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DePers over Curagao.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant,

(Editie voor Oost- en West-Indië,
Zuid-Afrika, China en Japan) van
Vrijdag 9 Februari komt een Inge-
zonden stuk voor getiteld CuitAgAo-
sche Pers en onderteekend Veritas.
Het luidt als volgt :

Geachte Redactie.
In Dw blad 1b de Inhoud medegedeeld

van een artikel in het Katholieke blad
„Amigoe di Curasao" naar aanleiding van
de uitlating in het Voorloopig Verslag der
TweedeKamer betreffende de CuracaoscheBegrooting, dat zoowel in den Kolonialen
Raad als in de pers zich de oppositie te-
gen het beleid van den nieuwen Gouver-
neur krachtig doet hooren.

Het blad zegt, dat men zijn eigen oogen
niet gelooft als men het leest en dat in den
Kolonialen Raad nooit ook maar eenige
oppositie gevoerd werd.

Welnu, ik hebvoor mij de „Amigoe" van
8 Juli 1911, waarin verslag wordt gege-ven van de zitting van den Kolonialen
Raad van 5 Juli 1911, in welke zitting
dat college verwierp eene door den Gou-
vernuer ingediende ontwerp verordening
tot regeling der positie van gehuwde on-
derwijzeressen.

De redactie bespreekt daarin eerst deredevoeringen, die door de liberale ledenzijn gehouden en van welke er eene wordtgenoemd „uene oorlogsverklaring, een type
van onverdraagzaamheid en verdachtma-
king, een rede, die als model zou kunnen
dienenvoor liet oude, starre onverzoenlijke
liberalisme."

Tot slot wordt gezegd, dat het ná deze
zitting wel voor niemand meer een geheim
zal zijn. dat de gevoelens, die dezen avond
tot uiting kwamen, voldoende bevestiging
geven der loopende geruchten, dat di tmaal
de godsdienst als motief wordt aangegre-
pen voor een campagne van oppositie te-
gen het tegenwoordig Bestuur." *Op 8 Juli acht de „Amigoe" zelve de op-
positie voor niemand meer een geheim; thans
gelooft men zijn eigen oogen niet als men van
eene oppositie leest.

Zeker, die laatste bewering komt thans
beter in de kraam te pas !

Maar afdoende blijkt uit het bovenstaan-
de, dat op de „Amigoe di Curasao" toe-
passelijk is de opmerking, in het Voorloo-
pig Verslag gemaakt door ledeu die het be-
leid van den Gouverneur verdedigden, als
zoude „de koloniale pers niet altijd eene
betrouwbare voorlichtster der publieke opi-
nie zijn."

* De correspondent van De Tijd" dacht
er evenzoo over In zijne enkele maanden
geleden geplaatste correspondentie „eene
libere campagne tegen den Gouverneur."

NaSCHKIPT VAN DE REDACTIE

Verüas doet nu juist niet vriende-
lijk tegen de Amigoe; wij zien er zelfs
een poging tot doodslag in, nu Veri-
tas de Amigoe graag zou afmaken
als een niet altijd betrouwbare voorlichtster"
derpublieke opinie.

De leden welke het beleid van den
Gouverneur verdedigden richtten ech-
ter dit scherp verwijt niet tot hun
medestrijders in de Koloniale Pers,
maar tot „slechts enkelen van wie

de aanvallen op Itegeering en Regee-
ringBpersonen in den regel uitgaan."
(Curacaosche correspondenten in Ne-
derlandsche Bladen bijvoorbeeld) „om
zich op deze wijze meester te maken
van de publieke meening."

Mais allons ! Veritas, les gens que
vous avez tué, se portent assez bien !

Doordat Veritas den Amigoe niet let-
terlijk citeert maar slechts den in-
houd weergeefl, is de schijn van te-
genspraak tusschen onze artikelen
van 6 Januari 1912 en 8 Juli 1911
zeer sterk.

Feuilleton.

HET ROOVERWEZEN OP JAVA.
In „Intervieuws met bestuurders

van onze Oost", voorkomende in het
„Hbld." verhaalt - een adsistent-re-
eident een en ander over het welig
op Java tierende rooverwezen. Het
volk op Java is in den regel zóó
bang, dat een bekende rooverhoofd-
man uren iv den omtrek gevreesd
wordt: niemand zal hem verraden.
Want men moet die rampokkers
(roovers) niet wetenschappelijk gaan
omschrijven als beroeps- of als ge-legenheidsmidsdagers het zijn
dikwijls gezeten lui, groóte land-
bouwers. Precies zooals in Italië, of
zooals in ons land, in Limburg,
vroeger de Bokkenrijders".

Om dit beter te doen begrijpen,
vertelt de ambtenaar de „Patima"
zaak.

Patima was een oude Javaanscbe
vrouw en een vertrouwelinge van

menige rijke Chineesche en menige
Europeesche dame. Als zoon dame
geld noodig had, b.v. vooral wan-
neer ze bij het spel verloren had
(de tonnahtjes, de in Indië geboren
Europeesche vrouwen, spelen veel)
dan werd Patima geroepen; die
kwam dan liefst 's avonds, in haar
dogkarretje, en mevrouw gaf haar
broches en colliers, om voor haar
te verkoopen of te beleenen. Wat
Patima meer maakte dan ecu zeker
bedrag, was haar winst. Dat ging
allemaal op goed vertrouwen: Pa-
tima nam de juweeleu mee, bewaar-
de ze in haar huisje (dessah Koeion),
een van de buitenkampongs van
Batavia en bracht later het geld,
en meneer, die misschien een deftig
ambtenaar was, hoorde er nooit van.
„Ik zit dan 's morgens heel vroeg

in mijn voorgalerij, daar hoor ik
in de verte heel flauwtjes het sig-
naal: „moord!" en dat kwam van
dessa tot dessa, telkens wat luider,
dichter bij,"

—„Dat is hun signaaldienst, op
Java, niet waar?"

—„Ja, elke deesa en elke wijk in

de stad heeft zoo'n blok, en ze
hebben bepaalde signalen voor
brand, diefstal, moord enz. Nu, ik
was toen nog niet lang ambtenaar
van politie en nog voi heilig vuur;
ik liet mijn paard zadelen en reed
er heen. Het was nog half donker
over die dessawegen; iv den regen-
moeBBon een heel zware reis; twee-
maal zat ik tot m'n heupen in 't
water.

„Nu, het oude vrouwtje lag met
een van angst heelemaal verwron-
gen gezicht en met verbrijzelden
schedel. Haar baboe hadden ze ook
vermoord; haar koetsier ademde
echter nog flauwtjes; die werd naar
't hospitaal vervoerd. De buren wer-
den voor me gebracht; ze beefden
als een riet. Neen, ze hadden niets
gezien en niets gehoord, niemand had
iets gemerkt, niemand kon iets zeg-
gen. „Tida lau" (ik weet niet) lag,
evenals altijd, op alle Javaansche
lippen bestorven.

't Bleek ook, dat ze pas 'n uur
of twee na den overval op 't blok
geslagen hadden, ze durfden niet
eerder; dat souden de rampokkers

onbeleefd gevonden hebben "
„En wat zegt u er van? vroeg

ik den schout, die er ook al was.
„Die, een flinke vent, oud sergeant,

eu die al lang in zijn afdeeling werk-
te, kookte inwendig. „Het is het
werk van Oessir," antwoordde hij,
„dat weten ze allemaal "„Dan dadelijk naar Oessir", besliste
ik.

„Dat was nog twee uur rijden op
een particulier land daar hebt u
het weer "„Vriend Oessir sliep.

„Hij hield zich niet slapend, ik
geloof zeker, dat de kerel werkelijk
sliep, en wakker werd toen we hem
gingen fouilleeren; we doorzochten
zijn geheele huis we vonden niets.
Ik nam den kerel met belangstel-
ling op: 't was een lange vent, hij
had niet den breeden neus van den
inlander en hij was ook vrij licht
van kleur. Van vaderszijde moet hij
zeker afstammen van een of ande-
ren Nederlandschen soldaat Hij
van zijn kant keek ons brutaal-
spottend aan, wel wetend, dat we
niets «ouden vinden.

„Nu, de zaak kwam bij den djaksa
in behandeling en bleef „koerang
trang" (niet helder), zooals al die
zaken. Van de juweelen kwam niets
terecht. Wel hield de politie het
oog op al wat in de pandhuizen
werd opgenomen; wel hoorden we,
dat de vier vrouwen en de bij.
vrouwen van Oessir juweelen droe-
gen, die zeker eenmaal dames te
Batavia gesierd hadden, maar on-
ze vrienden de rampokkers telden
ook een goudsmid in hun gelederen;
die had de sieraden netjes uitgebro-
ken en anders gezet. Oessir bleef
een gezeten landbouwer, algemeen
ontzien in zijn dessa. Nu, we vonden
veel te weinig gegevens om tot een
wettig bewijs te komen. Als je dat
niet kunt leveren, heb jenog niets
Dat hebben we dikwijls ondervon-
den. We hadden eens een heele bende
te pakken, maar de rechtbank
sprak ze vrij. De vloek van het
recht in Indië is de rechtsweten-
schap. Ze zweert bij juridisch be-
wijs. En ofschoon toen ieder wist,
dat de gevangenen schuldig waren,
het juridisch bewijs was er niet.

Maar schijn bedriegt, ook hier.
Veritas verklaart, dat wij in ons

situk van 6 Januari gezegd hebben
*dat in den Kolonialen Raad nooit

maar eenige oppositie gevoerd werd.
(cursiveeriug is van ons Red. Am.)

Letterlijk schreven wij : Noch in
den Kolonialen Raad, noch in de
pers.... werd tegen 't beleid van den
nieuwen Gouverneur ook maar eeni-
ge oppositie gevoerd."

Meu ziet het, de woorden tegen 't
beleid werden door Veritas slim er uit-
gelicht. En op die twee woordjes
komt juist alles aan.

