naar Vs-
:'' "'"' t nezuela, Trinidad, St. Thomas

''*' i _\*W^ÊÊm W_WêM^'j% Havre en Hamburg den 2|3 deu
\ p^_____WS_W^^^'^'" D a"komst te Curagao van Ham-

-8 -."'"' /_M-*t__mß__\WÊk''''^st'' burg-Antwerpen en St. Thomas
¡}j%^_i^__m___W^^ÊL\\_ '&' Vertrek van Curagao naar Pto

wÊs__ffl_*____\ ür Colombia, Cartagena en Pto. Ce

'■wÊ^ÉÊ&i _WssM 'J'Jn Aankomst te Curagao van Cuba,
*.fP§§É§®B ra^^Üi event. St. Thomas, den 15|16 van

ÜsÉÉËSk ¡ÉKf Vertrek van Curagao naar Vene-
*s&£Ês_W&a^ K§£ zuela, Trinidad St. Thomas, Ha-'rf^^^jjWffi^ffife^^^^^^^^r vre en Hamburg: deu 17 van elke

iOjÊÊ£- Passagiers-vervoer naar alia

flptfí noemde lijnen worden aangegSr^S daan.
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 ziju alle voor-
zien van de noodige toepassiugeu voor do veiligheid 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

Kdwards, Henbiquez & Co.,

Agenten.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 10 FEBR. - 24 FEBR.

Schip | Kapitein 1 Aankomst | van { Vertrek | naai

Caracas Furst 14 Februari La Guayra 14 Februari New-York
Maracaibo G W Goodman 17 „ New-York 17 „ Maracaibo
Maracaibo 22 „ Maraca'bo 22 La Guayra
Philadelphia H Hlghborn 22 „ New-York 22 „ L a Guayra
Merida A Johanson 7 „ La Guayra » „ Maracaibo
Merida „ 14 » Maracaibo lo „ Maracaibo
Merida „ 19 „ Maracaibo 19 „ La Guayra
Merida 21 „ La Guayra 22 „ Maracaibo
Pr. Willem 111 JP vd Borden 11 „ New-York 12 „ Amsterdam
Prins d. Nederl. J C Metus 17 „ Amsterdam 18 „ New-York»
Pr. Willem I A K Nyboer 25 „ New-York 26 „ Amsterdam

Virginia H Leitner 10 Febr Hamburg 15 Febr Pto. Rico
Schwarzburg H Boltzen 12 „ Pto Colombia 15 „ Hamburg
Engineer Llewellljn 18 Liverpool 18 „ Galverston
Sicilia WSpaDgenberg 18 „ Hamburg 18 „ Pto Colombia
Montserrat Garrlga 16 „ Colón 16 „ Barcelona
Citta di Torino A Poggl 21 „ Genova 21 „ Colon

Schoeners. | Aankomst. ] van || Schoeners. | Vertrek | „aar

Estr del Mar V 10 Februari Guanta DreadnoughtH 10 Febr. Aruba
Refugio H 10 „ Aruba P¡ieda 10 .. H"*""P°
/. Blackwood 110 Colón HirondcUe H 10 „ Maramlbo
■fcaxnia H 10 „ Maracaibo Diana V 11 „
Maria Abigail 13 „ Maracaibo Perla de Ozama 11 » Domingo
Juan Luis H 13 „ Maracaibo BMr.drf.WarV" » gSJ?*?,HoDreadnoughtH 13 „ Aruba SJtê.na. » j? » Arob^Mina H * 18 „ Maracaibo *¡g» H Jj ** Aruba
JuanLuis H 14 „ Maracaibo vioiai Arnhn.Juanita D 16 „ Pto Rieo >a"Lö" S jg " ÏT
T°t ?C \&7 " faracaibo g^* \. ; I^Barlov.2ft£S?C Í? i: Wacha Maria 54-7 " ■ Maracaibo
La Preferida Hl 7 „ I Maracalb o

* Deze boot komt morgen aan en vertrekt a. a. Maandag naar Haïti etc.
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