
BUREAUX VAN DIT BLAD
R-edactie en

Oud No. 223, Nieuw No. 4.
T^atei-liaiit, Overzijde.

l\o. 1499 29ste Jaargang.Zaterdag 91 September 1912.

AMIGOEDI CURAÇAO

WEEKBLADVOORDE CURAÇAOSCHE EILANDEN

Dit Blad verschijnt eiken Zaterdag.
Abonnementsprijs voor Cuiaeao, Bonaire, Aruba

en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden
fl. 2.— met vooruitbetaling.

Voor het Buitenland per jaar fl. 10.—
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.
Prijs der Advertentien van I—7 regels f. 0.50; voor el-

ken regel meer 7% ets.

Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.
Su prijs di abonnement ta fl. 2,— pa tres lunapaga padilanti.
Pa lugarnan foi Curagao, Bonaire. Aruba, St. Mar-

tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10.—pa anja
Uu numero sol fl. 0.15.
Anuncio di 1. te 7 regel f 0.50 cada regel mas

7% ets.

Voor de noodlijdendenin de West.
Zooals reeds gemeld, is men op

Het Loo dag en nacht bezig hei-
bloem bouquetjes te vervaardigen, om
die Zaterdag, 31 Augustus, Konin-
ginnedag, ten voordeele van de nood-
lijdenden op de West-Indische eilan-
den te verkoopen. Natuurlijk is het
niet doenlijk, dat op Het Loo alle
bouquetjes worden gemaakt, daar-
om worden er ook elders vervaar-
digd. Daar men veronderstelt, dat
de Loobouquetjes gretige koopers
zullen vinden, worden deze eerlijk
verdeeld. Natuurlijk zullen ze voor
hooger prijs worden omgezet dan
de door andere handen vervaardigde

Door padvinders en meisjesgezellen
werd geestdriftig voldaan aan den
oproep, om zich met den verkoop
te belasten.

Voor een heidebloemfeest op Zorg-
vliet heeft zich een eere-comité ge-
vormd. Daar zullen de padvinders
een kamp opslaan, daar zal door
'n vriendelijk aanbod van kol. Weber
de muziek van de grenadiers en ja-
gers zich doen hooren, terwijl de
afdeeling zang van deonderofficiersaf-
deeling van het grenadiers regiment
„Door eendracht bloeiend" eenige
zangnummers ten gehoore zal bren-
gen, daar zal dé artillerie caroussel
rijden, en daar zullen — 'last not
loaet eenige damoa enkel Loo-bon-
quetjes ten verkoop aanbieden.

Velen werkten samen om het Zorg-
vlietfeest te doen slagen. Mr. Goe-
koop stond zijn terrein af, decom-
mandant van het leger zorgde voor
veldtenten, terwijl het geheel staat
ouder de bescherming van het vol-
gend eere-comité:

Jhr. V. E. A. Boreel, Hofmaar-
schalk van H. M, de Koningin.

Mr. D. Fock, oud-Minister van Ko-
loniën.

.1. B. Van der Houve vau Oordt,
Secr. Gen. van Koloniën.

W. A. Baron van Ittersum. Kamer-
heer i. b. d. van H. M. de Koningin.

Jhr. J. O. de Jong van Beek en
Donk, oud Gouverneur van Curacao.

Jhr. Mr. Dr. A. H. Van Karnebeek,
Burgemeester van 's Hage.

Jhr. E. Van Loon.
W. A. T. De Meester, Lt. Generaal,

Comm. van het Veldleger.
D. J. G. J. Baron Van Pallaudt v.

Duynreli, Jagermeester van H. M.
de Koningin.

Jhr. VV. T. H. Van de Poll, Opper-
Scheuker van H. M. de Koningin.

W. T. Pop, Kolonel Comm. van
het 2de Reg. Veld-art.

A. E Roest v. Limburg, Gen. maj.
Commandant der Ie Divisie.

M. B. Rost van Tonningen, Gep.
Lt.-Generaal O. I. leger.

J. E. N. Baron Sirtema van Gro-
vestins, Grootmeester van het huis
van H. M. de Koningin.

E. 0. Baron Sweerts de Landas Wy-borgh, Commissaris der Koningin
in Zuid-Holland.

H. W. J. E. Baron Taets v. Ame-rongen, Opperkamerheer van H. M.de Koningin.
P. W. Weber, Kolonel Comman-

dant van het Reg. Gren. en Jagers.— Omtrent de werkzaamheden van
prinses Juliana bij het vervaardi-
gen der bouquetjes wordt noggemeld:

Al spelende onder het maken derheidebouquetjes werd door de Prinseszelf bedacht voor de arme menschen
in West - Indië eenige bloemstukjes
van heide te maken.

H. M. de Koningin heeft toen aan
elk van 24 opgegeven adressen zulk
een bloemstukje door de Prinses ge
maakt doen zenden als bijdrage tot
verkoop ten behoeve van het goede
doel.

Naar bericht wordt zijn op Het Loo
de laatste dagen alle handen druk
aan het werk om heidebouquetjesvoor Aruba, Bonaire en Curagao te
vervaardigen, die op Koninginnedag
tegelijk met die der padvinders en
meisjesgezellen door het geheele landverkocht zullen worden.

De Koningin bindt, vol toewijding,
zelf aanhoudend mede, terwijl al 't
werk onder het persoonlijk toezicht
van H.M. plaats heeft. Indevesti.
bule van het Paleis zijn twee lange
tafels opgeslagen, waar de bloeiendeheidebosseu liggen opgetast, terwijl
een vijf en twintigtal hofdames en le-
deu vuii het vruuwelijk personeel De-zig zijn de bouquetjes te schikken,
waaraan ook de kleine Prinses spe-
lend nu en dan haar jonge krachten
oefent.

Met geestdrift en ijver wordt deze
arbeid verricht.

„Het Vaderland."

In het „Kol. Weekbl." Orgaan van
Oost en West en in het September-
nummer van „Neerlandia vonden
wij de volgende circulaire:

Landgenoot!

In aansluiting aan de in dagbladen
verschenen Oproepingen, uitgegaan
van de Vereeniging; „Oost en West"
en het „Alg. Ned. Verbond", tot het
bijeenbrengen van gelden ter lenigingvan den nood, die in onze kolonie
Curagao geleden wordt, komen on-
dergetekenden tot u om ook uwe
hulp in te roepen.

Hoe zwaar onze door de natuur
zoo zeer misdeelde eilanden Bonaire
en Aruba geteisterd worden, nu deregen zoo lang is uitgebleven en allemiddelen van bestaan zijn te niet
gegaan, nu de oogst is mislukt, de
dieren sterven, de bodem een dorre
woestenij is geworden, nu scheurbuik
en dysenterie beginnen te heerschen —men heeft het in de couranten kun-
nen lezen. En dat deze berichten niet

overdreven waren, blijkt wel uit het
door den Gouverneur van de kolonie
Curagao op een desbetreffendevraag
van Z. Eic. den Minister van Kolo-
niëu geseinde antwoord : de armoe-
de op Bonaire en Aruba is zeer groot.
Ook in de buitendistrikten van Cu-
ragao zijn veel behoeftigen. Een in-
zameling is zeer gewenscht."

Laat het Nederlandsche volk hier
helpen. Moge het toonen zijn deernis
in daden te kunueu omzetten. Dade-
lijke hulp, geld om er levensmidde
len voor te verschaffer:, is hier noo-
dig. Klke bijdrage zal dankbaar wor-
den aanvaard.

H. M. de Koningin ging ons hierin
voor. Behalve Hare reeds in de vori-
ge maand naar deKolonie gezonden
gift van f 1000, schonk H. M. aan
de Groep Nederlandsche Antillen van
het Alg. Nederl. Veiboud reeds we-
derom f 500 voor dit doel, terwijl
H. M. de Koningin-Moeder volgde
met een even groóte gift, en Z K. R.
de Prins der Nederlanden aau de
Groep Ned. Antillen een gift van f 200
toezond.

Waar ons Koninklijk Huis zoo
voorgaat, mag Nederland niet ach-
terblijven. Veel zal noodig zijn om de
ellende, die daarginds door ODze

stamgenooten geleden wordt, te ver-
zachten.

Het Kantoor vah het Alg. Neder-
landsch Verbond, Wijnstraat 81,
Dordrecht, en het Bureau van de
Vereeniging „Oost <ft West", Heul-
straac fr, ven öaag, zijn Deieid ac
giften in ontvangst te nemen.

Mogen zij in ruime mate vloeien.
Het bestuur van de Groep Ned. An-

tillen van het Alg. Ned. Verbond te
Willemstad zal in overleg met den
Gouverneur van Curagao voor de
juiste verdeeling der ingekomen gel-
den zorgen.

Het Comité tot leniging van den
nood in dekolonie Curagao :

Voor de Vereeniging Oost en West:
Mr. A. van Gennep, Voorzitter.
A. B. J. Prakken, Ondervoorzitter.
E. van Assen, Secretaris.
A. A. C. Harting, Penningmeester.

Heulstraat 17, Den Haag.
Voor het Algemeen Nederlandsch Verbond.

Dr. H. J. Kiewiet de Jonge,
Alg. Voorzitter.

Mej. E. Baelde,
Alg. Ondervoorzitster.

N. J. Roelpsema,
Alg. Secr. Penningmeester.

Kapt. J. A. Snijders Jr.,
Prof. Dr. J. Boeke,

Vertegenwoordigers voor de Groep Ned.
Antillen van liet A. N. V-

Zoeterwoudsche Singel Sb, Leiden.
Secretaris van het Comité.

St. Martijnsche „Flikjes en Fijes."
St. Martin is een mooi eiland. Maar

daarmee ís alles niet gezegd. Mooi
en leelijk zijn woorden rekbaar als
elastiek en veranderlijk als ecu ca-
meleon; kleur en intensiteit verwis-
selen naar een ieders subjectieve op-
vatting; soms noemt de een leelijk,
wat de andere mooi vindt.
1 Eene nadere verklaring is dus niets
te veel.

Ik noem St. Martin mooi, omdat
het groen is, waterrijk en vrucht-
baar.