De Amigoe verklaarde dit zelf: „Wil-
len wij hiermede beweren, dat de
Koloniale Raad en pers het al-
tijd en onder alle opzichten eens zijn
geweest met den nieuwen Gouverneur?
Natuurlijk niet! Waar ter wereld ge-
schiedt dit wel, als Raad en pers, ge-

ia oüzc Kolonie, volkomen vrij
en onafhankelijk zich kunnen uit-
spreken.

Verschil van gevoelen, wrijving van
gedachten maken echter nog geen
oppositie, en zeker nog geen oppositie
tegen het beleid van den Gouverneur,
in 't algemeen.

Voor zoover wij hebben kunnen
nagaan, was er in de laatste twee
jaren slechts één enkele maal, zoo-
wel in den Kolonialen Raad, als in
één der plaatselijke bladen, verschil
van gevoeleu met den Gouverneur,
waarbij de vriendelijke toon, tot nog
toe steeds gevoerd, nu en dan verlo-
ren ging. Dat begon zoo iets op oppositie
te gelijken, maar betrof geenszius het
beleid van den Gouverneur, doch en-
kel en alleen zijn indiening van een
ontwerp-verordening."

De aanhaling was lang, doch nood-
zakelijk om te bewijzen, dat Veritas
neven de waarheid is, alshij de Amigoe
laat zeggen, dat in den Kolonialen
Raad nooit ook maar eenige oppositie ge-
voerd werd, terwijl wij zeer duide-
lijk gewezen hadden op iets wat op
oppositie begon te gelijken, maar wat
zoo al oppositie, toch zeker geen
oppositie tegen het beleid van den
Gouverneur mag genoemd worden.

Die ééne uiting van een begin van
oppositie hebben wij in ons hoofd-
artikel van 6 Januari wel degelijk
aangehaald, als het eenige feit, maar

wij kwamen op tegen de bewering,
dat deze oppositie algemeen zou we-
zen ín Raad en pers en nog veel min-
der mocht door eenige leden van de
Tweede Kamer worden verklaard,
dat deze oppositie zich krachtig doet
hooien.

Bij de bespreking der publieke be-
handeling van het Ontwerp, waar-
bij dit begin van oppositie tot ui-
ting kwam, in one nummer van 8
Juli 1911, hebben wij wel de rede-
voeringen van de liberale leden be-
sproken, maar slechts een'e vau de
drie werd een oorlogsverklaring
genoemd" etc. En naar aanleiding
van deze óéne redevoering zeiden wij
op het slot: „dat het voor niemand
meer een geheim zal zijn, dat de
gevoelens die hedenavond tot vit-
ting kwamen, voldoende bevestiging
geven der loopende geruchten, dat
ditmaal de godsdienst als motief wordt
aangegrepen voor een campagne van
oppositie tegen het tegenwoordig
Bestuur".

Immers, slechts één der Leden heeft,
deu godsdienst ter sprake gebracht.
En tegen dat eenen Lid rekenden wij
ons verplicht te protesteeren, omdat
het allen schijn had, alsof ditmaal
de godsdienst als motief werd aan-
gegrepen om een campagne te ope-
nen en een oppositie te beginnen te-
gen den Katholieken Gouverneur.

Gelukkig, is het bij dit begin van
campagne gebleven, en liep de op-
positie, door één ...Gr liberale .voord-
voerders aangekondigd, spoedig
dood. Ook hier schijnt een „afschu-
welijk misverstand" in het spel te
zijn geweest en schijnt men later tot
beter inzicht gekomen. Wat wij van
ganscher harte hopen en waarover
wij ons zouden verblijden.

Maar waar is nu de tegenspraak
tusschen ons artikel van 8 Juli en
van 6 Januari ? In beide stukken
hebben wij een en hetzelfde feit gere-
leveerd: het begin van een voorbij-
gaande oppositie, waarvau in Ja-
nuari 1912 niet het geringste spoor
meer te ontdekken viel.

Aan Veritas saluut !

Met zeer veel genoegen geven wij
aan de volgende Correspondentie uit
Curacao, voorkomende in de Mail-edi-
tie van Het Vaderland vau 9 Fe-
bruari, een eereplaats in ons blad.

„Voor dit eiland was het nu afge-
loopen jaar niet allergunstigst. Voor
de armere bevolking is het eerder
gunstig di*n ougunstig te noemen.
De maisoogBt in de eerste maanden
van het jaar was middelmatig; de
verkoop van stroohoeden, aan wel-
ken nijverheidstak de meeste vrou-
wen en meisjes zich wijden, was vrij
levendig, en wijl er in de Vereenig-
de Staten en eenige Europeesche lan-
den een nog al goede vraag vaar
het artikel was, konden de vlecht-

eters onafgebroken bezig worden ge-
houden; voor de geheele hoeveel-
heid, die zij leveren konden, vonden
zij koopers. De haudel over het al-
gemeen behield zijn kwijnenden toe-
stand van de laatste jaren, maar
was eenigszins beter dan ten tijde
door het Gouvernement van Vene-
zuela onder President Castro aan
denzelven allerhande moeilijkheden
werden in den weg gelegd. De ko-
loniale scheepvaart was nog al le-
vendig, daar zij onder het tegen-
woordig bestuur dier naburige repu-
bliek geen tegenwerking te vreeeen

Voor de plantage-eigenaars was
het jaar zeer slecht. Door het uit-
sterven van een zeer groot getal
dividiviboomen, was de-opbrengst,
die uit dit product gerrolcken wordt
uiterst gering; de afzet van zout
bleef tot enkele ladingen beperkt;
de groóte droogte, die van af Fe-
bruari geheerscbt had, was uiterst
nadeelig voor het vee; zoodat, op
enkele uitzonderingen na, de eige-
naars van de groóte plantages in
een uiterst droevigen toestand, wat
hunne financieele positie betreft, ver-
keeren. Zij hebben zich herhaaldelijk
tot de regeering van het moeder-
land gewend, om hen tegemoet te
komen. Een commissie door den vo-
rigen Gouverneur benoemd om over
den toestand van den grooten land-
bouw rapport uit te brengen, heeft
op de wenschclijkheid geweze-
van de zijde van het Moederland
zekere maatregelen worden genomen
om de plantage-eigenaars eeniger-
mate uit hun benarden toestand te
redden.

Naar wij vernemen hebben onlangs
eenige dier plantage-eigenaars zich
telegraphisch tot de regeering in het
Moederland gewend, met het drin-
gend verzoek dat aan hunne reques-
ten, schriftelijk ingediend, de aan-
dacht der regeering gewijd wordt.

Onze haven is door enkele vreem-
de oorlogsbodems in het afgeloopeD
jaar bezocht*. Zij ie nog opgenomen
in de vaarplannèn van verscheidene
stoomvaartraaatschappijen eu men
verwacht dat met de opening van
het Panama-Kanaal, Curagao door
nog meerdere stoomschepen bezocht
zal worden. Doch om dit doel te
bereiken is het bepaald noodig dat
reeds nu een aanvang wordt ge-
maakt met de verbreeding vau den
havenmond. Men was hier onder den
indruk dat de werkzaamheden nog
vóór het einde van 1911 aangevan-
gen zouden worden, doch er schijnt
in Nederland ten deze niet met den
vereischten spoed gewerkt te worden.

In het voorloopig verslag betref-
fende de wetsontwerpen tot verhoo-
ging van de koloniale begrooting
voor 1911 wordt de noodzakelijk,
heid van de verbreeding van den
havenmond aangetoond.

In het afgeloopen jaar ia een groó-
te Amerikaansche toeristenboot, de
New-York, ome haven tweemaal bin-
nengeloopen, doch hebben wij ande-
re toeristenbooten onze haven sien
overslaan en direct van de havens
van Venezuela naar Colon koers
zien zetten. Dit om reden dat men
een zekere vrees koesterde voor on-
ze haven, welker ingang te nauw is
voor groóte stoon9chepen.

De plannen van het Consortium
Leezer-Evehts, waarvan in gemeld
verslag gewaagd wordt, zijn door
den Minister niet aannemelijk be-
vonden. En dit te recht. De plannen
zijn in de eerste plaats op een bui-
tengewoon groóte en grootsche schaal
ontworpen; de verplaatsing van de
handelskaden naar het Schottegat
is aan zoovele bezwaren onderhevig,
dat die uiterst nadeelig nullen blij-
ken zoo zij tot uitvoering mochten
worden gebracht; de bijdrage voor
een niet korte reeks van jaren is
zoo groot, dat met een veel min-
dere som de werkelijk noodige ver-
betering van onze haven verricht
kan worden.

Wat werkelijk noodig, ja onmis-
baar is, is de verbreeding van den
havenmond. Daarmede kan volstaan
worden, althans voor de naaste toe-
komst. Aan bergplaatsen, aan wer-
ven heeft men hier geen gebrek.

Men dient, door de verbreeding
van den havenmond en de uitdie-
nipy van het vaarwater, de haven
ñog veiliger te maken voor groóte
stoomschepen. Deze maatregelen, een-
maal uitgevoerd, zullen de vree»
dóen wijken welke door eenige ree-
derijen omtrent de veiligheid van
onze haven voor groóte schepen on-
derhouden wordt.

Heeft het verslag over de wets-
ontwerpen tot verhooging der kolo-
niale begrooting voor 1911 op dit
eiland een goeden indruk gemaakt,
het tegenovergestelde is het geval
met het voorloopig verslag van de
Tweede Kamer over de ontwerpbe-
grooting voor 1912.

Door eenige leden werd de aandacht
gevestigd op de oppositie die de te-
genwoordige Gouverneur ondervindt
van de zijde van den Kolonialen
Raad zoowel als van de pers alhier.

Dit is geheel en al uit de lucht
gegrepen. En niet minder ongegrond
zijn de andere aanvallen van die
eenige leden tegen den Gouverneur.

Het zou dau ook wel te onder-
zoeken zijn van wie die eenige leden
hunne verkeerde inlichtingen hebben
ontvangen.