Kom je zoo kersversch uit Holland
met zijn vette weiden en vet vee, dan
zeg je na St. Martin doorkruist te
hebben van Oost tot West— „ook
niet veel bijzonders hier!" Maar na
zevenjarig verblijf op Curagao met
zijn eeuwige droogte, sta jeverbaasd
over zooveel groen, zooveel water,
zooveel vruchtbaarheid. lederen dag
versch gras voor je paard, diepe
putten met water voor zuipende

koeien, paarden en veulens goeddoorvoed — een luxe, een „El Dora-
do" is St. Martin 1In ziekte leert men eerst de gezond-
heid waardeeren, en zoo leert Cura-
gao ons wat groen, en water, en
vruchtbaarheid beteekent, ze verdie-
nen een hartgrondig „Deo gratias".

Een rijtoertje door St. Martin overHollandsch en Fransch grondgebied
is een waar genot. Eventjes buitende stad krijgt de weg een Hollandsch
aanzien — een smalle landweg tus-schen twee watertjes, waarover een
net bruggetje, juist zoo als men inHolland dat kan aantreffen.Met éeu beetje fantasie noemt men
de watertjes zooveel als singels eu dezaak is „ma reine" maar zoo nu
en dan neusje dicht van vvege de
doch de oogen voortdurend goed dekost gegeven alsjeblieft, het is demoeite waard.

Hol kleppen de paardenhoeven over
het houten bruggetje, glooiend kron-
kelt zich de weg, en tusschen 't groe-
ne geboomte op de heuvelen liggen
huizen en huisjes vriendelijk verscho-

len. Koeien met groóte ketens aan
hun hoorens, paarden door veulen-
tjes gevolgd, geitenen schapen, het
is alles zoo echt landelijk, zoo geheel
anders als te Curagao. Niets van die
eentoonige dorre vlakte met haar
armzalige dividivi-boomen. Ik be-
grijp hoe die oude Poodteene dichtte:

„Hoe genoegelijk rolt het leven"
„Van den vromen landman heen."
Maar één ding, en dat is een groot

kruis, die hooge, hooge bergen mei-
hun sterke hellingen, bezaaid met
steenen, om van te rillen. De „Ceroe
Grandi" te Curagao is daar niets bij.
Op punt van de wegen — goed — ma-
ken voor ruiter en voetganger moet
men maar niet te veel op de zuinig-
heid letten, want het is beter een
dubbeltje minder op zak te hebben,
dan zijn nek te breken. Zeker men
heeft reeds veel goeds in die rich-
ting gedaan, maar het publiek is er
mee gebaat, dat het werk wordt vol-
tooid en niet halverwege ongedaan

Selaten. Op dezen huidigen dag blijft
et opstijgen en meer nog het neer-

dalen van den berg een groóte tour
deforce en nu is iedereen geen acro-
baat en derhalve is zulk een half-vol-
tooide weg voor een gewoon mensch
een groóte sta-in-deu-weg. Maar op
de hoogte aangeland is de natuur
eenig-schoon. Diep beneden je liggen
de huizen, binnen je blikken 't lande-
lijk Simpsonsbay omgeven door wa-
ter, aan de verre gezichtseinder Ma-
rigot, achter je Philipsburg en ron-
domme de blauwe zee; inderdaad een
verrukkelijk schouwspel !

Niet allen zijn even gevoelig voor
natuurschoon, maar zuik een „pano-
rama" is te treffend, teunique, vooral
gezien een eerste keer. Wat verras-
send 1 wat schilderachtig I wat over-
heerlijk ! Halt ! zei ik tegen mijn
paard, laat je baas genieten en doe
niet als een ezel; jij bent op St. Mar-
tin geboren, maar voor mij is dat
alles nog nieuw en ongezien.

En natuurlijk als redelijk mensch
ga je vergelijkingen maken en denk
je terug aan hetgeen ie verliet.

De buitenplaats „Willebrord" was
mij het beste bekend te midden van

de knoeken, Rif, Porto-Marie" „Se-
bastian", „Jan Kok" etc. allen te
zamen vormende één groóte „Moo-
kerhei" en hier is alles levend groen
op aarde en levengevende wolken in
de lucht. Enfin het een volgt het
andere.

Hoe dikwijls zat ik niet op Wille-
brord te turen naar de lucht, hoe
zwart rolden de wolken aan, maar ze
gingen even zwart voorbij; en op Sb.
Martin kan soms onverwacht de re-
gen neerkletsen, dat je als een razen-
de rondloopt om jalousie en ven-
sters te sluiten en kort daarop schijnt
de zon weer glinsterend in de duizen-
de droppelen aan bloem en blad.
Voor een inboorling van St. Martin
mag dat alles heel gewoon schijnen,
na een verblijf van meerdere jaren op
Curagao heeft men de groóte gaven
Gods leeren waardeeren.

Dab 't volk hier int algemeenfinan-
tieel beter staat dan op Curagao zal
een ieder wel uit het bovenstaande
kunnen concludeeren. De armen zijn
hier niet zoo legio als in Curagao,
alhoewel de handel niet zoo ultge-

Een onredelijke eisch.
In No. 47 van de Day by Day, St.

Martin's weekblaadje, komt het vol-
gende stuk voor.

We are asked by gome of the folks
at Simpson's Bay' not to lose sight
of their claims to an OpeDbare
School. This we have no intention
of doing; but we must remind our
friends of the Bay that God helps
him who helps himself. We therefore
advise them to lose no time in for-
ming a deputation of half a dozen of
their leading citizeus, who moat hold
themselves in readiness to appear
before the School Commission, as
soon as information reaehes them
of the day appointed for a meeting.
If ü spokesmau is required, the ser-
vices of one can be supplied gratis
at this office at the proper time.
We havent the least doubt that
your two local councillors will do
justice to your representating and
fight the matter at Curagao. The
matter has already been mooted,
but just at this time, when there
is at Curagao a very strong feeling
in favor of evening up in behalf of
Openbare Onderwijs the large ap-
propriation racently made to Bij-
zondere Schools, the anvil is there
and the iron white hot, therefore
„do not delay but come."

Of die uproep vau den ilcd_»ctöi_r
succes zal hebben, weten wij niet,
maar een onderschrift mag niet ont-
breken.

Simpson's Bay is een kleine strook
lunds met een bevolking van 263
zielen. Het zijn meestal visschers, die
hun waren te koop bieden in het Hol-
landsche en Fransche gedeelte van
St. Martin.

De bevolking van Simpson's Bay
is overwegend Katholiek, terwijl een
klein getal tot de Metodistische kerk
behoort, n.l. 194 katholiek en 69
protestant. De eerste school op Simp-
son's Bay was een R. K. Bijzonde-
re School. Het onderwijs werd er ge-
geven door den heer Edward deWeever, totdat er een Openbare
School werd opgericht onder den
openbaren onderwijzer Mr. Davis,
waar toen ook de heer Edward de
Weever ziju leerlingen heen zond,
zoodat de R.K. Bijzondere School
op hield te bestaan. De reden was
de onbeduidendheid van het plaatsje, dat
geen twee scholen kon bevolken.

Doch de bevolking, voor het mee
rendeel Katholiek, begeerde ander
onderwijs, zoodat de openbare school
verliep.

Eeret toen kwam de thans be-
staande zusterschool tot stand en
wel 8 Maart 1898. Deze school mocht
zich altijd in een bloeiend bestaan
verh9ugen, ook nu nog. Geeen enke-
le school in heel de Kolonie heeftzoon gering percentage schoolver-

zuim. Natuurlijk is het getal kinde-
ren gering en wisselt veelal tusschen
60 en 80. Maar dat ziju ook zoo-
wat al de schoolgaande kinderen,
die op Simpson's bay te vinden zijn.
Niet alleen de Katholieke, maar ook
de Methodistische kinderen worden
door hun ouders naar deze school
gezonden. Dit jaar bevat de school
63 leerlingen, waarvan 53 Katholiek
en tien Methodist.

De Day by Day kan dus slechts de
tolk zijn van hoogstens een paar
andersdenkenden, die voor hun kin-
deren ander onderwijs verlangen, wat
hun goed recht is.

Maar nu gaat men toch wel wat
te ver, als men nu ook een tweede
school voor die paar kinderen eischt.

Het verleden toch heeft reeds ge-
leerd, dat twee scholen op ditkleine
plaatsje niet kunnen bestaan.

En de Katholieke school voldoet
aan den eisch niet alléén van de
Katholieken, maar ook voor het
grootste gedeelte der 69 Methodis-
ten; wat blijkt uit het getal Metho-
distische kinderen, die geregeld bij de
Zusters op school gaan.

Ten slotte: Zoo er werkelijk ander
onderwijs voor ecu paar Methodis-
tische kinderen verlangd wordt, kun-
nen die kinderen op eenigen afstand
van Simpson's bay, 't is nog geen
kwartier ver, namelijk te Cole-bay een
openbare school bezoeken. Een tweede
school voor Simpson's bay te vra-
gen mag dus wel genoemd worden:
ma ooreJelijke elöcL.

BOVENWINDSCHE STEMMEN.
St.Eustatius8Sept.

In het St. Martijnsche miniatuur-
weekblaadje „Day by Day", met
mooi motto op het titelblad, waar-
aan echter de inhoud niet altijd cor-
respondeert, wordt de rubriek „Bo-
venwindsche Stemmen" aangehaald,
en met een euphemistischen term bot
vleierij veroordeeld.

Als eenig bewijs daarvoor moet
dienen een artikel van den corres-
pondent van Saba, waarin het één-
gezaghebberssysteem voor de drie bo-
venwindsche eilanden wordt veroor-
deeld. En hoewel dat artikel gestaafd
wordt door alleszins heldere en door-
slaande bewijzen, denkt de „Day by
Day "-schrijver met een paar groot-
sche, doch holklinkende, niets betee-
kenende uitroepen, de argumenten
ontzenuwd te hebben.

Ik dacht aanstonds aan een kolos-
sale bulhond, die door een klein kef-
hondje wordt aangeblaft, doch on-
gestoord zijn gang gaat. Dat de
„Day by Day"-man niet ingenomen
zijn zou met genoemd artikel, had
ik wel verwacht; daar hij zelf eeni-
gen tijd geleden het één-gezagheb-
berssysteem in zijn magere kolomme-



breid is, noch de winkelstand, noch
het havenbedrijf.