Wij zijn geenszins gewoon ons als
verdedigers van de Gouverneurs op
te werpen. Maar ditmaal meeuen wij
dat de beschuldigingen den tegen-
woordigen Gouverneur naarhet hoofd
geslingerd te eenenmale onverant-
woordelijk zijn, wijl zij niet in het
minst op waarheid steunen, en heb-



Komisch genoeg, alleen de man,
die bekend had en „den boel ver-
raaien" werd gestraft. Zoo gaat 't
altijd; zoo is ook een ander beken-
de rooverbende weer vrijgesproken.
Alsof men onder dat bange volk
op Java ooit een wettig bewijs te-
gen roovers zou krijgen, wat men
eelfs in Italië niet tegen de Camorra
krijgtl Je doet als politieman 't
best, de bekende roovers zoo nu en
dan een poosje preventief op te
sluiten want zoo lang ze in de
doos zitten wordt er niet gerara-
pokt. Is dat niet een sterker be-
wijs dan het juridische?

„Nu, hier vonden we ook weinig.
„De controleur van politie en de

schout bleven over 't geval piekeren.
Toen de koetsier, die lang in het
hospitaal zwaar ziek gelegen had,
weer zoowat kon praten, namen ze
hem geduldig in 't verhoor. Maar
die man had ook niets gezien.
Hij vertelde alleen, dat de hoofd-
man der roovers zelf alle kasten
had geopend, en dat hij dat kistje
waar de kostbaarste stukken in za-

ten, met een dolk had opengebro-
ken; een mooie dolk, iv scheede,
welken hij droeg.

„Nu hadden we dat kistje in be-
slag genomen; 't was 'n goedkoop
ijzeren spulletje de berging van
Patima was heel primitief geweest,
zooals alle berging in de dessa
we bekeken 't nog eens. en toen
zagen we, dat 't van binnen zwaar
gemenied was, en dat men op die
nog al weeke roode verflaag du¡de-
lijk kon zien, waar de dolk was
aangezet. Hadden we er eerder aan
gedacht, mogelijk wareu aan 's hee-
ren Oessir's dolk nog sporen van
menie gevonden.

„Schout H., van wien ik u ook
sprak, bemoeide zich ook met 't
geval, al lag 't buiten zijn ressort.
Die rampokpartijen telkens waren
natuurlijk de eer van ieder recht-
geaard politieman te na. Maar
schout H. stond dichter bij de Ja-,
vaansche ziel dan wij Voor 't huisje
van Patima, moet u weten, staat
een groóte waringinboom en u weet,
dat de inlander aan den geesl van

zoon boom groóte macht toeschrijft...
Scboat H. zeide ernstig tegen iederJavaan,'die bet hooren wilde, dat
de geest van den boom geer ver-
toornd op Oessir was, omdat die
hem geen offers had gebracht. Toen
begonnen er steenen te vallen, 's
avonds, jn de voorgalerij van Oes-
sir "Schout H. moet ais jongen een
virtuoos geweest zijn in 't schieten
met dekatapul U weet toch, dat
de geest van den waringin zich al-
tijd op die manisr begint te wre-
ken Die steenen vallen zonder dat
met eenige mogelijkheid te zien is,
waar ze vandaan komen.

Nu zouder twijfel dat geef ik
u nu in ernst op een briefje, is
Oessir onder den indruk van dat
steenen gooien gekomen. Maar hij
liet 't niet merken.

„Daar hooren we, dat onze vriend
op een avond bij het hoofd van de
dessa Koeion, waar de rampokpar
tij was geweest, zou komen dansen.

„Ja, zoo brutaal waren de heeren.
De dochter van 't hoofd trouwde,

en er was feest en tandakpartij.
's Avonds komt plechtig Oessir met
een heel gevolg, rijk getooid met
juweelen, en ieder behandelde^ hem
als den voornaamsten gast.

„Maar toen 't feest op zijn hoogst
was en de „tandak-jonkvroaw"
plechtig Oessir haar slendang aan-
bood, stapte schout H. met een aan-
tal uitgezochte oppassers binnen en
de heele rooverbende werd gearre-
steerd. H. nam hem ziju dolk af,
scheurde de scheede ervan etuk pn
vergeleek de roode vlekjes daarbin
nen die hij zag, of beweerde te zien,
met de menie in het geldkistje van
Patima. Toen ?ei hij luid:

„De geest van den waringinboorn
is mij in dèn droom verschenen.
„Zoek binnen in de dolkscheede van
Oessir bin Suid,'' heeft hij tot mij
gezegd, „en ge zult er deroode verf
in zien van het geldkiatje der ge-
doode vrouw- Zijn do}k heeft hij
wel schoongewasschen, maar de
scheede ven binnen niet."

„Toen werd onze vriend vaal-bleek
en viel op «ijn knieën. Er was een

geweldige consternatie...... de heelebende werd ¡n de boeien geslagen, enze hebben allemaal bekend. Er wa-ren nog heel wat meer rampokpar-tijen geweest dan 't bestuur wistEen tweede Sherlock Holmes, dieschout H..-.
Te meer omdat er binnen in (Je

scheede van den dolk heelemaal geen
menie te zien was! maar de boe-ven waren totaal overbluft, dat degeest van den waringin hen verra-den bad; Oessir zag die roode me-riievlekjes door suggestie.

„Maar — merkwaardig, zoo grootbleef het ontzag van het volk voordien kerel, dat de cipier in de ge-vangenis altijd een kleine kniebuigiugmaakte ala hij voorbij decelkwam....?Men kon nooit yeten. De Hollanscherechters zijn zoo dom, ze kondenhem best weer vrijspreken.„Wat intusschen ditmaal niet ge-beerd is" besloot met een genoeg,lijken ¡ach de adsistent-resident ditverhaal.

ben wij dan ook met voldoening ge-
zien, dat de meeste locale bladen
met verontwaardiging kennis heb-
ben genomen van gemeld verslag,
waarin deze Gouverneur op zulke
harde wijze, onverdiend is aange
vallen.

De heer Mr. Ntjijens, die hier ruim
20 jaren de hoogste betrekkingen
heeft vervuld, wordt algemeen
geacht, en niemand, die hem kent
en van zijne handelingen kennis
draagt, zal kunnen instemmen met
de verwijten hem door die eenige
leden gedaan.

De schoolcommissie, die over al de
voorstellen, betrekking hebbende op
het onderwijs, geraadpleegd wordt,
heeft zich tot de rapporteurs van de
Tweede Kamer gewend, en verklaard
dat het verwijt den Gouverneur
aangedaan, teeenenmale ongegrond
is.

En voorzeker niet minder onge-
grond, ja even valsch, zijn de an-
dere klachten, waarvan in dat ver
slag melding wordt gemaakt.

Te betreuren is het dat men in
een officieel stuk den vertegenwoor-
diger in deze kolonie van Hare
Majesteit op zoodanige wijze aan-
valt.

Nog meer te betreuren, nu men
hier, waar men op de hoogte is, de
zaken naar waarheid te beoordee-
len, de overtuiging heeft, dat al
die klachten, eigenlijk beschuldigin-
gen, in allen deele ongegrond zijn.

Met de benoeming van den heer
Nüyens tot Gouverneur was de ge-
heele bevolking hoogst ingenomen;
lange jaren had hij hier doorge-
bracht en kende de toestanden en
de personen.

En gedurende zijn ruim tweejarig
bestuur heeft men over het algemeen
geen motief om een andere meening
te zijn toegedaan. Daarom is het
dat gemeld voorloopig verslag hier
niet anders dan een slechten, een
droevigen indruk heeft gemaakt.

Uw correspondent.

Nederland en liet Panamakanaal.
Het weekblad „De Weereld", vol-

gens La Gazette de Hollande was het
Oaz« West, herinnert aan het reeds in
uitvoering zijnde voornemen van De
nemarken, om met het oog op deaanstaande opening van het Pana-
makanaal grootsch opgevatte ha-
veninrichtingen te maken op Sint
Thomas, het voornaamste der drie
aan Denemarken toebehoorende eilan-
den van de Kleine Antillen.

De schrijver vindt, dat Nederland
dat veel grooter belangen in West-
Indië heeft, in dezen weer zeer laksch is

In 1910 heeft de Regeering een
plan ingediend tot verbetering van
de Sint Annabaai op Curagao en
iv het rapport van de heeren Kraus
en J. W. Welcker werd dit, zelfs af-
gezien van het Panamakanaal, ur-
gent geacht.

Thans, 1912, is de zaak nog steeds
„in onderzoek"; de Regeering heeft
opnieuw een advies gevraagd, dit-
maal van de Handelscommissie. Als
straks het Panamakanaal wordt ge-
opend zal — zoo vreest de schrijver —bij ons de verbetering van de haven
van Curagao nog steeds in onder-
zoek" zijn.

Hij zet dan uiteen, welke belangen
hier op het spel staan. Curagao is
veel dichter bij den mond van het
Panamakanaal gelegen dan het Deen-
sche St. Thomas of het Britsche Tri-
nidad. De kust van Venezuela, tel-
kens door stormen geteisterd en ook
om andere redenen onveilig, kan ten
opzichte der vaart door het Pana-
makauaal geen rol spelen. Het Ne-
derlandsche Curagao is de, door de
natuur aangewezen, plaats voor het
kolenstation, waaraan deze vaart
behoefte zal hebben. Maar ook in
ander opzicht is de opening vau het

Panamakanaal, niet slechte voor
Curagao, doch voor onze geheele
West, een zaak van zooveel belang.
Het kanaal verbindt Nederland en
zijn twee koloniën, Oost- en West-
Indië, met elkander in één rechte
lijn ! Zonder de keerkringen te ver-
laten, zullen Javaansche werkkrach-
ten—tevens ter ontlasting vanJa-
va's overbevolking — aan Suriname
kunnen worden toegevoerd, waar-
door aan de groóte behoefte van
onze West zal worden voldaan. Bui-
tendien kan deze verandering, welke
Nederlandsch West-Indië plotseling
een trait d'uuion doet worden tus-
schen Nederland en onzen productie-
ven Oost-Indiechen archipel, niet
anders dan in hooge mate ten goe-
de komen aan de verdere ontwik-
keling van Nederland en zijn kolo-
niën. Onze, sinds ecu halve eeuw
wegkwijnende, West kan, door een
zeer gunstig toeval, er weer geheel
en al bovenop komen ! Mits men
die kolonie op deze nieuwe toekomst
voorbereidt en africht 1

Maar wij laten ons, voor de zoo
veelste maal, het te behalen voor-
deel afsnoepen, door onze lakschheid.
Triuidad richt zich in, St. Thomas
eveneens. Curagao blijft Curagao.
Engeland en Denemarken hebben hun
oogen open. Nederland slaapt. Ne-
derland heeft eenmaai deu sleutel
tot het Verre Oosten in handen ge
had: Singapore. Nederland heeft Sin-
gapore verloren. Nederland heeft
thans een der sleutels tot de vaart
op de nieuwe wereldzee, den reus
achtigen, zich met honderdeu groóte
stoomers bevolkenden Stillen Oceaan
in handen.