Het manvolk gaat veelal naar San-
to Domingo of naar de States en het
vrouwvolk, dat achterbleef, vindtover
het algemeen wel zijn dagelijksch
brood. Maar toch, vraag ik, zou
ook voor St. Martin geen hoeden-
industrie mogelijk wezen ? Is er wel
eens ooit iets gedaan in dierichting?
Zout en katoen mogen al wat ver-
diensten opleveren, maar de oogst is
zeer precair. Dit ter illustratie. Het
2e kwartaal 1911 bracht op aan
uitvoer voor zout f 645,54 en het
2e kwartaal van dit jaar slechts
f 58,75. De vlechterij kan een voortdu-
rende bron van inkomsten zijn. Naar
men mij mededeelde, had men ook
hier een stroovlechtster verwacht, 't
volk rekende er al op, maar het is
nooit verwezenlijkt. VVaarom niet?
Enfin, beter laat dan nooit. Zuster
Anna. ziet gij nog niets komen ?

In ecu eigenaardige positie op finan
tieel gebied verkeert hier de ambte
naar. Om de eenvoudige reden, dat
het traktement een zeker bedrag
guldens en centen bedraagt en de St.

Martijnsche leverancier met dollars en
sous rekent.

De werkman-van-hier weet dat
blikslagers goed en is dus niet tevre-
den met een Curagaosch loon; hij
vraagt een dollar, waar ziju collega
op Curagao slechts een gulden rekent,
en zóó de winkelier en bakker etc.
etc. Het is licht te begrijpen, dat men
bij voorkeur zijn inkoopen en gros
doet op Curagao (een maand-provisie
te gelijk.) Maar niet iedereen kan
dat doen en vandaar, dat er meer-
malen geklaagd wordt over het dure
leven en liet is nog al duidelijk, dat
vooral de mindere ambtenaar het
meeste er onder lijdt. Maar toch
heerscht er onder hen een opgeruimde
vroolijke geest, althans onder hen die
ik meer van nabij heb leeren kennen.

En de koninginnedag heeft mij ge-
leerd, dat niet alleen de Hollandsch
sprekende, maar ook de Engelsch-
sprekende onderdanen op St. Martin
een oprechte liefde koesteren voor
H. M. The Queen. „God save the
Queen" komt er hier even enthou-
siastiscb uit als elders „Biba la
reina l"

Geen St. Martijner zal van Philips-
burg praten, wel van de town en dat
heeft hij gemeen met de Curacaoë
naar, die ook nooit „Willemstad" in
zijn mond heeft maar „Punda".

In het begin kwam mij dat woordje
toten wel wat blufferig voor. Maar
sedert ik gelezen beb in Webster, dat
town evengoed kou beteekenen een
verzameling van 20 (zegge twintig)
huizen als van 2000, heb ik er vrede
mee. Op zoon manier mag je wel
van de groóte town te St. Martin spre-
ken, als je het dan maar goed ver-
klaart.

Wat nu eigenlijk de town hier is ?
Met een Curagaosche knoek kan je
het niet vergelijken, daar is onze
town te groot en te mooi voor.
Een dorpje mag je het ook al niet
noemen. En om 't gelijk te stellen met
Otrabanda is belachelijk. En toch
heeft het van alles wat.

Van het landelijke heeft het be
houdeu de onbestrate wegen; alles
zand, zand van begin tot het eind.
Of dat nu gedaan is uit hygiënisch
oogpunt, of wel uit zuinigheidsprin-
ciep, of om de eigenaardige geogra-

phiscbe ligging van het eiland, ik
weet het niet; maar wel weet ik, dat
het lastig is, waar 't zand zoo dik er
op ligt, dat het veel stof in de hui-
zen moet jagen, veel modder moet
veroorzaken in den regentijd ca aan
de town een weg in plaats van straat
bezorgt al heeten ze dan ook Front-
-Btreet en Backstreet.

(Maar óók dat is volgens Webster
goed te praten, doch eerst in zijn
meer gewijzigde beteekenis.)

Ook hier, als overal elders, ligt over
het stadje het Hollandsch cachet van
zindelijkheid en goed onderhoud. Ver-
gelijk het eens met Marigot, de fran-
sche plaats op het andere gedeelte
van het eiland ? Wat een verschil !
Hier alles netjes in de verf en daar
een verwaarloosde boel. Een goede
vriend wees mij eens 't postkantoor,
maar het had meer weg van een
pakhuiskelder dan „Bureau des Pos-
tes" en zoo is het met andere offi-
cieele gebouwen en zoo met de mees-
te huizen der particulieren. Ze zijn
niet onderhouden.

Neen, dan geeft onze town een heel
wat vriendelijker aanzien. Het geheel

doet meer denken aan een rij vrien-
delijke landhuisjes dan wel aan een
stad, daarvoor is er te veel groen, te
veel variatie en te veel vlaggen-
stokken.

Haast aan ieder balkon, zie je zoon
reuzenstok als vastgespijkerde schild-
wacht staan.

Merkwaardige gebouwen zal je hier
natuurlijk niet vinden, maar toch wel
een bewijs dat spreekt van de kunst-
zin van onzen Doorluchtigen Bisschop.
Nog altijd siert de R. K: Kerk de po-
lychromie door zijne handen uitge-
voerd.

Het straatleven is hier rustiger nog
dan in Curagao, want niet alleen is
het getal inwoners geringer, maar
ook is de volksaard hier meer fleg-
matiek. Het Bovenwindsch karakter
is niet zoo levenslustig als het Be-
nedenwindsche. Hier gebruikt men
minder gebaren om uit te drukken,
wat men wil. Hier is het volk niet
zoo „caiente" gelijk men in Curagao
zegt. Met een „allright" is de zaak
afgehandeld.

A. K.

tjes verdedigd heef.. Doch liever had
ik gezien, dat hij de bovenwindsche
correspondentie over deze stof eens
ontleed en de bewijzen daarin opge-
nomen, eens een voor een weerlegd
had. Hij doet precies hetzelfde als
iemand, die terecht gewezen wordfc,
doch zich niet te verdedigen weet,
en toch maar stijfkoppig blijft door-
gaan en kwaad wordt en hatelijk.
heden gaat verkoopen. Hij sluit zijn
magere weerlegging met de woorden
„de grootsch klinkende naam van
Gezaghebber, die niets beteekent."
Ik zou ook van dat geschrijf kun-
nen zeggen „Grootschklinkende woor-
den van Day by Day, die niets te
beteekenen hebben."

Vergissen we ons niet, dan werd
vroeger de bezuiniging tot een der
hoofdbewijzen voor het één-gezagj-
hebberssysteem, door „Day by Day"
aangehaald. Ik stoud daarom niet
weinig verwonderd te zien, dat on
langs door dienzelfden voorstander
van bezuiniging het voorstel geop-
perd werd tot oprichting van een
tweede school op het kleine Simp-
son's bay te St. Martin. Dat betee-
kent zooveel als een voorstel tot
oprichting der Bste „zeggeacldsteschool"
op St. Martin, dat niet meer mag
heeten dan een fatsoenlijk hollandsch
dorp. De „Day by Day" schrijver
mag Holland doorkruisen van Noord
tot Zuid en van Oost tot West, ner-
gens zal hij zulk een luxe op gebied
van scholen ontmoeten als op St.
Martin. Het gaat toch waarlijk niet
aau in een noodlijdende kolonie meer
luxe te gaan vertoonen dan in het
moederland zelf. Ik maak mij dan
ook sterk, dat hij zijn voorstel wel
zal kunnen opzouteD, totdat St.
Martin een tijd gaat beleven, dat
we er hoopen goud zien gelijk thans
hoopen zout.

Het koninginne-feest op Sfc. Eu-
statius behoort weer tot het verle-
dene. Ik waag mij aan geen be-
schrijving daarvan, ofschoon er toch
wel wat aardigs over te vertellen
valt. Doch wanneer ik alles moet
vertellen, dan kom ik teu langen les-
te aan de rubriek „prijszwemmen."
En wat datbetreft liever „Schwamm
drüber." Ik heb daarbij te veel en
haut négligé" gezien, en daar kan
ik nog altijd maar niet tegen, of-
schoon ik het toch nog dagelijks
zien moet op St. Eustatius. We le-
ven wel is waar in de hondsdagen,
doch ook in den warmen tijd moet
een mensch zijn prestige zien hoog-
te houden.

Gister bereikte ons het bericht, dat
het H.M. de.Koningin behaagd had
de Ridderorde van Oranje Nassau te
verleenen aan on¿en Gezaghebber.
Onze oprechte gelukwenschen aan
Ridder van Grol voor deze wel ver-
diende onderscheiding. Door een spon
tane hulde heeft het Statiaansche
volk dien dag uiting gegeven aan
de blijdschap over deze waardeering
in het moederland. Gelijk men weet
werd Mevrouw van Grol ook eeni-
ge jaren geleden tot den ridderstand
verheven.

We waren op St. Eustatius reeds
een flink eind op weg om Curagao
in droogte na te volgeu. Wel kwa-
men er nu en dan wat regenbuitjes
over ons voorbijtrekken; doch van
niet veel meer beteekenis dan om
ons van stof te bevrijden voor eeni-
ge uren. De katoenplant is dan ook
niet tot volle ontwikkeling kunnen
geraken en ver onder de maat ge-
bleven dit jaar. 't Ligt dus voor
de hand, dat dezelfde oppervlakte
dit jaar niet zooveel baleu vullen
zal. Reeds heeft het katoenplukken
een aanvang genomen hier en daar;
doch wanneer de tweede oogst niet
meer oplevert dantde eerste, zal dit
jaar niet in de schaduw kunnen staan
bij het vorige. Gelukkig hebben we

fisteren eenige flinke regenbuien ge-
ad, die in klaterende wateren zich

ontlastten over ons eiland. Mochten
deze -regenbuien de voorboden zijn
van ophanden zijnde regeus, dan
kan er toch nog voor een aardige

duit aan katoen groeien, vooral
daar er eea zoo groóte oppervlakte
beplant is. Dit droge jaar heeft mij
tot de ondervinding gebracht, dat
de katoenplant een zeer dankbaar
product is. Men behoeft er den bo-
dem niet voor te bemesten, vordert
weinig arbeid met planten, kan het
nogal lang volhouden niet droog
weer, en levert in gunstige omstan-
digheden een flinke hoeveelheid ka-
toen op. Dit jaar is reeds tamelijk
ongunstig te noemen en toch ver-
klaarden mij sommige planters, dat
ze nog wel denkeu het. besteede ar-
beidsloon er uit te slaan.

Het gebrek aan jamn en sweet po-
tatoes doet zich dit jaar danig ge-
voelen op St. Eustatius. 't Is te ho-
pen, dat men door schade wijs wordt,
en dat men een volgend jaar, wan-
neer de walvischvaarders weer te-
rugkomen om die artikelen op te
koopeu, door ruimer aaoplantitig een
dubbel zoo grooten voorraad heeft,
opdat men flink kunne verkoopen
en toch nog genoeg overhoudt voor
de. consumptie der eigen bevolking.
Dit maal hield men zoo goed als
niets over en moet dus alles met
duur geld koopen wat men in den
mond steekt. Onze voorouders wis-
ten zulks wat practischer te overleg.
gen, vandaar het oude spreekwoord
„Kleed je niet uit, voordat je naar
bed gaat."

Saba 9 September 1912.
Het is iets bevreemdends, iets wat

treurig stemt, dat, terwijl het uur
van afvaart der Dreadnought nadert,
men geen kerels het bergpad ziet
afkomen, hollend en dravend met
vatten aardappelen op hun hoofd
om die te verschepen naar Cura<;ao.
Het is iets treurigs, iets wat wijzou
moet op schaarste van dit artikel,
op stoppen van een bron van in-
komsten. En dat is feitelijk zoo.
Door de groóte droogte, een zoo-
dauige als men in geen tijden meer
beleefd heeft, staat alles te kwijnen,
kan bijna geen aardappel meer ge-
rooid worden, en het weinige dat
aau de markt wordt gebracht alleen
zeer duur verkocht worden. "Vijf dollar
wordt thans voor het vat gevraagd,
wat den aardappel een weelde-ar-
tikel maakt, alleen te genieten door
den meergegoode.

Zoo doorgaande, zal op Saba iets
bekend worden, wat op Saba ecu
onbekende was, de armoede. Want
ofschoon zeer veel bewoners leven
vau de dollar iv Amerika gemaakt,
teert toch ook een niet onbelang-
rijk gedeelte alleen op de aardap-
pelencultuur, hoe gering daarop de
verdiensten ook mogen zijn. De stil-
stand daarvan zal dan ook moeten
uitloopen op armoede en gebrek.

Godank ! hebben we 11. Zaterdag-
nacht een prachtige regeubuigehad.
Een lichte onweersbui, die de lucht
wat door elkander schudde, ging
gepaard met een bui van (30. mM.
leder levend schepsel leefde eu frischte
weer op, zelfs de levenlooze rots-
blokken gaven teekeneu van vroo-
lijkheid door van de hellingen dau-
send en huppelend neer te komen,
tot niet gering gevaar van voor-
bijgangers.

kunnen wij geen aardappels met
de Dreadnought meesturen, dan iets
anders. Thuis komen met uiets mag-
de schoener niet.

Dezen morgen kwam van St. P.artus
een sloep afgezakt met 46.000
plantjes aloë verpakt in 150 vaten,
om per pakketschoener naar Aruba
verzonden te worden. Door den land-
bouwkundige op Curagao was Je
aanvrage gedaan op Saba, doch
goedkooper konden ze aan boord
worden verkregen van St. Harths.
Een inwoner van Saba, met wien
een overeenkomst gesloten was,
bracht ze naar hier ter verscheping
op de Dreadnought.

Deze verdienste ging onzen land-
bouwers de neus voorbij, weer d00r....
de hooge kosten van aan boord
brengen.

STATUTEN
VAN HET

„Elias S. L. Maduro-Weldadigheid-fonds”
$ 1

Stichting en doel van 't Fonds.

Artikel 1.

Het „Elias S. L. Maduro-Weldad igheids-
Fonds",-gesticht opden 3den October van
hot jaar 1911, door de Heeren M. de Leao
Laguna, D- I- Querido, A. D. Capriles,
3. Jesuruu, 3. Weeber, .1. H. Perret Gentil,
en A. W. ter Maat
met een aanvang kapitaal van ongeveer
Twee Duizend Gulden door genoemde Hee-
reu, zoowel van als buiten Curacao ver-
kregen -is een zedelijk lichaam en heeft
ten doel door het uitoefenen van welda-
digheid iv den ruimsten zin van het woord,
de nagedachtenis te eeren van wijlen den
Curaeaoschen Weldoener, den Well'U Heer
KI las f.. L. Maduro, overleden op Curacao,
den '24sten April 1911.

Artikel 2.
Om liet doel vermeld in art 1 te be-

reiken, zal:
A. elk jaar in de maand April ecu som

gelds wordeu toegezonden aan de volgende
Corporaties (zoolang deze bestaan en zich
met armenzorg belasten zullen):

u De Kooinsch-Katholleke Missie op
liet Eiland Curagao;

b De Kerkeraad van de Vereenigde
Protestantsche Gemeente op Curacao ;

c De Vereeniging „Alivio del Probre" op
Curasao.

N.B. 1 Met de Vereeniging' „Alivio del
Pobre" is bedoeld: de Vereeniging, die zien
bezighoudt met de verzorging der armen
van de beide Israëlitische Gemeenten op
het Eiland Curacao.

2 Bij ontbinding dezer Vereeniging ver-
valt het gedeelte, wat aan de Alivio del
Pobre" toekomt aan de beide Israelitisctie
Kerkgcnootschanpen.

d De Loges „Igualdad" en „De Ver-
genoeging" op Curacao.

Deze som gelds moet op den 24sten van
genoemde maand, den sterfdag van den
den WelEd. Heer Elias S. L. Maduro, ver-
deeld worden, ouder de armen, welke naar
het oordeel van voornoemde Corporaties
daarvoor in aanmerking zullen en moeten
komen.

B zullen verder, al naar gelaug van
de middelen van het Fonds andere takken
van armenzorg, ter beoordeeling van het
Bestuur, worden ter hand genomen.

Artikel 3.
Niemand mag door het Bestuur van het

Fonds om redenen van geloof uitgesloten
worden onderstand van het Fonds te

genieten.

Over de Geldelijke middelen van het Fonds.

Artikel 4.

De geldelijke middelen van het Fonds
zullen bestaan uit

a Ecu kapitaal '''van ongeveer Tw*
Duizend Gulden aan het eerste Bestuur
door de Commissie in art 1 van § 1 ge-
noemd afgedragen;

b Een kapitaal van Vijf Duizend Vijf
honderd Gulden aan het eerste Bestuur
als gift toegezonden door de familie Ma-
duro:

C Een nader te kweeken kapitaal uit:
Donaties en contributies der leden (zie

art 11 en 12), eu uit legaten en schen-
kingen of wat uit anderen hoofde mocht
worden verkregen.

A rtikel "">.

Het Innen der jaarlijksche contributies
en donaties geschiedt vanwege den Pen-
ningmeester per kwitantie.

S 111.
De jaarlijksche uitkeering.

Artikel 6.

Het bedrag der jaarlijksche uitkeering,
te verdeelen onderde Corporaties, genoemd
onder § 1, art, 2, wordt gevormd door:

a de jaarlijksche rente van de kapita-
len, genoemd onder _ 11,. art. 4 aenb;

b De contributies en donaties worden,
zoolang zij over één jaar het gezamenlijk
bedrag van 100-niet to boven gaan te-
gelijk met de rente van het i onds-kapitaal
jaarlijks uitgedeeld.

Het hooger bedrag dan f 100.- verkre-
gen in elk jaar aan donaties en contri-
buties, wordt bij het Fonds-kapitaal ge-
voegd.

c Legaten en schenkingen beneden de
f 100 — wordeu met de genoemde jaarlijk-
sche renten ter uitkeering bestemd.

d Legaten eu schenkingen, die geduren-

de liet boekjaar te samen meer dan f 100.—
bedragen, worden in hun geheel bij het
Fonds-kapitaal gevoegd.

Artikel 7.
Van bet totaal van het jaarlijksch voor

uitkeering bestemde bedrag moet 2|3 (twee
derden) gedeelte ouder de in _ 1, ¡irt 2
A genoemde Corporaties, als volgt ver-
deeld worden:

a Aan de R. K. Missie op Curasao 3110;
Aan den .Kerkeraad der Ver. Prot. Ge-

meente 2|10;
Aan de Vereeniging" Alivio del Pobre"

3|10;
Aan de Loge „De Vergenoeging" 1110;
Aan de Loge „Igualdad" I|lo.

Artikel 8.
Het overblijvend % (een derde) gedeelte

van het totaal bedrag, dat jaarlijksch
voor uitkeering bestemd wordt, moet be
steed worden tot het voldoen aan aDdere
takken van armenzorg, zooals:

a het verschaffen van kleeding aan arme
schoolgaande kinderen;

b liet verschaffen van gereedschappen
aan arme fatsoenlijke werklieden, hoeden-
vlechtsters, of naaisters, enz enz.

c en verder tot andere dergelijke lief-
dadige doeleindenter beoordeeling van het
Bestuur.

Artikel 9.
Ingeval het in art. 8 genoemde % gedeelte

niet of niet geheel voor die genoemde an-
dere takken van armenzorg in dat jaar
Is aangewend, moet dit resteerend be-
drag bij het kapitaal van het Fonds ge-
voegd worden.

Artikel 10.
Het in art. 8 genoemde )_ gedeelte wordt

jaarlijks verdeeld In de maand April, over-
eenkomstig de lijst opgemaakt In de Be-
stuursvergadering van de maand Maart.
De aanvragen daartoe moeten aan i-én
der Bestuursleden vóór den _ oden Maart
worden Ingediend.

§ Ir
Van de Leden.

Artikel 11.

" Het „Ellas 3. L. Maduro-Weldadigheids-
Fonds" bestaat uit:

a Eerleden, b uit leden-donateurs, C
uit gewone leden.

a Eereleden zijn zij, die zich op geheel
bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt heb-
ben ten opzichte van liet Fonds, en door
de algemeene Vergadering op voorstel
van het Bestuur als zoodanig met alge-
meene stemmen benoemd zijn.

b Leden-donateurs zijn degenen, die jaar-
lijks minstens flO —aan liet Fonds
schenken.