Ook dien sleutel geeft Nederland
zich uit handen.

Hoe staat 't met de verbrreding
van onze Haven?

van onze Haven ?

Voorop sta het blijde bericht, dat
de beide ontwerpen, waardoor gel-
den worden aangevraagd ter ver-
breeding en uitdieping van den mond
der haven en tot aanschaffing van
een zandzuiger, door de Tweede Ka-
mer reeds toegestemd, nu ook op 6
Februari zijn goedgekeurd door de
Eerste Kamer.

De werkzaamheden kunnen dus be-
ginnen, de gelden daartoe noodig
zijn toegestaan.

Waarom begint men dan nog
niet ?

Omdat de Minister van Koloniën
nog moeilijkheden heeft. Men ieze de
Handelingen :

XV. verhooging van de koloniale huis-
houdelijke begrooting van Ouraqao voor
het dienstjaar 1911;

verhooging van het Xlde hoofdstuk der
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1911

De beraadslaging wordt geopend.
De heer de Waal Malefijt, Minister

van Koloniëu: Mijnheer de Voorzit-
ter! In het Eindverslag dat door
deze Kamer is uitgebracht, zijn en-
kele vragen gesteld, die ik kort
wensch te beantwoorden.

In de eerste plaats is er in de af-
deelingen opgemerkt dat het zeer
wenschelijk was om te zorgen dat
Curagao een goede haven zou heb-
ben, voordat het Panamakanaal
zal worden geopend. De Regeering
is overtuigd van de wenschelijkheid
om te zorgen dat de aan te bren-
gen verbeteringen gereed zijn vóör-
dat het Panamakauaal zal worden
geopend. Uitdrukkelijk is dan ook
aan de Commissie voor de Handels-
politiek verzocht om haar advies
zooveel mogelijk te bespoedigen en
de Regeering meent goeden grond te
hebben voor de verwachting dat het
advies haar spoedig zal bereiken.

Wat aangaat de vraag, die ver-
der is gedaan, of het niet wensche-
lijk zou zijn om alvast een vlucht-
haven in Curagao aan te leggen,
opdat de schepen bij noodweer daar
hun toevlucht zouden kunnen vin-
den, en die dan later als het noo-
dig mocht blijken, uitgebreid zou
kunnen worden tot een gewone ha-
ven, terwijl dan al vast de reputa-
tie der haven zon worden verhoogd,
moge het volgende dienen.

Als het wetsontwerp, dat nu bij
deze Kamer aanhangig is, mocht
worden aangenomen, zal er een aan-
zienlijke verbetering in de haven van
Curagao plaacs grijpen. Dan zal de
toegang tot het Schottegat, dat
een volkomen veilige ligplaats aan-
biedt, ook voor groóte schepen aan-
merkelijke worden verbeterd, zoodat
er dan voor aanleg van een vlucht-
haven absoluut geen aanleiding
meer is.

Verder is ter sprake gebracht de
aanschaffing van ecu zandzuiger.
Sommige leden meenden dat de voor-
gestelde zandzuiger niet het werk-
tuig was, dat noodig zou blijken te
zijn voor de uitdieping van de ha-
ven, en de vraag werd gesteld of
de commissie, aan wie deRegeering
om advies heeft gevraagd, in haar
advies wel met de aanschaffing van
een zandzuiger had rekening ge-
houden.

| Het is waar, dat de commissie
> wier advies over de voorgestelde
1 havenverbetering is ingewonnen, in
dit advies zwijgt over een aan te

1 schaffen zandzuiger; maar dit be-
hoeft niet te bevreemden, aange-
zien er goede reden bestaat de aan-
schaffing van den zandzuiger niet
te beschouwen als een onderdeel van
het hier voorgestelde werk. Immers,
ook op zich zelf zal de aanschaffing
van zulk een zandzuiger noodig zijn,
aangezien zich aau den ingang van
de haven, die den toegaug vormt
tot het Schottegat, aau de oostzij-
de, voortdurend zandophoopingen
vormen en de baggermachine, waar-
over de kolonie nu beschikt, van
zoodanige constructie is, dat zij
slechts enkele dagen in het jaar, na-
melijk bij Foljsomeu kalm weer, kau
worden gebruikt en geen dienst kau
doen, zoodra de zee eenigszins on-

j stuimig wordt.
Wil men de zekerheid hebben, dat

de aan te brengen havenverbetering
blijvend zal zijn, dan zal men zich
in elk geval een werktuig moeten
aanschaffen, dat ook bij onstuimig
weer zal kunnen dienst doen. Het
is dus niet juist, de koeten van aan-
schaffing van dezen zandzuiger bij
de andere kosten van de havenver-
betering op te tellen.

Echter heb ik in verband met
hetgeen dienaangaande in het Eind-
verslag werd opgemerkt, den gou-
verneur van Curagao nog eens de
vraag voorgelegd, of inderdaad de
nu voorgestelde zandzuiger het ge-
schikte werktuig moet worden geacht
om á$ verbrijzelde rotsdeelen uit de
haven weg t» npiu.en eu zoo niet of 'dan de aanwezige werktuig^u daar- 1 'toe voldoende zijn. Mocht dit/niet
het geval zijn, dan zal alsnog daarin 'kunnen worden voorzien. 'Wat eindelijk betreft de laatste
vraag in het Eindverslag gedaan,
namelijk of het niet noodig sou
zijn het technisch personeel op Cu-
ragao te versterken met een bekwa-
men uitvoerder, werkbaas of op-
zichter, kan ik antwoorden, dat op
verzoek yan den gouverneur van
Curagao den Minister yan Oorlog
is verzocht, de detacheering naar
Curagao te willen bevorderen van
1 gegradueerde en 5 geniesoldaten,
die met bet werken met springmid-
delen yertrouwd zijo-. Zij zullen dan
diensten kunnan bewijzen bij de op-
ruiming van de hinderlijk^ koraal-
rotsen."

De beraadslaging wordt gesloten;
de beide wetsontwerpen worden
achtereenvolgens zonder hoofdelijke
stemming aangenomen.

In de nieuwe Begrooting voor het
dienstjaar 1913 zegt de Gouverneur:

Art. 39. De havenverbetering zal
waarschijnlijk in 1912 niet zijn vol-tooid en dus in 1913 moet worden
voortgezet.

Bij de onbekendheid met het tijd-
stip waarover hier over den zand-zuiger zal kunnen worden beschikt,
is het niet mogelijk met eenige ze-
kerheid vast te stellen welk bedragin ieder der genoemde jaren verwerktzal kunneu worden.

Bovendien is men hier algemeen
tot de overtuiging gekomen, dat
een verbreeding van den havenmond
tot op 65 Meter bepaald on voldoen,
de moet heeten.

Nog onlangs gaveu de kamer van
koophandel en de hier gevestigde
subconference van de W.I. Atlantic
steamship companies het Bestuur
te kennen, dat zij het bepaald nood-zakelijk achtten, dat de havenmond
werd verbreed tot op minstens 80
Meter.

En inderdaad; wil Curagao met de
andere havens in West-ludië kun-
nen concurreeren dan moeten groó-
te stoomschepeu er gemakkelijk en
veilig binnen kunuen loopen.

Bij eene breedte van den haven-
mond van 65 meter zal dit — voor-
al ook met het oog op den sterken
stroom, die er zeer dikwijls buitende haven loopt en het binnenkomen
bemoeilijkt — nog laug niet vol-doende het geval zijn.

Vele van de groóte touristen-boo-
ten en van de Amerikaansche oor-logsschepen, die meermalen in den
omtrek komen, en, tot groot gel-
delijk nadeel van de plaats, Cura-
gao nu niet aandoen, omdat de ha-
ven te nauw is, zullen ook bij eene
breedte van 65 meter nog derisiconiet willen loopeu, die er aan ver-
bonden blijft.

Dit kan ook gelden voor de steeds
grooter wordende booten van vaste
etoomvaartlijnen, dieCuragao in haar
vaarplan hebben of zouden willen
opnemen.

Afgezien dus zelfs van den invloed
die de opening van het Panama-
kanaal op ons scheepvaartverkeer
zal kunnen hebben, moet een groo-
tere yerbreeding van den havenmond
noodzakelijk gorden geacht.

Zoo het voorstel óm den haven-
mond tot op 80 M. breedte en 10 M.
diepte te brengen door de Regee-
ring ppordfc overgenomen, dan zal
duarvoor noodig zijn een som van
ongeveer f1242.00Q. r—

Resumeerende komen we tot deslot-
som, dat de Hooge Regeeriug in het
Moederland ál vast heeft gpedgekeurd, dat onze haven wordt ver-
beterd, en op 65 M. breedte gebracht
zal worden. 1 gegradueerde en 5 ge-
nie-soldaten zullen uitkoken yoór
de werkzaamheden met springgelati-
ne. Deze springmiddelen moeien ech-ter eerst nog hier in de Kolonie ont-
vangen worden. Op 1 Maart 11. zijnuit Amsterdam 25 man suppletie voor
ons Garnizoen vertrokken. Het is te
hoppn, dat de geniesoldaten uu ook
mede kómen en de springmiddeien
meebrengen. In April a.s. zou dan
met de werkzaamheden begonnen
kunnen worden. De tegenwoordige
grijp-baggermachine zal uitstekend
dienst kunnen <)oen voor het weg-
ruimen der losgesprongen rotsblok-
ken, de zandzuiger vindt dan later
cci schoon veld om zijn werk te be-
giunen Wanneer zal echter die zui
ger komen ? De Gouverneur zegt, het
nog niet te weten

Maar gou het d§n zoo dwaas ziju
het advies vau dien officier' van de
utrecht geintervicuwd door Het Han-
delsblad op te volgen en een zand-
zuiger in Amerika te huren? Dazuiger, dien wij zelf aan schaffen
komt immers later toch van pas.
En dan behoeven ïye niet langer te
wachten om een begin te maken.