C Gewone leden zijn zij, die aan contri-
butie minstens fl— s'jaars bijdragen.

d Een gift van minstens f 1.000.— in
eens, geeft het recht, om -binnen de
grenzen van het doel van het Fouds, spe-
ciale personen aan te wijzen, die voor
weldadigheid bijzonder in aanmerking moe-
ten komen, echter niet tot een hooger
gezamenlijk bedrag dan de jaarlijksche
renten van liet Fondskapitaal.

§ V

Van het Bestuur.

Artikel 13.
Voor de eerste maal treden, op aan-

wijzing van de Familie van wijlen den
WelEd. Heer Elias S. L. Maduro, als Be-
stuursleden van het in 1, art 1 genoemde
Fonds op de Eerw Heereu D. I. Querido,
M. H. J. Bosch, en A. W. ter Maat, terwijl
het aantal der Bestuursleden kan uitge-
breid worden

Artikel 14
Het Bestuur zal voortaan bestaan uit

Vijf leden, n. 1.
uit een Voorzitter, Onder-Voorzitter, Se-

cretaris,Penningmees ter eneen Commissaris.
Een der Bestuursledeu wordt gekozen uit
de familie Maduro.

Artikel 15
De functie van denCommissaris zal zijn,

bij eventueele oustentenls van den Pen-
nlngmeester of Secretaris dezen te ver-
vangen

Artikel 16
Om de twee Jaren treedt één Bestuurslid

af, dat terstond herkiesbaar is

Artikel 17
De Bestuursleden treden af volgens een

rooster door het lot vast te stellen
Artikel 18

Een Bestuurslid, dat sterft of bedankt,
wordt in de eerstvolgende Bestuursverga-
dering, voorloopig vervangen

Artikel 19

Hij, die ter vervulling eener plaats, bul-
ten den in den rooster bepaalden tijd open-
gevallen, tot Bestuurslid is gekozen, treedt
af op het tijdstip, waarop degene, in wieus

plaats hij is opgetreden, had moeten af-
treden.

Artikel 20
De Bestuursleden worden gekozen uit

de leden en door de leden bij meerderheid
van stemmen door middel van gesloten
en ongeteekende briefjes, uit een voor-
dracht van drie Candldaten opgemaakt
door het Bestuur

Artikel 21
De functien van de leden van het Bestuur

worden door hen zelf onderling verdeeld,
§ VI

van de vergaderingen

Artikel 22
De vergaderingen zijn óf wel Bestuurs-

vergadering, óf wel Algemeene Vergadering
Artikel 23

De Bestuurvergadering, gevormd door
de leden van het Bestuur, opgenoemd in
art 14, heeft plaats minstens twee maal
s'jaars, n.l in de maanden Maart ©n Sep-
tember.

Artikel 24
Buitengewone Bestuursvergaderingen

worden bijeengeroepen op verzoek van min-
stens twee Bestuursleden

Artikel 25.
De Algemeene Vergadering, gevormd door

de leden van het Bestuur samen met de
leden, opgenoemd in § IV, heeft elke twee
jaar plaats, of zoo dlkwijs de meerder-
heid vaa het Bestuur of der leden zulks
noodig oordeelt.

Artikel 26.
De Algemeene Vergadering, ter verkiezing

van een Bestuurslid, heeft plaat* in de
maand September.

Artikel 27.
De Algemeene vergadering wordt bijeen-

geroepen per Circulaire of op welke andere
wijze het Bestuur het meest geschikt acht.

Artikel 28
De plaats van bijeenkomst voor de Al-

gemeene Vergadering zal ddor het Be-
stuur telkens worden aangewezen.

Artikel 29
Elk lid kan in de Algemeene Vergade-

ring voorstellen doen, die hem gewenscht
voorkomen. Het Bestuur neemt deze voor-
stellen, mits zij blijven binnen de perken
van het doel van het Fonds en van de
Statuten, in overweging, brengt ze in de
eerstvolgende Bestuursvergadering ter ta-
fel om l>ehandeld t« worden.

Artikel 30
De jaarlijksch Rekening en Verantwoor-

ding van het beheer van het Fondskapi-
taal en van de uitgekeerde gelden wordt
door den Penningmeester ingediend en aan
de goedkeuring van het Bestuur onder-
worpen in de Bestuursvergadering te hou-
den In de maand September.

Artikel 31
In de Bestuursvergadering te houden in

de maand Maart wordt beslist over de
wijze van verdeeling der jaarlijkscherente,
contributies, enz, overeenkomstig . Ml

§ VII
Algemeene Bepalingen

Artikel 32
Bij stemming over voorstellen in de Be-

stuursvergadering, wordt, in geval de stem-
men staken, een tweede vrije stemming ge-
houden

Wanneer ook dán de stemmen staken,
wordt het voorstel geacht niet te zijn
aangenomen

Artikel 33
Wanneer bij verkiezing van een Bestuurs-
lid in de Algemeene Vergadering twee
Caudidaten een gelijk aantal stemmen op
zich vereenigen, wordt de oudste in jaren
dezer twee Caudidaten als gekozen ver-
klaard,

Artikel 34
Ecu besluit tot ontbinding van het

„Elias S L Maduro-Weldadighelds-Fonds"
mag niet genomen worden dan door een
Buitengewone Algemeene Vergadering met
minstens drie vierden der uitgebrachte
stemmen. Dit besluit is alleen geldig, wan-
neer het In een afzonderlijke Bestuurs-
vergadering door vier leden van het Be-
stuur is bekrachtigd

Artikel 35
Bij ontbinding van het Fonds wordt

door de aanwezige leden een comlssie van
liquidatie boemd, die hetresteerend Fonds-
kapitaal verdeelt ouder de Corporaties,
genoemd in § 1, art 2 volgens den norma,
vastgesteld in art 7

VIII
Wijziging der Statuten.

Artikel 36

Het Bestuur stelt wijziging in de Statu-
ten voor, wanneer het zulks noodig oor-
deelt, Zulke wijzigingen moeten door het
Bestuur genomen worden met minstens Vier



stemmen, en treden eerst dan In werking
als de Goedkeuring van den Gouverneur
der Kolonie daarop verkregen Is.

§ IX
Overgangsbepalingen

Artikel -'iT
Deze Statuten treden In werking op den

dag, waarop de goedkeuring van den
Gouverneur der Kolonie daarop verkregen,
en hetFonds als zedelijk lichaam erkcud is

Aldus goedgekeurd In de Bestuursver-
gadering, gehouden den 19den Aug. 1912

Voorzitter.
M. H. J. Bosch

Secretaris
P. A. Euwens

Penningmeester
A. K. Capku-Kk

Goedgekeurd bij Gouvernements-besehik-
king van lieden No 803

Willemstad, den 9n September 1912
De Gouverneur van Curacao,

NUMENS

Ingezonden Stukken.

St, Eustatius Sept. 9n 1912
Editor Amigoe di Curagao.''

Dear Sir,

The people of this island were
agreablysurprised as the news spread
on the morning of the 7n inst.
that bij cablegram our Gezagheb-
ber had received from H. M. The
Queen an order of Knighthood. All
day the people flocked around the
Gezaghebbers house withmusicand
duncing, offering their congratula-ron. Flags were flying, drums bea-
ting and excitement prevailed all
day, with noticiable good behaviour.

His Honour gave an evenings
entertainment, which afforded a very
pleasant ending of the day's exci-
tement. Tbc people all seemed to
be really pleased that His Honour
had received a well merited recog-
nition of his indefatigable effort*
to improve the condition of nffai.rs,
which for so many years, previous
to his aduiinistration, had been
going down, down, all the time.

That he has succeeded considera-
bly can be readily seen by the most
casual observer, who kuew the is-
land 10 years ago.

We hope that the Government
will continue to give bim the sup
port necessary to carry on his good
work, which he has so nobly and
perBistenly struggled to get thus
far.

Hoping you will give this space
in your esteemed paper.

I am Sir
One, who is in favour of Progresa.

Berichten uit de Kolonie.
Kerkelijke Berichten.

Maandag a.s. zullen de Eerw. Pa-
ters H. J. Okhuíjzen en P. A. Eu-
wens hun zilveren professiefeest
vieren.

Wij wenschen den volijverigen Mis-
sionarissen geluk op dezen herden-
kingsdag en hopen, dat zij iv ge-
zondheid en kracht ook nog hun
gouden feest op Curacao mogen be-
leven.

Gedecoreerd.
Met zeer veel genoegen troffen wij

op de lange lijst der gedecoreerden
ook nog vermeld:

Benoemd tot Broeder in de Orde
van den Nederlandschen Leeuw: J.
V. D. Werbata, burgerlijk ambte-
naar, topograaf der 2e klasse bij
deu topograflschen dienst in Ned-
ludië."

Zijn werken hier op Curacao zal
wel niet vreemd zijn aan deze wel-
verdiende onderscheiding, waarmede
wij den Heer Werbata van harte
geluk wenschen.

Hulpindennood.

Het Bestuur der Groep Ned. An-
tillen van het A. N. V. heeft besloten
den Heer Gouverneur voor te stellen
van de f 7000, verleden week out-
vangen, bij eerste bedeeling f 1000
te bestemmen voor Curagao, f 1000
voor Bonaire en f 1000 te bestem-
men voor Aruba, alsmede f 450 uit
te deelen onder huiszittende armen.

De Onderafdeeling „Aruba" heeft
gevraagd het ontvangen geld te mo-
gen gebruiken'voor werkverschaffing;
de armen, die ziek of niet bij krach-
ten zijn om te kunnen werken zul-
len aalmoezen ontvangen.
Onze Handel en de Hoedenindustrie.

Met groóte vreugde begroetten wij
gisteravond in De Cur. Court. het
belangrijk bericht, dat de Curacao-
sche Handelsbond Maandagavond 8 uur
in het gebouw van den Vlechtcur-
Bus op Pietermaai een algemeene ver-
gadering zal houden ter behandeling
van voorstellen, door 't Bestuur, of
door of vanwege een lid, te doen

in 't belang van den uitvoerhnnr.pl
en de hoedenindustrie in deze kolonie.

Wij hopen, dat deze vergadering
druk bezocht worde on dat de on.
derlinge bespreking moge leiden tot
praktische voorstellen om ook Onze
Handel wat meer Ie la lon genieten van
de vooiileelen der hoedenindustrie.

Neerlandia
klaagt iv het September-nummer dal
het grootste gedeelte der Cvra ctg
sche stroohoeden welke in Nederland
worden verkocht uiet rechtstreeks
in Amsterdam komen, maar via
Londen, Berlijn of VVeenen.

Maar het is op Curagao zelf nog
veel gekker. Verreweg het grootste
gedeelte der stroohoeden door Dames
en Heeren gedragen ziju geen Cura-
gaosche stroohoeden.' Bij massa's wor-
den de vreemde soorten geïmporteerd,
en door Onzen Haudel mooi uitge-
stald in de kasten om het koopgrage
Publiek uit te noodigeu vreemde
waar in plaats vau de eigen Cura-
gaosche hoeden te koopen.

De Handel kan veel doen om den
smaak van het Publiek in goede
richting te leidon.

Waarom niet meer er op gewerkt,
dat juist de Curagaosche hoeden wat
veelvuldiger gekocht en gedragen
worden.

Steunt uw eigen níjvebheid!

De Regenboom.

De Heer ,T. P. (!. Koker. Consul
van Peru deelt in De Vrijmoedige.
mede, reeds in 1909 officieel geschro
vev te hebhen naar bet Ministerie
vau Nijverheid, Koophandel en Land-
bouw der Republiek Peru om eenige
zaden, als de Tamai-caspi werkelijk
bestond. Als antwoord ontving de
Heer Eckelí het officieele bericht, dat
het Departement geen kennis droeg
van het bestaan van den Regenboom,
inlichtingen zou ¡¡¡winnen en later de
bevindingen mede deelen. Ook nog
andere pogingen werden door den
Heer Eckeh aangewend om zeker-
heid te erlangen omtrent het al of
niet bestaan van de Tamai-caspi.

Alles echter zonder vaststaand re-
sultaat.

De lieer Ecker belooft-opnieuw te
zullen informeeren.

Wij zijn den geachten Consul van
Peru ten zeerste dankbaar voor zijn
actief optreden in het algemeen be-
lang onzer regenarme Kolonie en
hopen, dat 7jEd. dit maal succes
hebbe.

De regen.

Iv den nacht van Maandag op Dins-
dag begon het te ouweeren en van
tijd tot tijd zachtjes te regenen.

Zou dat deofflcieeleopeningzijn van
den regentijd ? Medio September is
wel wat vroeg, maar wij hebbeu ook
al zoo lang op den regen zitten wach-
ten, dat hij zich wel wat meer haas-
ten mag dan andere jareu.

De wolken keken zwart eu somber,
maar waren toch niet neerslachtig van
aard. Ze bleven in de lucht, de neer-
slag was van luttel beteekenis. Hier
en daar schijnt echter een flink buitje
gevallen te zijn, op Sta. Rosa bijv.
22 mM.

God gev?, dat er spoedig meer
valle.

Op Bonaire is gepn druppel geval
len, van Aruba ontvingen we nog
geen bericht.

Het Heidebloempje.
Naar ons thans nader bericht wordt,

zijn de padvinders in het geheele
land, .als ook de meisjesgezellen, met
geestdrift bereid gevonden om door
eene gemeenschappelijke saraenwer
king het gelukkig denkbeeld van
H. M- de Koningin te verwezelijken
en dus overal in den lande op Ko-
ninginne-dag kleine tuiltjes van hei-
bloemen ter wille van de noodlij-
denden op Aruba, Bonaire en Cu-
racao ten verkoop aan te bieden.

Óp tal van plaatsen zullen zich
voorts nog afzonderlijke comités vor-
men om aan dien opzet, ook plaat-
selijk, wat meer bekendheid, vast-
heid en aanzien te geven, die zeker
wenschelijk zijn, nu — naar verluid
wordt — ook het Loo een groot aan-
tal eigen gemaakte bouquetjes ter
beschikking der verschillende afdeelin-
gen zal stellen, waardoor dan door
onze Koningin het voorbeeld gege-
ven wordt, hoe Nederland -zich te-
genover zijn Koloniën in nood te
gedragen heeft.

Dure Bloempjes.

Op Zorgvliet werd een tuiltje hei-
bloempjes, door Prinses Juliana sa-
mengebonden voor de noodlijdenden
van CuraQao, verkocht voor f52
en te Utrecht een voor f 80.

Militair Tehuis.

Het Bestuur dezer instelling stelt
alle pogingen ín het werk om demanschappen toch maar te trekken.

Donderdagavond hield de Heer
C. Kesler een zeer onderhoudende
lezing over de geschiedenis van Cura-
cao, met aardige kiekjes. Deze lezing
werd door ± 100 personen bijge-
woond. Heden avond ten 8 ure zal
het Philharmonisch Orkest een con-
cert geven.

Wij hopen, dat dit edel streven
van het Bestuur waardeering vinde
en de leden talrijk opkomen.

Sta. Barbara.

„Naar aanleiding van de onguns-
tige berichten uit Curagao omtrent
de droogte en de daardoor ont-
stane ziekte en armoede onder de
bevolking van sommige eilanden, is
het ons aangenaam, schrijft het
Deo. Dagbl., uit betrouwbare bron
te kunnen meededeelen, dat men in
de kolonie met hoopvolle verwach-
ting de oplossing der St. Barbara-
quaestie tegemoet ziet.

Het laat zich eindelijk werkelijk
aanzien, alsof er aan den onmoge-
lijken toestand een einde zal komen,
en er een vergelijk zal worden ge-
troffen tusscheu de Curagaosche aan-
deelhouders en den Eugelschen con-
cessionaris mr. Gouden.

Mochten onverhoopt de tegenwoor-
dige onderhandelingen wederom tot
geen positief resultaat leiden, dan
verwacht men, dat de regeering door
een onteigeningswet zal ingrijpen,
ten einde door de exploitatie der
enorme lageu phosphorzuurkalk, die
ruim 30 jaar een renteloos kapitaal
vertegenwoordigden, niet alleen de
aandeelhouders schadeloos te stellen
en rijke baten in de schatkist te
doen vloeien, doch ook en vooral
een middel van bestaan te verschaf
feo aan houderden arbeiders.

Immers waar 600 á 700 arbeiders
geregeld werk vinden tegen een hoog
dagloon, dat ter plaatse besteed
wordt, zal de economische verheffing
ook vau andere deelen der bevol-
king natuurlijken geleidelijk volgen."

Het stoken van olie.

Terwijl in Europa hoofdzakelijk
vaste brandstoffen voor het stoken
van gas eerst in den laatsten tijd
meer beteekenis verkregen heeft,
wordt in Amerika het stoken van
olie /eer veel toegepast; vooral in
de Westelijke Staten worden reus-
achtige hoeveelheden van de danr
gewonnen zware oliën voor het --lo-
ken gebruikt.

Volgens een bericht van bet geo-
logisch instituut te Washington werd
van het totale petroleumverbruik
van de Vereenigde Staten in 1909
meer dan % voor verwarmingsdoel-
einden gebruikt en zoo worden bijv.
van de 50 millioen vateu (elk van
159) Liters) alleen 37 millioen va-
ten in Californio verbruikt.

In vergelijking met de jaren 1908
en 1907, gedurende welke het to-
taalverbruik 10 en 32 millioen va-
ten bedroeg, kan men dus een aan-
merkelijke vermeerdering consta-
teeren.

Versch Vleesch.
Van heden af zal de Venezuela ge-

regeld iedere week wat koebeesten
aanvoeren van Maracaibo.

Edele daad.
Men schrijft ons uit Breda:
De R. K. Militairen-Vereeniging had

reeds alles georganiseerd tot het
houden van een bloemendag bij ge-
legenheid van Koninginneverjaardag.
Ter wille echter van de slachtoffers
van den hongersnood in de West,
heeft zij van haar plan afgezien. Wij
kunnen niet anders, dan deze daad
ten zeerste prijzen en durven nu reeds
voorspellen, dat de R. K. Militai-
ren-Vereeniging wanneer zij het vol-
gend jaar haar gouden jubilé viert,
en bij die gelegenheid een bloemen-
dag zal organisesren, ten volle de
sympathie van iedereen zal onder-
vinden.

Officieeleberichten.

Aan den districtmeester van het
4e district van Bonaire, J. L. J. C.
Caudíres, is tot verder herstel van
gezondheid eene laatste verlofsver-
lenging voor den tijd van drie maan-
den verleend.

Aau den Administrateur van finan-
cien in de kolonie Curagao, L. van
ver Veen Zeppenfelut, is tot her-
stel van gezondheid, eene maandverlof verleend; en de Kantonrech-
ter op Curacao, H. J. T. Boom-
gaart, gewezen koloniale ontvanger
alhier, is, onder eervolle ontheffing
van de functien van kantonrechter,
belast met de waarneming van het
ambt van Administrateur van finan-
cien.

Aan den onderwijzer op St. Mar-
tin IN. G. J. ScheuebMAn, is opzijn
verzoek eervol ontslag verleend als
plaatsvervangend Kantonrechter,
plaatsvervangend lid van den Raad
van Justitie; en plaatsvervangend
lid van de commissie van beoordee-
ling, bedoeld bij art. 73 der Alg.
Verordening I. ü. en D. 1908.

Aan den onderwijzer 3de klasse,
hoofd der openbare school te Bot-
tom op Saba, J. H. P. Schrils, en
aan de kweekelinge aan de openba-
re school te Windwardside aldaar.
Mej. Mauu Hassell, is een verlof
verleend voor eene maand, ten ein-
de zich naar Curagao te begeven om
zich aan een examen te onderwerpen,
de eerstgenoemde ter verkrijging
van een akte voor deSpaansche taal
en de tweede genoemde ter verkrij-

ging vau een akte als onderwijzeres
4de klasse.

De onderwijzer op Suba J. 11.
Lampe is eervol ontheven van de
waarneming van het ambt van amb-
tenaar van het openbaar ministerie
bij het kantongerecht, aldaar; de
griffier van liet kantongerecht al-
daar, B. H. Simmons is, onder eer-
volle onheffing uit dat ambt, belast
met de waarneming vau de fuuctien
van ambtenaar vau het openbaar
ministerie; en de -onderwijzer J. H
P. Schrils is belast met de waarne-
ming van het ambt van griffier bij
hot kantongerecht op Saba.

Dankbetuiging.

In dauk ontvaugen de Itinerario
van het laatste trimester van 1912
der Red I) Line.

MarktberichtvandenCuracaoschenHandelsbond.