De rest volgt dan van zelf.
Voor alles, men beginne, en be-

ginne zoo spoedig mogelijk !

RAPPORT
VERVOLG.

loen bewindhebberen hun bevel bil brief

»" ??n£aJne.r van Amsterdam dd. 16Mei 1702 herhaalden, om niet te beschik-ken over de gronden der Compagnie, had-den de directeurs reeds verscheidene per-ceelen verkocht en oefenden particulierendaarop mt hun rechtnatig door aankoopverkregen recht.
Hetzij dat bewindhebberen geen kennisdroegen van de vervreemdingen - de ge-schiedenis vertelt niet altijd veel goedsvan verscheidene directeuren- hetzij? datbewindhebberen enkel de aanmatigingwilden beperken van hen, die zouder ver-kregen welderecht gebruik maakten vande gronden der Compagnie, zij moestenzich eindelijk neerleggen bij hetgeen ophet eiland reeds een voldongen feit was.De veestapel der Compagnie was reeds in1700 ingekrompen tot i 572 hoornbeesten,462bschapen en 4586 geiten en kon nietmeer worden uitgebreid.
„Gouverneur en liaden", lezen wij uithet aangehaalde werk „achten het danook gants ondoenlyk de geusurpeerdegronden weer aan de Compagnie terug Ugeven en bij zoo afdoend advies legdenbewindhebberen zich eindelijk neer* In1714 werd eene belasting Ingevoerd diede Compagnie voor het gemis der grondenmoest vergoeden.
Ook na 1715 werd met den verkoopvan plantages en het verleenen van wel-derecht doorgegaan en toen later deCompagnie geen voordcelen meer had vanhet eiland, trachtte zij nogmaals terugte komen op het weiden van vee op deweidegronden en wel In het jaar 1764 Inhunne instructieaan den directeur Bodier.
„fin alzoo bevonden wordt, dat desCompagme's vee op Curasao, sedert eenl-gen tijd aanmerkelijk is verminderd, endat het vee van de particulieren aldaarIn getal considerabel grooter is, waardoor het voedsel van des Conipagnle'avee op de Savanen, alwaar alle dezel-yen zonder onderscheid weiden, wordtbenomen; dat derhalven het vee van departiculieren weidende op de voornoem-de Savane, zal mqeten worden bepaalden gereguleerd, gelijk hetzelve mits dezenbepaald en gereguleerd wordt, naar deproportie van ieders gegoedheid; en na-ïnelijk dat de hoogste gegoede niet meerzal vermogen te hebben dan een getalvan drie honderd zestig stuks klein veeen vijftig stuks groot vee, de paardendaar onder gerekend, de mindere gegoe-de naar avenant; en dat hij In dezen zalleí?H,1 eí?H, .h,andelei> In alle candeur en op-rechtigheid, zonder aanzien van personen,

ÍHk Z_»f ,Un6" d° mee?*<_ egalitelt als doen!lijk zal zijn", aldus luidde de opdrachtvan bewindhebberen. "puracni

Doch toen zij deze Instructie neerschre-ven wareu er 49 jaren verloopen sedjrtdat de usurpatle van gronden was geregeld en de plantages belasting betaal-den naar eene waarde, waarin naarwaarschijnlijkheid ook het welderecht be-grepen was, dat trouwens door ambte-naren van de Compagnie was verleenden waarvoor door koopera van plantagesbetaald was, hetwelk- Susblllijkheiclshaf"
bledï d" CompaB"nle moost «orden geëer-

ie betwijfelen is het dan ook of Rodier er ooit in geslaagd is gevolg te ge-ven aan dit bevel van de CFompagnie enof de eigenaren der plantages, wier pri-vilege, om een onbepaald aantal vee telaten welden op de savanen, reeds vaststond dit recht zoo maar lieten verkor-tHf* tegendeel is wel aan te nemen,want Hodler zélf verleende later weiderechtvoor onbepaald aantal vee en verkochtplantages der Compagnie met welderechtvoor onbepaald aantal vee. Hieruit leidtde Comissie af, dat hij de Compagniehad kunnen overtuigen dat hare lnstïuc-ne met kon worden nagekomen, iïa 1764werden onder Rodler alleen niet minderaan 14 plantages verkocht met weiderechtvoor onbepaald aantal vee, terwijl hijslechts in een geval, In 1772, bij den ver-koop der plantage Eendragt datrecht be-perkte tot 26 schapen. In 1761 verleendeRpdier weiderecht aan Plantage Yreöenberg met bljtiepaling, da* het tbt Wed«&-opzeggens toe zou wezen. Ook Rodiersopvolgers verkochten plantages met wei-derecht, dat wat het aantal vee betreftonbepaald was. Voor zooverre der Com-missie bekend is, is tot bij het opmakenvan den hierbijgevoegden legger geen an-dere weideprivilegie tot wederopzeggenetoe verleent.. ■■ " 'f ■ " -.

Toen dan ook in 1791 de West-IndischeCompagnie werd ontbonden en de ellan-den aan den Staat overgingen, was reedseen zeer groot deel van het eiland Cura-cao de eigendom van particulieren, terwijlde plantages het recht hadden verkregenom haar vee te laten weiden on vele deruraakliggende gronden.



Berichten uit de Kolonie.
Kerkelijke berichten.

De Hoogeerw. Pater Fr. Antoni-
nüs ter Maat, Vicaris Provinciaal
in de Missie van Curagao, zal met de
Caracas Woensdag of Donderdag a.s.
naar Puerto-Rico vertrekken en van-
daar met de Legaspi via Spanje naar
Nederland. Z.H.E.W. is tot afgevaar-
digde gekozen urn de Paters van Cu-
ragao te vertegenwoordigen bij het
Algemeen Kapittel der E.E.PP. Do-
minikunen in Nederland.

De vele vrienden van Pater ter
Maat zullen Z.H.E.W. slechts noode
zien vertrekken. Pater Vicaris heeft
zich in de ± 8 jaar, welke hij op
Curagao doorbracht, de ilgemeene
sympathie weten te verdienen, ook
bij de niet-Katholieken.

Wij wenschen Z.H.E.W. een voor-
spoedige en genoegelijke reis en ho-
pen hem binnen het jaar weder in de
Kolonie terug te zien.

" » »

Z. D. H. F. A. Bbiosohi, Aartsbis-
schop van Cartagena, is 1 Maart
uit Genua vertrokken en hoopt. 21
Maflrt hier te nrriveeren, om dan
zijn reis verder door te zetten naar
zijn residentie, daar de regeering van
Colombia aan Z. D. H. het verblijf
in zijn eigen diocees weder heeft toe-
gestaan.

De Begrooting

van 1912 werd in de vergadering-
van 8 Februari 11. zonder beraadsla-
ging noch stemming door de Eerste
Kamer goedgekeurd.

De nieuwe Begrooting

voor het dienstjaar 1913 is verle-
den week door den Gouverneur bij
deu Kolonialen Raad ingediend.

Het lijvig Ontwerp maakt op ons
een uitstekenden indruk.

Niet tevreden met de verbreeding
van den mond onzer haven op 65 M.
stelt de Gouverneur voor de breedte
op 80 M. en de diepte op 10 M. te
brengen.

Voor de uitbreiding van de hoe-
deniudustrie in de Kolonie eu de
katoencultunr op St- Eustatius wor-
den gelden aangevraagd.

Eveneens om de positie van sub-
alterne ambtenaren le verbeteren

Óp de bizondere belangen van
ieder eiland werd gelet. Joo zuilen
de alo?-yelden op Aruba worden
verbeterd cD de steiger op St. Eu-
statius verlengd.

Visscherij en Laudbouw, voor zoo
ver mogelijk in onze Kolonie, zul
lpn gorden bevorderd.

„Als een verblijdend teekeu voor
de toekomst mag gewezen worden
op het feit, dat de (jopryoerhandel
op Curagao meer en meer toeneemt."

„Wanneer men de buitengewone
uitgaven niet mederekent en op het
aceres der middelen let, dan bestaat
er, volgeus den Gouverneur, geen
reden voor bezorgdheid over de toe-
komst."

Wij hebben ons ge moeite gege-
vt-u ¡je ramingen der inkomsten en
uitgaven over de laatste 10 jaren,
eens met elkander te vergelijken en
dan zieu wij naast de noodzakelijke
stijging in uitgaven ook een gere-
telde en vaste toename van kl-
otsten.Dé inkomsten waren geraamd :
Voor 1904 op f491.120,46
Voor 1913 „ f 700.552
In 10 jaar tijds zijn de inkomsten

derhalve ruim 200.000 Gjd. toege
aötóeó,'

Verhoogiug van uitgaven moet
ons niet verontrusten, als die uitga-
ven slechte noodzakelijk blijden en
dienen om de Kolonie, vooruit te
helpen. Zonder uitgaven ook geen
ïïinef."Voor 1913 zijn de uitgaven ge-
raamd op f 1.047.960, en de bijdra
8e uit 's Rijks schatkist op f 327.408.

Hooge Gast.

Door de Regeering der Vereenigde
Staten is dè Secretaris van Staat,
Mr. Knox, belast met een bezoek
aan de Latijnsch-Amerikaansche re-
publieken. Volgens El Uuniversal zal
Mr. Knot. aap l^oord yan de Washing-
.9« zich hel eerst naur Colon bege-
ven en na de Istmus bezocht te heb.
ben, met de kruiser Mnryland de
Westkust opstoomen om de hoofd-
steden der 5 Republieken van Mid-
den-Amerika te bezoeken. Daarna
«al Z. Esc. verschillende steden aan
de Nbordkust van Zuid-Ainerika aan-
doen tot aan Caracas eu vandaar
*ijn route vervolgen naar Puerto-
ftico, Santo Domingo, Puerto Prin-
cipe en Habana.

Th» Sun weet mede te deelen, dat
§e Staats-secretaris 31 Maart vanLa Guaira naar Curasao zal ver-
trekken om 1 April van hieruit naar
San Juan te stoomen.

Tot het hooge gezelschap behooreuMr. en Mevr. Knox, en hun zoonMr. H. g. KNos en Echtgenoote
Mr. W. T. S.! DoYle en Mr. C. Les-
We Comhb van het Staatsdeparte-
ment.

Curaeaosche PhilharmoischOrkest.

Den 12den Januari 11. hebben
zich 28 muziekliefhebbers vereenigd
om een Philharmouisch Orkest sa-
men te stellen.

Het orkest staat onder directie
van deu Heer R. Boskaljon.

Zaterdag a. e. zullen zij de eerste
publieke uitvoering geven tot stijving
der vereenigingskast. Er moeten in
het buitenland nog eenige instru-
menten gekucht worden en daarvoor
is natuurlijk geld noodig.

Wij verheugen ons ten zeerste over
de oprichting van dit Orkest,
wenschen het een lang en bloeiend
leven en Zaterdagavond veel succes!

Koloniale Raad.

Woensdagavond 8 uur algemeene
vergadering.

Hr Ms Zeeland
is Donderdagmiddag naar Donaire
vertrokken tot het houden van schiet-
oefeningen. Vandaar wordt de reis
voortgezet naar I'nerto Rico. Einde
dezer maand keert de Zeeland weer
in onze haven terug.

Zondag 11. boden de Commandant
en de Officiereu vau Hr Ms Zeeland
een afternoon tea aan hunne vrien-
den. Ook de Gouverneur woonde de
receptie bij.

De Carlota
is Woensdag met 25 man werkvolk
voor een suikerplantage in Vene-
zuela naar Maracaibo vertrokken.
Dit is de eerste reis van het nieuwe
schip.

Club Curacao.

De leden hebben Zaterdag het Pu-
rimfeest zeer opgewekt gevierd met
ecu druk bezochte Sarao. Zondag-
middag richtten de leden van het
Bestuur een feestje aau voor de kin-
deren der leden, die aardig speel-
goed ontvingen.

Tragisch.

Een zieke werd dezer dagen vau
Bonaire hierheen vervoerd per schip,
maar stierf op reis.

Gamizoen.
Niet op 16 dezer, zooals was be-

paald, doch op 1 Maart zal een
detachement der |co.|oniale reserve
ter sterkte van _o korporaals en
soldaten onder geleide van een on-
derofficier naar W.-Indi<" (Curagao)
vertrekken per stoomschip Oranje
Nassau.

St. Thomas eu Curacao.

Uit het jaarverslag van Consul
Fkiis op het eiland St. Thomas
blijkt, dat de handel vau St. Tho-
mas tengevolge van de kleine op-
pervlakte van dit eiland, zeer be-
perkt is eu in hoofdzaak slechts
met Denemarken en de Vereenigde
Staten van Amerika gedreven wordt.

Uit Nederland werd in IQIQ eene
geringe hoeveelheid jenever, boter,
kaaa i.n sigaren ingevoerd.

De uitvoerartikelen van St. Tho
mas zijn suiker en katoen. Hiervan
werdeu in 1910 verscheept 12.000
ton suiker en 1.500 balen kanoen
naar Denemarken, Schotland en de
Vereenigde Staten van Amerika.

Gedurende 1910 kwamen iv de
haven van St. Thomas binnen 446
stoom- en 2.160 zeilschepen, waar-
van 71 zeilschepen onder Nederland-
sche vlag.

Het grootst aantal «toomsche-
pen i$ afkomstig van de Haraburg-
Amerika-lijn, waarvau bijna alle
schepen die op Centraal-Ameriku
varen, ook de haven van St. Thomas
aandoen. Op dat eiland heeft deze
Maatschappij dan ook een Centraal-
Ageut voor Centraal-Ameriku.

urn een vergelijking te maken met
de scheepvaart op ons eiland, volge
hier de statistiek der scheepvaart
voor onze haven.

In 1910 werd de haven van Cu-
ragao bezocht door 1.588 schepen
metende tezamen 2.376.651 M B. On-
der dit getal behooren 319 stoom
booten met een bruto-inhoud van
2.241.726 M» en 1.269 zeilschepen
meteen bruto-inhoud van 135.000 Ma.

De Graecia
was Zondag uitgevaren en begon
weer te fluiten, terwijl zij de steven
wendde, als om weer binnen te ko-
men. Maar 't was een alarmsignaal.
De loods-boot, op sleeptouw, was
door wind en stroom tegen het schip
geslagen en vol water. De roeiers
werden opgepikt door de visschers
boot Marianita en de loods, de Heer
Hendrik tan der Hoeven, die ge-
lukkig nog aan boord was, werd door
een politieboot naar wal gebracht.

Onze gelqkwenschen aan geredden
en redders 1

Op Hol.
De Directeur van Zaquito begaf

zich Maandagmorgen naar de me-
laatscbeninrichting, toen op de „Roo-
den Weg" het paard schrok van
de stoomwals en het rijtuig tegen
een post van 't electrisch licht aan-
sloeg. De wagon brak en de koet-

sier werd van den bok geslingerd,
maar had de tegenwoordigheid van
geest de leidsels goed vast te houden,
waar door het schichtig geworden
paard spoedig tot bedareu kwam
en verdere oDgelukken werden voor
komen. Allen kwamen met den
schrik vrij.

Uitvoer.

Gedurende het, laatste kwartaal
van 1911 werd van Curagao uitge-
voerd vooreen waarde van f 196.768,
waarvan f 147 528 alleen aun hoe-
den, f17.615 oan Dividivi, f7.570
,ian Phosphorzure Kalk van K).
Curagao f6.810 aan Geitenvellen,
f5.058 nan zout, f 4.877 aan Oran-
jeschilleu, f 1.511 aau ijs.

Aruba voerde uit voor een waar-
de van f 115.221, waarvan f 49.446
aan Phosphorzure Kalk f 30.324
aan (¡oud f 13 870 aan Aloë f 5.958
aan Dividivi eu f 5.956 aau Geiten-
vellen,

Bonaire voerde uit voor een waar-
de von f29.556 waarvan f 10.713
aan Dividivi, f3.013 aun Geiten
f 2.134 aau zout.

St. Martin voerde uit voor een
waarde van f 7 878, waarvan f 5 489
aan zouten f 1.440 aau Rundereu.
Sb. Eustatius voerde uit voor een
waarde van f 2.921 waarvan f 1.935
aan Runderen Sabu's uitvoer bedroeg
f3051, waarvan f 2.700 Kantvverk.

Dankbetuiging.

Iv dank ontvangen: Segunda Me-
moria anual de la Compañía Internacional
de Seguros te Panamá.

Van de firma Euwaiios, Henbiquez
& Co nieuwe tijdtafels voor het ver-
trek der booten van de Hamburg-
Amerika Linie.

Van de firma Rivas Fensohx & Co
idem voor de Red „D".

MarktberichtvandenCuracaoschenHandelsbond.

Van 1 Maart 19t¡S.

AARDNOTEN (Pindas) per KÏS 0.22
ZOUT por vat v*n 130 K.G f 0.80
DIVIDIVI i>er K,G 0.05X
ORANJESCHILLENperKG. lßtkw. „ U.TO

id. per KC..29tw. 0.60
HUIDEN per K.G ..... „ 0.60
GEITENVELUEN per K.G , 1.20
WOL per K.G 0.12
'SCHÁPENVELLEN per stuk 0.50
BEENDEREN per K.G 0.02
BECINUS-ZAAD per K.G .'. „ 0.05
STROOHOEDEN (hipijapa):
Kwaliteit No, % per dozijn „ 4.62)¿„ 1 (gebleekt),, „ „ 4,75

» » | >" ,i , 5.50
» ■> <} >■ „ „ 9,50

" i> " "" „ ii 9-85„ 4 „ ,', 6.75
5 „ „ (OLA) „11.-

-.. 6 „ „ „11.35
tt »» ' i» 11 » "„ 8 „ „ (OLA) „13.„ 9 „12.50„ 10 „ (OLA) „15.-

-„ 11 „ „ ia.so„ 12 „ (QLA) „16-
-., 13 u , 16.-
-u 14 » (OLA) „-

5 1 Q4STROOHOEDEN (latai) :"
Kwaliteit X per dozijn 1.62^

>> XX .i ii i—'
XXX ——KLEINE STROOHOEDEN (hipijapa)

ín kwal. overeenkomende met kwal. No. _
van ongeveer 35 cM. van kruin af totrand

per doz. f 3.50
van ongeveer 30 cM. van kruin totrand

per doz f 5 —
Batten en Muizen.

Gedurende de laatste 8 dagen
werden iv het fiscaiaat aangebracht
¡en door middel van petroleum ver-
delgd

107 ratten
42 muizen,

De Magneet.

Nu hier reeds verschillende auto's
op ons eiland zijn, kan het zijn nut
hebben te wijzen op het bestaan
van boeken, waarin de auto en haar
onderdeelen en de behandeling daar
van beschreven wordt. De Magneet
is een dezer maandschriften, dat
daarbij nog grafcis wordt toegezon-
den aan allen die het aanvragen aan

De H- & I. My v|h M. Adi_er
Prinsengracht

Amsterdam.

Muziekuitvoering.

Zondagavond ten 7.30 ure aan de
Overzijde.