Van 20 September 1912.

/MRDNOTEN (Pindas) per KG 0 22
ZOUT per vat van 130 K.G f 080
DIVIDIVI per K,G 005
ORANJESCHILLEN perKG. lstkw. „ 0 70

ld. per KG.2e kw. „ 0.t.0
HUIDEN per K.G 0.60
GEITENVELLEN per K.G 1.20
WOL pei K.<; „ 0.12
SCH.4PENVELLEN per stuk , 0.50
BEENDEREN per K.G „ 0.02
RECINUS-Z.44D per K.G „ 0.05
STROOHOEDEN (hipljapa) :

Kwaliteit No, 1 per dozijn „ 412^„ 1 (gebleekt) , 4-25
I» II * I» I» O.

g .u ,i >>
i» i» "i» i, r __

4 7 —n " " M

« >i 5 OLA „
..6 „ „ „ 9.75

7 Q

„ 8 „ „ OLA „10-
-ii .) 9 » » „12.50„ 10 „ OLA „
ti ,» ri .... iö
ii 12 „ „ OLA „
i, -i ro
," „ 14 „ „ OLA „
i, ií 15 „ ,18

Ratten en Muizen.
Gedurende de laatste 8 dagen

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

118 ratten
309 muiien.
Muziekuitvoering.

te geven door de Militaire Kapel
Zondagavond om 7.30 OVERZIJDE.

PROGRAMMA.
1 Hoch St Petersburg Marsch F v Blon
2 L'ltalienne D'Alger Ouverture

Ie uitv G Rossini
3 J'al tant pleuré Valse J Rico
4 Seleetlon sur Lucie di

Lammermoor G Donizetti
5 Anona Intermezzo Two Step (le) V Grey
6Fantaise sur Lohengrln R Wagner
7 Nina Mazurka Mozoni
8 Maria Gertrudis Danza Maldonado

INGEZONDENMEDEDEELINGEN.

Een goed ding.
Elders in ons blad publiceeren wij ent

advertentie van een toestelletje, dat „De
Breimachlne" genoemd wordt en ongetwe
fold van groot nut Is.

Met dit toestel, dat wij sterk aanbevelen,
kan zelfs een kind omgaan, waardoor het
vlug en netjes een paar kousen of een ol
ander stuk onderJg-oed kan breien of verstellen,
al zijn ze in nog zoon slechten staat.

Niemand kan het nut ontkennen, dat
dit toestel brengt in elk huisgezin, of in
de woning van particulieren. Het is vol-
doende om slechts een oogenbllkje het
machinetje in werking te brengen, en wat
niet meer te verstellen scheen wordt als
nieuw gebreid.

Pc Breimachlne, welke snel al de markten
veroverd heeft, kan als onontbeerlijk be-
schouwd worden In ieder hulsgezin, om
een groóte hulp te zijn voor een zorgzame
en zuinige huismoeder.

De Maatschappij Patent Magie Wea-
ver, Paseo de Gracia, 97, — Barcelona,
Spanje, verzendt de Breimachlne vrij van
verdere kosten tegen den geringen prijs
van twee dollar.

Denk goed aan .de voordeden, welke
dit toestel u verschaffen kan en als gij
schrijft aan bovengenoemde firma om een
breimachine, zet er dan bij dat ge het
advertentie gelezen hebt In de

„ AMIGOE IJI CURASAO".

Bevordering der jute- en linnen-industrie

In een Amerikaansch tijdschrift
wordt medegedeeld, dat eene conces-
sie is verleend om in Venezuela bin-
ben twee jaren, nadat zij door hetFederaal Congres is bekrachtigd, eene
jute- of vlas-spinnerij en weverij op
te rich*en. De concessionaris heeft
het recht ruwe jute en vlas ten ge-
bruike van de fabriek vrij van rech-
ten te importeeren gedurende een
tijdperk van vier jaren na de op-
richting der fabriek en is verplicht
jute- en vlaszaad in te voeren en
dit te verspreiden, teneinde de cul-
tuur daarvan te bevorderen.

Uit de naburige Republieken.
Aanvoer van paarlmoerschelpen te Hamburg.

In de maand Juli zijn te Ham-
burg, blijkens een bericht in een offi.cieel Oostenrijksch-Hongaarsch blad,
ca. 800 zakken Venezuela-schelpen
aangevoerd, die tegen vaste prijzen
afzet vonden. Van Panama-schelpen
werden ongeveer 600 zakken aange-
voerd. De goede partijen vonden te-
gen hooge prijzen afnemere; een ge-
deelte der minderwaardige partijen
bleef onverkocht.

De laatsteLondensche veilingbracht
eene verdere prijsstijging voor wit-
te schelpen van 1 á 2 Mark per
Kg. en voor zwarte schelpen van 1
á 1.50 Mark per Kg. In weerwil van
deze; belangrijke prijsverhooging was
de vraag zeer levendig.

críticos!
El químico que la analiza, el

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

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

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

t.
________________

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

EXÍJASE siempre
LA EMULSIÓN DE SCOTT LEGITIMA



Ontwikkeling van de chicle industrie

De Venezolaansche regeering heeft,
blijkens eene mededeeling in eene
Amerikaansche publicatie, eene con-
cessie verleend voor de uitoefening
van de chicle-industrie in Venezuela.
De concessionaris neemt op zich eene
of meer fabrieken op te richten voor
de bereiding van het product en hoo-
rnen te planten, welke chicle opleveren.
Hetbereidings-procédé moetopenbaar
worden gemaakt.

Tarifesringvan verschillende artikelen

Bij Presidentieele Besluiteu van 3,
8 en 10 Juli il. is bepaald, dat de
onder den naam „Ceresit" bekende
stof, bereid uit kalkhydraat met
ammonia, en gebruikt voor bet on-
doordringbaar maken van cement,
naar de 3e klasse (0,25 B. per Kg.)
van het tarief van invoerrechten be-
last wordt; de volgende artikelen
zullen belast worden naar de 5e
klasse (1,25 B per Kg.) van het
tarief: ringen met of zonder caout-
chouc voor gebitten, gummi-kussens
voor zieken, ijs- en waterzakken en
kappen, gevoerd of ongevoerd, zuur-
stofpompen, apparaten voor dooven,
likdoornringen, bandagen en verban-
den, neusspuitjes, spuiten voor on-
derhuidsche inspuitingen, verband-
gaas, badhandschoenen, ook voor
ander gebruik uit paardenhaar, ka-
toen en stroowisschen, pulverisateurs
en inhallatie-apparaten, eenvoudige
of voor stoomgebruik, pessanen,
pleisters, aanblazen, voor brandap-
paraten, elastieke kousen en machi-
nes tot het vervaardigen van me-
dische pleisters.

Vleesch-en vischconserven, gemengd
met groente, peulvruchten en tuin-
bouwgewassen, worden naar de 3e
klasse (0,25 B. per Kg.) belast,
evenals haarknipmachines en machi-
nes voor het seneren van vee.
Openstélling van Port Romana voor

den buitenlandschenhandel.
Volgeoe een bericht in eene Ame

rikaansche publicatie heeft de pre-
sident der Dominikaansche republiek
Port Romana in de provincie Sey-
bo opengesteld voor den buiten-
landschen handel. Deze haven heeft
eene handelsbeweging van verschei-
dene honderdduizenden dollars 's
jaars.
Verbeterdedestoomvaartdiensttus-schen Puerto Columbia en New-York

De „ünited Fruit Companij" heeft,
volgens een bericht in een Ameri-
kaansch tijdschrift, een wekelijkschen
stoomvaartdienet opgericht tusschen
Puerto Colombia en New-York. De
stoomschepen, welke naar Santa Mar
ta gaan met bestemming naar New-
york zullen ook Puerto Columbia
aandoen.

Buitenland.

AMERIKA.
De Panama canal bill.

President Taft heeft eindelijk
de Panama Canal Bill onderteekend.
Naar het schijnt heeft hij hiermee
zoolang geaarzeld in de hoop, dat
het Congres terug zou komen op
eenige bepalingen der bill, welke van
sommige zijden worden beschouwd
als zijnde in strijd met het Hay
Pauneefote-verdrag, doch het Con-

fres heeft kalm vergaderd zon-
er dat de minste neiging te be-

speuren viel om het ontwerp, over-
eenkomstig de wenschen van den
president te wijzigen. Na de bill on-
derteekend te hebbeu richtte Taft
een memorandum tot den senaat,
waarin de wenschelijkheid wordt be-
toogd om een resolutie aan te ne-
men, waarbij de regeering de mee-
ning uitspreekt, dat de bill geen
enkele overtreding bevat van eenig
bestaand verdrag.

Hierdoor zal dus van de schepen
van alle naties, welke van het Pa
namakanaal gebruik maken, een tol
van VA dollar per netto-registerton
geheven worden. Hiervan wordt de
kustvaart — welke alleen door sche-
pen onder Amerikaansche vlag mag
worden uitgeoefend — vrijgesteld, en
verder die Amerikaansche schepen,
welke reeds thans voor oorlogstijd
ter beschikking zijn gesteld. Gehand-
haafd is de bepaling, dat ook —hetgeen tot nu toe verboden was —in het buitenland gebouwde schepen
in het bezit van Amerikanen kunnen
overgaan en in Amerika geregistreerd
kunnen worden, wanneer de beman-
ning uit Amerikanen bestaat. Door
deze bepaling, waartegen de Ameri-
kaansche scheepsbouw een heftige
oppositie heeft gevoerd, willen de
Amerikanen op een snelle wijze in
het bezit van een groóte handelsvloot
komen. In verband hiermee zullen
waarschijnlijk in de Vereenigde Sta-
ten vele maatschappijen worden op-
gericht, welke zien het aankoopen
van Eüropeesche handelsschepen ten
doel zullen stellen. Verboden is de
doorvaart voor scheepvaartmaat-
schappijen, zoowel van Amerikaansche

als van andere naties, welke door
spoorwegmaatschappijen gecontro-
leerd worden. Behalve in de Veree-
nigde Staten worden dergelijke scheep-
vaartmaatschappijen alleen in Cana-
da aangetroffen.