PROGRAMMA

1. Echtes Wiener Blut Pas Red. Komzak
2. Ouverture LeCalite deBagdad. Boleldieux
3. Venus y Plora valse Gortiz
4. Fant: sur Gulilaume Teil. Rossini
5. Sabre et Lance March H. Stanke
6. Bouquet deMelodica Potp: J. Boskaljou
7. Fragmento, de la Juive Halery
8. f a. Impromptu Dasa S. Miranda

\ b. No me olvides valse C. Boskaljon
Oflicieele berichten.

Bij Kon. besluit vau 6 Februari
1912 No. 21 is aan den oppersei-
ner bij de zeemacht H. Timmerman,
gewezen chef vau het kuststation
voor drandlooze telegrafie op Cura-
gao, bij bevordering verleend de gou-
den eeremedaille der Orde van Oranje
Nassau, met bepaling, dat aan hem
het versiersel met de zwaarden"
zal worden uitgereikt.

Uit de naburige Republieken.
VENEZUELA.

Volgens de Venezolaansche bladen
gaat het iv de naburige republiek
bi?onder goed. Het bestuur van den
tegenwoordigen President J. V. Gó-
mez wordt geprezeu als vreedzaam
en bevorderlijk voor handel, indus-
trie en scheepvaart. Wij zullen tot
staving eenige feiten aanhalen.

Zondag 25 Februari scheepten zich
7 militairen in op de Martinique om
via Colon naar Lima te vertrekken.
Zij zijn aangewezen om aan de Mi-
litaire Academie van Chorillos hun
militaire studiën te voltooien. Zij
behooren tot de Infanterie, cavalle-

l rie en de genie.

In de laatste jaren is Venezuela
druk bezig zijn leger te reorganieee-
ren, maar het is zeer goed gezien
om ook eens bij andere volken een
kijkje te gaan nemen. De tegenwoor-
dige uniformen doen zeer sterk aan
de Duitschen denken, wat kleur en
snit betreft, het zal echter uog heel
wat jaartjes duren voordat de stram
militaire discipline van Duitschland
in Venezuela is door gedrongen. Toch
maakten de troepen op een militai-
re wandeling een zeer gunstigen in-
druk en werden overal toegejuicht.

Op 1 Maart werd aan de Spaan-
sche legatie de somma vau 11.600.75
Bolívares betaald, waarmede de
schuld van Venezuela aan Spanje,
krachtens diplomatieke overeenkomst
op 4.898.012.70 Bs. gesteld, thans
geheel is afbetaald.

Ook aan de andere nationaliteiten
betaalt Venezuela geregeld.

De Venezolaanscne scheepvaart-
maatschappij, Compañía Anónima
de Navegación Fluvial y Costanera
heeft haar jaarverslag uitgegeven.
De booten der Maatschappij behoo-
ren tot drie secties.

De sectie Orinoco bestaat uit de
stoombooten Delta, Apure, Alianza,
Arauca, Amparo, Masparro, Boyacá, en
Puerto Nutrias, en twee sloepen Avila
en Im Verdad.

De kustvaart wordt onderhouden
door de booten Venezuela, Guayana
en Manzanares. De sectie del Lago telt
onder zich Maracaibo, Progreso, Nue-
vo Mará, de sleepboot Tachira, de
stoomsloep Viüamizar en de bagger-
machine 19 de Diciembre.

In het laatste half jaar werd een zui-
vere winst gemaakt van 300.000.42
Bolívares.

De scheepswerf en het drijvend dok
worden ook ten zeerste geprezen.
Dit laatste is 282 voet lang, 80
breed, terwijl de brug 6 voet hoog
is en de wanden op den brug 21,
tot alle hoogte, volgeus het Boletin

Staat van b©t aantal vaartuigen die het eiland Curagao in de maand Februari 1912 aandeden,
met vermelding van hunne inhondsmaat.

ZEILSCHEPEN. STOOMSCHEPEN.
'■ ■ ■ ■' Hl 'M I II I—-_-_■■——^———— mmm^*^__mm_--_____-_--_------»-m»mm_-m__^o^___m-m_-----m---___mm__m

Inhoud in M 3. Inhoud in MB.

Aantal Bruto Netto Aantal Bruto Netto
■'. ) ■ —^^^^~^"-~ m***************m********** 'I -_-_-_-»-_______-_______.

Maapd Februari | 88 11873 10881 33 215233 136312
Vorige maand 92 9844 9116 32 211309 133822

■" "■" '" -'■■— *^^^^^^mkm^^Ê^mm ■■^"■—^^^""^■■- __m_mmmt*^m~^» ■ ■ -_-■ __■ ■ —. 1 . ,

Totaal 180 21717 19947 65 426542 270134

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

VEA USTED
que cada frasco de Aceite

f de Hígado de Bacalao que
compre lleve la marca del
"Hombre con el Bacalao á
Cuestas."

Ella representa la legíti-
ma y la mejor preparación
de Aceite de Hígado de
Bacalao que se conoce por
el nombre de

EMULSIÓN DE SCOTT
que contiene el mejor y más puro Aceite
de Hígado de Bacalao de tal manera
emulsionado con los hipofosfitos de cal
y de soda y glicerina que hace de los
cuatro ingredientes la forma más eficaz
para combatir las enfermedades del
pecho y los pulmones.

"Me es grato declarar que habiendo tetado
bastante enfermo y debilitado por más de un año,
y cuando ya las fuerzas se me habían agotado
apesar de los medicamentos que tomaba, un amigo—el Sr. Luis Silva—me recomendó la Emulsión de
Scott. Tomé seis frascos de esta magnífica pre-
paración y quedé completamente curado, gozando
ahora de la mejor salud, fuerzasy ánimo, por lo cual
recomiendo siempre á mis amigos la Emulsión de
Scott." Alfonso Rodriguem, Valencia, Venemuela.__

»"
__



van het Ministerie van Openbare
Werken, 30 voet. Ruimte 2.000 ton.

Het droogdok komt ook spoedig
gereed. Dit zal in staat zijn booten
te dokken van 4000 ton, wat meer
dan voldoende wordt geacht voor
de stoombooten die Venezuela aan-
doen!

De stoomzandzuiger bij de werf ge-
legen, haalt iedere minuut 4M 3 zand
of slijk op. Deze machine moet het
kanaal graven waarin het dok komt
te liggen.

Buitenland.

DUITSCHLAND.
De Duitsche Rijksdag

is met een Troonrede geopend.
Aan deze opening, die, volgens ge-

bruik, plaats vond in de Witte Zaal
van het koninklijk paleis, ging in
de slotkapel een godsdienstoefening
vooraf.

Voor de katholieke leden werd in
de St. Hedwigskerk een H. Mis op-
gedragen.

De keizer, in de uniform van de
Garde du Corps met den Adlerhelm",
betrad even na twaalf uur, voor-
afgegaan door de dragers derRijks-
insignes, de Witte Zaal, waar de
afgevaardigden, de ministers, deleden
van den Bondsraad reeds aanwezig
waren en in de groóte loge de kei-
zerin met de prinsessen van het kei-
zerlijk huis had plaats genomen.

Toen de keizer binnentrad werd
een driewerf Hoch aangeheven.

Z. M. zette den helm op, nam de
Troonrede uit de handen van den
Rijkskanselier en las die voor.

Ze is zeer kort, buitengewoon kort
zelfs. Maar reeds de aanvang is een
soort demonstratie.

„Het hechte gebint van het Rijk
en de staatkundige orde ongeschokt
te bewaren, de welvaart des volks
in al zijn kringen en standen te
vergrooten, de kracht en het aan-
zien des volks te handhaven en te
verhoogen is het doel van mijn wer-
ken. Daarin weet ik mij met mijne
hooge bondgenooten een en ik leef
in de overtuiging, dat ook zij even-
als de gekozen vertegenwoordigers
der natie hunne beste krachten aan
den gemeenschappelijken arbeid zul-
len geven".

Het is vrij duidelijk wat hiermee
aan de socialisten en de met hen
verbroederde liberalen wordt te ver-
staan gegeven: de koers der regee-
ring verandert niet.

Als tweede punt wordt de sociale
„Voorzorg" aangeroerd, die sedert
een menschenleeftijd een voorname
plaats in de Rijkswetgeving inneemt
„Nog in de laatste zitting van den
vorigen Rijksdag ziju de weldaden
der verzekering tot breede kringen
der bevolking uitgebreid". Dezelfde
sociale geest uit welken dit werk is
voortgekomen, moet ook in de toe-
komst heersenen, want de ontwik-
keling staat niet stil.

De Finantiën des Rijks hebben een
stevig fundament gevonden; heteven-
wicht is verkregeu en de buitenge-
wone uitgaven kunnen worden ver-
minderd, door het vasthouden aan
de tot nog toe gevolgde strenge
beginselen zal het Rijk binnankort
tot een volledige gezondmakingzijner
finantiën geraken.

Den keizer vervult met bevredi-
ging, de gedachte, hoe groóte resul-
taten de vrije ondernemingsgeest in
nijverheid en handwerk, in handel
en verkeer heeft bereikt en hoe ook
door verbetering der techniek de
landbouw langzaam opbloeit.

Met het oog op dezen vooruitgang zul-
len de verbonden regeeringen ook
in de toekomst de grondslagen der ta-
riefpolitiek niet verlaten.

Vervolgens wordt in de troonrede
de reeds door ons vermelde wijzi-
ging der wet op het Staatsburger-
schap aangekondigd, waarna de rede
vervolgt:

De welvaart en de bevordering van
onzen vredesarbeid in het land en
in de overzeesche bezittingen is af-
hankelijk ervan, dat het rijk mach-
tig genoeg blijft om zijn nationale
eer en zijn bezittingen, benevens zijn
gerechtvaardigde belangen in de we-
reld, ten allen tijde te kunnen be-
schermen en daarvoor te kunnen
opkomen.

Derhalve is het mijn voortdureude

Slicht en zorg, om de kracht van
et Duitsche volk — dat aan krijgs-

tuchtige jonge mannen geen gebrek
heeft, — te land en te water te hand-
haven en te versterken. Wetsont-
werpen, die dit doel beoogen, zijn
in voorbereiding, en zullen tegelijk
met voorstellen voor de dekking der
meerdere uitgaven aan den Rijksdag
worden voorgelegd. Helpt gij om die
hooge taak te kunnen vervullen,
dan hebt gij het vaderland een groo-
ten dienst bewezen.

Van onze bereidwilligheid om in-
ternationale quaesties op vrienschap-
pelijken wijze bij te leggen, wanneer
dit met de waardigheid en de belan-
gen van Duitschland in overeenstem-
ming is, hebben wij door het slui-

ten van de overeenkomst met Frank-
rijk opnieuw het bewijs geleverd.

Behalve op de handhaving vau
het bondgenootschap met de Oosten-
rijksch— Hongaarsche monarchie en
met het koninkrijk Italië, blijft mijn
politiek er steeds op gericht, met
alle mogendheden vriendschappelijke
betrekkingen op deu grondslag van
wederzijdsche achting en goede ver-
standhouding te onderhouden.

In vertrouwen op de gezonde
kracht van het Duitsche volk, zie
ik met vertrouwen, en op Gods ge-
nadigen bijstand bouwend, over de
strijdquaesties van den dag heen,
de toekomt tegemoet.

Presiden Taft
heeft een voorbereidend mobilisatie-
bevel uitgevaardigd voor 94000 man
troepen, die langs de Rio Grande op-
gesteld zullen worden. De toestand
in Mexico is zoo kritiek geworden,
dat de mobilisatie van 66000 man
Amerikaansche militiedroepen elk
oogenblik te wachten is. Komt het
zoover, dan is een gewapende mili-
taire opmarsen naar Mexico waar-
schijnlijk.

Eu wie weet hoe lang reeds voor
bereid?

Photographische Inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOGRAFEN
VAN

rf. M. de Koningin der Nederlanden

BEKROOND

te Amsterdam 1883.
„ Antwerpen 1885,

Chicago 1893, en
„ Caracao, Eerste Prijs Eeiv-

medaille, 1904.
„ Brussel, 1910,

Curacao, Waterkant, Otra-
banda.

DIWAR'S-WHYSKI
[ DE BESTE ]

BEKROOND MET MEER DAN

50 (SoudcQ lyíedailles
EN ANDERE PRIJZEN.

GEDESTILEERD DOOR

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

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

Agenten voor Curasao,

de LAN NOY- &. Co-

INGEZONDEN MEDEÖEELINOBN.

Las propiedades alimenticias y nu
tritivas del aceite de higado de ba
calao 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 aceité de
bacalao de ciertos compuestos leri
vados del hígado, que permiten la
pronta emulsiflcación del aceite por
los fluidos del estómago—y hacen
que su absorción por la membiana
mucosa se lleve á efecto con más fa-
cilidad y con más rapidez que la de
ninguna otra grasa.

Como se ha pretendido por algn
nos industriales recomendar el ucoiet
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-
tróleo 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.

êHamburg-Amerika-LinieGevestigd in 1847,
Geregelde Vracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verschil-ende Lijnen, met 350 Havens in alle Werelddeelen.
Dienst tusschen Europa-West-Indie-Yenezuela-Colombia.

ÍLijn
I. Aankomst te Curacao : van Eu-ropa en tusschen havens, den

lsten van elke maand.Vertrek van Curagao; naar Ve-
nezuela, Trinidad, St. Thomas
Havre en Hamburg den 2|3 den

Lijn 111. Aankomst te Curagao van Ham-burg-Antwerpen en St. Thomasden 15 van elke maand.
Vertrek van Curagao naar PtoColombia, Cartagena en Pto. Ce

Lijn IV Aankomst te Curagao van Cuba
event. St. Thomas, denls|l6 van
Vertrek van Curagao naar Vene-zuela, Trinidad St. Thomas, Ha-vre en Hamburg; den 17 van elke

Passagiers-vervoer naar alleplaatsen, welke door bovenge-
noemde lijnen worden aangem ¿J^^ daan.

Behalve de stoombooten van bovengenoemde lijnen, doen eventueelook andere Passagierschepen der Maatschappij, deze haven aan, dieover St. Thomas direct naar Europa varen, eu de reis in ongeveer
15 dagen volbrengen.

De Passagiers-schepen der Hamburg-Amerika Lijn zijn alle voor-zien van de noodige toepassingen voor de veiligheid en comfort deropvarenden.
Prijs der Passage naar Havre of Hamburg:
I Klas: $ 110; 111 Klas: $ 50-A. G.
Retour Biljetten: 10% afslag op de heen- en terugreis.
Voor verdere inlichtingen vervoege men zich tot

Edwards, Henriquez & Co.,

Agenten.

LONGMAN & MARTÍNEZ
NEW YORK.

(OPGERICHT IN HET JAAR 1852.)

Fabrikanten en exporteurs van verfwaren in allerlei soortenin 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 voorrijtuigen; Oliën om te glansen, etc.

Monsters worden op aanvrage gratis verzonden. 3

Advertentien»
maÊm____________m_WÊ___m_m___m

Zaterdag 11. ontving ik het
telegrafisch bericht van het on-
verwachte overlijden van mijn
jongsten broeder,
den Hoog Edel Gestrengen Heer

A. J. M YdystekG*
Consul van Holland te Port-

Arthur (Texas).
t fr. M. G. Vuylsteke

Titulair bisschop van Charadrus
Apostolis Vicaris van Curasao.

EERSTE CONCERT
TE GEVEN DOOR HET

„fapscli Phílharmoniscfa OW
op Zaterdag, den 16den Maart 1912

des avonds te 8 uur in het gebouw

„DE KRANS"
aan de Overzijde, met welwillende

medewerkingv. d. Heer A. J. Pijpehs.

PROGRAMMA.
1. Openingsmarsch
2. Fantaisie op de opera uit te

„La Filie de Madame voeren
Angot" v. Ch. Lecocq > door

3. Wals uit de operette het
„Ein Walzertraum" Orkest.
van O. Straus.

4. Potpourri van Spaansche zan.
gen, voor te dragen door de
Jongejuffrouw L. M. Pijpers.

5. Solo Fluit 11 Trovatore" van
W. Popp, voor te dragen door
den Heer C. Boskaljon, piano-
begeleiding van den heer Jacobo
Palm.

PAUZE.
6. Fantasie op de opera C armen"

van Bizet, door het Orkest.
7. „Amada Madre y Patria", Mo-

noloog te houden door den Heer
A. J. Pijpers.

8. Potpourri uit de ope-|
rette,, Die Lustige Witt- door
we" van Fr. Lehar. > het

9. Le Kic-King, Marsch Orkest
van Ch. Borrel-Clerc. J

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar
tegen f I.— bij de Heeren R. Boskal-
jon, M. B. Daal, J. P. E. Gorsira en
R. Palm.

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. '

13 4.

HAVEN-NIEU WS.
VAN 2 MA ART. -16 MAART.

Schip 1 Kapitein | Aankomst | van | Vertrek | uaai

Zulia SS Morris 2 Maart New-York 2 Maart Maracaibo¿uha _ " ' Maracaibo 7 New-YnrkCsraeas Furst 7 „ New-York 7 La GuavraC*fracas-, 0 -_,. ", }l " La Guayra 13 New-ffiMaracaibo S 8 Morris 16 „ - New-York 16 VlTraoflíhoMerida A Johanson 6 Maart Maracaibo 6 , La GW"Menda „ 8 „ La Guayra 8 Makrt MamcaíbopTitillemlV PCvd'Graaff 'I Maart KSS§* *S Makrt %?£s?Prins Maurits P Konlngsteln 10 „ New-York 11 ; , AmTtoX"Oranje Nassau G D Nieman 16 „ Amsterdam 17 '„ N^wSk
Yucatán Glttins 29 Febr. Liverpool 1 Maart Pto CabelloCitta di Torino A Poggi 7 Maart Colón 8 „ Gen¿va
Graecia Krieger 2 „ Hamburg 4 „ HamburirAlmerian C Coock 9 „ Liverpool 9 „ bta MartaNiederwald H Broek 13 „ Pto Colombia 15 „ HamburirLegazpi A Cormellas 16 „ Colón 16 „ BarcelonaPaíagonia M Malchow 17 „ Hamburg 17 „ Pto Colombia

Schoeners, f Aankomst. | van J Schoeners. Vertrek I naar

Margarita C 2 Maart Rio Hacha Maria Abigail 2 „ La Guayra
Virginia H _ „ Velade Coro Hungaria H 1 „ Bonaire
Camia H 2 „ Maracaibo Juan Luis H 2 „ Aruba
La Preferida H _ „ Maracaibo Frieda H 2 „ Maracaibo
Hirondelle H 4 Maracaibo Estr. delMar V 2 Guanta
Hungaria H 4 „ Bonaire Meda H 2 „ Maracaibo
Clicia V 4 _, Maracaibo Inmaculada 2 „ Pto Cabello
Perla de Ozana 6 „ Barahona Margarita C 3 „ Rio Hacha
Virginia H 8 „ Vela de Coro Virginia H 4 „ Vela de Coro
Juan Luis H "¡ „ Aruba Carlota H 6 Maracaibo
Caronia H 8 „ Bonaire Pluma de Oro V 6 „ Maracaibo
DreadnoughtH 8 „ ísl. Barlov. Hungaria H 6 „ Bonaire

Gaviota H 7 „ Maracaibo¿a Preferida H 8 „ Maracaibo
Camia ¿Z 7 „ MaracaiboAfana H 8 „ Maracaibo
/van Luis H 9 „ Aruba

2 Mrt. is hier binnengekomen van Philadelphia de Noorsche stoomboot NANNA
met steenkolen voor de booten der Red D Line.

3 Mrt. zijn vertrokken het Norweesche S. S. BRYNHILD naar Jamaica en het
Engelsch S S. BREARDENE naar Cuba.

7 Mrt. is H.M. ZEELAND vertrokken naar Bonaire.

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curagao
Emulsión 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 Ja tuberculosis, tenien-
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
vino—Saltillo, Coah., México

Drukker t
B. X.. BOGAERS.
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