In zijn memorandum zet Taft uit-
een, dat de politiek der Amerikaan-
sche regeering, ten doel heeft, het
kanaal te neutraliseeren, eu dat de
houding der regeering tegenover den
wereldhandel deze is, dat alle naties
op gelijke wijze behandeld zullen
worden, zoolang zij de door de Ver-
eenigde Staten iv het Hay Paunce-
fote-verdrag vastgelegde bepalingen
iv acht nemen. Taft verklaart dat
het verdrag geen hinderpaal voor
andere naties is, welke hare het ka-
naal doorvarende schepen begunsti-
§en. Door het protest van Groot-

ritanniè komt men tot de gevolg-
trekking, dat de Vereenigde Staten,
die het kanaal aanleggen en waar-
aan de plicht is opgelegd het te on-
derhouden en te verdedigen, van
hun recht, om hun handel naar
goeddunken te regelen, beroofd zijn
terwijl de audere naties, die als
handelsconcurrenten van de Ver. Sta-
ten van het kanaal gebruik maken,
dit recht onaangetast blijven bezit-
ten. Taft protesteert daarom tegen
de meening, dat de V. S. afstand
hebben gedaan van 't recht, hun ei-
gen bandel te regelen, 'n recht, waar-
van noch Groot-Britannië, noch
een andere natie, welke van het ka-
naal gebruik maakt, ofstaud heeft
gedaan of zal willen doen.

De „Times" zegt, dat de juiste
tekst der Panama Canal Bill en van
het memorandum nog niet bekend
is, doch dat, wanneer de telegra-
pbische berichten de waarheid ook
slechts benaderen, de bill met den
zin van het Hay Pauncefote-ver-
drag onvereenigbaar is. Het laatste
voorstel van den president is iets
nieuws in de geschiedenis van het
volkerenrecht. „De Amerikaansche
regeering noodigt het Congres uit
te bevestigen, dat de regeering een
wet, welke het Congres pas heeft
aangenomen, niet als strijdig be-
schouwt met eeuig verdrag. De pre-
sident noodigt dus het Congres uit,
zich tot rechter op te werpen in zijn
eigen zaak, welke tevens de zaak is
van den president Zijn oordeel zal
op niemand indruk maken, die de
kwestie van uit het standpunt van
het volkerenrecht beschouwt" Ver-
der verklaart de „Times": Wann-
eer de tekst der wet zou bevesti
gen, dat de met Engeland gesloten
Verdragen zijn overtreden, dan zal
Engeland hernieuwde voorstellen bij
de Amerikaansche regeering indienen
en, wanneer deze geen bevredigende
oplossing der kwestie zouden bren-
gen, zich op het scheidsgerechtsver-
drag vau 1908 beroepen en eischen,
dat de geheele kwestie naar het
Haagsche Hof van Arbitrage verwe-
zen wordt". Het blad weigert te ge-
looven, dat de Vereenigde Staten
aan dezen eisch niet zullen voldoen.
Geen enkele natie en geen enkele re-
geering heeft de principen van het
Hof van Arbitrage zoo luid ver-
kondigd als de Amerikaansche. Het
is bijna onmogelijk, dat zij, nadat
zij het anderen als een evangelie
gepredikt heeft, op cynische wijze
zou weigeren, waar het haarzelf be-
treft. Een dergelijke weigering zou
hij alle naties, welke achting voor
zichzelf bezitten, een bepaalde anti-
pathie te voorschijn roepen om ver-
dragen aan te gaan met een staat,
die zich het uitsluitende recht voor-
behoudt, den aard en de strekking
zijner verplichtingen zelf te regelen.

Advertentien.

Bekendmaking.
De verkoop van ZILVEREN,

GOUDEN en JUWEELEN
VOOR vV EPPEN, beleend ter
Spaar- en Beleenbank van le.
Maart 1911 t|m 31e Augustus
1911, onder No. 7995 D, t|m
No. 6236 E zal plaats heb-
ben op Donderdag, den 3n Oc
tober a. s., en volgende Don-
derdagen.
Belanghebbenden worden ver-

zocht den verkoop te voorko-
men, door de aanzuivering der
verschuldigde interesten.

Curacao 18 Sept. 1912
De Voorzitter.
A. JESURUN.

Photographiscli inrichting.
Soublette et Fils,

HOFPHOTOCRAFEN
VAN

11. M.de Koningin der Nederlanden
BEKROOND

te Amsterdam 18t3.„ Antwerpen 1885,
Chicago 1893, en

„ Curagao, Eerste Prijs Eeiv-
medaille, 1904.

, Brussel, 1910
Curacao, Waterkant. Otra

banda.

INGEZONDEN MLEDEDEELINOEN

Como se ha pretendido por algu
nos industriales recomendar el acoiet
de petróleo como vn 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 interuamente es ex-
pelida íntegra por las evacuaconies
intestinales, causando á la larga
nflamación de las vías digesti vas-

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
deeite de hígado de bacalao, cuya
aropiedad de nutrir y fortalecerlos
prganismos débiles lo han hecho tan
oecesario y tan justamente aprecia-
no en todo el mundo,

Adverteert steeds
IN DE

Amigoe di Curasao
lETS NIEUWS!

DE BREIMACHINE.
Met' dit toestelletje kan zelfs een kind vlug en netjes

BREIEN en VERSTELDEN
kousen, sokken en alle soort breiwerk, van katoen, wol

garen of zijde.

Het mag in geen enkel
huisgezin ontbreken.

Het gebruik is zeer eenvoudig en geeft verrassende
resultaten.

ledere breimachine wordt verzonden met volledige toe>
lichling omtrent de wijze van werking.

Het wordt verstuurd zonder verdere onkosten na
vooruitbetaling van

m Amerikaansch goud, bankpapier of andere gangbare mun
aan

Sociedad Patent Magie Weaver.
Paseo de Gracia, 97—Barcelona.—España.

14—11.

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

GEBRUIKT ALTIJD
„LTJZ DIAMANTE"

VAN
lL4ollggma.ll 31-artiiiez,

NEW-YORK.

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

1" Te koop bij C. WINKEL EN ZONEN.

Hamburg-Amerika-Linie,
¡Cf JP.' *á)Sg^ Gevestigd in 1847,

Geregelde Vracht- en Passagier-Dienst onderhouden door 58 verschil-
ende Lijneu, met 350 Havens in alle Werelddeelen.

Dienst tusschen Europa-WesMndie-Yenezuela-Colombia.aLijn I. Aankomst te Curacao : van Eu-
ropa en tusschen havens, den
Vertrek van Curacao; naar Ve-
Havre en Hamburg den 2|3 den

Lijn IV. Aankomst te Curacao van Ham-
burg-A ntwerpen en St. Thomas

Vertrek van Curacao naar lJto.
Colombia, Cartagena Colon en
Centraal América, den 10|11.

Lijn 111. Aankomst te Curagao van Hait
enz. den 15|1G van elke maand.
Vertrek vau Curagao naar Vene-
zuela, Trinidad, St. Thomns, Ha
vre en Hamburg; den 17 van elke

Passagiers-vervoer naar alle
noemde lijnen worden aange

Behalve de stoombooten van bovengenoemde lijnen, doen eventuee
ook andere Passagierschepen der Maatschappij, deze haven aan, die
over St. Thomas direct naar Europa varen, en de reis in ongeveer
IS dagen volbrengen.

De Passagiers-schepen der Hamburg-Amerika Lijn zijn alle voor-
zien van de noodige toepassingenvoor de 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

. Epwards, Henriqüez & Co.,

Agenten.

HAVEN-NIEUWS.
VAN 14 SEPT. -28 SEPT.

Schip i Kapitein ] Aankomst j van | Vertrek | naai

Prins Maurits I P Koningstein 14 Sept. Amsterdam 15 Sept New-York
Venezuela 1 .1 Montero 14 „ Maracaibo 15 „ La Guayra
Meridn A Johanson 16 , Maracaibo 16 „ La Guayra
Merida A Johanson 18 „ La Guayra 19 MaracaiboZulia S S Morris 19 „ Maracaibo 19 „ New-York
Caracas Furst 19 „ New York 19 La GuayraVenezuela .1 Montero 17 „ La Guayra 17 MaracaiboVenezuela 3 Montero 21 Maracaibo 22 „ La Guayra
Sirius C. v. Baren 22 „ New-York 23 „ Arasterdam
Caracas Furst 24 „ La Guayra 25 „ New-York
Venezuela 3 Montero 24 „ La Guayra 24 Maracaibo
Merida A Johsnson 25 Maracaibo 25 Maracaibo
Maracaibo G W Goodman 28 New-York 28 „ Maracaibo
Venezuela 3 Montero 28 „ Maracaibo 29 „ La Guayra
Pr. der Neder1. J C Metus 28 „ Amsterdam 29 „ New-York

Frednes Anderson 7 Sept Demerara 15 Sept Trinidad
Sardinia Wunnenberg 15 „ Hamburg 15 „ Pto'Colom bla
Meridian Stevenson 12 NewPort News ? „ ?
Buenos Aires Viscaino 16 „ Colón 16 „ Barcelona
Almerian X Thomas 15 „ Liverpool 15 „ Mobile
Grunewald 111 Broek 121 „ Pto Colombia 21 „ Hamburg
CittádiMilano I Ferraro 124 „ Genova 1 24 „ Colón
Jamaican I 1 27 Liverpool 1 27 „ Galverton

Schoeners. I Aankomst. van J Schoeners. Vertrek I naar

DreadnoughtS 15 Sept. Maracaibo 9de Ahril E 16 Sept. Maracaibo
La Preferida E 13 „ Isl. Barlov. Virginia E 16 „ Vela deCoro
Pretoria fl 15 „ Maracaibo sirena E 17 „ Maracaibo
Juan Luis E 15 „ Barbados Refugio E 17 Aruba
Refugio fl 16 „ Aruba clicia V 17 .. Maracaibo
Sofía fl 16 „ Aruba Marina V 17 „ Maracaibo
Mario fl 19 » Rl° Hacha Maracaibo V 18 „ Maracaibo
VirginiaE 19 „ VeladeCoro juaßLuisE 18 „ Aruba

DreadnoughtS 19 „ Aruba
Perla deOzama 19 „ Sto Domingo
Olga Lucila 19 „ Rio Hacha
Pretoria E 19 „ Barbados
Gacela E 21 „ Maracaibo
María E 1 21 Maracaibo
Juanita D f2l Sto Domingo

Drukker :
_B.L. EOGAERB.
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